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Japonlar bir erikan topçekerini 
Oç de petrol gemisini babrdılar ! 

Atatürk Türkiyesinde 
~konomimizdeki büyük 

m illi 
inkişaf 

8. Şükrü Kaya güze) 
bir konferans verdi 

Saltanat devrinde 
Saltanat devrinde ekonomik haya· 

taı bütün maniveWan yabancılarm e
linde idi. Yani, kredi kaynaklan, ka • 
ra ve dcnb nakliye tebekcleıj, itha • 
llt ve ihracat ticareti, perakende tica
ret, mahdut da olu mevcut endüatri 
ve ınaden ifletmeleri, Banka aarrafhk 
lleorta ifleri, devletin ve milletin mil· 
biın gelir kaynaklan, maliyesi, Jma • 
ca ekonomi makinalllllll bütün cibu • 
ları tamamiyle tUrkten bqkumm em
ri ve hlldmiyeti altında idi. Tabiatiyle, 
elde edilen menfaatlerin büyük bir 
kıaını da onlarındı. Bütün bu cihazla • 
l'llı bir tek rolü ve vuif esi vardı. Mem 
leket ve milletin blltlln aervet pmar· 
1arnıı ve bütün gelirlerimidn, damar· 
larnu kurutuncaya kadar, emmek, aö
lbllrmek ve .oymak. 

Bu iltiamar mekanizması, bu aö • 
!taUrce aiateml memleketin içinde ve 
llıilletin bağnnda, en apğı iki uır 
~ lmafaızca ifledi durdu. 

lıte kardCflerim, Atatürk rejimi, 
llleınıeketi dilfman ayağı altında çiğ -
lleıııaekten kurtardıktan ve aiyaal ia • 
~e kavuıturduktan aonra, böy· 
~ bir mirasa konmU§tu. 

Bqer tarihi, Atatürk rejimi gibi, 
llılziden bu kadar malfil ve maiıuı 
~ ıniraaa komnuı ve bu kadar çetin 
~ davl lrarpmda kalmlf bir rejim 
-nilz kaydetmemiıtir. 

I>av&nm büyüklüğü ve güçlüğü, 
~ Ye lebeblerinin korkunç zorluğu 
::--Jllmda yılmamak, irkilmemek, da • 
I.._: ileriye atılmak, yürümek ve mu • 
;,-ıfak olınak için, Atatürk gibi bir 

lirkUn ve bir insan harikumm inan· 
=:.,c:ı. yaratıcı ve insan kütlelerini aevk 

e edici dehası ve aaradmu, bükül· 
lllez hmi, biç bir mania önünde kınl· 
~ enerjisi ve nihayet müabet ilim 
tı e danııan ıenit vukuf ve malQma· 
çbıve heı*nden iiıtUn olarak millet i· 
'hta diınat.mda ve kalbinde bealediii ve 
1Uııut ttıfı ~erin muhabbeti ve aonıuz 

ve ıııanı lhımdı. 

1111 AtatUrk: bu yaratıcı yaratıflı, il· 
içi •e objektif olarak kavrayabilmek 
ı.rtiı tUrk milletinin aon iki asırlık 
0 ı ini bilmit. anlam19 ve duymu9 ve 

ecı ve hazin destanı cihan tarihi 
( Sona S. inci aylada ) 

Bombardımanda 18 kiıi öldü 
• 

Runelt Japon imparatoruna bir telgraf 
~ekerek derin teessüflerini bildirdi 

ve 

lngiitere ile 
Amerika 
arasmda 
temaslar 

Londra, 13 (A.A.) - Avam kamara
unda, Y anp nehri üzerinde incillz 
harb cemilerine kartı yapılan hilcQm
lar hakkında B. Eden apğıdaki beya-

(Sonu 8. inci uy/ada) 

tam • 
tazmınat 

• • 
ıstenıyor 

NAN KIN 
Japonlar1n 
ELiNDE 
Tobo, 13 (A.A.) - 10 ilkWnmı 

gecell 6ir J&poD müfrueei. vıaı.a•ııun 
-~~_ ..... Nplnc 
7llamDila ~·.W pçmlfler-

(Sonrı ı. /ad aylada) 

1 FJıra 
istifalar 
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Tasarruf terbiyesi 
Memlekette altın fiatlarmın anonnal bir şekilde yükselişinin yarat

tığı endişel i hava ga?etelerde konuşulduğu bir sırada tasarruf haftası
nın başlamış olması bizi i.izerinde düşünmeye sevketmesi lazım gelen 
güzel bir tesadüftür. 

Altın fiatlannın yükselişindeki sebebleri araştıran alakalılar bilhas
sa şu iki nokta üzerinde durmaktadırlar : 

1 - Mahsulünü iyi fiatlarla satmış olan türk köylüsünün ihtiyacın
dan fazla parasını altına tahvil etmeye temayül göstermesi. 

2 - Kadınlarımızın süs eşyası arasında kalın ve ağır altın bilezikler 
modasının yeretmesi. 

Bu iki şıkda da, tasarruf vasıtası olarak altın biriktirmeye her şeyin 
üstünden kıymet veren iptidai bir zihniyet karşı:sında bulunduğumuz 
muhakkaktır. Fakat bunurt neticesi ne olduğunu görüyoruz: Bir ta
raftan piyasada talebi karşılıyacak kadar altın mevcud olmaması yü
zünden altın fiatları endışe verici bir hızla yükselirken, memleketin 
ekonomik kalkınmasında kendi:sinden büyük hizmetler beklenen mil
li sermayenin mühim bir kısmı, san maden şeklinde küplere ve yahud 
kadın kollarına istif edilerek, tedavül sahasından kaçmaktadır. 

Milli tasarruf yekununun on yıl zarfında 1 7 milyon liradan 90 milyo
na çıkarak büyük bir hamle yapmış olması bizi tatmin etmiş değildir. 
Bu hamle, milletin tasarrut terbiyesinde, ve rejimin tesis etmiş olduğu 
itibar ve emniyet havasında kısa zamanda ne büyük terakkiler elde e· 
dildiğini isbata kafidir. Fakat biz bu neticeyle haklı olarak öğünürken, 
ekonomik kalkınma mücadelemizde henüz yerlerini almnmış olan gö
mülü sermayeleri vazife başına getirmek için, halkımizm tasarruf terbi· 
yesini yükaeltmeğe elbirliğiyle ve bütün gücümüzle çauşmak lüzumunu 
gözden kaçırmıyoruz. 

Memleketin sermayeye bu kadar ihtiyacı olduğu bir devirde, serve
tini altına tahvil ederek tedavülden kaçıran ve bu hareketiyle onun se
meresinden de kendini mahrum eden vatandaşın iptidai zihniyet ve 
batıl itikadlannı: ikna ve telkin yoliyle değiştirmek için yapılacak 
çalışmaların ne kadaı verimli olacağını, bu sahadaki on senelik gay
retler bize kafi derecede isbat etmiştir. 

Başbakanımızın nutkiyle başlamış olan tasaruf ve yerli malı hafta
sını, memlekette kurulmakta olan yeni tasarruf ananesinin yerinde 
bir tezahürü olarak selamlıyalrm. - YAŞAR NABi 

Sıhiyede yeni 
tayin ve nakiller 
Zile belediye tabibi İbrahim, Kay

seri merkez belediye tabibliğine, Kı
mız bükUmet tabibi Feridun, Hınıs 
hükümet tabibliğine. Kulp bükümet 
tabibi Ali Turgut, Gerze hilkümet 
tabibliğine, Gemlik belediye tabibi 
Hikmet, Karaköy husust idare dis
panserine, Mut hükümet tabibi Fuat, 
Naz.illi hükiimf!t tııbihlii!ine. Yusufeli 
hüklimet tabibi Muharrem Manisa 
merkez bükü.met tabibliğine, Sıvas 
nümune hastanesi dahiliye asistanı 
Füruzan, İzmir emrazı sariye hasta
nesine Cerrahpaşa hastanesi baştabibi 
Rüştü, Ankara nümune hastanesi ba'
tabibliğine, Haseki hastanesi müte
hassıslarından Esat, Cerrahpaşa has
tanesi baştabibliğine, Kırklareli mem
leket hastanesi dahiliye mütehassısı 
Talat, Amasya memleket hastanesi
ne. Kırklareli memleket hastanesi 
operatörü Avni, Sinob memleket has
tanesine, Sinob memleket hastanesi 
operatörü Bahir, Kırklareli memleket 
hastanesine tayin ve nakledilmişler· 
dir. 

Sıhivc müstc"arı "eldi ./ .. ~ 

Bir milddettcnberi lstanbulda bu
lunan Sıhiye Müsteşarı B. Asım dün 
sabah şehrimize gelmişlerdir. 

C. H. P. Cebeci kamunu 
toplantı ı 

Cebeci l<amunu kongreı;i evelki gün 
Cebecideki parti binasında toplanmış, 
bir yıllık faaliyeti gözden geçirerek, 
yeni yıl programını hazırlamıştır. Ma
halli ihtiyaçlar üzerinde yapılan mil· 
zakere sonucunda köy sınırl<.rınm 
tahdidi, köylere seyyar tapu memuru 
gönderilmesi, sıtma ve ziraat haşeratı 
mücadelesinin arttırılması, kanalizas
yon ihtiyacı, Cebeci bölgesinin muh· 
taç olduğu imar işleri üzerinde dilek
te bulunması kararlaştırılmıştır. 

Kongrede Çankaya ilçebayı ile ilçe
yönkurul başkanı, ilyönkurul baş sek
reteri, nahiyeye bağlı yedi ocaktan 
gelen köy delegeleri hazır bulunmut
lardır. Kamun yönkurulu başkanlığına 
B. Hasbi Sargın seçilmiştir. 

Kamutay çağnlan 
İktısad encümeni bugün saat 15.30 

da toplanacaktır. 
X Milli müdafaa encümeni bugün 

grup içtimaından ıonra toplanacaktır. 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -
~Ankara okurlar1mıza E -
§Bize mektub veya telef onla§ 
:adreslerini bildiren okurla-: 
§rımı::ın evlerine her sabah: -:''Ulu~" gazetesi bırakmak·E -:Siçin tertibat aldık. 
§Telefon No: (1061) 

------
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Hava bulutlu geçti 
Bugün Ankarada hava bulutlu 

geçmiştir. Günün en düşük ısısı sıfır, 
en yüksek ısısı 12 derecedir. 

Yurdun Trakya ve Kocaeli mrn
takalarmda hava kapalı, Egede az ya
it•slrn rr Oi~Pr .mrnt:ılcAIArı'IA bulutlu 
ve sislidir. 

24 saat içindeki yağııların kare
metreye bıraktıkları su mikdarı E
dirnede 4, Çorlu ve Çanakkalede 2, 
İstanbul ve Balıkesirde 1 kilogram 
kadardır. 

Yurdun en düşük ısısı Karsta, sı
fırın altında 11, en yüksek ısısı Bod
rum ve Adanada 20 derecedir. 

Yeni~ehirdeki P.T.T. binası 
Yenişehir Devlet mahallesinde P.T. 

T . idaresine aid olmak üzere yapılan 
binanı~ inşaatı tamamen bitmiştir. 
Tesellum muamelesi yapılmak üzere. 
dir. 

Esasen Yeni~ehirdc şehir telefon 
g~up santralı olmak üzere yapılan bu 
bı~ada ~ektup, havale almak gibi pos
ta ışlerıne de bakılacaktır. 

- Yahu, Madrid ne alemde? 
Franko ordularının bu şehri zapte
dip etmediğini bir tarafa bırakınız,· 
oralarda muharebe olduğuna dair 
bile gazetelerde esaslı haberler o
lcuyamıyoruz. 

iş tavsadı mı yoksa ? 
Bu suali birçok ağızlardan işiti

yoruz. Madrid'den dönen İngiliz 
amele partisi lideri Atlee, Londra'
da Madrid'in kolay kolay düşmiye
ceğinden, lspanyol harbınrn yakın
da sona ermesine imkin bulunma
dığından bahsetti, fakat gazeteler 
de, okurları da bu habere ehemiyet 
vermediler. 

Asi tayyareler, falan şehirde 
yirmi ev yıktı; yüz kişi ölü var/ 
Bu da ehemiyet verilecek haber de
ğildir. Bunları iri başlık altında, 
bol resim içinde verirsek kim heye
canlanır? 

Artık katılaşan beşer sinirleri
ni heyecan ve telaşa dUşürmek es
kisi .gibi kolay değildir. Bugan. 
belkı Şanghay ile Nankin arasında
ki ~anlı muharebelerden, yaz bfn. 
lerı bulan ölült!rden bahsedilirken 
biraz ürperiyoruz. Fakat bu gidiıle, 
yarın o da kalmıyacaktır. 

lns~nlar, artı.k, sinir, kalb gibi 
şeylerıni de çelılcleştlriyorlar; ne
rede ise fen adamları bunlardan da 
gülle ve bomba yapmanın çaresine 
bakacaklar. 

ispanyada bir şey olmaz olur 
mui' Her giln kan dökülüyor , can 
yanıyor, ev bark yıkılıyor. Fakat 
dünya arenasın'daki seyircilere bu 
hafif varyete ile heyecan vermek 
imkinı kalmamıştır: Onlar "Nan-

ULUS 

1938 
Enternasyonal İzmir 

fuar1 

lzmir belediye reisi 
şehrimizde 

türlü temaslar yaptı 
İzmir belediyesi 1937 İzmir enter

nasyonal fuarı kapanır kapanmaz 38 
fuarı için hazırlıklara başlamıştır. 
İzmir belediye reisi Dr. Behçet Sa
lih Uz, fuarın geçen yıllara nisbetle 
fevkalade faaliyet ve hareket kayna
ğı haline gelmesi için teşebbüslerde 
bulunmuş ve hükflmetin de yardım 
ve müzaharetini temin etmiştir. 
Başbakanlık bütün vilayetlere ve 

devlet müesseselerine 20 Ağustosta 
açılacak olan İzmir enternasyonal 
fuarına iıtirak etmelerini, memleke
tin büyük ve küçük bütün sanayiinin 
İzmir fuarında yer almalarını tavsiye 
eden tamimler göndermiştir. 

Balkan Antantına dahil olan mem
leketlerle, iştirak etmemiş ecnebi 
müesseseler daha şimdiden davet o
lunmaktadır. 

938 fuarının en büyük hususiyet
lerinden biri, eşyanın yalnız teşhiri 
değil, ayni zamanda satışa da açık 
bulunmasıdır. 

lş Bankası ile Eti Bank ta muaz
zam pavyonlar kuracaklardır. Eti 
Bank Türkiye Madenciliğini çok gü· 
zel bir şekilde temsil edecektir. 

Bundan başka bir çok kıymetli 
müesseselerimiz gibi, İnhisar İdare
si de iştirak ederek üzerinde İzmir 
fuarı resmi ve 938 tarihi bulunan ne
fis sigara ve tütUnlerimizi teşhir e
decek ve satacaktır. 

1938 yılı İzmir enternasyonal fua
rı hiç bir fuara nasib olmayan Ens· 
trüktif bir hizmet görecek ziyaret e
denlere yepyeni 9eyler öğretecek ve 
Türkiye en kıymetli hediyelerini İz
mirin eliyle sunacaktır. 

İzmir belediye reisi Dr. Behçet Sa
lih Uz, şehrimizde temaslara devam 
etmektedir. 

A§aç koruma 
O§retmenleri 

Ağaç koruma cemiyeti Ziraat mek
tebi mezunları cemiyeti ile birleşerek 
daha faydalı bir tekille çalışmağa baş
lamıştır. Ağaç koruma cemiyeti mem
leketin muhtelif yerlerinde yetişen iyi 
cins meyva ağaçlarını, fidan, tohum ve 
kalem halinde müsaid mıntakalarda 
üretmekte ve ıslah etmektedir. 

Ağacı hayat telakki eden bu cemiye
tin en büyük gayesi, meyvalı veya 
mcyvasız ağaçların sevgisini çoğalt

mak ve bin emekle meydana gelmiş a
ğacın korunmasını temin etmektir. 

Bursadan, Ürgüpten, Amasyadan, 
Malatyadan ve daha birçok vilayetler· 
den erik, şeftali, elma, kaysı gibi mey· 
val~rın en iyi cinslerini fidan ve aşı 
halınde getirmektedir. 

kin,, boğaz/aşmalarını seyrediyor
lar ve onları heyecanlandırabilmek 
için fecaat açık arttırmaya konul
muştur. - T. !. 

Bulutlar. 

Konu§uyorlardı. Biriıi dedi ki: 
- Dikkat ediyorwn: Pazar gün

leri hava ya büsbütün, yahud da ha
fif bulutlu oluyor. Bunun bir sebebi 
olmak lazım. 

Ötekisi cevab verdi: 
- Tatil geceleri yerlerde bulutlar 

çoğaldıft için olacak. 

Herkesin bir derdi. 

Amerıkada bir unı W"eraite talebe
si, Biı Apple denilen bir danı yasak 
edildiji için grev halinde imiıler. 

Bir paıifiğin bir tarafmdaki ölüm 
danılannı, bir de öte tarafında bir 
danı yasak edildiği için koparılan 
bu kıyameti dütününüzl Ne diyelim: 
"Herkesin bir aercli, değirmencinin 
ıu derdi!" 

1' anlı§lık olmuı 1 
Şanghay' dan gelen bir telgraf: 

"Wuhudaki yüksek japon kumandanı, in· 
gillz makamlarına Yangıe üzerinde bulunan 
bütiln rcmilcre ate;ı açmak emrini aldıiını 
bildirmie, maamafih İngiliz gemilerine bir 
h.ati neticesinde ateş açddıiını kabul etmlı
tır.,, 

Hikaye me§hurdur, ama tekrar-

Kamutay' da 

Encümenler i~ln 

se~im yaptldı 
Kamutay dün Hilmi Oran'ın başkan· 

lığında toplanmıştır. Hükümetin geri 
istediği bazı kanun layihalarına aid 
tezkereler okunduktan sonra encümen
lerdeki münhal yerler için seçim yapıl
mıştır. 

Adliye encümenin<! Necib Ali Küçü
ka, Salah Yargı ve Ali Rıza Törel, 
Büdce encümenine Faik Baysal, Ve
did Özgören, Muttalip Öker, Rıza Er
ten ve Sırrı Day, Dahiliye encümenine 
orgeneral Ali Said Akbaytuğan, Mali
ye encümenine Necati Güneri, Sıhat ve 
İçtimai muavenet encümenine Dr. Hü· 
samettin Kural, Mustafa Cantekin ve 
Ziraat encümenine de Tahı;in Coşkan 
seçilmişlerdir. 

Bundan sonra 3052 numaralı kanu· 
nun üçüncü maddesinin son fıkrasının 
değiştirıimesine dair kanunun ikinci 
maddesini aşağıdaki şekilde kabul et
miştir: 

ıvIADDE 2 - Askeri sanat lisesi me
zuniarıncıan olup cıa asserı yukseK mu· 
tıendiı; ve asken mı.ihenlis yetı§:tiril

meK ı.izere ıeçılmıyerek asken ıı,anat· 
kar yetıştirumek u.zere seçilenler iki 
ay müd<:ıetle hazırlık kıtasıncıa hizmet 
ettikten ve sınıflarile alakadar askeri 
tabrikaıarcıa veya sair mı.iesseselerde 
iki sene çalıştıktan sonra lıyaıı:at ve ki· 
fayeti tasdik olunanlar ihttyat yar :su
bay nasL>edihrler ve ihtiyat yar ı;ubay 
uianıar 145.l sayılı kanunun 4 üncü 
macıcıesıne tevtıKan muvazzaf askeri 
sanatkar muavini nasbedilerek kıtala
ra sevkolunurlar.,, 

Meclis çarşamba günü toplanacaktır. 

Avrupada tahsile 

ğönderilecek talebeler 
.Kültür bakanlığı Ekonomi bakanlığ ı 

hesabına yabancı memleketlerde deniz 
inşaatı, deniz makineleri, telsiz elek
trik ve mendirek, iskele ve buna ben
zer liman inıaatı mühendislikleri tah
siline gönderilecek talebeleri seçmiş· 
tir. Bu dört genç Orhan Erdener, Fi
ruzan Kunt, Taki Pehlivanoğlu, Meh
med Çakırdır. 

Kültür bakanlığı hesabına elektrik . . ' 
makıne, ınşaat ve mensucat mühendis· 
li~i. tahsil etmek üzere Avrupaya gön
derılec;ek 11 talebe i~in lise olgunluk 
mezunları arasında yapılan müsabaka 
imtihanında 9u gençler muvaffak ol
muşlardır: Kazım Çeçen, Orhan Işık, 
Nazım Berk, Mustafa Bayram, Me
met Aktuna, Mehmed Çakır, Hafim 
Şensoy, Mehmed Ali Terim, Hikmet 
iJinark, Tahsin Önalp, Lütfi Karaaoy. 

f ç bakanhk hususi 
kalem direktörlüğü 

İç bakanlık hususi kalem direktörlü
ğüne tayin edilen Milli Müdafaa ba· 
kanlığı yaverlerinden B. Nejad yeni 
vazifesine başlamıştır. 

Janmaıı lwrn geldi: Hani, softanın 
üstünde kocaman bir saldırma bul
muşlar da ıormu,lar : 

- Bunu tatunak yasak olduğu
nu biliyorsun da ne diye tatıyor -
•un? 

Softa, ıu cevabı vermit: 
- Efendim, bazı yanlıtlan kazı· 

ma klazım geliyor da ondan üstüm
de bulunduruyorum. 

- Fakat hocam, bu kadar koca• 
man saldırma ile yanh! kazınır mıi' 

- Bazı Yanlıılar olur ki kazı-

ltalyan karikatürü 
-Komliniıt olur musun? 
- Olurum. 
- Öyle ise iki araban olursa birini bana 

vereceksin 1 
- Peki, diyelim. 
- İki tavutun oluna onun da birini bana 

vereceksin 1 
- Onu veremem. 
- Neden? 
- Cünkü iki tavuğum var da ondan 

14 - 12 - 1937 

Mahkemelerde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir liralık alcağa 
mukabil 3 öpücük 

Borçlusu olan kadını . zorla öpen· 
ciçek bahçivanının macerası 

"Besle kargayı gözünü oysun" 
derlerya ... Ali oğlu Yusuf adında 29 
yafında bir gençle, Kamile isminde 
evli bir kadın arasında geçen ve dün 
muhakemesine bakılan hadise bu ata 
sözünün ne kadar doğru olduğunu 

bir kere daha ispat ediyor. 
Davacı ile zanlı arasında adliye 

koridorlarında b a ş 1 a y a n müna
kaşa, ancak mübaşirin alakadarları 
çağırması üzerine nihayet buldu. 
Muhakeme başlayınca işin iç yüzünü 
bütün teferruatiyle öğrendik. 

Ali oğlu Yusuf, kendi tabiriyle 
"iyi kötü" bir çiçek bahçivanıdır. (İ· 
yi mi, kötü mü olduğu bu sözden pek 
anlaı1ılamıyor ama, ne ise ... ), Kılmile
nin köyündendir ve genç kadınla a
ralarında uzaktan uzağa bir akraba
lık da vardır. Kamile diyor ki : 

- Bu akrabalık dolayısiyle biri
birimizden ödünç para da alırdık. 

... ve böylelikle, akrabalığın ikraz 
ve istikraz işlerinde tercih sebebi ol
duğunu da öğrenmiş oluyoruz. 

Hadise günü akşama doğru Yu
suf, İbrahimle karısının oturdukları 
eve gelmiş. Cebinde otobils parası ol
madığı için o gece onlarda yatacağı
nı söylemiş, Kamile, akf81I1 yemeği 
için öteberi almak üzere kocasını çar
fıya göndermit. Kendisi de oda kom
§USU Fatma hanımın mangalında kah
ve pişirip Yusufa ikram etmiı. Yu
suf kahveyi içince derhal harekete 
geçmiş: 

Kamile - Hay kahve yerine zel\ir 
içesice herifi .. Elime boş fincanı ve· 
rir vermez beni kucakladı ve tam Uç 

İhale edilen 
yeni köprüler 
Samsun vil!yeti ile Ordu vil!yeti 

hududu üzerindeki Akçayda her iki 
vilayeti biribirine bağlıyacak olan 
3x30 metre açıklığındaki Akça_y kö.Q· 
rüsü 64.926 liraya müteahhidine ihale 
edilmiştir. 

Tunceli vilayetinde 5xl0 metre açık
lığında Türüsmek köprüsü, 60 metre 
açıklığındaki Mameti köprüsü, 29 
metre açıklığındaki Seyidhan köprü
sü, 70 metre açıklığındaki Şahsu köp
rüleri 173.000 lira bedel ile müteahhide 
ihale edilmiştir. 

Ankara bahçeli evler kooperatifi ıu 
tesisatı da 50211 liraya müteahhide i
hale edilmiştir. 

Divanı ;lf uhasehatta 
Öğrendiğimize göre Divanı muhase· 

batta yeniden bir te,kilat projesi ha· 
zırlanmaktadır. İhtiyaca kafi gelmi
yen memur kadrosunun ziyadeleştiril· 
mesi için Kamutaya bir l!yiha veril
mek üzere hazırlıklar ve tetkikler ya
pılmaktadır. 

Büyük hrabtan sonra, Mııır'da 
esirlik çektiğimiz günlerde Puka 
Mehmed adını verdiğimiz babacan 
bir arkadıqımız vardı. Mehmed, 
kendisinin ve bqkalannm yapbfı, 
fakat sebebini izah edemediği, mak
sadını anlamadığı itlerden bahseder
ken: 
. - Bu neden böyle oldu? Suali 

soruldumuydu, ıu kestirme cevabı 
verirdi: 

- Bre muhabbet olıun diye ..• 
Şimdi de bir konferans toplanı· 

yor. 
- Niye? 
O konferans dafllıyor. 
- Niçin 7 
Avrupanın bir ıehrinden öteki 

ıehrine mekik dokunuyor. 
- Sebebi nedir? 
iki devlet, bir mesele hakkında 

anlqıyor; fakat makıadlannm tam 
zıddmı buna ıebeb gösteriyorlar. 

- Neden? 
Bir devlet, bir hafta sonunda . ·ı· • • ınaı ızceıi ile aöyliyeyim • W eelt-

end' de Milletler Cemiyetinden ay
rılıyor. 

- Niçin? 
Bu suallere türlü türlü ideoloji

lere menıub gazetelerin verdikleri 
çetid çetid cevablan okuyup zihni· 
nİ yormaktanaa inıan, gene bir Pu· 
ka Mehmed bulup ona bunlan ıor· 
malı ve gene fU cevabı almalıdır: 

- Bre muhabbet olsun diye •.. 

kere biribiri arkasıaıra öptü. Ben şa• 
prmıştım. "Ne yapıyorsun, alçak he· 
rif 1" diye öyle bir bağırış bağırdıtıı 
ki. .. Yusuf benim bağırdığımı görün· 
ce oda komşumuz Fatmanın gelnıe· 

sinden korktu, kaçtı gitti. 
Filvaki, KAmilenin çığlığını du• 

yan Fatma koşa koşa gelmiş. Genç 
kadın ona ağlıyarak başından geçeni 
anlatırken, kocası da çarfıdan dön· 
müş. Karıkoca vaktin geç olmasına 

bakmadan bir itsida ile mahkemeye 
müracaat etmişler. 

H!kim Yuıufa döndü. Yusuf, ka• 
bahatini bilen çocuklar gibi hemen a• 
yağa kalktı: 

- Mesele başka tilrlildUr, dedi. 
Ben bir müddet önce onlara sekiz li· 
ra ödünç vermiftim. Bu paranın yedi 
lirasını aldım. Bir lirası kaldı. Bir 
yere borcum vardr. Evlerine onun i· 
çin gittim. 

Anlatıldığına göre Yusuf Karni· 
leden zorla aldığı üç öpUcUğü, bu bir 
liraya mahsub etmek iıtemiş. Sözüne 
devam etti: 

- ... K!milo parayı vermeyince 
ben biraz ağır laflar söyledim. Ka· 
dın değil mi? bastı çığlığı ..• ben de 
utanıp kaçtım. 

Yusufun kabahatli olduğu, elde
ki bazı delillerle sabitti. Hikim tanı 
kararını vereceği sırada KAmlle aö~ 
alarak, ikiıinin de adı Fatma olan ikl 
şahidin dinlenmesini ve kararın ona 
göre verilmesini istedi. 

Bunların da dinlenmesi için mu· 
hakeme ba~ka bir güne bırakıldı. 

6 ayhk tahsilat 

Ge~en seneye göre 
12,5 milyon 

kadar f aılahk var 
1937 finans yılı altr aylık tahsilitr 

132.540.192 lirası haliye, 9.712.391 li· 
rası sabıka olmak üzere 142.252.583 

liradır. 1936 finans yılının altı aylık 
tahsilatına nazaran bu senenin tahsi· 
latı 12.445.969 lira bir fazlalık göster
mekcdir. Altı aylık tahsilatın vari
dat nevileri itibariyle mikdarlan lira 
hesabiyle ıöyledir: 
Hayvanlar vergisi 13.344.086 
Kazanç vergisi 13.188.104 
GUmrük vergi ve resimleri 23.285.999 
Muamele vergisi 13.683.195 
İstihJik vergisi 10.649.388 
Damga ve harçlar 5.961.143 
İnhisarlar 20.432.798 

Buhran, muvazene, hava 
kurumlarına yardrm ve 
tayyare vergileri 27 .835.471 
Buğdayı koruma vergisi 3.821.191 
Sair vergiler 10.051.208 

1936 finans yılının altı aylık tah· 
sil!t rakamlarına nazaran bu yıl güm· 
rlik ve İnhisarlar resimleri hariç ol· 
mak üzere diğer bütün vergilerde 
205.000 - 5.000.000 küsur lira arasın· 
da bir fazlalık bulunmaktadır. 

Geçmi~ ıeneler tahsilitlarr göz ö
nüne alınacak olursa, her sene tahsi· 
lit mikdarlarının mütemadiyen bir 
artı§ kaydetmekte olduğu görülmek• 
tedir. 

Mesela 1932 senesinde 169.796.624 

lira olan tahsilit mikdarı 1936 finans 
yılı sonunda 241.505.926 liraya yük
selmiştir, Finans bakanlığından aldt· 
ğımız malUmata göre beş finanı yılı· 
nın artma nisbeti yüzde kırk iki gibi 

mühim bir yekOna ula§mı~ bulunmak· 
tadır. Bu finans yılı sonunda bu nis
betin bir mikdar daha artacağına hiç 
şüphe yoktur. 

Bu son ıcneler zarfında, vergiler 
üzerine bir zam yapılmadan ve yeni 
bir vergi konmadan husule gelen bU 
artmalar, cumhuriyet rejiminin te· 
min etmiş olduğu refahı ve balkın te
diye kabiliyetinin gün geçtikçe bir 
inkişaf halinde bulunduğuna elle tu· 
tulur bir delildir. 

(Geçen ay tah,silat fa.daıını yazar· 
ken buna memur maaşlarından ıner· 
kezce geçen seneye nazaran fa.r;la 
mahsub edilmiş olan 7.518.954 liraYl 
yanlı~lrkla ilave ederek tahsilatı 
19.0~4.998 lira olarak yazmıştık. Hal· 
bukı be~ aylık tahsilat fazlası 
1 l.526.044 lira idi. Bunu tashih ede· 
riz.) 
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G:::~::~:~~:~:::::::::ı 
Fransa - Yugoslavya 

V Fransız hariciye vekili B. Delboı, 
arşova ve Bükre!'ten sonra Orta 

~vrupa seyahatinin üçüncü merhalesi· 
~ teşkil edecek olan Belgrad'a vuıl 
0 du. Telgraf haberleri, franaız harici· 
Ye vekilinin gerek yugoılav devlet 
;ılamJar.ı, gerek yugoslav halkı tara· 
..ı~an •amimiyetle kar!ıland'ığını bil· 
-...emektedir. 

B. Delbos'un bu ziyaretini tebarüz 
ettiren ehe.mi.yet, yugoalav ba§vekilinin 
de birkaç gün evvel, Roma,yı ziyaret 

etıneainde ve Berlin'e yapacağı bir se
Yahatın da arifesinde bulunmasında -
<fn.. Roma ziyareti ile Bertin seyahati 
~aıı~ sıkışan, fakat samimiyetinden 

S hır §ey kaybetmiyen bu göriqme, 
Ylıtoılav harici politikasının yeni ori
Yatltaaiyonunu tebarüz ettirmesi dola
Yı ' 1 •ıy e enteresandır. Fransa ile Yugos· 

t"Ya arasında eski bir dostluk mua • 
edesi vardır. On sene evvel yapdan 

b.ı ınuahedenin müddeti iki ay evvel 
bitJni!ti. B. Stoyadinoviç Pariı'i ziya
~.t etti. Ve mukaveleyi daha beş sene 
;sın tenıdit etti. Binaenaleyh Y ugoı-
ı...~?a'yı on seneden evvel Fransa'ya 
(8'lıyan bağlar ne ise, bugün de on• 
atdrr. Fakat son seneler içinde Avru-
1>~ Politikası yeni bir istihaleye gir-
~'tir. Ve Yugoslav politikası, bu ye· 
nı vaziyetlere uygun istikametler al
:;1:t~r. Fransa ile Yugoslavya arasın· 
b' ki dostluk muahedesi, ltalya'nın 
ır taraftan Fransa, diğer taraftan Yu· 
~oslavya ile rakib bulunduğu zaman
&<U'da İtnzalanmı§b. Bu zamanlar Or· 
~ Avrupada kuvvetli bir Almanya 
Yoktu. I talya Almanya ile de rekabet 
~a.ziyetinde idi. Bu sebeblerle yugos-
~ • fransız mukavelesi, o mukavele

nin ınetninde tasrih edilen manadan 
~a ıümullü idi. Fakat aon seneler 
~inde vaziyet çok deği§miştir. Orta 

Vl'upa' da kuvvetli bir Almanya belir
d" ~ 1• Fransa, Y ugoslavya'nın tanımadı-
=1 Sovyet Rusya ile bir misak imzala-

~· Bu misaka Yugoslavyanm müttefif olan Çekoslovakya girdi. Almanya 
t.alya ile anla§h. Avrupa devletleri a• 

~asındaki münasebetler yeni bir istiha· 
eye girdi. Bu ıartlar albnda Y ugoı-
~vya da geçen martta İtalya ile bir 
oıtlqk ınukavelesi imzalamı!tır. Bu 

lnukavelenin imzası, Fransa ile on ıe
nedenberi devanı eden dostluk müna
sebetleri ile telif kabul etmez bir ha-

r~k~t değildir. Fransız dostluğu eskisi 
a1 ıbı devanı ediyor. Fakat Yugoslavya 
talya ile de dost olmuıtur. Bununla 

beraber, İtalya ile imzalanan mukave·; 
leden sonra yugoslav • franıız muka
"elesinin eski §ümulünü kaybettiği de 
llşikard1r. Yugoslavya, ltalya ile an -
1 ' .. "tnıazdan evvel, Fransaya bağlı oldu· : r ~ gi~i, Fransanın Avrupa siyasetine 
fı ağlı ıdi. Yani franı11z mihveri etra -

l 
ndil dönüyordu. Mart 1937 mukave-e •• 
sının imzası bpkı Lehistanm 1934 

k:neıinde Almanya ile imzaladığı mu• 
. ~ele gibi, harici siyasette bir nevi 
~•tiklal ilanı mahiyetindedir. Fransa 
•le dosttur; fakat Fransanm dostu ol -
:ıYan devletlerle de dost olabilir. Ve 

vrupa politikasında Fransamn takib 
etınediği bir siyaseti takib edebilir. 
~ Orta Avrupanın en kuvvetli aske-

. devleti olduğu için Roma - Berlin 
:ıhverini te§kil eden devletler, Y u • 

1 °•
1avyayı kazanmaya çok çalıııyor -
~ ~ akat Yugoslavya bu mihverin ca· 
.
1 

•uıe de kapılmıf değildir. ltalya 
~dost olduğu gibi, Fransa ile dostlu
l>elt il ~afaza ediyor. Almanya ile 
d buyük ticaret münasebetleri var
e~t'. l<iiçük antant devletlerini teşkil 
ıs;n Çekoslovakya ve Romanya ile 
tt 1 •enesinde yapbğı ittifaka sadık
&: i8~Ikan antanhnm bir uzvudur. 
ti . ltifaklar ve dostluk mukavelelerile 
~,.11.,ttiği teahhüdlerin çerçevesi içinde 
\oi ioalav topraklannm emniyetini tak
b~e edecek bir siyaset takib ediyor. 

01\ .. 'tlla Yugoslavyamn emniyetini göz
l~~de tutarak eski dostluklan sağ • 
ettrı •ttr~rnak ve yeni dostluklar tesis 
y ek ııyasetini kuran ve tatbik eden 
&~ft"o~lavyaıun ba§ ve hariciye vekili 
R'o ~laıı Stoyadinoviçtir. Ve bu, Yu-
1\i~ a"Yanın dahili ve harici vaziyeti
l93;1lt'uretlerine uygun bir ıiyaıettir. 
"eti hıart anlaımasiyle franıız mih • 
d .. l\den ayrılan Y ugoslavyanm, ken
••ıni. R 

llı 0ına mihverine kaptırmadığı • 
l!Ö~teçen gün İtalyaya yapılan seyahat 

o el'lni • 
be)IQ §tir. B. Delboı'un seyabab da 
t~ fl"ansız - yugoılav dostluğunu 
llıtı .~eye . yarar. Fakat Yugoslavya • 
tilca 

1 tıyaçlarından doğan harici poli· 
L sının i ti'k • • d ~· . . >JCk) s amelim egıştirmesı 

etltınez. 

... A. Ş. ESMER 

l" cl•zsa~ 
ur da§ ! 

1 /(anı bo;;tuk olan insanın ka
aaı da iyi İflemez. 
l(alanuı · · • l · · · · Yo ıyı tf emesını ıstı-
~an kanını temizle. 

.. anrn sabunu portakaldır. 
• 3 2 5 6 6 Od OQllP1tJllNJllJ 

ULUS -3-

DÜNYA HABERLERİ . . 

milletler cemiyetinden 

nasıl tefsir ediliyor 

ltalya'nın 

çekilmesi 

Her şeye rağmen İngiltere 
milletler cemiyetini tutuyor 

Bem 13 (A.A.) - Motta, ltalyanın Milletler Cemiyetinden 
çekilıne;i hakkında federal meclise izahat vermittir .. M~tta, ge
lecek hafta için hazırlıyacağı raporda bu hadise neticesınde la
viçre'nin girdiği vaziyet hakkında malfunat verecektir. 

lsviçre telgraf ajansı, ltalya· 
nm Milletler Cemiyetini terket· 
mesi dolayısiyle İsviçre kamo· 
yunun bu hadiseye hususi bir 
ehemiyet verdiğini, çünkü lsviç
renin kom§USU olan ikinci büyük 
devletin de Cenevre müessesesi
ne arkasını döndürdüğünü yaz
maktadır. 

Bu münasebetle lsviçrenin tama
miyle bitaraf kalmasını istiyenlerin 
son zamanlarda çoğaldıkları hatırla· 
tılmaktadır. 

lngiliz gazetelerinin yazdıkları 
Londra, 13 (A.A.) - Gazeteler İ· 

talyanın Milletler Cemiyetinden çe· 
kilmesi h~disesiyle alakadar olmağa 
devam etmektedider. 

Taymis gazetesi ezcümle şöyle 
yazmaktadır: 

"Milletler Cemiyetinin nüfuzu te
essüsü zamanında aranılan gayelere 
uymamaktadır. Her şeye rağmen İn
giltere Milletler Cemiyetini terket· 
miyecektir. Cemiyette yapılacak ıs· 
Hihat esnasında birçok devletlerin Ce· 
nevrede temsil edilmediğini nazarı 
itibara almak zarureti vardır. Millet· 
ler Cemiyetinin nizamlarını tesbit 
etmesi ve bu nizamların tatbiki için 
kuvvete müracaat etmemesi lazımdır. 
Şimdiki güçlüklerin başlıca sebeble· 
rini ortadan kaldırmak için, Millet· 
ler Cemiyeti daha ziyade, amelf tek
liflerde bulunmalıdır. Avrupanm iki 
muarız bloka ayrılmasına meydan ve· 

rilmemelidir. İki devlet arasındaki 
ihtilafları izale etmeğe matuf her an
laşmaya iyi kabul gösterilmelidir. 

Deyli Telegraf gazetesi takib :di
lecek bir tek yol kalmıştır: Dogru
dan doğruya müzakerelere girişmek 

Deyli Meyl gazetesi, İngiltere hü· 
kümetinin kanaatine göre İtalyanın 
Milletler Cemiyetinden çekilmesi İn
giliz - İtalyan müzakerelerinin tek
rar başlamaması için bir sebeb teşkil 
etmediğini yazmaktadır. 

Milletler Cemiyeti daha mı 
kuvvetlendi 

Nevyork, 13 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesi İtalyanın Milletler 
Cemiyetinden çekilmesinin kendi a
leyhine döneceğini yazdıktan sonra, 
şu mütaleayı ilave eylemektedir: 

''Bu çekiliş demokrat ve sulhper
ver devletleri Cenevredeki son faşist 
devletinin müşkülat çıkarmağa ma
tuf hareketlerinden kurtarmış ve on
lara Milletler Cemiyetini daha kuv
vetli bir beynelmilel icraat aleti ha
line getirmek fırsatını vermiştir.,. 

Polonya' da 
Varşova, 13 (A.A.) - İtalyanın 

Milletler. Cemiyetinden çekilmesi 
hakkındaki alman beyanatı Polonya 
efkarı umumiyesince büyük bir ala
ka ile karşılanmıştır. • 

Polonya telgraf ajansı Almanya. 
nın Milletler Cemiyetinden ayrıl

makla milşterek emniyet prensipini 
de reddetmiş bulunduğunu yazmak
tadır. 

Belgrad'dan bir görünüı 

.Eronsız - Yugoslav temasları 

Konupnalar samimi bir 
hava içinde geçiyOr 

Belgrad, 13 (A.A.) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

İyi bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre dünkü mülakat esnasında Sto
yadinoviç, Fransa dış bakanı Delbos'a 
Roma görüşmeleri hakkında maltltnat 
vermiştir. 

Yugoslavya Başbakanı Delbos'un 
Varşova ve Bükreşteki milUlkatları 
dolayısiyle memnuniyetini beyan et
miş, yakında Berline yapacağı ıeya
liatinin ııebeblerini fransız bakanına 
anlatmış ve Romayı ziyaretinin daha 
ziyade Kont Ciano'nun Belgrad se
yahatine mukabil yapılan bir nezaket 
ziyareti olduğu noktasında ısrar et
miştir. 

Salahiyetli mahfiller, Stoyadino
viç'in dünkü beyanatına bliyUk bir e
hemiyet atfetmektedirler. Yugoslav
ya Ba§bakanr Roma seyahatinin fer-

YurddClf t 
E•kiden (hangi malın yerliai 

var?) diye •arardık. 
Şimdi de (hangi malın yerli· 

si yok?) diye soruyoruz, 
Milli sanayiimi:z çefidleniyor. 

Onunla öğünelim. 

• 
Yıırddaı t 
HedelimU.: Her türkün ban• 

hada bir tasarruf hesabı olma
sulır. 

dasında Yugoslav • Fransız dostluğu
nun yuogslav politikasının başlıca 
prensipi olduğunu bildirmiştir. 

Kıral Aleksandr' ın 
mezarına çelenk 

Belgrad, 13 (A.A.) - B. Delbos, 
sabahleyin Oplenatz'a vasıl olmuş ve 
orada Kıral Alexandre ile Kıral Pi
erre'in mezarları önünde eğilmiştir. 
B. Delbos, saat 13.30 da Avala tepe· 
sindeki meçhul asker abidesine git
miştir. 

Müteakiben fransız hariciye baka
nı, kendl şerefine B. Stoyadinoviç 
tarafından verilmiş olan öğle ziyafe
tinde hazır bulunmuştur. 

Ladenovatz iatasyonundan geçer
ken binlerce kiti Fransayı ve B. Del
boı'u alkı9lamışlardır, 

Halkın tezahürleri 
Belgrad, 13 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: 
B. Delbos öğleden ıonra B. Sto

yadinoviç ile beraber fransız askeri 
mezarlığını ziyaret etmiş ve abideye 
bir çelenk koymuştur. Halk yollarda 
Fransa lehinde büyük tezahüratta bu-
lunmuştur. Delbos, bundan sonra na
ibleri ziyaret etmiş ve müteakiben 
Fransa elçiliğinde B. Stoyadinoviçin 
ziyaretini kabul ederek kendisiyle üç 
çeyrek saat görüfmüştür. 

Konu§malar samimi geçti 
Stoyadinoviç • Delbos görüşmeleri 

Tasarruf haftası 

Romonyanın 
politikası 

SON POST A'da Muhittin Birge~ 
Tasarruf ve Yerli Malı haftas1Dın 
ba§lamaaı münasebetiyle yazdığı 

; makalede diyor ki : 

B. Tataresku radyoda 
bir konferans verdi 

-~---

Romanya BCl§rıekili B. T atareaku 
Bükreş, 13 (A.A.) - Başvekil Tata

resku Bükreş radyosunda büyük bir 

nutuk söyliyerek hükümetin aon dört 

senelik faaliyetini anlatmış ve progra
mmı çizmiştir. 

Şimdiki hükümetin anayasaya da
yanmadığına dair köylü partisi reisi 
Maniu'nun iddiasma cevab vere • 
rek son politik buhranın tarihçesini 
yapmış ve kırahn tamamile anayasa 
mucibince hareket etmiş olduğunu 
göstermiştir. Filhakika ana yasa mu· 
cibince kıral parlamentonun itimadını 
haiz olacak nazırları tayin ve azletme-
ğe salahiyettardır. Bunun için hükü
met hakkında itimad veya itimadsızhk 
göstermek yarmki parlamentoya aid· 
dir. 

Tataresku köylü partisinin son bele
diye intihabatmda ancak reylerin yüz· 
de 28 ini elde ettiğini ve binaenaleyh 
bu kadar az bir rey ile iktidara gelmek 

iddiasmda bulunamıyacağmı kaydey
lemiştir. 

Başvekil Rıomanyanın diktatörlüğe 
doğru gittiği hakkındaki iddiayı da 
gülünç bulmuş ve Romanyada ancak 
delilerle budalaların diktatörlüğü dü
şünebileceğini söylemiştir. 

Nihayet bil§vekil Romanya dış po
litikasının umumi toplantılarda bir 
tahrik mevzuu olamıyacağım, çünkü 
Romanya dostluklarının vo ittifakları· 
nm takviye ve teşmil edildiğini ve bi-
naenaleyh ananevi politikada hiçbir 
değişiklik olmadığını aöylemlıtir. 

Tataresku, iç ve dış politika saha
sında demokrasi ve Romanyanın ana· 
nevi politikanın bozulmasını istihdai 
eden düşı:nanlarile ittifak demek olan 
köylü partisinin hattı hareketi üzeri
ne nazarı dikkati celbetmiştir. 

90k umumi mahiyet göstermiştir. Ma
amafih turası kaydolunabilir ki, B. 
Stoyadinoviç, siyasetinin realist mahi
yeti üzerinde ısrar etmiş ve komşula
riyle iyi münasebetler idamesi lüzu
munu bildirmiştir. Ekonomik noktai 
nazardan, Yugoslavya, Roma ve B.erli
ne karşı bu muvazene siyaeetinden a
vantajlar elde etmektedir. Bu~un hari
cinde bu derece heyecanlı bir surette 
tezahür eden halk duyguıu ve Fransa 
ile Yugoslavyayı biribirine bağlayan 

silah arkadaşlığının orduda bu der~ce 
canlı hatırası, memleketin· derin hissi-
yatuım ne tarafa müteveccih olduğunu 
iyice göstermektedir. 

Fransa elçisi Brugere elçilik bina
sında bu akşam bir ziyafet vermiş, bı · 
ziyafette B. Delbosdan mada naiblcr, 
Stoyadinoviç, hükümet azlaı ve İngil· 
tere, Polonya, Romanya, Çelroslovakya 
elçileri de hazır bulunmu9tur. B. Del-
bos yarın akşam Praga hareket edecek
tir. 

Nümayişler üzerine 
tevkifler yapıldı 

Belgrad, 13 (A.A.) - Diln sabah 
yapılan nUmayitler esnasında bir ki-
şinin öldUğU ve birkaç kişinin de ya
ralandığını havas ajansının muhabiri 
teyid etmektedir. 

Yugoslav makamları, iki kişinin 
tevkif edildiğini bildirmektedirler. 

B. Delboa'un Bükreı'e 
çektiği telgraflar 

Madam Çang - Kay - Şek 

Boykotaj için 

(ana • Kay • Sek'ln 
kar1sı sulh istiyen 

kadınlara baıvurdu 
Cenevre, 13 (A.A.) - ''Enternasyo 

nal sulh istiyen kadınlar birliği" ne 
yazdığı bir mektupta Bayan Çang Kay 
Şek, Çinin şimdi mevcudiyetini muha
faza etmek iÇin mücadele ettiğini yaz· 
dıktan sonra ezcümle şöyle demekte
dir: 

"Japonya, senelerdenberi silahlan
makta ve Asyaya hükmetmek üzere Çi· 
ni istilaya hazırlanmakta idi. Japonya 
baıvekili Çin'i diz çökmeğe icbar ede
ceğini söylemiştir. Madem ki bal böy
ledir, ocaklarımızı, ailelerimizi ve 
milli varlığımızı müdafaa etmek için 
iki misli bir gayretle mücadele edece
ğiz:. Binlerce masum sivilin katledil· 
mesine sebcb olan bu müthiş harbın u
zamasına ancak iktisadi bir tazyik ma· 
ni olabilir. Boykotaj, ıulh ve hürriyet 
için yapılan mücadelec".e kullanılacak, 
askeri olmayan ıilahlann en müessiri
dir.,, 

Soy,yetler 
birliğinde 
seçimler 

Moskova. 13 (A.A.) - Seçiciler 
dün sabah saat 6 dan itibaren seçi
me iştid.k etmek için sıra beklemiş
lerdir. Seçime iştid.k nisbetinin yüz· 
de yüze yakın olacağı tahmin edil· 
mektedir. 

Seçim tam bir intizamla cereyan 
etmiştir. Bir yandan hoparlörler, en
ternasyonali, vatani marşları ve sov
yet liderlerinin nutuklarını etrafa 
yaymakta idiler. İntibah bürolarının 
kapılarına Lenin ve Stalin'in resim
leri asılmıştı. Bürolarda birer bek
leme salonu ile kadınların reylerini 
'kullanabilmeleri için birer "çocuk 
bakma" salonu vücuda getirilmişti. 

Herkes aynı namzedlere rey ver
diği için seçicilerin vazifesi pek sa· 
deleşmiJti. 

İlk netice 9imal kutub denizin
deki Rodolf adasında alınmı~tır. Bu 
adada kışı geçirmekte olan 63 kişi 
gösterilen namzede ittifakla reyleri
ni vermişlerdir. 

Süveyşte 
manevra! 

Kahire, 13 (A.A.) - İngiliz kıtala 
rı, bu ıabah, Süveyt kanalı mı:ntaka

sında ilk defa olarak mUhim manevra-
lar yapmı9lardır. Bu manevraların he
defi, Süvcyf kanalını Mısır cihetinden 
hücumlara karşı müdafaa teşkil etmek· 
te idi. İsmailiye mıntakasında manev
raların devamı müddetince, kanal üze
rinde her türlü münakale tamamiylf 
menedilmiş bulunuyordu. 

...... i:1J.~L:··;~~;:·:~~:J 
eve ilaç girmez. 

Yurddatl 
Kiler•iz ev, tatsız yuva. 

Ev kadını! yuvanı tatlılan
dır. 

Yıırddcq! 

Faiz getirmeyen para, if
lemeyen madene be~er! 

Paranı bankaya yahr ki, 
ifluin ve üruin! 

Belgrad, 13 (A.A.) - Rumen -
yugoslav hududundan geçerken Del
bos kırat Kar~l ile Antonesku'ya bi

rer telgraf göndererek Romanyada ı 
ikameti esnasında kendisine karşı 
gösterilen dostluktan dolayı teşekkür 

etmiştir. --------------

"Memlekette tasarruf fikri son 
on bet sene içinde çok ileri gibnit
tir. iktisadi temelleri her baknndan 
israf Üzerine kurulmuş olan Osman· 
lı İmparatorluğu, ya§adığı müddet 
zarfında yalnız israf propagandası 
yapmış ve herkese israf nümunesi 
olmuıtu. Bugün büyÜk bir memnu• 
niyetle kaydedebiliriz ki israf deni· 
len fena ahlak, kötü anane türk ce
meati içinde Osmanlı imparatorlu
ğu ile birlikte yıkılıp gitmiıtir. Va
kıa, meşnıtiyetten beri yapılan pro
paganda hamleleri, harb ve mÜcıt• 
dele yıllan arasında geçirilen ha· 
yatm kuvvetli emirleri ve acı tecrü· 
heleri insanlan israftan uzaklaşbr· 
maya sevketmemiş deiildi. Ancak 
cumhuriyet devrinin bu sahada el
de ettiği neticeler, ondan evvelki 
senelerin mahsullerine niabtle hem 
mikdar, hem kalite bakanmdan çok 
kuvvetli ve değerli feyler olmuştur. 

Memlekette dün israfa alıflDlı 
olan zümre, bugün sade müsriflik
ten uzaklapnı§ değildir; Ayni za
manda tasarrufçu da olmuıtur. Ça
lı§AD ve kazanan insan, bugün, Av
rupada olduğu gibi, Türkiyede de 
hem parasını hesabla harcetmesini 
biHyor, hem de kudretine göre e• 
linde bir para biriktirmeye çalıtma· 
sı lazım geldiğini pek güzel takdir 
ediyor. Bu, bir admıdır; ikinci bir 
adım da, para biriktirmiye muva.f· 
fak olan insanların bunu bankalara 
tevdi etmeyi ve bu suretle ferdi &er

vetini milli bir servet halinde teda. 
vüle çıkarmalarını da öğrenmiı ve 
kendilerine ahlak edinmit olmalan• 
dır. Kısmen buhranlı da olsa, aulh 
içinde geçirdiğimiz seneler, türkle
rin çalı§ıp beş on para kazanmala· 
rmı temin etti. Kazandan ve artırı
lan paralarm mikdarları hakkında 
banka blinçolarının gösterdikleri 
yekUn.lar büyüktür ve son senelerde 
gayet süratle büyÜrnüıtür. Eskiden, 
sandık diplerinde aaklanan bu ne• 
vi birikmit servetler de ıimdi artık 
sandık diplerinde kalmıyorlar, ban
ka kasalarına girip milli servet ha. 
reketinin kesafet peyda etme.ine 
sebeb oluyorlar. 

Bunlar güzel hadieeleı-dir; Tü:rk 
tnilletine bu yolda ehemiyetlo de· 
vam tavsiye etmeyi bile bugün lü
zumsuz görüyoruz, çünkü, o yapa
cağı iıi artık tamamen anlamıttll" 
ve yapıyor.,, 

Muharrir, memlekette ikti.aadi 
fikirlerin de ayni tekilde inkiıafmı 
v-e bunu temin için gereken gayret
lerin gösterilmesini temenni ede
rek sözlerini bitiriyar. 

Y ALOVANIN tMARI 

CUMHURİYET'te Yiinis Nadi, 
Y alovanm modern ve büyük hlr su 
ıehri haline getirilmeli için hükU· 
metin, burada ev yaptırmak istiyen• 
lere bedava araa temini için hazır
ladığı kanun projesinin ehemiyeti· 
ni tebarüz ettirdikten sonra, yeni 
imar hareketinin Y alovanm yirmi 
otuz sene sonraki halini fimdiden 
nazarı itibare alacak bir plana gö
re yapılması lüzumunu ileri sürü
yor. Su ıehri olarak Yalovayı yal
nız timdiki yerine münhasır bir ıe
hir değil, fak at sahile kadar bütün 
araziyi kaphyacak bir kül halinde 
tasavvur etmek lazım ıeldiğini 
söyliyen muharrir, Y alovadaki sı
cak suların borularla sa.hile kadar 
akıtılmasını ve orada da istiyenle
rin istifadesine banyolar ve oteller 
teklinde arzedilmeaini teklif ederek 
diyor ki : 

"Böyle olunca Yalovaya gidenle
rin bir kısmı tedavi ınaksadiyle al
dıkları banyoları sahildeki kaplıca
larda kolaylıkla alabilecekleri gibi 
aradaki mesafenin kısalığma bina· 
en bu iti hem a§aiıda, hem yukan
da görmek suretiyle dahi yapabi-
lirler. Her halde müstakbel plan 
hesabına Yalova kaplıcaları böyle 
biri sahilde deniz kenarmda bir 
grup, diğer dahilde ve menbaın ya• 
nında bir grup olmak üzere yekdi
ğerinden az çok farklı iki grupla 
zenginleıtirmek ideal bir İt olacak. 
tır. Zamanla sahildeki kaplıcaların 
daha büyiik bir rağbet kazanacağı 
timdiden muhakkak aayılabilir. 

Şimdi kalıyor sahille dahil ara
sındaki mesafenin battan başa • 
hiç olmazsa iki taraflı birer kil<>
metrelik g~nitlikte • orınanbk, ça
yırlık §eklınde parklardan mürek
keb bir gezinti yeri yapılması bah-
ıi. Yalova menbalarının etrafı or
manlı ve arızalı çok güzel bir tabi
attir. Fakat bizce bir su tehri için 
bu kafi değildir. Bu menbalardan 
itibaren sahile kadar uzanan yolun 
her iki tarafında hiç olmazsa iki 
kilometre genişliğinde bir sahanın 
su şehrine ziynet olacak surette 
tetciri ve tanzimi lazımdır.,, 
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Fransa'da yakalanan korkunç bahçesinde öldürülmüt Löeobr'a aid 

otomobil ve daha bafka eşyalar bul
mu,tur. Radyo 

~ ··~ , Müdaf aa!>ında. l)lr katil, cinayetlerini anlatıyor: 
Sorguyu idare edenlerin aklına, 

meydanda olmadığı tesadüfen öğrenil 
miş olan Fromer hakkında caniden ma
lumat istemek gelmiştir. Bu adı ifiten 
Vidman büyük bir şa'kınlık geçir
miş, fakat kendini kurtarmak için sü
ktltu muhafaza etmeyi tercih etmiıtir. 
Fakat kendisini sıkıştıran polislerin 
tazyiki altında her şeyi itiraf etmiştir. 
Bu itiraf öyle feci sahneleri canlandır
mıştır ki meslekleri icabı pek çok cani
yi dinlemit olan polis memurları bile 
dehşetle ürpermekten kendilerini ala
mamışlardır. 

ANKARA: 

INGİLİZ ZABİTİ 
Ya.zan: Ceviren: 

"HEPSiNİ PARA İ(İN 0LD0RD0MI,, 
ÖÔLE NEŞRYATI - 12.30 Muh. 

plllı: neıriyatı - 12.50 Plllı:: Türk mu. 
ve halk prkıları - 13.15 - 13.30 Dahıl 
harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 M~ 

plik neıriyatı - 19.00 Türk musikı 
halk prkıları (Haluk Recai ve arkadatl 
- 19.30Saat ayarı ve arabça neıri)'lt 
19.45 Türk musikiıi ve halk prkıları ( 
vet Adnan ve arkadaılan) - 20.15 Ko 
ranı (Siyasal bil&iler okulu müdüriı 
Emin tarafından) - 20.30 Plikla danı 
ıikiıi - 21.00 Ajanı haberleri - 2 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Meıaa 
Chant birmane. 2 - Mayerbeer : Le P 
bete. 3 - Rentschel : La Seduction. 
Fetras : Au Septi~me ciel - 21.55 -
Yarınki pro&ram ve İSTİKLAL MARŞ 

Yüzbaşı F. W. von Herbert Nmettin ART AM Karbanlannın lıarııaında da bafınyor: 

Yarah 
postaya 

rus esiri, ben 
verdiğim gün 

mektubunu 
ölmüstü 

On bet gün sonra elime bu mek
tubu göndermek için bir fır.at geç · 
miıti. Bundan birkaç gün sonra 
Plevneye geldiğim zaman, vadimi 
yerine getirdiğimi bildirmek Üzere 
hastahaneye uğradım. Bana zavallı
nm bir gece evel öldüğÜnÜ haber 
verdiler. Doktor : 

fından Lovaç adı verilen bu kasaba 16 
temmuzda kazakların eline aeçmiıti. 
Burası Troyan kaaabaıınm on sekiz 
mil, T royan geçidi methalinin de otuz 
bir mil timalinde Tırnova'dan Selvi 
yolu ile gelen Plevne - Troyan yo -
lunun fark tarafta kesiıtiii yerde 
bulunuyordu. Burada karıtık olmak 
üzere 14000 nüfus vardı ve yapıla· 
nnın intizamı itibarile Bulgariıla· 

nın en ilerlemit, en güzel kasabala -
nndan birisi sayılıyordu. 

''Ceaedlerini görmek iıtemiyorum, 
bana bu qkenceyi yapmayınız!,, 

Bu itiraflara göre Vidman 1908 de 
Frankfurtta doğmuştur. Bu aenenin 
18 martında Fransaya Sunerby adına 
sahte bir pasaportla girmiştir. Karrer 
ismini tafıyan vesikalarını ise bir kah
vede meçhul bir şahıstan almıştır. 

- Ameliyat muvaffakiyetle ya
pıldı; fakat adamcağız çok zayıf 
dü,müıtü, yaJ&yamadı. Dedi. Zanne
derim ki arkadatı eyile,mittir. 

Bu hastahaneye bet defa girip 
çıktığım halde, her seferinde ne ka· 
dar kaldığımı iyice hatırlayamryor, 

biribirine karııtınyor111tı. Çene ke
miğim adam akıllı yerleıtirilmemit
ti. Fakat ben tehlikenin geçtiği söy
lendiğinin ertesi sabahı kıtama dö -
nebilmittim. 

Sofyadan on dört taburluk bir 
yardım kuvveti aldığımızı yukanda 
söylemittim. Böylece taburlarımızın 
mikdarı otuz dokuza çıkmıttı. Lof -
çaya gönderilip orada kalan altı ta
nesini çıkarırsak 30 temmuz harbin
de kuvvetimizin mecmuu otuz Üç ta
bur olur. 

Vidınan'ın ilk öldürdüğü Löblon is
minde biridir. Bir gazete ilanı vasıta
sile tanışmışlardır. Müştereken bir ti
cari işe girişmek üzere her ikisi de o
nar bin frank koymayı 'kararlaştırmış
lardır. Löblon randevuya cüzdanında 
on bin frank olarak gelince Vidmanm 
gözlerini hırs bürümüş, kurbanı bir 
tabloyu seyrettiği esnada arkadan en
sesine iki kur~n sıkarak onu yere yık
mıştır. Sonra paralarile üstünde bulu
nan kıymetli şeyleri almıştır. Bundan 
sonra ölüyü bir çadır bezine sararak o
n::ı aıd olan otomobile koymuş ve bir 
ı::ıüdciet sonra polislerin keıfettikleri 
yere götürerek gömmüştür. 

İ~TANBUL : 

OGLE NEŞRİYATI - 12.30 P 
türle muıikiıi - 12.SO Hivadiı - l 
Plikla turk muıikiıi - 13.30 - 14 Mub 
plik neıriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI - Sekizinci 

aarruf ve yerli malı haftaaı konferans : 
rum idare heyetinden Muhliı Ethe - 1 
Konferanı: Çocuk terbiyesi, Ali Kimi 
yüz tarafından - 19.30 Konferans : Y 
Saim Ozanoilu (Çocuklarda korka) 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Klillk 
muıikiıi : Okuyan Nuri Halil, Keman 
pt, Kemenı;e Kemal Niyazi, Tanbur 
rü, Nııfiye Salihattin, Ut Sedat, 
Vecihe. - 20.30 Hava raporu - 20.33 
mer Rıza tarafından arabça söylev - #J 
Vedia Rıza ve arlı:adaıları tarafından 
muıikiıi ve halk prkılan (S. A.) - 21 
ORKESTRA : 1- Ro11ini : Vilhelın 1' 
uvertür. 2 - Vedbal : Valıe triıte. S 
Verdi: Traviata Fantezi. 4 - H 
Ziıoyner Val.ıer. 5 - Albeni.ı: G 
6 - Defo11e: Serenada - 22.15 Ajana 
berleri - 22.30 Plikla ıololar, opera 
operet parçaları - 22.50 - 23 Son babet 
ve ertesi ıünün pro&ramı. 

Tabur cerrahı, benim neıem ve ıı
hatım yerin4-. geri döndüğümü gö -
riince, kendi lethiı ve tahmininin 
yanlıı çıkmaama öfkelenerek dedi 
ki : 

- Fennin kanunlarına göre senin 
çenenin artık hareket etmemesi la -
zundı. Seni, onlar, li.zon geldiii gi • 
bi, tedavi edemezler. 

26 temmuz ıabahı erkenden türk
ler Lofça'ya hücUın ettiler. Kazak -
lar, denilebilir ki, hemen ricat etti -
Jer. Ruslar tarafından aili.hlandırıl • 
mıt olan yerli bulgarlar ise tiddetli 
bir harbe l'irittiler; fakat bütün bu 
gayret botuna gitmitti. Burada ada
letin yerini bulduğunu ·ve bunlardan 
yüzlercesinin tepelendiğini 10Dradan 
öğrendim. 

Fransa'da yakalanan korkunç katille beş kurbanı: 

İkitıC"i kurban j ean de Koven ismin
de genç bir amerikalı dansözdür. Bu 
genç kız geçen temmuzda halaaiyle 
birlikte Paris sergisini gezmek üzere 
Farnsaya gelmiş ve esrarengiz bir 'e
kilde kaybolmuştu. 

AVRUPA: 
Yukarda •oldan •aia: Artür Frommer - dan•öz Jan de Koven -
folör Kulli 

- Mis Koven kendi arzuıiyle evime 
geldi. Gevezelik ettik, beraberce ciga
ra içtik, sonra elindeki çantada para 
bulunduğunu gördüm. Arkadan elleri
mi boynuna sararak onu boğdum. Bir 
kukla gibi kanapenin üıtüne düttü. 
Çantasınd .. bulunan 5000 frankla 500 
doları aldım. Evimde hala o zamandan 
kalan seyyah çeklerini bulabilirsiniz. 

OPERA VE OPERETLER : 17.15 JI 
nih - 19.30 Budapeıte - 20 Beromunıt 
Viyana, Monte Ceneri - 21 MilinO 
21.30 Pariı P.T.T. Jack, sevine.inden kalkıp danı et -

ti. Şimdiye kadar bir erkeğin oyna • 
dıiını görmenıit olan aakerler de 
hayret içinde kaldılar. 

Afaiıcla .aldan •aia: Roie Löblon - katil ViJman. emlak acen
tcuı Lö.abr. 

Plevneden beraberimd 500 ıigara 
ile ne suretle ele geçirdiğimi anlat
mıya utanacağım bir okka tütün ge
tirmiftim. Artık sevinç içindeydik. 
Mehmed, satrançta bir rok yaptık
tan .onra on iki hamlede beni mat et· 
ti. 

Getirdiğim aigaralardan paymı a
lan yüzbatı küçük ve çirkin gözlemi 
7111Ddu ve hiç bir ter söylemedi. A • 
tet iyi yanıyor, - cebhe hayatmda 
•tef yakmaktan daha can ııkıcı hiç 
bir teY yoktur - yıldızlar bize aü· 
liimaüyor, rüil'iı- yüzümüzü yelpa • 
.seliyor, bütün cebhe boyunca gece· 
Din peç••m. bürünen aükCmet uza • 
ı:uyor, önümüzde ölümü ve ölümden 
daha müdhİf olan aayııız fecaatleri 
kucaklayan ZAMAN yat1Yordu. 

Melekler her halde bizim dütün • 
ceazliiimize ail&llllf olacaklardır. 

Temmuzun 25 ve 26 unda muvaf
fakiyetle yapılan ve benim ittirak 
etmediiim iki muharebeden bahaet -
aneliyim : 

Aym yirmi betinde liva kumanda
ıu Hasan Sabri Pata ile kaymakam 
Mehmed Nazif Beyin kumandaları 
altmda bulunan dört taburumuz ve 
iki top, Plevnenin fimali garbisinde
ki Türstenik mevkiine hücUnı etmif" 
)erdi. Burada karargahlarını kuran 
kazaklar, her tarafa sarkıntılık edi· 
yor nakliye kollarımıza aaldmyor· 
lardı. Dü§Dlan ufak bir mukavemet • 
ten IODl"a mağlub edilmitti. Bu kuv· 
:vet ertesi gün Plevneye döndü. 

25 temmuzda geç vakit, Mütir, 
liva kumandanı Rifat Patanın ve 
miralay Tevfik Beyin kumandala· 
nnda altı taburla bir batrayayı ve 
bir çerkez müfre:zeaini Lofça yoluna 
doğru aevketmitti. Bulgarlar tara-

Bu hareket, hiç ıüpheaiz, ileride 
Plevne - Lofça bir taarruza girit
mek niyetinde olan mütir Omıan 
paıa tarafından burada bir üı vücu
da getirmek makıadile yapılmııtı. 
İhtimal ki kendisi, Lofça'ya ayrı bir 
kolordu, yahud fırka tarafından mu
hafaza altmda bulundurulacağını 
heaab etmiıti. Bu kuvve~ Sofya, Fli· 
be ve yahucl Edirneden o zaman 
türklerin elinde bulunan Etropol yo
lu ve yahud T~yan geçidi vaııtasile 
aönderilebilirdi. Lakin böyle bir teY 
olmamıttı. Harbm bütün yükü O.. 
man patanın omuzlarma yükletil
mitti. O da büyük bir kahramanlık 
gö.termit, dünyanın en büyük impa
ratorlufunun ordulannm, dört bu • 
9uk ..-. tak beııa• dunlUlltu. 

A:ym yirmi yediainden yirmi ~ 
kuzuna kadar üç gün kati bir IDÜca· 
dele için büyük bir hararet içinde 
yapılan hazırlıklarla geçti. Yiyec.e • 
ğimiz boldu; her gün et yiyorduk; 
yemit ııhatımıza iyi gelmiyecek de
recede mebzuldu. lki tanesi bizim 
bölükte olmak üzere bir takon ne • 
ferler dizanteriye tutulmutlar, bun • 
lardan bir iki tanesi bu yüzden ölüp 
gitmitlerdi. Benim ııhatım yolun
daydı. Yaram ikinci muharebe gü
nünden önce eyileımitli. Jack'm ar· 
halı da, keyfi de, netesi de iyi idi. 
o kadar neteli idi ki adeti bizim ka
rargaha canlılık veriyordu. 

Süvarimiz, kirli, kötü, fakat arı • 
)anlar kadar ceuur ve yılanlar ka • 
dar kurnaz olan iki bölük K.afkaı 
kazaklarile takviye edilmitlerdi ve 
civarı devamlı bir aurette dolatııror· 
lardı. Yapılan bütün mütahedeler· 
den anlatılıyordu ki ıimalde Nikbo
ludan, timali tarkide Siatova'dan, 
cenubu 1&rkide Tırnovadan gelen 
büyük kuvvetler toplanmakta idi. 

Franaada Landru ve Hauptman gibi 
korkunç caniler serisinden bir yenisi
nin yakalandığını evelki gün uzun bir 
telgraf haberi olarak yazmış ve bu ca
nin cinayetlerinden bahsetmiştik.Dün 
gelen fransız gazeteleri bu hususda 
daha geniş tafsilat vermektedirler. 
Bunları aşağı alıyoruz : 

Vidman adında bir alman olan bu 
katil, daha ilk sorgusunda para için 
muhtelif tarihlerde beş kişiyi öldür
müş olduğunu itiraf etmiştir. 

Katili ele vermiş olan son cinayeti
dir. 27 sonıeşrinde Lösobr isminde bir 
emlak acentasının katli etrafında tah
kikat yapan polis şüpheli gördüğü şa -
b11lar arasında Fromer isminde birini 
aramıg ve bu adamın 22 sonteşrinden 
beri ortada ~tini öirenmİf" 
tir. 

Tahkıkatı derinlegtiren polis, Fro
mer'in, Sarbrük hapiaaneainden arka
daşı olan Vidman adında bir adamla 
aynı ay zarfında görüpnüg olduğunu 
tesbit etmi' ve bu Vidman'ın timdi 
Karrer adile anılmakta olduğunu, ve 
yanında bir sürü pasaport ve hüviyet 
varakası taşımakla övündüğünü haber 
almıştır. 

Bunun üzerine bu Vidman'ın izine 
düşen polis nihayet kendisinin Rigo -
Löbrön caddesinde La Vulzi villasında 
oturduğunu öğrenmiş ve hakkında tah
kikata başlamıştır. Bertole sokağında 
oturan ev sahibesi, sorguya çekilince 
kiracısının, kendisine pek müşkülatla 
para verdiğini, birikmiı borçları oldu
ğunu, fakat bu borcuna mahsuben 1500 
frangı 29 sontetrinde kendiliğinden 
getirip vermiş olduğunu aöylemittir. 

Bu rakam ve bu tarih polisin dikka-

Bu sefer bir fırka ile deiil, kolordu· 
larla çarpıtacaktık. 

(Sonu var) 

tinden kaçmamııtır. Çünkü Lösobr 
kendisine müşteri sıfatile müracaat e
den bir adama, Mon Playair adlı bir 
villayı gezdirdiği aırada, 27 sonteşrin
de öldürülmüş ve 5000 frangı çalın

mııtı. 

Puanyan ve Burken isminde iki po
lia müfettişi Vidman'ın evine gitmiş -
ler ve kendisini koDl§ularının köpekle
rile oynarken bulmu,ıardır. 

Vidman yanlarına yaklaprak : 
- Ne istiyorsunuz, demittir. 
Müfettiş Burken, aklına ilk gelen 

sözü söylemiştir: 
- Vergi l 

- Mükemmeli Vesikalrınızı göıte -
rin. 

Müfettitler tahsilit memuru vesi -
kaları olmadıiı için katilin gözleri ö
nüne "polis" kelimesi yazılı kartları • 
nı uzatmak mecburiyetinde kalmıt -
tardır. 

Katil : 
- Pekili, beni takib ediniz. 
Demiş, fakat kapı arkalarında kapa

nır kapanmaz tabancasını çekerek 
derhal Üzerlerine ateı etmiş ve birini 
başından, diğerini omuzundan hafifçe 
yaralamııtır. Burken, üzerine atılmıı 
ve bir çekiç darbesile onu sersemlet -
miştir. Geriden yeti9en komiser ve 
polisler Vidman'ı bir otomobile atarak 
Versay"da polis müdürlüğüne götür -
müşlerdir. 

Cani kendine gelince kendisine Lö
sobr'u öldürdüğünü itiraf etmesi tavsi
ye edilmiıtir. 

Katil bir müddet dütünmek için mü
saade istedikten sonra istenilen itirafı 
yapmıftır. 

- Niçin öldürdün? 
- Soymak için. Paraya ihtiyacım 

vardı. 

Diğer taraftan katilin ikametglhm
da araştırmalar yapan polis villinın 

Katil, bu cinayetten ıonra soğuk 
aoğuk kanlılığını kaybetmemiJ, genç 

kadının cesedini evinin bahçeaine gö
merek, cinayetinin izlerini ortadan sil
mittir. 

Uçüncü kurban Kufi adında bir fO· 
fördür. 

Vidman bir gün Opera durağında 

bekliyen Kufinin otomobiline binmif 

ve ıoförü Jehir<Xn uzalda,tırmıftır. 

sonra tenhada JQf ö.Dm. ~caiGc bir 
kurtun sıkarak onu öldilmıüttür. Oto
mobili evine götürerek tanuım.arnaıı i
çin yeniden boyamıttır. Bu cinayette 
kuancı 2500 frank olmuttur. 

Dördüncü kurban, katilin arkadafı 
Fromerdir. 

Katil itiraflarında demittir ki: 
- Evet, onu da ben öldürdüm. Evi

me geliyordu. Yanında para olduğunu 
ıöy ledigi bir gün mutfaga giderek bir 
tabanca aldım ve arkadan beynine iki 
kurııun sıkarak öldürdüm. Halının ü
zerinde birkaç dakika kıvrandı. Fro
mer bana yalan söylemitti. Ostünde 
yalnız 300 trank çıktı. 

- Ölüsünü ne yaptın? 
- Villanın bodrumuna gömdüm. 
Vidman, bütün yaptıklarının bundan 

ibaret olduğuna yemin etmif ve ıuç 
ortağı bulunmadığını söylemiştir. Bu
nunla beraber iki kati hadisesinde bir 
kadının parmağı bulunduğu JÜpheleri 
uyanmıttır. Fakat, belki de hali vicda
nında insani hisler tamamen aönmüt 
olmayan katil, bu hususta ketum dav
ranmakta ve kümenin adını verme-

ORKSETRA KONSERLERİ VE S 
FONİK KONSERLER : 14.10 Frankf 
- 15.5 Lükıenbur& - 19.10 Hamburı 
20.55 Pra& - 21.15 Stuttıart - 21.45 
tena - 24 Stutt&art. 

ODA MUSİKİSİ : 14 Stuttprt - 17 
Milano, Vartova - 17.30 Prac - 1 
Laypzi& - 21.20 Münih - 23.15 Pariı 
NEFESLİ SAZLAR (Marı, v.a.): 

Frankfort ve diier alman iıtaıyonları 
12.35 Praı - 20 Breslav - 21.20 L 
- Re&ional. 

ORG KONSERLERİ VE KORO~ 
22.40 Kopenha&. 
HAFİF MtJZ1K : 8.30 Frankfort, • 

lonya ve diier alman iıtaıyonlan - 1 
Hamburc - 11.15 Berlin - 12 Ham 
Kolonya, Münib, Stuttıart - ıs B 
Stuttprt - 16 Brealav, Franldort, 
b.ur&, Könipber&, Stuttcart - 19.15 S 
lın - 20,15 Bükrq - 20,45 Kopenhaı -
Berlin - 21,30 Strabıurc - 22.20 Manill 
22.30 Hamburc - 23.15 Brealav. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Stuttcu1 
1!1.10 Llypıiı - 22.30 Stuttprt Buda 
(Zi ~ ' Mflt 1al720 Köninbberı ,...ts 
Floransa - 21.55 Tulu.ı - 22 Florad 
22.35 Viyana - 22.45 Belcrad - 23 S 
prt, Roma - 23-23.30 Katovi,, Kar 
Poznan - 23.20 Budapqte - 23.25 
London-Reıional - 24 Droitvicb - O 
Droitvicb. 

mektedir. 
Katilin itiraflarında söylediği yeri 

ara,tıı ılarak Mis Koven'in ve FrOCOC 
in cesedleri gömülü olduğu yerden 
karılmı,tır. Bu ameliyede bizzat 
bulunmak üzere gotürülen katil, d 
fete dlifIDÜf, "öldürdüklerimin ceted' 
lerini görmek istemiyorum, bana bl' 
i'kenceyi yapmayınız,, diye yalvarıııı 
tır. 

Henüz etrafında yapılan tahkikat tt• 
mamlanmı9 olmayan bu hadisede, ~.ıır 
ta tarihinin en korkunç ve en igrell~ 
suçlulardan birinin karıısında buıır 
nulduğu muhakkaktır. 

Küçük bit' meblağ için tavuk bojat' 
lar gibi insan öldürmekten çek~ 
yen, hatti bu uğurda aevgiliıini ve ,r 
kadatını da feda eden bu caninin .,; 
§Cti kart111nda titrememek ~ 
müdür? 

- Onun remıi; dedi. Ne yazık ki, ıu anda evde 
değil. Sizi tanııtıramıyacaiun. Kendi karan oldu· 
iu için aöylemiyonan; fakat, tanııtıiınız zaman 
aiz de aörecekıiniz, ne tayanı dikkat bir kadm ol
duğunu ..•• Ben, her 19yi ona borçluyum, her her 
19yi.. Hayatımda nizam, huzur ve teselli namma 
ne vana bana o temin etmittir. Gerçi, biraz müte
hakkimdir, biraz titizdir ama neticede daima hak· 
lı olan da odur. Ne yazık ki timdi burada değil. 
Arlette, Arlette ... 

BİR SÜRGÜN 
tohaflıiından k~ini tutamayıp aülmeie bati.dl. 
M. Lavaliere ı 

- Ça voua fait rire, hein, ça 'Yom fait rire; ... 
ıyordu. 

Birden "Aialon" u bir kenara attı. Keneli .....;.. 
ni aldı tekrar tefkatle aevip oktadıktan ....-. -.. 
di ki ı 

Genç kız, babasını epeyce beklettikten sonra 
nihayet oda kapıaınm eıiiinde görünüyor : 

- Annen ne vakit aelec:ek, biliyor musun kı
zan 7 

- Oooo, papa, giderken bir teY söylemedi ••. 
San ela gözlerinin ucuyla plümaiyerek doktor 

Hikmete bakıyor. Bir heykel alnının altmda hava

&-• kalkık bir "clown,, burnu var. Dudaklan o ka· 
dar etli, o kadar kaim ki tıpkı bir zencinin dudak
ları gibi.. Doktor Hikmet, iç.inden : "Hiç le gü
zel değil;" dedi. 

- Ben de ..• Biraz sonra, ben de çıkacainn .. 
Ve bu basbayağı cümle, gene, renç kızm aizm

dan bir operanm bir mısraı ıekHni aldı. Sanki Ma-

non: 
Noua irona a Paria, toua leı deus 
.. . ... .. .. .. .. ... .. .. . .......... toua leı deux ..• 
Şarkıamı çafınyor aibiydi. 
Genç kız çekilince Monsieur Lavaliere : 
- Bir de oilum var; dedi. Albert.. Hukukunu 

~apıyor. Çok zeki bir genç, fakat, biraz haylaz •.. 
bütün vaktini kahvelerde seçirir. Bundan batka, 
• ah, beni en çok müteellim eden teY • kendisini 
bir takma tehlikeli iitopilere kaptınmfbr. Anar-

-43-

fİal; tam manaaiyle bir anarıiat... Gerçi, ben de o 
yafta iken ••• 

Ve bu &'irizgahtan sonra ihtiyar f&İr, gene uzun 
uzadıya keneli.inden bahaetmeie batladı. Seyrek 
ditlerinin arumda, vire; (Je) ler, (Moi) lan; 
(Moi) lar (Je) leri takip ediyor; muhtelif edebi 
mesleklere kartı yaphfı polemiklerdeki zaferle
rini sayıp döküyordu. Bütün timdiki fransız edebi
yatmda bir kendiai bir de (onlar) vardı. Kendiai 
iyi tanılmamıt, hakkını almamıt bir deha idi ve 
onlar bir sürü plagiacı, bir aürü rekl&mcı ... Ancak 
biribirini methederek, biribirine dayanarak tutu· 
nabilen iaimler ••.• 

- Her büyük pir yalnızdır; dQ-ordu. Ve her 
gerçek dehi. kendi ..-mda mutlaka tamlmamıf" 

tır : Sbakeapeare, Bauclelaire, V erlaine ... Ve muvaf
fakiyet, tan, töbret kimin ? Bir Eclmond Ro.tand'· 
m. ••• Sbake.peare aefalet içinde ölsün, Baudelaire 
aef alet içinde öl.ün, V erlaine sefalet içinde ölsün 
de, Roatand, tU panayır tairi Rostand milyonlarla 
oynaun, bir Prena aibi §alolarda Y•fUID ve Kral
lar, bey ya Rabbim; Krallar ziyaretine aitıin ... 
Cyrano de Beraerac ? Lakin, bu, muazzam bir fu.. 
mUterie'clir. Bu zaYallı eaerin bütün bir yıl Paria 
balkmı akın akın kendiain. çeıkmelıi için ~ue-

YAKUB KADRi 
lin'lerin dahiyane nefesleriyle muttaııl titirilmeai 
)azan geldi. Ya "Aiglon,, un pleurniehard mıa-a
lan Sahrab Bernhardt tarafmdan terennüm eclil
memit olaaydı, ha, dütünün bir ken-e, Sarah Bern
hardt tarafmclan ..•. 

Yerinden fırlayıp rafların birinden bir kitab çı
kardı. Bu kitabı, bir müddet avuçlarmm içinde 
muhabbetle, tefkatle tutup oktadıktan M>llra : 

- Bakınız; dedi. Ba, benim 1886 da nefretli· 
iim bir eserdir... Napoleonla Je>.ephine'in mua
f&kalarma dair üç perdelik manzum bir piyea. .•. 
Size bir kaç ._alı pa ... jlarmı okuyayım. Sonra, 
bir de (Aiglon) dan intatlar yapaymı, Aradaki 
farkı hemen anlıyac:akamız. 

Ve ayakta kendine mabaua teatral jeetleri::rle 
okumaia bqladL Arada bir durup ıüzaün ıözler
le doktor Hikmete bakıyor .ı 

- Ne aont • ila pu ComelieM; ditea, ne IOllt. 
ila paı Corneliena 7 diyordu. K.eacli mıaralarmı o
kurken ihtiyar tairin bütün ruhu duclaklarmda tit
riyor gibiydi. Fakat, 11ra "Aialon,, a gelince, bu 
heyecanı birden bire aöndü. Seai daha çatal çutal 
bir bal aldı; muralar aizmm iç.inde afdalı bir 
madde gibi yayılıp anıaılJQl'Chı. 

Doktor Hikmet, biru Iİllİrclea, biraz bu itin 

- Bundan ben de bile bir tane kalmunqt ... 
Çok aatıldL Lakin, ne oluna olsun, onu da Iİ• 
vermekten kendimi alamıyacaiım. Kitab yepyeni, 
biç kullanılmamıt gibidir. Si:ııe bir de dedikaa .,... 
zayım. Pardon, admız naaıl yazılıyor du ? 

Doktor Hikmet, keneli admı heceledi. Uıtiyal' 
tair, hem yazıyor, hem de mırıldanır gibi ı 

- Bilirsiniz ki; di)'Ol'du. Mevcudu kabnunıt # 

hauaten dedikaalı kitablar kendi fiatlarınclan bir 
kaç misli pahalıya atılırlar. Fakat, bizim aramıs
da teklif yok. Uç buçuk frank kafidir. 

Bir nevi dolandırıcılıiı andıran bu acayip ve ba• 
ya muamele k&rfıamda doktor Hikmetin bütiİJI 
haMaaiyeti iıyan etmek üzere icli. "Kitabmızı ken
dinize aaklaym; i.temem; dqecekti. Fakat, bir
den, Arlette'in hayali gözünün önüne geldi. Bu a• 
dam onun babuıydı ve i.tecliii ıu üç buçuk frank. 
belki, onun eliyle senç kızm ibtiyaçlarmclan biri• 
ne aarfedilecekti. 

- Meni; size, babama gönderilmek üezere bİI' 
mektup setirmittim. 

ŞMr, sene o mmltılı 1eaini takmclı ı 

- Maia, YOlontien, volontiera, cber Monaietll'• 
Hemen bqünden tezi yok. Leteaeier'ye bir mekt11P 
,.zuma, bana ela onma içine koyar gönderirİID-

(Sona ""') 
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Alafıranga 
l Bazları bizim alaturka yemekler· 
e Avrupalıların yemeklerini ayni 
bııı.ddelerle fakat batka batka aa
~tlarla Pİ§İrilınit sanırlar. Halbu
I Pek kuvvetli bir rivayete gÖl"e 
~.•~anga dediğimiz yemekler de 
ızun Anadolu yemeklerinden çık

nıııtır. 

t ~u. rivayeti çıkaran eski yunan 
arıhıdir. Eaki yunanlılara bütün 
~deniyeti, yazı yazmayı, hekimli-

hg~ı· bile öğreten Kadmua olduğunu 
1 l • • 

raınız. Bu meıhur Kadmus da 
~ iene eaki yunan tarihine göre • 
d ni:!,.olunun eski, pek eski hükum
B ~ ndan birinin aşçı baııaıdır. 

u •danı eski yunanlıların arasına 
gelnıeden önce onlar yemek piıir
~eyi bilmezler, etleri tanrılara kur

_an diye kızartarak, sebzeleri de 
Çıyholarak yerlermiı. Sebzeleri etle !a ud yalnız yağla bir araya geti
tı'ek Pitirmek sanatını ilk defa ola-

l'ak Ka.dınus icad etmiı. 
Eaki yunanlılar, öğrendikleri her 

:an~t gibi atÇılık sanatını da iler-
ettıkten aonra, eaki romalılar Ati

nada Solon kanunlarını öğrenmeğe 
~~ldilderi zaman orada atçılığı da 
~~eıuniıler ve onlar da kendi zevk
lı errııe &'Öre tekamül ettirmiıler. Da
R a IOıu-a, timdiki Avrupalılar eaki 

O!nadan medeniyeti öğrendikçe 
~ek Pitirnıek usulünü de öğren
, tler ve aıçıhk tekamül ede ede 

flıtıdik· d ı alafranga yemekler mey-
ana çıkını, .... 
Sözün kısaaı, bu rivayete göre, 

&.fÇdık sanatı lapanyada aöylenilen 
k~ı] İspanyolcayla bizim aramızda· 
d~ld'llıuaevi hemıerilerimizin söyle· 
d~I eri dile benziyor. Bunlar da o 
~ 6 İspanyolca derler. hem de ona 
~ ebi bir necabet vermek Üzere 
d~rvantea dili derler. Vakıa, bu da 
k~t't .~z yıl öncki lapanyolca.dan te• 
l ll'llıul elmiı bir dildir ama, ıimdiki 
l 5Panyolcaya pek az benzer ve bir 
~Patıyolla bizim muaevi hemıerile
b~~den biri bir araya gelince biri-
ll'inuı dediğini pek az anlarlar. 

1_ 
8du teıbihi alafranga yemeklerin 

ııı;a •• 
Te ~nı azaltmak için yapmadım. ._f 1hte hata olmaz, derler. Bunu 

:ı t .. ı.:_c~. ~~ılığın memeleıkete göre 
~iilunu anlatmak için ıöyledim. 

- İsvi~renin Ankara Elçisi 
V arşovaya tayin edildi 

Bern, 13 (A.A.) - Federal meclis 
laviçrcnin Berlin, Roma ve Paris sefa. 
tethanelerine birer ateşemilter tayin 
'bneğe karar vcrmigtir. 
)'Meclis aym zamanda halihazırda İs
d l!ireyi V ar9ovada temsil etmekte ola.n 
.. / Stoutz'nun Brüksel sefirliğine ta
l' 

1
Q. cdilmeaine karar vermiıtir. İsviç

;ıun Ankara ve Kahire aefiri Martin, 
) a.rtovaya. Buenoa - Airea sefiri Ta
~~i!3i de Riıo-de-J aneiro'ya tayin e-
~•tlerdir. 

Macar milli müdafaa 

nazırı Roma'da 
li ~~.13 (A.A.) - Macaristan mil
~ tnudafaa nazın !General Guillaume 
G 0 der dün akşam Romaya gelmiştir. 
d eneraı bugün öğle üzeri kxral tarafın. 
an kabul edilmiştir. 

yemekler 
Anadoluda baıhyan aıçılık sanatı 
çıktığı kendi memleketinde teka
mül ede ede bizim timdiki alaturka 
yemekler olmuı ... 

Fakat, o rivayet doğru ise, Av
rupada tekamül ede ede, yalnız bir 
türlü afÇıhk halinde kalmamıftır. 
Çünkü A vrupada umumi bir alaf
ranga aıçılık yoktur. Gerçi nakil 
vasıtaları çoğaldığından beri, hele 
şimendiferler çıktıktan aonra, her 
memleket baıka memleketlerden 
beğendikleri yemekleri alınıttır· 
Yataklı vagonlarm lokantaların da 
arsıulusal denilebilecek bir atçılık 
sanatı meydana çıkarmıttır. Bunun
la beraber her memleketin yemek 
pifirme tarzında, iklimin tesiri al
tında bir hususiyet vardır. 

Franarzların yemekleri, Almanla. 
rın yemekleri, İtalyanların, İ&pan
yolların, Rusların, ilah •.. yemekleri bi
ribirinden az çok ayrıdır. Ayni 
memlekette batka baıka tehirlerin, 
mıntakalarm yemeklerinde bile az 
çok bir ayrılık vardır. Ayni Fransa
nm deniz kenarında Y.edikleri meş
hur balık çorbasını timalde ancak 
bir tuhaflık olsun diye yerler. Hele 
zeytin yağiyle kızartılmıı etlerin 
kokusuna bile dayanamazlar.. Her 
memleket, her mıntaka, hatta her 
ıehir balkı kendi iklimine ve ınah· 
aulüne göre çok yağh, az yağlı, 
aağ yağlı, zeytin yağlı yemekler pi
ıirir ve onları sever. 
Şu halde umumi bir tabirle alaf

ranga diyebileceğimiz bir atÇılık 
Mnatı yoktur. Alafranga tabirini 
,yalnız franaız yemeklerine ha:ıı.ret
aek bile, franınzlann yemekleri de 
mıntakaya göre çok değiıir. Paria 
lokantalarmın yemek listeleri her 
türlü zevki hoınut edecek iyi seçil
miı yemeklerdir, fakat bütün fran· 
sanın yemeklerini teınsil edemez
ler. 

Yalnız, lngilizlerin gerçekten ar
aıulutal biftekleri vardır, o, herkesi 
doyurur ve hemen herkesin hoıuna. 
gider. Ancak o da, Kadmua' dan ön
ceki insanların tanrılara dumanını 
hediye ettikleri et kızartnıalarına 
benzediği için, asd aşçılık sanatına 

gırmez. 

G. A. 

Leh hava ordusu 
kumandanı Berlin'de 
Berlin, 13 (A.A.) - Leh hava ordu

su kumandanı general Payski, general 
Göring'in daveti üzerine bu sabah bu
raya gelmiştir. 

Leh generali, harbiye nazırı Mareşal 
von Blomberg'i, hava işleri nazxrı ge
neral Göring'i ve hava mtisteşarx gene
ral Milch'i ziyaret etmiştir. 

General Payski, müteakiben harb 
maktulleri abidesine bir çelenk koy
muştur. -

KUçük antant 

kurmay başkanları 
Prag, 13 (A.A.) - Yugoslavya genel 

kurmay ba§kanı 'General Nediç ile Ro· 
manya genel kurmay ikinci reisi ge
neral Junescu küçük antant genel 
kurmayları görüşmelerinde bulunmak 
üzere buraya gelmişlerdir. 

KESiK BAŞLAR 

ı 

Yeni vazife 
ıı. \'üzbaşı Mişel Briksan hurafelere i
~ltdı; ancak bu inanışın kendine 

~ırd sus. bir §ekli vardı: Mesela bir ça
bir a bır karga görse o akşama kadar 
dan tane daha göreceğini sanırdı. Bun
nı.ı dolayıdır ki Ekslaşapel istasyo
l'c:da bir gazete kulübesinde şu: "Bir 
taş ek, Yahud Holivudun zafed,. adını 
da 

1f.~n bir kitab görünce, kadro dışın
t?ı[y Uz~ görüldıikçe çalıştırılan ehe-

ctsız . t · • 1 .. dcJı: . ar ıst manasına ge en ye-
Çind' ~c~u~1esini tekrar hangı ~rtlar ı-

c ışaeceğini düş.ündü. 

lla7tın aldığı bu roman yüzbaşıyı hiç 

le d~~andırnı.adı; mlibalcgah ifadeler
dird ·k u bir ıayfasına şöylece göz ge.z
çiltrı. 1 ~en sonra avunabilmek için liel
~l ~Lınendifer tarifelerini tetkika 
ktnt'1 '· Sıkılıyordu ; fakat bu can sı
bir ;•;d ha.it bir figii.ran iken büyük. 
~o 1 ız ve nihayet milyoner olan 
~Lov• 

ın un nasıl muvaffak olduğunu 
Cta}t .. 

rna~ cttırıp kendisini kitaba bağla-
~e ~a Yetecek kadar kuvvetsiz değildi. 

apaoağını bilemiyordu. Fakat zih-

Yazan: Edgar W allace 
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ni gene "yedek,, kelimesine takıldı ve 
yüzbaşı, bu kelimeyi o itin mutlaka i
şiteceği dakikayı bekliyerek etrafı 

seyre. daldı. 

Briksan, canilerin ve hırsızların ta
kibi ile meşgul bir polis memuru olma

makla beraber bu gibi takib ve tetkik 
işlerinden de hoşlanırdı. Zaten o, in
gifü: dış bakanlığı hafiye teşkilatı ser
visinin en zeki memurlarından biri o
larak tanılırdı: vazifesi yüzbaşıyı şüp
heli yerleri sıksık ziyarete sevkeder ve 
o da buralarda, bir takım acaip yaban
cılarla görüşerek, diplomasi gemileri
ni umulmadık limanlara sürükleyip 
götüren gizli cereyanları J.mlmağa ça
lışırdı. Her gördilğüne şaşan sade bir 
seyyah kılığına girerek iki kere Av
rupayı dolaşmış ve herhangi bir gizli 
seferberliğin maksadını keşfedebilmek 
için Tuna kıyılarındaki otellere girip 
çıkmış, nehrin sayısız kollarında seya
hatler etmişti. Bu gibi vazifeler yüz
başının mizacına tamamiyle uygun
du. 
İşte bu sebebledir ki, birçok gayret

ler pahasına tam Slovak andlaşması

nın sırrını meydana çıkaracağı sırada 

ULUS -5-

Tasarruf haftası dolayısiyle 1Gôn \evin 
B. Şükrü Kaya dün radyoda 
güzel bir konferans verdi 

Nişanhlar mektebi 
Marcel Prevoıt'nun üç cildten mü

rekkeb nefis bir eseri vardır ki tercüme 
ile uğraşan ve vakti olan muharrirle
nmız türkçemize nakletmelidirler 
Françoise'a mektublar, evli Françoise'a 
mektublar, ana Françoise'a mektublar 
Fransız akademisinin, bi;ı:de, kadın 
mektubları ile tanınmıJ olan bu pek 
töhretli azası, kadınların ruh haletini 
iyi tetkik edebilmiş muharrirlerden 
biridir. Prevoıt, bahsettiğim üç cildde 
Françoise adındaki genç yeğenine 

mektebte iken, evlendiği, ve sonra, ana 
olduğu zaman yazdığı bir sıra mektub
la, genç kızın hayata naıtl hazırlana

cağını, genç kadının kocası ile nasıl 

(Başı ı. inci sayfada) 
ile mukayese etmiş olmak gerektir. 
Biz türkler için bu kadar külfete ih
tiyaç da yoktur. Dünü düşünmek ve 
bugünü sadece görmek ve bisset~ek, 
hükmümüzü vermek ve bizi Ulu Ön
derimiz Atatftrk'e bağlamak için ka
fidir ve Atatürk'e, milletin bağlılı
ğının en müessir amili, böyle şuurlu 
bir hükmün neticesidir. Diğer taraf
tan, ancak bu kadar büyiik ıstırab tat
mış, bu acı ve ezalar içinde kavrul
muş, bu kadar ezici mahrumiyetler 
altında bunalmış olan bir ana millet
tir ki, böyle kurtarıcı ve yaratıcı bir 
insana vücud verebilir. Türk milleti, 
ve tarihi .olmasaydı Atatürk olmazdı, 
Atatürk olmasaydı türk tarihi kapa
nır ve türk milleti de söner giderdi. 

At.atürk Türkiyesinde 

Yurddaşlarım, Atatürk'ün Türki
yesi, Türkiye cumhuriyeti hayatın 
her sahasında olduğu gibi ekonomik 
alanda da büyük bir inşaat yerini, bir 
şantiyeyi andmr bu şantiyeyi kuran 
da yapan da türktür. Ekonomik ciha
zımızın yeni ve eski manivelaları ar
tık bu memleketin hakiki ve öz evlat
larının eline geçmiş bulunuyor. 

Güzel, zengin, verimli ve her tür
lil inkişafa elverişli yurdumuzun ü
zerinde bugün, hummalı bir iş ya
ratma ve kurma savaşı, daima artan 
ve sistemleşen bir hızla yürümekte
dir. 

Tevekkül ve bedbinlik artık türk 
milletinin tanımadığı bilmediği bir 
ruh hastalığıdır. Her gtin daima daha 
ileriye daha güzele, daha kuvvetliye 
doğru yükselip gidişi bu milletin 
kendi öz yaratıcılığına ve yapıcılığı
na olan inancını ve güvenini artır
mıştır. Maddi kazançlarxmızın en bü
yüklerinden, en karakteristiklerinden 
ve verimlilerinden biri de şüphesiz 
bu manevi ve ruhi inkdabtır. Son a
sırlarda mevcudiyeti ihmal edilen 
türk devleti beceriksizlikle yeni iş
lere ve yeni hayata kabiliyetsizliği 
ile itham edilen türk milleti bugün 
bu inkılab ve cumhuriyet sayesinde 
fabrikalar k'iruyor, demiryollar döşe
yor, işletiyor, tüneller deliyor, ma
denler buluyor ve çıkarıyor, banka
lar açıyor, top tüfek, tayyare yapı

yor, kağıd, cam kumaş fabrikaları 
kuruyor, kısaca her medeni ve ileri 
cemiyetin muhtaç olduğu fikir ve 
teknik tezgahlarma erka•ıharbiyesi
ne, kumandanlarına ve ordusuna ma
lik bulunuyor. Tarihin en eski devir
lerinden beri daima yapt~r. kurucu ve 
medeniyet yaratıcr bir killtür milleti 
olmak istidat ve ananesini tarihinde 
ve kanında taşıyan türk ulusu Ata
türk devrinde tarihi misyonuna tek
rar başlamıştır: İnsanlığın, sulhun, 
kültürün ve medeniyetin hizmetinde 
bulunmak. 

Yüre üzerinde yer yer ifitilen harb 
nağraları tehdidleri ve hatta top 

ve tüfek sesleri kanlı çarpııma ve 
muharebe haberleri sulha, relaha 
susamı§ mu~tarib be§eriyet kütlele • 
rinin ruh ve vicdanını tahrif, haıyat 
ve is.tikbalini tedhiı ederken Atatürk 
Türkiyeıi en sağlam bir aulh, emni-

Berlinden geri çağrdmış olmasına ol· 
dukça sıkılmıştı. 

Şefi binbaşı J orj Ştaines'e bu işi an
latırken: 

- Eğer bana yirm.i dört saat müsaa
de etmiş olsaydınız size vesikanın bir 
fotoğrafisini getirirdim, dedL 
Bınbaşx bu sözlerin tesiri altında 

kalmış görilnmi yerek cevab verdi: 
- Maatteessüf kabil değildi. Hemi

şin doğrusunu isterseniz biz Slovak 
başbakanı ile açıkça görüştük; dürüst 
hare~et edeceğini vadetti; hatta and
laşmanm metnini okudu. Mesele basit 
bır tıcaret mukavelesi yapmaktan iba
retmiş .. 

- Briksan, siz Elmer'i tanır mısı
nız? 

Dış bakanlık hafiyesi, şefinin masası 
kenarına ilişerek memnuniyetsizliğini 
gösteren bir ifade ile: 

- Bu suali sormak için mi beni Ber
linden getirttiniz? Haıbuki Unter der 
Lindenueki kahvemde ben daha ehe
mıyetli işlerle meşguldüm ... Bu vesile 
ile haber vereyim ki alınanlar Bavye
rada pek çok harb malzemesi hazırlı
yoılar. Elmer'e gelince; bu bir memur
dur , değil mi? 
Binbaşı Ştaines ba§ıI ile Briksanı tas

dik ve hemen ilave etti: 
- Daha doğrusu maliye memurla

rındandı. Üç hafta evel ortadan kay
boldu. Ve kontroluna bırakılmış olan 
paralardan bir kısmını muntazam su
rette aşmnakta olduğu da defterleri
nin tetkikinden anlaşıldı. 

Mişel Briksan yüzünü buruşturdu. 

yet ve asayiş havası içinde kendisini makta ve ilerletmektedir. Yeni ve ci
dinamik ve verimli bir inşa laaliye - hanşümul sporlarla beraber, milli bir 
tine vakletmiş bulunuyor. anane olarak ecdadımızdan miras ka-

Bununla yalnız biz değil bü- lan ve geçen asırda pek çok ihmale uğ-
tün insanlık övünmelidir. rayan güreş, cirit, ok atma gibi fayda-

Şurası da teşekkür ve iftiharla lı, milli bünyemize çok elverişli spor
söylenmelidir ki biz bu huzur ve sü- lar yeniden rağbet bulmakta ve şü-

l l · k mullerunektedir. kunu çalııma ve i er eme ım anları-
nı Türk milletini ve memleketini da- Bu saydıklarım, düne nazaran hay
ima muhafazaya; müdafaaya kadir ret verici bir ilerleme olmakla beraber 
ve hazır kahraman ordumuza borç -
lu bulunuyorıu:. Cihan da biliyor ki 
türk ordusu yalnız haklarının ve hu
dudlarınm ve istiklalinin değil, türh 
milletinin istiklal ve ikbalinin ayrıl
maz; bir gartı olan inkılabının da 
kuvvetli bir nigehbamdır. 

Türk milletinin luıyat 
standardı 

bugünkü hayat standardımız, bizi tat- geçinebileceğini, ve nihayet, genç ana
mın edecek bir seviyeye henüz varmış nın çocuğuna k&r§ı olan vazifelerinin 
değildir. İstihaali ve mübadeleyi ras· nelerden ibaret bulunduğunu anlatmak 
yonelleştirerek maliyet fiatlarmı dil- istemiştir. Bu mektublarda şayed ku 
§Ürtmf;k, iş hacmini genişletmek, fiat sur aranacak olursa, bu, ancak, bun 
kontrolünü ve pahalılıkla mücadeleyi larda çalııan kadın'a yer verilmemiı ol· 
kuvvetlendirmek, daha çok ve daha u- maaıdır; bu kusurun özrü iae, eserin 
cuz mal yetiştirmek, daha bol, daha çe- kaleme alındığı 1900 tarihlerinde çalı 
şitli mal ve eşya sarfetmek, yani mad- ıan kadının bir şaz olduğudur. 
di ve manevi nayat seviyemizi daima Köylü kadm daima çalışmıştır. 

Yurtdaşlarım; Türk milletioin e - ve daima yükseltmek, türk milletinin Harbtan beri şehirli kadın da her sa 
konomik, kültürel ve siyasal hayatı • gayesi olmalıdır. Ve milletimizin me- hada çalışmaktadır, elbette çahıacak 
nın bütün inşa ve kalkınma planlan, saisinin hedeti de budur. Bu hedefe, hr; zira zamanlann gidişi, ailenin ge 
bir organik bütün olarak, gittikçe da- h~r yıl, biraz daha yaklaştığımızı gör- çim meıuliyetini yalnız erkeğe yükle 
ha belli hatlarla göze çarpiyor. Muhte- mekle çalışma kudretimiz artıyor. Vt. mek imk&nmı aelbettiği gibi herhangı 
lif kollardan başlayan ilerleyen hare • yeni mücaueleler için hızımız ve ham sebeble evlenmiyen kadının i·tiklfil ve 
ketlerin yalnız büyük bir hedefi var • lemiz kuvvetleniyor. ıerefini muhafaza edebilmesi için de 
dır. O da Türk milletinin refahx, saa- k '"~al1.,, ..... s1 gerekmi .. ti'r. Atatürk inkılabının memle ette ya- :r- ,..,,.... :ı 
deti ve bahtiyarbğı. Bir milletin refah, Fakat kadın, erkek gibi, ailenin 
saadet ve bahtiyarlık miyarı hayat se- rattığı bu terakki hamleleri ve türk başlıca rüknüdür, ve çalışsa da ailede 
viyesidir. Atatürk rejimi, cumhuriyet milletinde görülen bu hayırlı•inkişaf- ki vazifesini gene yapmaktan geri ka 
devri türk milletinin hayat standardı- arın tesir ve faydaları yalnız Türkiye- lamı:yacakbr. Hatta kadımn bu vazi 
ru yükseltmiştir ve yükseltmektedir. ye ve türklere münhasır değildir. Türk fesi erkeğinkinden ağırdır: Çünkü er 
Türk milleti, düne nisbetle, bugün da- nkılabmın vasıflarından biri de, hiç kek huşunetini yumuşatarak geçim 
ha çok istihlak ediyor, daha çok istih- şüphesiz ki, milliciliktir. Fakat bu mil· sizliğe mani olmak da, yuvanın sağ 
sal ediyor, daha çok çalışıyor, daha licilik hissi, hodpesent, hodendiş, dar lamlığını temin eden çocukları büyü 
çok okuyor, daha çok eğleniyor, daha bir çerçevenin içine suuşmış bir umde tüp yetiştirmek de ona tevdi edilmiş 
çok geziyor, kısaca düne nisbetle, da- değildir. bulunmaktadır. 
ha çok iyi yaşıyor. Türk milleti, bu d - Fakat kadınlar bu vazifelerini 
Sevı.yenı·n daha "Ok yükseklerine layık Bizim ilerlememiz, bizim ku - hakk . 1 ~ İyle yapabilmr§ er midir? 
bir millettir. Onu, bütün fertlerile be- ret ve kuvvetimiz, b~er ailesi- _ Bu sual, izdivaç müeaaeıeainin 
raber, oraya çıkarmak türk milletinin nin emniyet ve refahına da yar- daima şiddetli münakaşalara ıebeb ol 
en büyük vazifesidir. Türk milletinin dım edecektir ve etmektedir. muı meselelerinden birini habra ge
hayat seviyesinin, her gün artan bir Kuvvetli Türkiye, mürelleh ve tirir. 
hızla yükseldiğinin en maddi emarele- kudretli bir türk milleti, aynı Biliriz ki evlenmede acemilik dev 
ri bugünkü hayat tarzıdır. Buna ilmi zamanda da cihan medeniyeti- resi tasavvur edenler dahi bulun 
bazı misaller de ilave olunabilir. Mese- nin terakkisine yardım edecek muştur. 
1§.: Son senelerde bazı vergiler aynı bir sulh ve kültür ami~ir Türk Son gelen Avrupa gazetelerin 
kaldığı ve bazı vergiler mühim mik - devletine ve milletine cih:U. den birinden, Berlinde bir nııanlılar 
darda indirildiği halde, devlet bütçe - litika !!;'em' d .1 k po-t mektebi açılmak üzere bulunduğu 
ai artmı.,tır. Zirai ve amili istihsal en - aı ın e verı en ıyme ·· v • E ı i h 1 :ı ve ehemiyet ve gö•terilen mu- nu ogrenıyoruz. v enme e azır a 
dekslcri yükselmiştir .İnhiaarlar vari- h bb t b •tk l •:J• _ .a.an ge.n ckızlar, bu mektebde, alt 
datı çoğalmıştır. Demiryollarında ve a e unun 1 semere erıaır. haftalık bir ataj görerek ev bakımı 
vapurlarda münakale hareketleri faz- Dün osmanlı saltanatını kuşatan nı, atçılığı, küçük bir büdcenin iki 
lalaşmıştrr. Şeker ve çimento sarfi- düşmanlık, kin ve garez hisleri bugün ucunu bir araya getirmeği, ve evi az 
yatı ziyadeleşmiştir. Tasarruf hesab - Türkiye cumhuriyeti lehinde, takdir ~a ile temiz döşemeği ve aaireyi 
lan inkişaf etmiştir. Pazarlarda, çarşı- öğreneceklerdir. Mektebler zamanla 
!arda alı ... veri.:. artmı<>tır. Kitaba, ga- vmıe muhabbete inkılab etmiştir. Ekono-:ı " :ı ·k faaliyetimiz ve kültürel çalışma- çoğalacaktır. 
zeteye tiyatroya, sinemaya rağbet larım.ız cihan iktısad ve irfanını da İzdivaç müaaeseainin aa.ğlamhğı 
yükselmiştir. faydalandırmaktadır. Bunu cihan mat- veya çürüklüğü ne zam.an münaka 

İİlk, orta ve yüksek mekteplerimi- buatı hergün bin türlü neşriyatla ilan şa mevzuu olursa bunda, manevi ve 
zin talebesi, hergün yeni yeni mektep- etmektedir. maddi bakımdan geçim, daima a-eni§ 

bir yer ifgal edecektir, Bu itibarla 
ler açıldığr halde, binalar kafi gelmi- Yurddaşlarım 1 nqanlrlar mektebi' ni dikkate layık 
yecek kadar artmakta ve hergün yeni Şu kısa müşahede nıukayeseden çı- bir teıebbüs olarak kaydetmeli 
mektebler ya,ılmaktadır. Yollarımız, kan neticenin verdiği sevinçle bugün yiz. - N. Baydar 
köprülerimiz, şiınendiferlerimiz hiç çocuklarımıza hazırladığımız daha şen, 
durmadan yapılmakta ve ilerlemekte daha aydın yarınların imanı ile bayra
ve programımızın çizdiği senelerden mmızı kutların. 
daha az zamanda inşa ve ikmal edil-
mekte ve yeni yeni madenler işletme
ğe açılmaktadır. Şehirlerimizde bol su, 
ucuz su inşaatı artmakta, elektrikleş
me hergün yeni yeni sahaları aydınlat
maktadır. Her Şıehir v.e kasabada yalnız 
yeni yeni evler değil, yeni mahalleleı 
kurulmaktadır. Devlet belediye ve hu
susi idareler, hastahane, dispanser, do
ğumevleri gibi müessesatı daima artır-

- Vah vah, hiç bunu ondan ummaz
dıın; zira Elmerde sakin ve tehlikesiz 
bir adam hali vardı. Sakın beni onu ta
kibe memur etmeyin? Zira bu Scot
land Yard'ın (1) işidir. 

Staines, ağır ağır cevab verdi: 
- Hayır, sizi onu takibe memur e

decek değilim, zira Elmer bulundu. 
Binbaşının sesinde acıklı bir şey 

vardı. Masasının bir gözünü çekerek i
çinı.len bir ldığıd alıp Briksana uzattı. 
Yazı makinesi ile yazilmış olan bu 

kağıdda şu kısa cümle okunuyordu: 
"Eşer şimendifer köprüsü yanındaki 

çalılıklar içinde bir sandık bulacaksı
nız.,. 

"Kafakesen,. 
Son kelime, Briksanın dudaklarında 

bir ıslık gibi öttü: 
- Kafakesen ... 
- Sandığı, denilen yerde ve içinde 

de, tabii, zavalli Elmer'in kesik baıını 
bulduk. Baş, keskin bir kıliçla, yahud 
bir makine ile çok düzgün kesilmis, 
yani bir vuruşta uçurulmuştu. Bu, y~
di s.enedenberi bu suretle kesilip, aynı 
şekılde meydana çıkan on ikinci baş
tır. Her vakada - tasrih edeyim - yedi 
v~kad~n beşinde, bu kesik başların sa
bıplerı. h~kkında adli takibat yapıl
makta ıdı. Slovak andla~sı meselesi 
halledilmemiş de olsaydı sizi, Briksan, 
Londraya çağırmağa karar vermiştim. 

- Fakat bu bir polis işi değil mi? 
- Teknik bakımdan siz de polissi-

niz. Vazifeleri arasında Scotland Yar-

(1) Skotland Yard İngiltere polis müdür
lüğünde emniyeti umumiye servisidir. 

YurddCJ.f ! 
Bol, bol reçel yiyen çocuk, 

kuvvet ilacına muhtaç olmaz. 

Yurddaf 1 
Her türk, yerli malı kullan

mak aavaıında gönüllü bir pro· 
pagandacı olmalıdır. 

d'ın idaresi de bulunan dış ba
kanın muvafakati ile dış bakanlık u
mumi katibi, bu işi sizin ele almanızı 
istiyor. Fransis Elmerin ölümü ve ba
şının meydana çıkması haberi şimdi
ye kadar gazetelere verilmiyerek gizli 
tutuldu. Bundan evelki hadısede gaze
teler o kadar çok gürültü etmişlercli ki 
bunu şimdilik gizli tutmak istedik. 
Tahkikata başlattık ve mutad araştır
maları da yaptırdık. 

"Size bu hususta verebileceğim ma
lilm.at şundan ibarettir: Elmer i, bir 
hafta kadar evel, yeğeni, Çayçester'de 
gormuştur. Elmerın yegenı ıse Adel 
Limington adında bır genç kızdır ki, 
atelyeleri Çayçester'de bulunan Kneb
v.ort sinema şırketinde çalışmaktadır. 
Knebvort iyi tanıdığımız bir amerikalı
dır. 'Genç kız, bahsettığim şirkette, hiz
metine ıüzum görülcıükçe çalştırılan, 
yani sinema tabıri ile bir ··yedek,, tir. 

l:Sri.k:san yerinden fırladı: 
- Yedek mi ? .. Hu kelimeyi bugün 

bir kere daha işitecegımı zaten bıııyor
dum. Binbaşım, devam edin: ne yap
mam lazxmsa soyleyin .. 

- Çayçestere gıdin, kızı görün. İşte 
adresı .. 

Briksan, adres kağıdını cebine atar
ken sordu: 

- Elmerin kansı var mı? 
- Evet, fakat bu iş hakkında hiçbir 

bildiği yok. Tek bildiği şey kocasının 
ölmüş olduğudur. Elmeri bir aydan be
ri görmemiş ve zaten karı koca çoktan 
ayrı yaşıyormuı. Elmerin ölümü üze
rine hayat sigortasından şimdi ehemi-

Yurddaş! 

Çocuğunun sağlam ve kuv
vetli olmasını istiyorsan ona bol, 
bol üzüm, incir, fındık, fıstık, 

portakal, elma, kayısı yedir. 

Yurddaşl 
Bankalarda biriken paralar 

memlekete iş yaratır. Küçük art
tırma hesapları bir araya gelince 
Ulusal ekonomimiz için büyük 
bir kredi kaynağı olur. 

yetli bir para alacakmış .. 
Briksan, kafakesenin korkunç pusu

lasını bir kere daha okudu. 
- Bu mesele hakkında düşündükle

riniz nelerdir? 
- Umumi kanaat, kafakesenin akli 

muvazenesi bozuk bir adam olduğu

dur; öyle bir adam ki kendinde suçlu
lara ceza vermek hakkını görüyor .. Fa
kat iki vakası var ki şekilleri bu kana
ate uymuyor. 

Ştaines koltuğuna biraz daha yasla
narak, düşünceh, devam etti: 

- Mesela Vayıayt'ı ele alalını: Bu 
adamın da ba§ı, iıu sene evel, aynı tarz
da bulunmuştu. Vaylayt zengin, na
muslu, herkesçe sevılen bir adamdı; 
kafakesenin ikınci kurbanı olan Kriv
ling de kendisinden zerrece şüphe e
dilemiyecek bir adamdı. Yalnız, denil
diğine gore, ölümünden birkaç hafta 
eveı çııuırmıştı. 

"Sonra, kaıakesenin pusulalarına ge
lelim: bunların hepsı, munakkak ki, 
aynı makınede yazumıştır. Hepsinde 
yarı silık U 'ya, ancak okunabilen T'ye 
tesadüf olunmaktadır. Mütehassısla
rın ifadeııine bakdırsa bu yazı artık pi
yasada görülıniyen eski bir Kost ma
kinesinin harflerile yazılmaktadır. Bu 
makineyi kullanan adamı bulduğunuz 
zaman katili de bulmuş olursunuz. An
cak polis, bütün bu hususiyetleri iyice 
anlatan neşriyat yaptığı halde hiçbir 
netice alamadığına göre sizin de katili 
bu vasıta ile bulabileceğinizi ummam. 
Zannedersem bu "bay kafakesen,. yazı 

- Bitmedi -



-ft- urus 

Bolu' da spor ·çalışmaları Erzurumda 

Klübler birleştirildi, su ve 
dağ sporları yapılacak 

1279 yoksula 
yardım edildi 

Erzurum, 13 (A.A.) - Yoksullara 
yardım kurulu valinin başkanlığında 
bir toplantı yapmıştır. Toplantıda il
yönkurul azalariyle belediye reisi ve\ 
bütün teşekküller azaları da hazır bu-
lunmakta idiler. ı 

Geçen yıl iaşe olunan 1279 f~kirin 
bu kış esnasında da beslenmesıne ve 
yardımın bilhassa yoksul okul çocuk
ları üzerinde teksifine ve bu maksad
la hemen faaliyete geçilmesine karar 
verilmiştir. 

Çahşamıyacak derecede düşkünleri 
barındıracak bir yoksullar yurdu açıl
ması için yapılan hazırlıklar bitmiştir. 

Adana'da kasket 

bollu§u var! 

Abant gölü ve Abant •ırtları 

Adana, (Hususi) - Adanada .mek
tebte okumayan birçok gençlerın de 
mekteb kasketi giydikleri görülmekte
dir. Hatta sokakta süt, su, çekirdek sa
tan çocuklar bile kasket giymektedir
ler. Bolu (Hususi Muhabirimizden) - Vilayet merkezinde ve ka

zalardaki spor kulüblerinde bazı yenilikler yapılmıftır. Bu arada 
Düzcenin Sönmez ve Siyahbeyaz adındaki iki kulübü birleıtiri
lerek faal bir spor kulübü haline getirilmittir. 

Bir otomobil 
uçuruma yuvarlandı Bolu merkezindeki Abant ve 

Bergama da 

Maskeli 
haydudlar 
Yakalandı 

Y eıilova kulübleri de birleıtiril
mit ve kuvvetli bir kulüb haline 
getirilmittir. 

Bölgece bir kış atletik spor progra
mı haıırlanmıftır. Programa göre ge
çen pazar günü merkez ve mülhakat 
sporcuları 2000 ve 1500 metrelik ilk 
tefvik koşu müsabakalarını yaptılar. 

2000 metrelik mesafeyi altı dakikada 
alan Mudurnu kazası ve 4000 metreyi 
on dakikada alan Düzce gençleri böl
gece birinciliği kazanmışlardır. Müka
fatlar halkevlerince dağıtılmıştır. Bu 
hafta içinde ikinci bir koşu müsabaka-

Safranbolu, (Hususi) - Birkaç köy 
muhtarım alarak Ovacumaya hareket 
eden şoför Çapon Mehmedin idaresin
deki binek otomobili, şoförün sarhoi 
olması yüzünden, Ovacuma yakınla
rında, 300 metre derinliğindeki bir 
yardan a~ğı yuvarlanmıştır. Araba bir 
kaç kapaklanmadan sonra, bir ağaca ta
kılm.tf ve uçurumun dibine kadar in
memiştir. Şoförle yolculardan birkaçı, 
bazı yerlerinden yaralanmakla kazayı 

aavuşturmutlardır. Otomobil kısmen 

harab olmuttur. 

Bergama'daki mavzerli 
haydudlar 

İzmir, (Hususi muhabirimizden ) -
Bergamamn Sarıca köyünden bakkal 
ve palamut taciri B. Zühtünün dükka
nında 5 maskeli haydudun tecavüzü
ne uğradığını, B. Zühtünün açık göz 
davranarak kendisini kurtardığını bil
dirmiştim. Haydudlarm hepsi yaka
lanmışlardır. 

Bu haydudlardan ikisinin başka bir 
yerdeki vaka ile de alakadar oldukları 
anlaşılmıştır. 

Vilayet içinde son günlerin en mü
him hadisesi, bu haydudlukla Tire ci
varında kamyonet içindeki iki şoförün 
öldürülmesi idi. Şimdi her iki vakanın 
failleri de yakalanmış bulunmaktadır. 

Bor elektriğe 
kavuştu 

Bor (Hususi muhabirimizden) -
Bor, etrafı üzüm bağlariyle kaplı şi
rin bir yerdir. İlkbaharda Kayabaşı 
denilen gezinti yerinden şehrin umu
mi manzarasına bakmak çok zevkli 
bir şeydir. Üzüm bağı diyarı olan 
Borun şarabı da pek nefis ve pek 
meşhurdur. Ne yazık ki bu şöhret, 
satış teşkilatı bulunmadığı için Borun 
hududlarını aşamıyor .. 

1200 rakımlı olan kasabamız, çok 
sağlam bir havaya sahihtir. Kasaba
nın iyilik sever zenginlerinin delale • 
tiyle getirilen Okçu suyu, Türkiye
nin birçok kasabalarında tesadüf edi
lemiyecek kadar tatlı ve temiz bir su
dur. Mikyası üçle dört arasındadır. 
Borlular umumiyet itibariyle sıhatli 
ve dinç insanlardır. Yedi sekiz ay
danberi kasabamız elektriğe de ka
vuşmuş bulunuyor. Elektrik, Borun 
ekonomik ve sosyal hayatında büyük 
değişiklikler yapmıştır. Hele radyo 
ile bütün dünyayı dinlemek imkanını 
elde etmek borluları çok sevindirmiş
tir. 

sı daha yapılacaktır. Koşu müsabaka

Bursada mahkemeye verilen 
fabrikacılar 

sında kazalarda birinci gelenler mer
keze çağmlarak vilayet merkezinde 
bolge birinciliği müsabakası yapılacak 
ve mükafatı bölgece verilecektir. 

Abant gölü, sporculara yazın kayık 
ve sandal ve dağ gezileri kamp kurma
ları için güzel bir spor mıntakasıdır. 
Kışın da gölün tamamen donmuş ol
masından gerek gölün üzerinde gerek 
göl kenarından itibaren 1300 metreye 
kadar yükselen Abant dağ silsileleri
nin y~lanndaıı aöla do~ru. kayak 
ve kızaklarla spor hareketlerine baş
lanmak üzere tertibat alınmaktadır. 
İlbayın spora ve gençliğe karşı gös
terdiği alaka ve ehemiyet vilayet genç
liği üzerinde derin bir sempati uyan-

Bursa, (Hususi) - Nizamnameye 

uygun hareket etmediği, için on fab

rikatör mahkemeye verilmiştir. 

dırmıttır. E. Yerlikaya 

Akhisarda plônh 
çahşmalar 

Akhisar (Hususi) - Şehrimizin 
imar planı gelmiştir. Planın tamamiyle 
tatbik edilmesi için çok çalışılacaktır. 

Beleliye, şehrin en güzel yerini it
gal eden evkaf hanını istimlak etmek 
için teşebbüslere girişmiştir. Bu teşeb
büs neticelenince evkaf bam yerine 
modern bir belediye binası yapılacak
tır. 

lmar planının ihtiva ettiği işler ara
sında "bahçeli evler,, inşası bulunmak
tadır ki Akhisar halkı bunun bir an 
önce tahakkukunu bekliyor. Bahçeli 
evler, bir teşekkülün idaresi altında 
inşa olunacak ve tıpkı Ankaradaki in
şaat kooperatifinin usulünü takib ede
cektir. 

Akhisarda nüfus sayısı günden güne 
artmakta ve bina buhranı doğmakta
dır. Belediyenin böyle bir ıtıtiyaca 
cevab vermek isteyişi hem şehri mo
dernleştire<:ek, hem de mesken buh
ranı meselesini halledecektir. 

Evkaf hanının bulunduğu mahalde 

bir belediye dairesi inşa edildiği tak
dirde "Dernek pa2arı,, semti, ıçtimai 

ve resmi müesseseleri bir araya topla
mış olacaktır. Cumhuriyet meydanının 

bulunduğu bu semt, parti ve halkevini

de içine almııtır. 
Yakında inşası di.ışünülen yeni hal

kevi binası şehrimizde büyuk bir boş
lugu dolduracagından belediye bu in
şaat için ayırdıgı üç bin lirayı tediye
ye nazır vaziyettedir. 

Bundan sonra istasyon caddesinin 
parkelenmesine başlanacaktır. 

Elektrik işi ... Sipariş edilen yeni 
makine gelince şehre gündüz de cere
yan verilecek, tamamen tütüncü bir 
memleket olan şehrimizin sulama işle
ri gündüz elektrik cereyaniyle temin 
olunacaktır. 

Konya mektubları 

Konya'da elektrik kesildi 
şehir karanhkta kaldı 

Petrol lambalar1 tekrar piyasaya çıktı 

KonyaJan bir görünüş 
Konya (Hususi muhabirimizden) -

Son yağmurlar ve sellerden evleri yı
kılarak felakete uğrayan vatandaşlara 
yardım temini maksadile kurulan ko -
mite her gün çalışmaktadır. Komite 
halktan iane toplamakla beraber her 
türlü hayır cemiyetlerinden de yardım 
teminine çalışmaktadır. 

Evleri yıkılan aileler muhtelif ve 
münasib mahallere yerleştirilmiş ve 
kendilerine icabeden muavenet yapıl-

mıştır. Yıkılan evlerin yeniden yap
tırılması kararlaştırılmıştır. Bu işle a-

lakadar olan fen memurları iacabeden 
tedkikata başlamıılardır. 

Konya' da karanlık 
Son yağan yağmurların tesirile u

mumi elektrik tesisatı arızaya uğramış 
Konya üç gün tam bir karanlık içinde 

kalmıştır. Bu yüzden şehrin umumi 
hayatı bozulmuş mağazalar ve birçok 
küçük sınai müesseseler muattal bir 
vaziyette kalmıştır. 

Arızanın toprak altındaki kablolar
dan birinde olduğu söylenmekte ise 

de mahiyeti henüz tesbit edilememiş
tir. 

Bu yüzden on tenedenberi terkedil
miş bir vaziyette bulunan petrol lam -

balan tekrar rağbet kazanmıştır. Bazı 
kahvelerde mumla oturulmaktadır. Vi

layet, şebekenin bir an evel ıslahını 
temin maksadile Ereğli Sümerbank 
fabrikası elektrik mütehassısını Kon • 
yaya çağırmıştır. . 
l. Hakkı Mu§karanın i>lümii Konya'da cirid oyunlan 

Konya, 12 (Telefonla) - Türkün 
öz sporu atçılığın Konyada ilerleme
si ve halkımızın atçılığa karşı sevgi
sini artırmak için halk partisinin mu
aveneti ile atlı spor kulübü tarafın
dan tertib edilen cirid oyunları bu-

gün yapılmış ve liyakat ... ·;sterenler 

le at sahiblerine h-:diyeler tevzi edil
miştir. Önümüzdeki hafta sahada ma 
nia atlamaları yapılacaktır. 

Üç dört aydanberi rahatsız bulunan 
eski Kütahya saylavı İsmail Hakkı 
Muşkara vefat etmiştir. Milli mücade
le yıllarında ve onu takib eden sene
lerde çok çalışan hemşehrimizin ölü 
mü büyük bir teessür uyandırmıştır. 

Ulucamiden bir görünüş 

Diyarbakır' da 
nefis bir 

san'at eseri 
Diyarbakır (Hususi Muhabi

rimizden) - Diyarbakınn tari
hi abideleri arasında en önemli 
yeri (Ulucami) alır. Bu nefis sa
nat eseri, 11 inci asırda Selçuk 
imparatoru Melik §ah tarafın
dan yapılmıttır. 

Caminin önünde geniş bir şadır
van vardır. Avlunun etrafı ikişer kat
h muhteşem dairelerle çevrilmiştir. 

Cami sütunlarının bütün tezyinatı 

türk tarzında süslenmiş ve baştanba
şa kQfi yazılarla bezenmiştir. Sütun 
köşeleri de nefis türk desenleriyle 

işlenilmiştir. Ana duvar, altlı üstlü 
türk tarzında kemerlerle ve pencere

lerle süslüdür. 

Yer yer kemer aralarında koç ve bo
ğa başları ve heykelleri ve kabartma 

üzüm salkımları vardır. Bazı sütunla
rın işlemelerinde de çengelli haçtan 
şekiller yapılmıştır. 

Dağ kapı dışında da yine çengel
li haçı havi bir kitabe olduğunu göz 

önüne alırsak menşei Orta Asyada 

Hatay olan ve Sümer yoliyle Anado
luya geçen bu işaretin Diyarbakır a
bidelerinde müteaddit yerlerde bu
lunması, üzerinde durulması gereken 
bir konudur. 

Edirnede bayındırlık 
Edirne, (Hususi Muhabirimizden) 

- Edirnede Meriç köprüsünün iki 

başı iki güzel eserle süsleniyor : Bir 

başında Trakyanın ziraat kurs okulu, 
öteki başında Meriç gazinosu gibi 

Edirnenin ihtiyaçlarına karşılık ve
ren iki eser. Biri bitmiş, diğeri de 
bitme devresine girmiştir. 

Meriç gazinosu, betondan çatısı, 
terasları ve ayni zamanda 300 kişilik 
salonu ile şehir istasyonunun da halk 
için konforlu bir durağı olacaktır. 

General Kazım Diriğin hemşehrisi 
bulunduğu Ispartadan 500 kilo gül 
üçüncü defa olarak yola çıkarılmış
tır. Karaağaçta açılan gülistan, bu se
ne iki misli büyümüş olacaktır; bu
rada gelecek sene ilk defa olarak 
imbik kullanılacaktır. Burası Isparta 
gülcülük teşkilatının emri ve kontro
lu altına girecektir. 

14 - 12 -1937 

Bayan Sabahat Türkcq 

Adana da 
enteresan bir 

konferans 
Adana (Hususi) - Ank ... 

Tarih - Dil· Coğrafya Fakült,,l 
talebesinden Bayan Saba.,,C 
Türkay Halkevinde dil mev-r.d' 
üzerinde çok dikkate ıayan bit 
konferans vermittir. 

Konferansın mevzuu .. Güneş - pil 
Teorisi" idi. Bir saat süren k~ 
ransta, dilin doğuşu ve kuruluşu, ~ 
manalı söz, anakök ve izahr, türk 

linde kök ve ek mefhumu, Günet • 

Dil Teorisinin morfolojik disipusJ!. 

fonetiği, semantiği anlatılmıştır. "" 
feransçı, kara tahta üzerinde ~ar; 
ğı analizlerle bazı iddiaları tevsı~ # 
miştir. Bayan Türkay dördüncU 
mester yoklaması için hazırla 
''Majeste" tezini de okumuş ve bÜ 
bir alaka ile dinlenmiştir. Konfeı" 
çı, profesör Hasan Reşid Tank~ 41. 
Romanyada beynelmilel arkeoloJ1• 

antropoloji kongresinde yaptığı ~ 
münükasyonu okumuştur. 

Boluda neşeli toplantıla' 
Bolu (Hususi) - Halkevinin ~ 

tün kolları haftada bir defa ev s" 
nunda toplanmaktadırlar. Bu topl 
tılara Halkevinin bütün azaları alll": 
!eriyle birlikte gelmekte, danslı ç~ 
lar, suvareler tertib edilmekte lıf 
Halkevinin bandosu ve cazı da 
toplantılara ayrı bir neşe verme 
dir. Her mevsimde birkaç balo 
rilmektedir. Bu yıl başında da bir 
lo verilecektir. 



Genç kızlar evleniniz! 
... Fakat yalnız güzellik veya 
ev kadınhğı bir ise yaramaz: 

SeçtiO.iniz erkeOi yola 
getirmesini de biliniz.. 

sici/erin bir sözü vardı : "Kı
zı kendine bırakzrsan ya da-E vulcuy, ya zurnacıya va

rır", derlerdi. --Su s6• de, "eslci" Jerin 
bir çok 11özleri 6ibl artzk tarilı. hrıf
tı. Bugün her genç kız, ttVleneceği er
keği kendisi seçebiliyor. Fakat seçtik
ten sonra evlenmek te lazım; güzelli

iiniz, ev kadını oluşunuz buna kafi de
ğildir ..• Asıl mesele; seçtiğiniz erkeği 
"yola getirmesini" bilmektir. Ben evli 
olduğum için artık böyle şeylerle uğ
ra§mıyorum. Fakat size, haddim ol

Dıaksızrn, bir kaç faydalı tavsiyede bu
,lunabilirim. 

l~inizi kolaylaıtırmak için erkekle
ri belli başlı bir kaç sınıfa ayırdım. 
lier "sınıf" için kullanılacak usu/Jeri
de ayrı ayrı anlatacağım. 

l\tahcuh erkek 
lılahcub erk.ek. gizliden gizliye beJ.1 

il de size tapar. Pak.at bunun ıarkıaa 
.-lraca.tsınız diye de ödü patlar. Bu tip 
•rkek, kadının, müracaat ederse eli boş 
döll.llıiyeceğini kendisine ihsas edebi
leceği yegfme tiptir. Yaşları otuz beşi 
eıtığı halde bala evlenmemiş erkekler 
•~riyi mahcub olanlardır. Böylele
riııia harekete geçmelerini bekleme-
1in, onları siz ellerinden tutup nikah 
llıeıııuruaun karşısına götürün • 

''lulüemel" sahibi erkek 
Bu tip erkeğin gayesi, büyük mevki

lere geçmek, para, şöhret, ünvan sahi
bi olmaktır. Hayatta daima gayesine 
.-Brl?Jası için yardım edeceginizi oncı 
i•Yet ustalıklı bir ~eki/de ihsas edinız. 

l!.endinizi zeki, canlı, mahir gösteri
!ıız. Fakat bir taraftan da şunu hiç bir 

~il unutmayınız: Onun erişmek ıs
ted' • · 

ıgı gaye kalbinde size kar~ı besle-d' - . , :s 1.ı1 sevgi ile daıma rekabet nalınde
dır. 

)JÜ.lereddid erkek 

,, lduıereddid erk.e5 c bazı hallerde 
fıp sevdi" de di~ebmıu. U bu ı;ok 
QdınJarı beğenır, Fakat hiç bırinz se
~ellJez B · · · 1 'b · u gıbı erkeklerde, sıze ta ı 

Oldukları anda kendileriyle evlenmeğe 
raz, oı 
d acağınız kaııaaum sakın uyan-

söyledim" diye söze başlar ve sözünü 
ayaı fekilde bitirir. Ona. keadisini 
takdir ettiğinizi ihsas «!iniz. Gurur 
hissini olı.pyımz. Ayrıca etraiımzda
lcileri, kendinize bayraa bırakacak 
tarzda hareket ediniz. Bu gibi erkek
ler için aşk, mekteb çocuklarının al
dıkları "Aferin" lere benzer: Siz 
"evet" dediğiniz zaman o bundan da 
büyük bir gurur duymalıdır. 

Evlenmemeğe "yeminli'' adam 

Bu erkek de sık sık rastlanan tiple!
den biridir. Fakat yemininin sebebleri 
muhteliftir: Ya çapkındır, yahud da 
evlenirse başına bir felaket geleceğin
den korkar ve betbaht olmuş evli ar
kadaşlarının maceralarıadan, korku
dan saçları dim dik olarak bahs«ler. 

Bu tipe karşı takib «lilecek metod, 
her şeyden önce kendinizin başka ka
dınlara benzemediğinizi ona anlatmak
tır. Erkeklerin kadınlarda görmekten 
hoşlanmadıkları gevezelik, cahillik, 
tecessüs gibi kusurlarınızı -eğer varsa
onun önünde göstermekten kaçınınız. 
Velhasıl o suretle hareket ediniz ki, 
sizinle evlendiği zaman: "karım, na
muslu bir erkeğin bütün meziyetleri
ne sahib .. ., diyebilsin. 

Sukutu hayale uğramış erkek 

Bu erkek de, kadınlardan "çok çek
miş" olduğu için onlardan bucak bucak 
kaçar. Onun için, kendisiyle tanıştığı
nız zaman, ona karşı bir kadın değil, 

bir arkadaş gibi hareket edin. O zaman 
ilk işi, ba§ına gelen felaketi size anlat
mak olacaktır. Onu tese/Ji ederken, 
kendinizin de o kadından çok yüksek 
olduğunuzu göstermeyi ihmal etme
yin. Bundan sonra onu "yola getir
mek" işten bile değildir. 

•'1dealiijt" erkek 

Tıpkı onun gibi, hayatı "tozpenbe
si" gördüğünüzü kendisine ihsas edi
niz: Sizi her fedakarlığı, her gayreti 
yapmağa hazır sansın. ideal sahibi bir 
erkeği "yola getirmek" lfipbesiz çok 
güçtür, fakat bir kere yola girdikten 
sonra da biraz hülya ve biraz sevgi ile 
onu avucunun içine almak iıten bile 
değildir. d;m~~rnız. Size karşı da tereddüde 

rııtU~ün~ görünce, hıç yüz vermeyi
rine ~~nku bunlar hangi kadın üzerle-

uşmezse onun peşine koşarlar. 

Kibirli erkek 
Bu tip· . . 

'B 1 tarıfe, bılmem hacet var mı? 
ea ... fÖyle yaptım.", "Ben .... şöyle 

Bütün bunlardan sonra asıl mesele
ye gelelim: Bir genç kız, seçtiği erke
ğin kusurlarını "okşıyarak" onunla ev

lenebilir, fakat mesud olabilmek için, 
evlendikten sonra ekseriya bu metod
larıa aksini tatbik etmek lbıındır. 

1 
K&§lık güzel ve §~~ bir kaç l 

nıanıo, ıayyor ve 
truakar modeli ........................................................ 

Balo mevıimi bcıtlaclı. Y aphra
cafınız rob hakkıncla ıize bir fi-
kir vermek için bıı güzel mocleli 
koyuyoruz. 

Siyah jera~clen olan bıı robun 
yalımına, beline ve koraajına, 
yalclızlı bir garnitür itlenmittir. 

Birkaç 
gUzel bluz 

modeli 

• 
\'. 
'·' 

Genç Kalmak 

Atırlığınızı ve 1 ül 
... 

öç erımzı 

kontrol altında bulundurunuz 

Boy 
lipi 

'Va~ 

--
' . 

Boy ; 

-
'Göğüs! ~ 

Ağırbli Bel , Kalca . Baldır 

tmSO 

18 
25 
30 
40 
50 
60 

1"48 
150 
150 
150 
149.SO 
1 49 

~.soo· ; 77.50 
sı. 19,50 

1 52 1 79.50 
S35·~ 81 
55 82 
55 A3 

1 
1 

50 
51 
51 l 

S2 
S3 
'54 

81 
82 
83 
84 
85 
85 

44,SO 
4S 
4$ 
46: 

47 
g 

-- ---- ---·- ·---- - ·-
18 
25 
30 
40 
50 
60 

' 

_,.,.---

18 
25 
30 

ını&O 40 
50 
60 

18 
Z5 
30 

1111 65 40 
so 
60 

··----

ı.-

18 
2S 
3 o ! 

1 

oi 
tm70 40 

s 
60 

8 1 
25 
30 

1 

110 75 4Q. 
50 
60 

• 

153 50 
155 53 
l.SS 54 
IS5 56 
154.SO 57500 
154 1 57 .soo 

ıs; ,. 52,500 

160 56 
160 57 
160 '59 
159.40 60,500 
158.75 60,500 

- -
162 58.500 
165 59 
16S 60 
16S 62 
164,40 63,500 
163,7S 63,SOO 

16e 58,500 
170 62,500 
17Q 63.500 
170 65,500 
169,25 67 ,500 
168,50 67,500 ... 

171 61,500 
175 6S 
175 66,SOO 
175 69 

1 

174,2) 71 
173.50 71 

Biri giindü2 giymelt için lıua, biri de 

gece giymek için u2un iki eteltlik 

yaptıran becerildi bir kadın, yalnd 

biralarının çeıidlerini deiİf tirerek 

birçok roblan Uarmlf hiuini verebi • 

lir. 

Yukarıdalei blus, birbirlerine ıaten 

kordelelerle eltlenmif ft.yah dantel 

den yapılmlflır. Aıaiıdalıi blus da 

beycu ıatentlendir ve üserinde ıiyah 
dantel Barnitürler uarclır 

• 

7950 60.50 
82 61,50 
82 61.50 
84 63 
85 64 
86 65 

82 62.50 
85 64 
85 64 
88 65.50 
89.50 67 
90.50 

1 

68 

84.50 64,50 
87,50 • 87,50 66 
91 b7,50 
92 69 
93 70 

87,50 66.50 
90,50 1 68,50 

1 

90,50 1 68j0 
94 i 70 
9) if 
96 1l 

90 69,SO 
93 70,50 
93 70.SO 
91 72 
98 73 
99 74 

. 
83 
84,50 
85,50· 
87 
88 
88 

85 

1 
87 

,, 88 
89,SO 
91 
92 

87 
89,50 
90,50 
92,SO 
94 
9S 

-

89 

1 

92 
93,50 
95,50 

ı l 97,SO 
98.SO 

91,50 
94,50 
96 
98 

,100 
101 

. 
! 

l 

46 
46,50 
46,SO 
47 
48 
48 

47.SO 
48,30 
48.30 
49 
50 
50 

so 
Si 
so 
S0.70 
St.70 
sz 

S0.60 
51,60 
51.60 
52.60 
S3,60 
54 

52.30 
53,30 
53.30 
54,30 
S5.30 
56 

.-------------------~----~·--~ 

BiRKAÇ TAVSİYE 

XŞampanya - Şampanyanın sahi
cisini değilse bile, sunisini siz kendi

niz de yapabilirsiniz: Bir litre beyaz 

prabın içine 70 gram toz 'eker ve 6 
gram acide tartrique koyunuz. Şiıenin 
tıpasını sicimle de bağlamak suretiyle 
sımsıkı kapadıktan sonra 24 aaat bıra
kınız. Şişeyi açtığınız zaman köpüğün 
kaçmaması için hemen bunları davetli
lerinize ikram ediniz. 

X Piyano tuılannın temizlifi -
Piyanoların sararmış tuşları aaf ispir
to, oksijenli su veya sute batırılmı' 
bir yumuşak süngerle yıkanır • 

XBuzlu cam - Bir çorba kaşığı 

kitre zamkını iki yumurtanın akı i
çinde erittikten sonra hizlı hızlı çalka

layın. Sonra bunu camın üzerinden,,ge
çirin. Şeffaflık tamamen kaybolur. 

X Su ile lekelenmiı cilalı tahtalar -
Bu lekeleri çıkarmak için, ince tuzu 
tamamen eriyinceye kadar petrolle ka
rıştırın. Sonra bu mayii, elinizi daima 
daire 'eklinde hareket ettirerek, leke
li tahtanın üzerine ıürün. 

X Halıların renkleri - Nebati bo
ya ile boyanmı' halıların renklerini 

parlaklaıtırmak için, 3 litre suya bir 

ka,ık boraks koyun. Bir tahta fırçası
nı bu mayide ıslattıktan ıonra elinizi 
daire ıeklinde hareket ettirerek halı
ya sürün. (Bu usul anilin boyalarla 
boyanmış halılara tatbik edilmez.) 

X Y aldızh çerçeveler - Yaldızlı 

Sevimli ıinema artiıti Daniell-. 
Darrieux ölçülerini ve ağırlığını 

teıbit ettiriyor 

Hem teşrih, Jıem tababet bakımın
dan, insanlar yaşlandıkça sikletlerit>
den kaybetmeleri lizrmd1r. Onun için 
kırkını aşdıktan sonra da eskisi gibi 
faal kalan, yol yürüyen, Sf'M yapan 
bir kadmın şişmanlamasına. hiç bir 
seMb yoktur. Diler taraftan da, bir 
/llAIJ yaflandıkça cildin altmdaki 
bDcerevl ııt::Jcler gevpr, acı.ıeıerın 

unlili aalır, ~emllcler de llilcletl~ 
rindt11J çok afak bir nisbette hyb~ 
derler. Bunun normal neticesi de sik
/etin azalmasıdır. 

Hayatta ise bunun tamamen . aksi 
cereyan etmektedir. Muayyen bır ya
fa vardıktan sonra kadınlar daha aa 
faal bir hayat sürmeğe başlarlar. Ev
lendikten ve anne olduktan sonra 
sporu ister istemez ihmal ederler. 
Daha sonra, bu saydıklarım.na yaşın 
yorgunluğu da inzimam edince şir
manlığa olan temayül artmağa baş· 
/ar ve vücudun şurasında, burasında 
yağ tabakaları teşekküle başlar. Faz· 
/asına varmamak şartiyle bunun zara· 
rı değil, faydası vardır. Çünkü bu 
yağlar etlerin ve adalelerin gevşekli· 
ğini telifi eder. 

En fazla değişen kısımlar, göğils 

ve kalçalardır. Bel de ayrıcı kalınla
şır. Yaş kırkı aşınca vücud ba.filce 
çöker ve bu yüzden boy da çok ha
f ilce kısalır. 

Yandaki tabloda kadın vücudunua 
sikletile ölçülerinin muhtelif yaşlara 
göre tekimülünü tesbite çalıştık Bu 
da her tablo gibi tahminidir ve siziD 
için ancak bir mukayese vasıtasıdır. 
Sizin ölçüleriniz tablodaki/ere tama
men uymasa bile, bizim gr.terdiği
miz (arkları çok aşmamağa çalışın. 

Böylelikle, yaşlıca kadınlara çok ya
raşan hafif bir tombulluğa sahib olur 
ve senelerin vücudunuzda muhakkak 
yapacakları tahribatı böylelikle ta
mir etmiş olursunuz. 

kısımları kirlenmi' çerçeveleri temiz
lemek için bu kısımlar üzerinden ga
yet saf üzüm sirkesine batırılmıı bir 

sünger geçirin. Sonra aaf ıu ile duru
layın ve ç-erçeveyi su çereyanlı bir yer

de kurulayın ve çerçeveyi hava cere
yanlı bir yerde kurumağa bırakın. 

X Kabamut Resimler - Çerçeve
lerin içinde kabarmış veya eğrilmif 

resimleri düzeltmek için şöyle hareket 

edin: Resmi çerçeveden çıkarıp yüzü 
apğıya gelmek üzere bir tahtanın üze
rine koyun. Suya batırıldıktan sonra 
epeyce sıkılmış bir süngerle resmin 
tersini ıslatın, sonra resmi çevirip tah
tanın üzerine penezlerle tesbit edip 
kurumağa bırakın. 

X Kabarmıı mutambalar - Döşe
melik muıaınbalarm kabarmış veya 
,i,mi' yerlerine madeni veya nebati 
bir yağdan bol bol sürün. Sonra kaba
rık yerin üzerine iyice düz ve ağır bir 
gey koyarak yirmi dört saat bırakın. 
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Japonlar bir Amerika 
• • gem ısını • üç petrol 

topçekerini, 
batırdılar 

Japonların 

ELİNDE 
(BaJı ı. Jnci sayfada) 

(Başı 1. inci sayfada) 
Company, cuma günü Şanghaydaki 
Amerika general konsolosu vasıtasiy
le japon makamatına kumpanyanın 

on yedi geminin Vuhu yakınında top
lanmış olduğunu bildirmiş ve bu ge
milerin emniyetlerinin temini için 
muktazi tedbirlerin alınmasını iste
miştir. 

Panay topçekeri, Standard Oil 
Company'ye aid gemilerin toplanmış 
oldukları mahalde demirlcmis bulu
nuyorlardı. 

Yaralananlar 
Vaşington, 13 (A.A.) - Son alı

nan haberlere göre Panay topçekeri
nin milrettebatmdan 15-20 kişi ya
ralanmıştır. Ölenlerin mikdarı, çok
tur. 

Amerika hilkümetinin derhal tah
kikata başlamasına intizar edilmekte
dir. Ruzvelt, bu meselenin inkipfı
nın bütün safhalarından haberdar e
dilmesini, hariciye nezaretinden iste
miıtir. 

Gemilerde amerikan 
bayrağı vardı 

Bahriye mahfilleri batan bütün a
merikan gemilerinin amerikan bay
rağını çekmiş bulunduklarını ve ay
rıca güverte üzerine de amerikan bay 
raklarını sermiş olduklarım bildir
mektedir. Japon tayyareleri, hücum 
esnasında, Panay topçekerinin Uze
rine 150 metreye kadar inmişlerdir. 
Bu vaziyette amerikan bayrağını gö
rememiş olmaları varid değildir. 

Süratle facia mahalline gitmekte 
olan Bee ismindeki ingiliz h.arb gemi
siyle Oahu ismindeki amerikan top
çekeri, vaka mahalline karşılıklı 150 
ve 300 mil mesafede bulunmaktadır
lar. 

İngiliz gambotu, Panay topçekeri
de bulunanlardan sağ kalmış olan iki 
ki,iyi almıştır. Bu gambot, Meiping 
adındaki amerikan petrol gemisi yol
cularından birini de kurtarmıştır. 

lngili~ ganbotıı giderken 
Şanghay, 13 (A.A.) - Amirallık 

dairesinden haber alındığına göre Lce 
gambotunun Panay topçekerinin kay
hnlrlnlin m~balle hareketinden evvel 
Şanghaydaki tngiliz memurları, şehir-
deki japon memurlarından japon ba
taryalarına bu gemiye ateş etmemele
ri için talimat vermelerini rica etmiş
lerdir. Aynı zamanda bir zıman olmak 
Uzere Lee gambotuna altı japon zabiti 
bindirilmesi de istenilmi§tir. Fakat 
bu zabitlerin gelmeleri gecikmiş oldu
ğundan, gambot bunları almaksızın 
hareket etmiştir. 

Hava toplariyle müdafoo 
Panay topçekerinin mütecaviz tay

yarelere karşı hava müdafaa toplariyle 
ateş açtığı söylenmektedir. 

Sağ kalanlar arasında binbaşı Hug
hes bulunmaktadır. Bu zabitin bir ba
cağı kırılmıştır. 

ır aralanan/ar arasında 
İtalyanlar da var 

. ffankov, 13 (A.A.) - Amerika elçi· 
sıne Panay topçekeri faciasında hayat
ta kalmış olan ve aralarında bir de ita! 
yan bulunan onbeş kitinin yaralı ol
dukları ve bunlardan bazılarının yara· 
larının ağır olduğu bildirilmiŞ:tir. 

Taa;rruz vukua geldiği sırada gemi 
de üç italyan bulunmakta idi. 

l' angçedeki ingiliz gemilerinin 
yerlerini terketmeleri 

istendi 
Şanghay, 13 (A.A.) - Japon ordu -

s~ namına söz söylemeğe salahiyettar 
hır zat, Şanghaydaki gazetecilere be -
yanatta bulunarak ecnebi gemilerinin 
harb sahasının uzağında durmaları ve 
Çin gemilerile karıştırılmamak üzere 
Çin kıtalarının faaliyette bulunma
dıkları mahallerde durmaları münasib 
olacağını söylemiştir. 

Wuhu bavalis indeki japon kıtaları
nın kumandanı miralay Hashimodo 
gelecek ilç gün zarfında Yangtze'deki 
gemilerin yerlerini terketmeleri lazım 
geldiğini ingiliz makamlarına bildir -
miştir. 

Bu emre itaat etmiyen bütün gemi
lere ateş edilecektir. 

Japon ataşemiliteri Horada, Nan
kinde bulunan bitaraf gemilerin emni
yetini temin etmek üzere tayyare ile 
Nankin bıntakasına hareket etmiştir. 

l ngiliz gemileri derhal 
ate~ açacaklar 

İngiliz harb gemilerine, kendileri -
ne taarruz edecek olan tayyarelere 
karşı derhal ateı açmaları için yeniden 
emirler verilmiııtir. 

Mazeret beyan ediyorlar! 
Şanghay, 13 (A.A.) - Augusta 

Amerikan amiral gemisinin yann için 
mukarrer olan hareketi hakkındaki 

emir iptal edilmiştir. 

Amerikan amiral gemisinin azami 

Japonlar 

~imalde kendilerine 
göre bir ~in hükümeli 

kurdular 
Tokyo, 13 (A.A.) - Domei ajansı 

Pekinden istihbar ediyor: ''Çin cum -
huriyeti muvakkat hükümeti., ismini 
alacak olan yeni Çin hükümeti, Pe
kin'de yarın saat 10 da teşekkül ede
cek ve bu hükümet, sabık iki Çin reisi 
cumhurundan sabık üç Çin başveki

linden, sabık beş maliye nazırından ve 
sabık dört devlet bakanından terekküp 
eyliyecektir. 

Muvakkat hükümet, teşrii, icrai ve 
adli olmak üzere üç komisyonu ihtiva 
eyliyecektir. Sabık dahiliye ve mali -
ye nazırı Tang - Erhonun riyasetinde
ki teşrii komisyon, hükümetin progra
mını teıbit eyliyecektir. Sabık mali -
ye nazırı Çin milli bankası genel di
rektörü Uang - Komiunun riyasetin
deki icrai komisyon, programının tat
bikına nezaret edecektir. Adli komis
yonun riyaseti ise, sabık temyiz reisi 
ve adliye nazırı Tung - King deruhte 
eyliyecektir. 

Asabi gazetesinin tebarüz ettirdiği
ne göre muvakkat hükümete mühim 
rolleri, iki sabık reisicumhur Tsao -
Kun ve Tsu - Çing - Çang ile general 
Yu - Jey - Fu oynıyacaktır. 

Muvakkat hükümet, bir beyanname 
ne~rederek Nankin hükiımetinin mül
ga olduğunu ilan edecek ve Çinle dos
tane münasebetler idame ettirecek dev
letlerle muahede ve anlaşmalarına sa
dı kkalacağını bildirecektir. Muvak· 
kat htikümetin beyannamesi, Çinin 
kalkınması lüzumunu tebarüz ettire
cek ve Çin milletinin bolşevizmden 

kurtarılmasına çalışılacağını kayde
dere lırti r Muvakkat hUlc~tin. aiyaae
tinin esasını, Çinle Japonya ve Mançu
kov arasında iş birligi yapmak, bolşe 
viımi yok etmek, memleketi endüstri
leştiruıek, ziraati yükseltmek ve çabuk 
surette Çinin muhtariyetini elde eyle
mek teşkil edecektir. 

Yeni Çin muvakakt hükümeti, pek 
yakında, Jtponya ve Mançukovya dip
lonıatik heyetler göndererek, Uzak 
şarkta sulhu tesis için milzaharetleri
ni,, istiyecektir. 

o b ......... b s b CJilJTS dJiiJVlJllJL 

bir mil kadar uzağında bulunan lzu
mo harb gemisinin bir sandalına binen 
amiral Hasegawa, Panay hadisesi hak
kında mazeretlerini beyan etmek üze
re amiral Yarnell'i ziyaret etmiştir. 

Şanghay, 13 (A.A.) - Royter a
jansı muhabirinin haber aldığına göre 
amiral Hasegawa, amiral Yarnell'e 
Panay topçekerinin ziyaının tamamen 
tamiri teklifinde bulunmuştur. 

Yanlışlıkla batırmışlar 
Şanghay, 13 (A.A.) - Japon bah· 

riye makamatının bir tebliğinde ez
cilmle şöyle denilmektedir ; 

Amiral Hasegava'nın pek derin bir 
teessürle karşılmaış olduğu müessif 
Panay hadisesinin bütün mesuliyetini 
deruhte etmesine medar olmak üzere 
zaruri görlilen bütün tedbirler ittihaz 
edilmektedir. 

Tebliğde tunlar il3.ve olunuyor : 
Japon tayyareleri çinlilerin nan -

kinde vapurlara binmekte olduklarını 
haber almış olduklarından, bunları ta
kib ve bombardıman etmeğe koyul
muşlardır. Japon tayyareleri Standard 
Oil'in üç petrol gemısını Çin 
vapuru zannederek bombardıman et -
mişler ve bu hareket esnasında bu va
purların pek ziyade yakınında bulunan 
Panay topçekeri batmıştır. 

M e.-ıuller divanı harba 
verilecek 

Şanghay, 13 (A.A.) - Japon amirali 
T_adao - Honda gazetecilere, Panay Jıa
dısesi mesullerinin, mesuliyetleri ta
hakkuk ettiği zaman, divanı barb tara· 
fından tecziye edileceklerini bildir
miştir. ~mi~al Tada.o _ Honda, japon 
tayyarecılerınin gemilerdeki amerikan 
bayraklarını görmediklerini ilave et
miş, fakat Standard Oilin gemileri ile 
Panay topçekerinde amerikan bayrağı 
bulunmadığının söylenemiyeceğini ek 
kabul etmiştir. 

Teessiirler, taziyeler, 
tarziyeler ! 

Tokyo, 13 (A.A.) - B. Hirota, Ja
ponyanın Vaşington elçisini Panay 
topçekerinin batması dolayısiyle ame
rikan hariciye nezaretine teessürlerini 

bildirmeğe memur etmittlr. 

* B. Hirota, Amerika elçisini ziyaret 
etmiştir. Mumaileyh, Panay topçekeri
nin ve petrol gemilerinin batmasından 
dolayı derin teessürlerini ve tarziyele
rini bildirmittir. 

Harbiye ve bahriye nazırları da ata
şcmiliterlerle ataşenevale mümasil, te· 
essür ve tarziyelerde bulunmutlardır. 

* Şanghay, 13 (A.A.) - Japon elçi 
si Kawagoe, Hankovdaki Amerika el
çisi Johnaon'a bir telgraf çekerek ha
dise dolayısiyle teessürlerini bildirmiş
tir. 

Johnson batan üç petrol gemisinin 
mültecileri taııımakta olduğunu Ame -
rika hariciye nezaretine haber vermiş
tir . 

* Tokyo, 13 (A.A.) - Japon harici-
ye nazın Vuhu hadisesi dolayısiyle te
essürlerini bildirmek Uzere ingiliz ata
şemiliterlerine ıahsi bir mümessilini 
göndermiş ve kendisinden harbiye ne
zaretinin tahkikata girişmiş olduğunu 
İngiliz elçisine bildirilmesini istemiş -
tir. 

Japon gazeteleri, Vuhu hadisesin
den bahsetmcmektedirler . 

Birle§ik Anıerikada heyecan 
Vaşington, 13 (A.A.) - B. Ruzvelt 

günlük ziyaret programını tamamiyle 
değiştirmiş ve yalnız Panayın bombar
dımanı meselesi ile meşgul olarak her 
dakika B. Hull ile telefon teması ha
linde bulunmu,tur. 

Beyaz saray makamları, bu işte ame
rikan hükümetinin siyasetinde esas o
larak milli ve vatani menfaatin nazarı 
dikkate alınacağını ve herhangi bir da
hili veya harici siyaset düşüncesi ile 
hareket edilmiyeceğini bildirmektedir 
Aynı makamlar, Amerika birleşik dev
letleri reisinin, millet ve matbuatın, a
lınacak kararda kendisine müzahir ola
cakları ümidini izhar eylemiş bulun
duğunu da ilave etmek~dir. 

B. Hull, beyaz saraya kadar Panay 
meselesi etrafında B. Ruzvelt ile uzun 
müddet görüşmüştür. 

Rwsvelt'in ı.e .. üf telgrafı 
Vaıington, 13 (A.A.) - A

merika Birleıik devletleri reisi 
Ruzvelt, japon imparatoruna, 
Panayın bombardımanı dolayı
siyle derin teessüflerini bildir -
ıniıtir. 
Aynı zamanda Amerika hükü

meti de japon hükümetinden tar
ziye, tam tazminat ve hu gibi te
cavüzlerin tekerrür etmiyeceği
ne dair teminat taleb etmittir. 

Protesto notası hazırlandı 
Vaşington, 13 (A.A.) - Hariciye na

zırı B. Cordelle Hull, Panay hadisesi 
hakkında Japonyaya verilecek şiddetli 
protesto notasını hazirlamı,tır. 

Amerikan ıalebleri japon 
elçisine verildi 

Vaşington, 13 (A.A.) - B. Ruz
veltin mesajı ile amerikan hliklimeti
nin talebleri hariciye nazırı B. Hull 
~arafından japon büyük elçisi B. Sa
ıtoya verilmiştir. 

.. B. Hull, japon büyük elçisine, Re
ısıcumhurun Yangtse üzerinde ameri
kan _ge~ileri ile sinli olmıyan diğer 
gemılerın bombardıman edilmi! bu
lunmasından derin surette müteessir 
ve .~ilteheyyiç olduğunu söylemiş ve 
Reısıcumhurun bundan japon impa
ratorunun haberdar edilmesini iste
diğini ilave eylemiştir. 
. B. Hull, B. Saitoya Panay meıele

sı hakkında bütiln malilmatın toplan
makta olduğunu ve yakında japon 
hükiimetine bildirileceğini de söyle
miştir. 

B. Saito, cevaben japon hariciye 
nazırından Japonyanm tam teessüf
lerini arzetmek ve özür dilemek üze
re talimat aldığını B. Hull'e bildir
miştir. 

Eski 

B. 
Fransız 

Flanden 
Başvekili 

Berlin'de 
Berlin, 13 (A.A.) - Eski fransı2 

başvekili B. Flanden, Kopenhagdan 
buraya gelmittir. Kendisi, birkaç gün 
hususi surette burada kalacaktır. 

••• 
Berlin, 13 (A.A.) - Tamamile hu-

susi mahiyette olarak Berlinde bulu
nan sabık fransız başvekili B. Pier E
tien Flanden bu sabah Dr. Göbbelsi zi
yaret ederek kendisi ile iki saat görüş
müş ve ondan sonra öğle yemeğin • 
fransız büyük elçiliğinde yemiştir. 

Flandenin B. Hitleri ziyaret edece· 
ği hakkındaki şayialar asılsızdır. 

dlr. Nehrin sol sahili boyunca ilerle
miş olan bu müfreze, 12 ilkkAnunda 
Nankin'in kartısrna gelmit ve tehri 
hakim olan tepeyi işgal etmi,tir. 50 
bin kitiden ibaret olan Nankindeki 
Çin ordusu, japon kuvvetleri tarafm
dan tamamiyle ihata edilmit olup iki 
şıktan birini intibah etmeleri zaru
ridir: 

Teslim ve yahud mahvolmak ... 

Çinliler ricate baıladılar 
Nankin, 13 (A.A.) - Çin kıtaları 

dün ricat etmeğe baılamıtlardır. Çin
liler Yangtse nehrinin sol sahiline 
geçmitler ve bu esnada japon tayya
relerinin ,iddetli hücumuna maruz 
kalmışlardır. Bu tayyarelerin 14 bU
yük düşman gemisiyle birçok kayık
ları batırdıkları ve binden fazla çin 
askeri l>ldürdükleri söylenilmektedir. 

Japon harb gemileri, Cbinkiang 
barajını tahrib etmif olup şimdi Nan
kin'i bombardıman etmek üzere neh
rin menba istikametine doğru ilerle
mektedirler. 

Milsıahkem mevkiler 
japonların elinde 

Tokyo, 13 (A.A.) - Umumi karar
gah, bugün saat 16 da, japonlarm 
Nankin'in biltUn müstahkem noktala
rını iıgal ettiklerini bildirmiştir. 

Japonlar, şehrin 'imalinde Çin kı
talarının bakiyelerini muhasara et
mi§lerdir. 

Şaoghay, 13 (A.A.) - Gü
neş batarken Nankin'in tama
miylc işgal edildiği l\lastui'nin 
umumi karargahıntlan bildi
rilmektedir. 
Hükümeı binası da alındı 
Tokyo, 13 (A.A.) - Şanghay'dan 

alınan bir habere göre, Nankin'deki 
milli Çin merkezi hükümetinin binası 
bugiin ıaaı 11 de japonlar tarafmdan 
işgal edilmiştir. 

Çang • Kay - Şek'in ream! ikamet
glhı ile zabit namzedleri mektebi de 
iki saat ıonra iıgal edilmiıtir. 

Japon makamlan, Nankin ıark ka
pısından giren kıtalann, harbiye mek
tebine kadar serbestçe yürüyerek mek
tebi ifgal ettiklerini bildirmektedir. 
Bunu m<lteakib bu kıtalar Tukveyçan 
istikametinde timale doğru ilerlemiş -
terdir. Nankin'in dıtında bulunan di
ğer japon kitalan, kızıl tepenin cenub 
tarafından dönerek Taiping kapısına 
varmak ve oradan içeri girerek içerde
ki kıtalarla irtibatı temin etmek için 
uğratmaktadır. 

Pukov da ifgal edildi 
Nankin, 13 (A.A.) - Japonların 

Yangtıe nehrinin aol sahilinde ve 
Nankin'in karıısında kiin Pukov ıeh
rini iıgal etmiı oldukları resmen bil
dirilmektedir. 

Japonlar Kanton' a hücuma 
hazırlanıyorlar 

Hong-Kong, 13 (A.A.) - İngiliz 
mehafili, japon gemilerinin cenubt Çin 
sularında gittikçe fazlalapn faaliyeti
ni dikkatle takib etmektedir. Dün 
V eyçuan adası civarında, dört japon 
nakliye gemisi ile bir japon topçekeri 
görUlmiiştür. İki japon kruvazörü, iki 
torpido muharibi . ve milteaddid deniz 
tayyareleri de, Amoy'un karşısında 
kain Guenay adasından Hongkong'un 
şarkında Bias körfezine kadar bir ke
tif gezisi yapmıştır. 

Söylendiğine göre, Hongkongun 
cenubunda mühim miktarda japon ge
mileri tahşid edilmiş bulunmaktadır. 

İngiliz mahfillerinin tahminlerine 
göre japonlar, Kanton'a hücuma ha
zırlanmaktadır. 

lUare§al Çang Kay Sek 
umumi ricat emri verdi 
Şanghay, 13 (A.A.) - Nankinin 

japo~lar tarafından işgali, itmam e
dilmış telakki olunabilir. Yalnız bazı 
noktalarda ufak bazı Çin grupları 
müdafaada devam eylemektedir. 

Mareşal Çang - Kay - Şek askeri 
bakımdan ehemiyetini kaybetmiş o -
lan mahallerin müdafaası için insan 
zayıatı vermemek siyasetine tevfikan 
Çin kıtalarının geri çekilmelerini 
emretmiştir. Tebarüz ettirildiğine 
göre Nankinin tahliyesi, hükümetin 
mütecavizlere karşı devamlı mukave
met siyasetine herhangi bir suretle 
halel getirmiş veya getirecek değil
dir. 

Çin kıtaları, bala hisarlar ile 
Yangtse arasındaki Psiakvan mınta
kasını ellerinde bulundurmaktadırlar. 

Sovyetler Birliği ile Çin 
arasında askeri pakt yok! 
Moskova, 13 (A.A.) - Resmi mah -

filler, Sovyetler Birliği ile Çin'in as
keri bir pakt imzaladıkları hakkında 
dolapn pyiaları yalanlamaktadırlar. 

Çin sefiri, bu şayiaları saçma olarak 
tavsif etmittir. 
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Filistinin şimalinde arap 
tethişçileriyle çarpışma! 

Birçok asker öldü()ü söyleniyor 
Kudüı, 13 (A.A.) - Filiıtin'in ıimalinde a1ker, polis ve arab tedhi§çİ'" 

leri ara11nda kanlı müaademeler oldu iu haber verilmektedir. 
Aıkerlerden birçok kitinin öldüiü rivayet edilmektedir. 
Hedera yakınında bir çukurda tüf ek ateıiyle öldürülmüı bir arabıd 

cesedi bulunmu~ur. 

Delege Garo türklere her 
türlü eziyeti yapıyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

Antakyada çıkan El'urube gazetesine 
ıu beyanatta bulunmuıtur. 

"-Rejimin meriyete girmesi ile 
Suriye meclisindeki mebusların vazi -
fcleri sona ermiıtir. Ben onları artık 
mebus saymıyorum. Fakat Suriye hü
kilmeti onları mebus tanıyabilir. San
cak namına husust nilfus tezkereleri 
çıkarılacaktır. Tilrkiye hilkümeti San
cakta Suriye bayrağının kalmasına iti
raz etmiştir. Halbuki Suriye bayrağı 
Sancağın harici ve resmi bayrağı ola -
caktır. ÇünkU Sancak Suriye cumhu
riyeti hakimiyeti altındadır. Yeni re
jim Sancak halkını da Suriye tebaası 
addetmiştir. Maamafih Fransa Türki
yenin itirazını milletler cemiyetine 
bildirmiıtir. Sancaktaki suriyeli me -
murlara gelince bunların çoğu Sancak 
tabiiyetinde addedildiklerinden va
zifelerinde kalacaklardır... demiştir. 

Teı•kifler devam ediyor 
Adana, 13 (Telefonla) - Amik

li türkler Suriyenin manda memurları 
tarafından Kürddağından çıkarılmış -
]ardır. 20 kişi tevkif edilmiştir. 

Umu mi af kararı 
Adana, 13 (Telefonla) - Sancakta 

beklenmekte olan affı umumi kararı 
bugün ali komiserlik tarafından imza
lanmışt ı r. Antakya ve İskenderon ad
liyeleri affedileceklerin listelerini ha
zırlamaktadır. Umumi af kararı yarın 
veya öbürgiln ilna edilecektir. 

Antakya nüfua dairesinde 
Adana, 13 (Telefonla) - Antakya 

nüfus dairesi türk haflerile yazılı ka
ğıdları kabul etmemektedir. 

Türk liman heyeti 
Adana, ıs (Teleionja) - Türk li

man heyeti İskenderundaki çalı§lllala · 
rına devam etmektedir. Bayındırlık 

Bakanlığından tayin edilen B. Ziya 
da Ankaradan gelerek bu heyete ilti -
hak etmiştir. 

Şeriye mahkemeleri 
lağvedildi 

Adana, 13 (Telefonla) - Ali komi
ser Martel yeni Hatay rejimi ahki
mmca Sancakta mevcud şeri ye mah -
kemelerinin lağvedildiğini bugün ilan 
etmiştir. 

V sbeciler araıında kanlı 
bir boğuşma 

Adana, 13 (Telefonla) - Suriye-

İngiltere ile 
Amerika 
arasında 
temaslar 

(Başı 1. inci sayfada) 

natta bulunmuıtur : 
"- Bu hadisenin ciddiyeti üzerin -

de ayrıca ısrara lüzum yoktur. Mese
lenin muhtemel vahim neticeleri dola
yısile bugün avam kamarasının ben
den daha mufassal beyanatta bulun -
mayı istemiyeceğini ümid etmek iste -
rim. 

B. Atlee bunun üzerine hariciye na
zırından amerikan gemilerine de hil -
cum edilmiş olduğundan haberdar bu
lunup bulunmadığını ve İngiltere hü
kümetinin Amerika hükümeti ile kon
soltasyon halinde olup olmadığını 
sormuştur. B. Eden şu cevabı vermiş
tir : 

''- Evet, Amerika Birleşik Devlet
lerile temas halindeyiz.,, 

Amerika ile birle§ik hareket 
Londra, 13 (A.A.) - Royter ajansı 

bildiriyor: İngiliz ve amerikan hükü
metleri, uzak şark vaziyeti hakkında, 
yalnız Londra ve Vaşingtonda değil, 
fakat Şanghay ve Tokyoda da temas 
halinde bulunmaktadır. İki memleket 
gemilerinin hücuma uğraması üzeri -
ne, bu iş birliğinin şimdi daha ziyade 
sıkılapcağı pek muhtemeldir. 

İngiliz mahfilleri dört amerikan 
gemisinin batırılması karııısında A
merikan kamoyunun aksülamelini bü
yük bir alaka ile beklemektedir. 

Londra diplomatik mahfillerindeki 

den alınan haberlere göre franaız rnan• 
dası tarafdarı Hasan Cebbarenin baba'" 
aı Şahin Cebbare ile arab ittihadı ta• 
raftarı olan usbecilerin reisi Zeki 
Arsuhi tarafdarları, Hasan Cebbare .. 
nin babasının evinde yaptıkları son 
toplantıda mandayı istilzam ve arab 
ittihadını kabul mevzuları etrafında 
vaki ihtilUlardan kavga çıkmıı ve ne
ticede Şahin Cebbare vaziyeti hükÜ • 
mete haber vererek Zeki Araubiyl 
hapıettirmiştir. Bunun üzerine ıisbe'" 
ciler hapishaneye hilcum etmişler "'." 
bu sırada diğer tarafın adamları polı~ 
ile çarpı§mıtlardır. Neticede iki kişı 
ölmilg, dört kiti yaralanmıı tlsbeciler• 
den 20 kiti tevkif edilmi,tir. 

Türklerin lehinde bulunanlar 
azlediliyor 

İskenderun, 13 (Husuat) - Ha .. 
tayda yeni rejimin ilanı dolayısiylo 
memnuniyet izhar eden ve türklerin 
lehinde olduğunu müteaddid misaller .. 
le izhar etmit olan rum katolik cami • 
asından Sampat Garonun emriyle işin• 
den çıkarılmıştır. 

Türk düımanlan İf 
ba§ına getiriyorlar 

Antakya, 13 (Hususi) - Antakya 
kaymakamlığına Kırıkhan kaymaka • 
mı Salahaddin, Kınkhan kaymakanl'" 
lığına Reyhaniye nahiye müdürü Züh• 
til, Reyhaniye mUdürlilğüne de Hacı'" 
lar nahiyesi müdürü Hüsameddin tayid 
olunmuıtur. Bu yeni tayinler GaronUJI 
emriyle yapılmıttır. Bu tayinlerin ma .. 
lıiyeti Garonun türkler aleyhin~ aldı• 
ğı vaziyeti bira.ı daha vuzuhla ortayl 
atmaktadır. Çünkü bu memurlar ti~ 
diye l&adar w.W aloyh•rlı~ ile ,ahı"' 
kazannuılar ve bu yüzden mevkllerİııl 
muhafaza etmiıılerdir. Garonun emri• 
le Milletler Cemiyeti murahbaslan dl 
bu memurlar tarafından iğfal edilmek 
istenmiştir. Bazı yerlerde türklerin 
türklUkleri inklr edilmiş, bazı yerlerdd 
türklerin dilekleri heyet az~sma bı1 

memurların tazyiki ile arzettirllme• 
miştir. Tilrkler hakkında bu kadaı: 

düşman ve sarih vaziyet alan memur· 
lann işbaşına getirilmeleri acçimi iste
dikleri gibi idare etmek için olduğun• 
da şüphe yoktur. Bu tayin keyfiyeti 
halk arasında fena tesir bırakmıştır. 

ANKARA 
Borsası 

Günlük fiyat cedveli 
13 - 12 - 1937 

Azamt Aıgari Vasati -Yumutak buiday 5.50 4.22 4.83 
Sert .. S.00 4.12 4.68 
Mahh1t ,, 4.50 4.00 4.35 
Sün ter 4.60 4,60 4.60 
Çavdar 2.80 2.80 2.80 
Arpa 2.98 2.70 2.90 
Yulaf 4.10 4.00 4.08 
Nohut 6.00 6.00 6.00 
Mısır 3.60 3.60 3,60 
Mercimek 5.50 4.01 4.82 
Bulgur 6.55 6.40 4.48 
Fasulye 7.65 7.65 7.65 

Ankara piyasasında mühim bazı 
maddelerin vaaati perakende fiatlanı 

METAIN 
İSMt 

g kmek 
Francala 
Koyun eti 
Dana eti 
Sıtır eti 
Balık 

" Koyun baıı 

VAHİDİ KIYAS! 
ve 

KALİTE KURUS -Birinci Kilo 10 -. .. 14 
Kiloıu 40 

30 .. 35 
Torik. Adet 55 
KefaL .. 75 

Adet 10 

kanaata göre, uzak şarkta tek taraflı 
bir hareket, tarziye ve vaidlerden baf. 

ka bir netice vermiyecektir. Bunuıı 
içindir ki, bugünkil vaziyette eğer e • 
saslı bir hareket lüzumlu telakki edi· 
liyorsa, böyle bir hareket ancak Çiıt • 
de hayatt menfaatleri olan bütün ya· 
hancı devletler arasında bir anlaşın' 
neticesinde yapılmalıdır. 

Amerika maslahatgüzarı, haricl~e 
nezaretine giderek B. E den ile aınerı· 
kan gemilerinin Çin sularında hilcU~ 
uğraması münasebetile, uzun bir go 
rütmede bulunmuıtur. 
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H 1 K A Y E 

Cereyan 

bi Çini sobanın etrafında kalabalık 
d r gruptular. Ankaranrn ev derdin
kien bahis açrlmr,tı. Kimi yetmi§ lira 

ra ödediği apartımanda gürültüden 
~abat .!üzü görmediğini, kimi buldu-
5ll ınunasib bir ev için ev sahibinin 
tiç aylık peşin kirayı tart koştuğunu 
lrılatıyordu. 
k' ?disafirlerden biri "- Yalnız dert 
d~radan ibaret olsa, gene şükreder-

ılı:, dedi. Fakat su, elektrik, havaga
zı, kapıcı, hizmetçi ve saire masrafla
rının da bir ev kirası kadar tuttuğu
nu unutmamak Ulzım.,, 

Bir diğeri : - Evet, mesela bizim 
'~de havagazı faturaaı hiç bir zaman 
Yırnı1 . i liradan aşağı düşmüyor. 

tıraz edenler oldu : - Aman na
•ıl olur, ne kadar bol kullansanız ge
ne ~n lirayı geçmemesi lazım gelir. 

h.l3ır banka muhasebecisi olan ev sa
thi atıldı · 
- Hizmetçiniz var mı ? 
- Tabii 1 

1 
k O halde mesele basit, ocağınızı 

1
1 ı bir kontrol altında bulundurma
ııınız. 

- Neden ? 
Bu defa karısı atıldı : 

kl- Aman efendim, bu komik bir bi-
1ı" Ycdfr; dedi. Geçen krı. yeni bir 
ızınet~i tutmu§tuk. Baktık, ilk ay 

~vagazı faturası altı liradan on dl5rt 
~raya çıktı. Bizde pfak attı tabit 1 
.u fazla istihlaki makul gösterecek 

biç bir gayri tabiilik olmamıttı. Şu 
'lıllde bu fazla cereyan sarfiyatının 
lebebi ne idi ? Mutfağı kontrol et
~eğe başladım. Yemekler pişerken 
ı.•zınetçinin başında bulunarak gazı 

raf etmemesine dikkat ettim. Fa
~t bütün bu itina ertesi ay, bizim 
aı:uranın bu sefer on altı liraya çık· 
r' •ına mani olamadı. Ocağı gönde· 
~~ muayene ettirdik, saate baktırdık. 
ta ıç bir bozukluk yoktu. Araştırdık, 
}' raşdtrdık. Fakat hiç bir ip ucu 
d~kalayamadık. Asıl sebeb bir tesa
u fle meydana çıktı. Bir gece yanar 
,Ykudan uyandığım zaman karnımın 
ı;1lcınıı olduğunu hi11ettim. Tel do
t ~~ rnahallebi bulunduğu hatırıma 
~ ~1• Tabağı almak üzere mutfağa 
Zi ttıın_. 'Mutfak geniı olduğu için bi
)' ın hıırnetçi de orada yatağını serip 

2~tard1. Bir de ne göreyim. Havaga
C ocağı harıl harıl yanmıyor mu ? 
dicce yarısı yemek mi pişiriyordu, 
ZiYcceksiniz. Hayır, öylesi değil. Bi
b~ hizmetçi bayan mutfağı soğuk 
tu ınuı. Ocağın etrafına ve üstüne 
bu ğJalardan bir nevi soba yapmış, ve 
at •obayı ısıtması için de havagazını 
d~lcıniş. Ayağımla dilrtüp uyandır
kt : "- Kız bu ne ? dedim. Evveli 
Sil lrdı, inkllr etmek istedi. Sonra su
i~ <Sr~Jmez vaziyetini anlıyarak 
İÇi Ctti. Üşüyormuı da 111nmak 
)o~ Yakmış. Fakat zavallının haberi 
ocaıt u __ ki gece havagazı kesilip te 
Be bosonüverse, sonra tekrar gaz gel-n ğulup gidecekti. 
ta ~:'aka bize ders oldu. Ondan son
t~ •ıınetçiyi mutfakta yatırmaya 
tın ettik. Şimdi her gece mutfa
ll:ıi lcapııını kilitlemeden yatağa gir-

Yorurn 
~ . 

Olatı litün davetliler hakikaten komik 
lterı ~ vakaya kahkahayla gülerler-

- '1Şlnan bir bay atıldı : 
dlitın·~ok güzel 1 dedi. Aman sırası 
~ltau!~en bunun kadar enteresan bir 
bııı d hıkaye anlatl!ynn. Bu yaz bir 
dort ~labı _ıldım. Bana masrafın ayda 
ttttıi .eı lırayı geçmiyeceğini temin 
li'i1Jı!~1•1er .. Dolabı eve yerleştirdim. 
iti fa 

1
1ka ılk ay elektrik faturaaında

"aıiyz atık 3 lira idi. Fakat ikinci ay 
1 et deg-'..+" f d b" d b' ~ lir . ıır.ı ve atura a ır en ıre 
fabriı:a bır .. fazlalık görüldü. Hemen 
diın. l\f ~urne_ssiline vaziyeti bildir· 
ten f akıneyı günde üç dört saat
~rıı azıa işletmiyorduk. Acenta "im
tib1a~ok, dedi. Bu kadar cereyan i1-
tona,/tnıernesi lizım.,, Bir adam 
di. ili ıp .dolabı iyice muayene ettir-

ç hır sakatlık bulamadılar. Bir 

Sarfiyab 

iki ay böylece yalnız buz dolabı için 
on, on beş lira para verdim. Bu mas
raf gözümü o kadar korkutmuştu ki 
artık bir mü9teri bulsam, ziyanına 
bakmıyarak hemen dolabı aatacaktım. 
Tıpkı bayanın buyurduğu gibi bir 

tesadüf itin aslını meydana çıkardı. 
Bir gece, buz dolabının bulunduğu 
yemek odasına girince, dolap kapısı
nın ardına kadar açık olduğu ve ma
kinenin itlediğini gördüm. Bizim 
hizmetçi kadın bu odada yatardı. He
men kendisini uyandırdım. Uyku ser
semliğiyle bir yalan uydurmaya va
kit bulamıyarak itiraf etti : ''Bayan, 
havayı pek sıcak buluyormuı ta oda
yı serinletmek için buz dolabından 
istifade etmeyi düşünmü9.,, Fakat bu
luştaki orijinaliteye ne dersiniz? 

Hikayeci 

Klğide zelzeleler 
Şehrimi~ gelen malfunata göre Ki

ğide zelzele hcrgiln f uılah bir tekilde 
devam etmektedir. Zelzele ilk günkü 
fiddetini kaybetmi9tir. Hafif olmakta
dır. 

11111111111111111111ıı111111111111111111111111111111 

YUTdd"f I 
Bü-yük ıehirlerimadelei kuru 

yemq sarplan, atalannııaın lra
ra ,,.,,.;,ı.,.. uerdikleri deleri 
anlatır. 

Sen ele lruru yemİflerimizi 
•ev, ;ye, ,,. ;yedir I 

Yurclcl'lf I 
Banlııula bir t..,,,ral ite .... 

hın ~lrma 1 
Biriktirdilin paraları niçin 

evde «ıklıyor.un 1 
Çaluuua, ycınıua ue laüı ••tir

m••İn di;ye mi? 
11111111111 111111111111111111 1111111 111111111 

Çapraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
balleclilmit teldi 

., 
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' 4 
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Soldan aaia: 

ı 8 9 

1- Avrupanm parçalanmıt bir imparator-
luğu. 

2- Ba .. Dip. 
3- İman etme. Bir not. 
4- Kani. 
5- Binilen bir hayvan. Me)'aft. 
6- Ekmek. Bir ıöz renıi. 
7- Kafkal)'ada bir cumhuriyet. Genlılik. 
8- Beraber clolmıq. lllcuı tiirks;eai. 
9- Iıtırap nidası .. Pranaızca ölllr. 

ULUS 

1. Andaç 

TAYYARE POSTALARI 
Ankaradan kallat 14.10 
lıtanbula varıt: 16.00 
1ıtanbuldan kallat 10.00 
Ankara7a vant 11,50 

NÖBETCl ECZANELER 
Pazar : lıtanbul eczanesi 
Pu:arteal : Merku 
Salı Ankara ,, 
Carpmba Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Perıenıbe : Halk ·..e Sakarya • 
Cuma ı Eıe eczanesi 
Cumarteal Sebat ve Y enitehir ec.leri 

HALK ve YEN! SİNEMALARDA 
MATİNELER 

HercUıı 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
U5.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıUnierinden başka 
HALK sinemasında berıün H a l k 
matineleri: 12.15 

Film deiitme cllnleri: Pazartesi ve Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yanım ibban: 1521. - Telefon müracaat 
tehir: 1023 - 1024. - Şebirlerarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaıazı Arıza Me
murlutu: 1846. - MesaJeri Şehir Anba
n: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2806, 3259. - Yeni
ıehir: 2323 - Havuzbaıı: 33!10. 

OTOBUSLERlN t 1 k ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah Akpnı 
İlk Son 

aef er aef er 
Ulua M. dan K. dere'ye 
K. dereden Uluı M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Cankan'dan Olua M. na 

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

Ulua M. dan Keçiören'• 
Keçiörenden Uluı M. na 

Ulus M. dan Etlik'• 
Etlik'ten Uluı M. na 

Ulua M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulua M. da 

Cebeci'den Aı. fabl ra 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.30 
7.10 23.30 

7.30 20.00 
8.00 20.30 

6.00 21.00 
6.30 21.30 

15.30 20.30 
7.00 21.00 

7.00 20.30 
7.00 20.30 

6.30 
Aa. fabL dan Cebeci'ye 17.ıs 

S. pazan'ndan Akköprli'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazan'na - 9.45 

Yeniıehlr, htaıyon ve Bakanlıklara 
her autı bet ıeçe muntızam aeferler 
"'ardır. Puar ıilnleri ilk seferler birer 
saat aonra baılar. 

POSTA SAATLER! 
Poıta saat 1!1 a kadar lıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
TaahbfitUI 18 e kadardır. 
Tanare posta11 ıs e kadar mektub ahr. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpap)"& : Her sabah 8.20, her 

alrtam 1!1.15 ve 19.45 
de (Salı, perıembe, cu
martesi Toroı silrat). 

Samsun hattına : HergUn !1.35 (Kayse
ri, Sıvaı, Amasya blı 
hat ttserincleclir). 

Diyarbakır battı : Herıün 9.40 
Zonguldak hattı : Herıün 15.00 
Kmkkaleye rayotobilı 16.05 

GÜNLÜK: 

Arabi· 1356 
10 Şevval 

S. D. 
Giinet 7 18 

Rumi - 1353 
Birinci Klnun 2 

S. D. 
Akpm 16 41 

Kaymakamlar arasında 
İç bakanlık kaymakamlar arasında 

yeniden tayin ve nakiller yapacaktır. 
Bu husustaki kararname projesinin 
hazırlığına baflanmıştır. 

Yukarıdan apiı:v•: 
1- Akıllıca. 
2- Şarkta bir Ti)Jyetlmiz. Geçmiıi anla

tan mm. 
3- Kil ilk. İyi. 

4- Ar. Öteberiyi parlatan bir neıne. 
S- Sorıu eklentiıl. İçine çiçek konur. 
C5- Bilıiçlik aatan. 
7- Bir Mııır illbı. Bir nota. Kızartmaıı 

olur. 
8- Sene. DiinYL 
9· Dinlenmek. LlhzL 

Yeni bulmacanıu 
On harfli bir vi)Jyet iımiyim; iaınim son 

zamanlarda tilrkçeleınıiıtir. 
1, 2, 8 inci harflerim sarp, 
1, 2, 6 ıncı harflerim denizin altında

ki toprak. 
3, 4, 5 inci harflerim bayır; 
5, 4, 3 üncü harflerim demiryollanna 

döıenir 
4, 3 üncü harflerim ıece ıökte par

lar. 
4, 3, 7, 8 i~ci harflerim potinin içinde

dır. 

7, 3, 4, 5 inci harflerim saati dliaeltir. 
8, !I, 5 inci harflerim daı topraklan 

8, 7, 3, 4 üncil harflerim iri tq. 
8, 4, 1, 9 uncu harflerim ıeriat mahkc

zııeainin reisL 
7, 8 inci harflerim beyu:. 

6, 7, 5 inci harflerim ıece eilence ye
ri. 

6, 7, 3 flncii harflerim tlirkçe mösyö 
mukabili. 

8, 7, 5 inci harflerim kııın yaiar. 
5, 4, 8, 9 uncu harflerim Türkiyede çok 

içilen iı;ki. 
8, 2, 6, 4, 5 inci harflerim asli. 

8, 2, 5 inci harflerim pialik. 
1, 4, 5 inci harflerim bol deliL 

a, 4, 5, 1, 7 inci harflerim bir incili.s öls;ll
all. 

8, 7, 5, 4 ~cU harflerim ıiyah 
4, l, 7 ınci harflerim su ortaSJDdaki 

kara. 
4, 3, 7 inci harflerim avuç. 

ı, 7, 6, 4 llncfi harflerim baıin. 
ı, 5, 4, 9 unca harflerim kuı yem. 

6, S, 4, 9, 5 ~~ harflerim nmaç. 
4, 6, 7 mcı barRerim eski bir elbise. 

6, 2, 5, 4 üncü harflerim arpadan )"&pı
lan bir içki. 

6, 2, 5 inci harflerim ikinin 7an1L 

İspanya' daki İç harb, 
kantmazlık ve sulh 

"Fransa'nm dış politikasını ,calnız Fransa'nm emniye
tini dünya emniyetine istinad ettirmek istiyen Cumhuri
yetçiler idare etmelidir. " 

L'Oeuvre 
de 

Albert Rayet 
yazıyor 

İşçi partisi lideri binbafı Atlee'nin 
riyasetinde bir İngiliz heyeti Mad
ride gitmiştir. 

General Miayanın istikbal sözleri
ne cevaben B. Atlee demiştir ki : 
"İngiltereye dönerken İngilizlerin 
kalbine İspanyanın yaşadığı büyük 
trajediyi nakledeceğiz . ., Ve aynen 
şu sözleri ilave etmiıtir : "Çünkü 
İspanyol milletinin davlar bizim da
vamızdır." 

B. Philip Noel Baker de sözde ka
r1'mazlığın tatbikatta "Frankonun 
lehine sistematik müdahele,, feklini 
almıt olduğunu mütahede etmi9 ve 
ilave etmiştir: "Bu hareket, bir kaç 
seneden beri sulhu uçuruma dütilr
mek tehlikesini gösteren mütecavi
zin mükafatlandırılması serısının 

mantıki olduğu kadar mettlm bir de
vamından ibarettir.,, 

İki büyük lngilizin bu beyanatları 
Fransada Edvard Herriot tarafından 
takib edilen mükemmel kampanyaya 
ve B. Roosevelt'in heyecanlı hitabesi
ne bir makes tefkil etmektedir. 

Vakıalar, mütecavizin müklfatlan
dmlmaaını itham etmiı olan demok
ratların vaziyeti ne kadar iyi t&bmin 
etmi9 olduklarını heyhat ki çok acı 
bir tekilde ilbat etmi§tlr. 
Habeşistanın ezilmesi tehdidi baş 

gösterdiii zaman, onlar, tecavti%iln 
müklfatlanmaaına müsaade edildiii 
takdirde dünya sulhunun iti bitmif 
olacağını söylediler ve haykırdılar. 
Fakat kendilerine Utopist ve nazari
yeci denildi. Onlara y{lkaekten lsbat 
edildi ki davl harbı ISnlemek değil, 
"tehdid etmek,, dir. Hatti, işi, silAh
lara baş vurulmasına mani olmaya 
kalkıtmanın harb taraftarlığı demek 
olduğunu söylemiye kadar vardır

dılar. Fakat vakıalar cevab vermif tir. 
Habetistan "mabdud,, harbini lspan
ya "mahdud,, harbi, İspanya "mah
dud,, harbini Çin ''mahdud,, harbi 

3, 4, 8, 9 uncu harflerim yarayı iıletir. 
1, 4, 3, 7, 8 inci harflerim kötek. 
8, 9, 5, 6, 4 ilncll harflerim tulwıı. 

8, 4, 5, 9 uncu harflerim zevce. 
8, 2, 5, 7 inci harflerim her ay ev aa

hiplerine ödediiimb para. 
6, 7, 3, 5, 4, 8 inci harflerim kaletnin fberin-

. de tanlı pnh dalıalanır. 
mi ~enım neresi oldıaiuma anlayabildiniz 

Dünkü bulmacamuın halli 
1- Dik 
2- Denk 
3- Rn 
4- Deni 
5- Nem 
C5- Ek 
7- İnek 
8- Midt 

Dikmen'dır. 

9- Kedi 
10- Nim 
11- Kin 
12- Nedim 
13- Diken 
14- Kkin 
lS- Nik 

Her hmt.ahanede yatmlf 

. A~~ biri, lanlı;i bir hünenniı libi, ıeb
rın butun haıtahanelerinde yattıiını aöylii
yordu. Arkadaıı : 

- Buna imk&n var mı? dedi, meseli do
i.wn bastahanealnde de ntmıı olabilir nıi
aın? 

Beriki cevab verdi: 
- Nuıl ntmadım yahu? İlk önce orada 

yattım; annem beni orada doivdu. 

Kıakanç çocuk mantığı 
Yeni doimuı kardetini kıskaaaa yaramu: 

,ocuk sulandı : 
- Bu evdp de beni seven kimse yok. Ben 

tmıaiunı aizuna IÖtüriiace hemen mabı 
alıp kesiyorlar. Bebek biitiln ırün animı 
ajsma aötfiril7or, ne kell:yorlar, ne bir ..,ı 

Hazır cemb çocuk 
Mektebden karneaiııi ıetiren bir ameri

kan çocaiunun deralne iyi çalıpnadıinu 
ıören babası ona dedi ki: 

- Corc Vaıinıton MniA ntında iken 11-
nıfm birinciai idi, onu bili7or muan ı 

Ve çocuktan tU cevabı aldı: 
- Peki ama, baba, senin 7atmda iken de 

cumhur reisi idi. 

takib etmiştir. Mahdudluktan mah 
dudluğa gide gide yangının Çekos
lovakyayı ve sonra Fransayı sarmak 
tehlikesini gösterdiğ~ni kim inkar 
edebilir. 

Buna müsaade edecek miyiz ? Har
bin bu zaferine kayıdsız bir tavırla 
seyirci kalacak mıyız ? Kuvvetin so
nuna kadar hakkı mağlup etmesine 
ve sulh isteyen bütün milletlerin bi
ribiri ardından harbi isteyen ve ya
pan milletlerin darbelerine maruz 
kalmalarına müsaade edecek miyiz ? 

İtalyan gemilerinin Cadix limanına 
ehemiyet1i harb malzemesi çıkarını' 
olduklarını gazetelerde okurken, in
san bu suali sormaktan kendini ala
mıyor. 

Çünkü nihayet, bir kaç hafta önce, 
tek taraflı müdahelenin sona ereceği, 
İspanyaya gönderilmiş olan İtalyan 
ve Alman kıtalarının geri çekileceği, 
kısa zamanda arzuları yerine getiril
mediği takdirde, Fransanın Pirene 
hududlarını yeniden açacağı bize ka
tiyetle vadedilmiıti. 

Aradan geçen zaman zarfında ne 
olmuştur ki bu beyanatlar suya au,~ 
mü,tür ve İtalyanlar, ordularını İs
panyada bırakmakla kalmıyarak, ora
ya yeni barb malzemesi gönderiyor
lar, ve bu esnada Pirene bududları 
iırarla kapalı kalmaktadır ? 

Biliyorum, tapanya aleyhinde: 
Franko, Hitler ve Mu1101ini lehinde 
vaziyet alan fransızlar, daha doğrusu 
Fransada doğmuf adamlar var. Va
tandaılarının kanını dökmek için ay
lardan beri, Alman ve İtalyan malı 
mitralyözleri satın alarak saklıyan 
Franaıı:Jar da vardır. Şeflerinin mer
bametıizce maıkeleri apğı alınması
nı istediğim bu hainlerin dış politi
kamızda her hangi bir tesir icra et
miye hakları var mıdır ? 

Bu politikayı idare etmesi gere
kenler vatanperverlikle aulhçuluğu 
biribirinden ayırmayı reddeden, 
Fransanın emniyetini dünya emniye
tine istinat ettirmek isteyen cumhu
riyetçilerdir. Onlar, Roosevelt'in hi
tabını ıelimlamıtlardır. Atlee ve No
el Baker'in beyanatlarını da selim
lamaktadırlar. Munolininin hpanya
yı ezmesine müaaade edilmesini ka
bul etmiyorlar. BiJipervazhğa olduğu 
kadar teslimiyetlere de muhalif olan 
bu cumhuriyetçiler, sulh cephesinin, 
hakkın masuniyetini filiyatla temin 
etmeıini istemektedirler. 

Almanya 
Hammadde ve ~ömiirge 

Fölkiter Beobahter yukarıdaki 
batlık altlDda yaadıfı bir yazıda 
diyor ki : 

Hukukan bize aid oldukları için
dir ki, ıömürgelerimizi geri istiyo
ruz. Sulhun korunması, hakkın emni
yet altına ahnmasiyle kabildir. Ah
likt scbcbler dolayısiyle de sömürge
lerin bize iade edilmesi liznndır. Yal
nız, bundan dolayı da değil, ahlikla 
hareket etmek ayni zamanda pratik 

bir surette hareket etmek demek ol

dufu için de bunun böyle yapılması 
gerektir. • 

S&nilrgeleri geri alınca, yabancı 

memleketlerle yaptığımız eıya müba
delesi de büyüyecek ve bu ıuretle, 

dürüıt olan bütün memleketlerle eko

nomik sahada elbirliğiyJe çalıpcağız 
ki, bu da, ayni zamanda sulhun garan
tisi demektir. 

HattA, ıömürgeler bize iade edil
dikten sonra Alman etya milbadele
ıinin, Avrupanın ticaretini eaaslı ve 
ehemiyetli bir iurettıe c:anı.tıdıracak 
derecede büyüyeceği kanaatindeyiz. 
Her halde tömilrgelerin bize geri 
verilmesi, ~lyetl çok genlt bir öl
çüde vuzuhla:ndıracaktır. 

-9-

Stoyadinoviç'in Roma ziyareti 

Noyea Viner Jurnaldan : 
Bugün artık Balkanlar, büyük dev

letlerin hegemonya boğuşmalarına gi
rittikleri bir yer olmaktan çıkmı9tır. 
Buna, yalnız Yugoslavyada değil, 
prkl cenubideki diğer memleketlerde 
de tahid olunmaktadır. 

Güdülen politikanın kendi menfa
atlerine uygun bir politika olmasını 
istemekten bafka bir gaye taşnnama
sı, İtalyanın, son zamanlarda Balkan· 
larda siyasi büyük muvaffakiyetler 
temin etmiş olmasının sırrını tetkil 
etmektedir. Zaten, Balkan memleket· 
leriyle, kendilerine en yakın büyük 
dost olan İtalya arasında ancak bu 
suretle sulha hizmet e"tmek mümkün
dür. 

Bundan dolayıdır ki, İtalya hükü
meti, Fransa Dış Bakanı Delbos'un 
Belgrad ziyaretini büyük bir suktl
netle kartılamaktadır. Fransız Dıt 
Bakanı, cenub prkındaki memleket
leri ziyareti münasebetiyle, her han
gi bir "komplo,, yu aklından geçirme
diğini söylemişti. Gerek Balkanların, 
gerekse tekmil Avrupa vaziyetine 
vuzuh vermeğe çalışan İngiliz hükü
metinin vaziyeti, böyle bir komploya 
elverişli değildir. 

Seyahat ve hakikat 

Frankfurter Saytunsdan : 
Fransız Dış Bakanı Delbos'un yap

tığı turnede prkta uğrıyacağı son 
hükümet merkezi Prag olacaktır. Bu 
yolculuk aksi istikamette de olabilir
di. Ancak, Bay Delbos'un Pariıten 

programsız hareket etmediği muhak
kaktır. Şimal ekspresinin Berline uğ
ramış ve Alman Dış Bakanı B. Noy
rat'ın da bu münasebetle Fransız 

meslekdaıını selamlamış olması üze
rinde durmak istemiyoruz. Ne var 
ki, bu karplaşma bir ciheti tebarüz 
ettirmektedir. O da, Almanyanın bu 
seyahata karşı hiç bir itirazı olmadı
ğı keyfiyetidir. Son yıllarda 1..chls
tanda ve Balkanların bir kısmmdaki 
lnkipf, hiç bir tereddüde mahal bı
rakmıyacak derecede vazıhtır. Bu 
devletlerin hıç bırı, bOrçlu bulunduk
ları varlıklarının eaularından uzak. 
laımak niyetinde olmadıfı gibi, prb 
devletleriyle kendilerini bağlıyan 
bağları koparıp atmak tasavvurunda
dır. Fakat, ne Lehistan ve Romanya 
ve ne de Yugoslavya, zorla yüklen
miş olan mükellefiyetlere bağlıdır. 

Veresayda, devlet adamları tarafın
dan genç devletlere telkin edilmiı 
olan fikrt ve manevi harb vaziyetine 
artık hiç birinin tahammülü kalına
mıştır. Kötü komtuluk yerine iyi 
komşuluğun kurulmaar zaruri bir hal 
almıştır. 

Uzun müddet dü9man g<Szfyle bakı
lan büyük devletlere kar§ı müsbet bir 
tavur takmmak icab etmiıtir: Bay 
Dclbos'un acyahatını yaptığı atmos
fer itte bundan ibarettir. Bundan do
layı Delbos bu hususu Var9ovada biz
zat müphede edince hiç pfmamıttır. 

Amerika 
B. Delbos' un seyahati biiyük 

bir alaka uyandırdı 

B. Delboı'un seyahati, büyük bir 
alaka uyandırmıştır. 

New-York Times gazetesi, B. Dcl

bos'un Lehistanda bir faşist rejimi

nin teessüs etmesi tehlikesinin mev
cud olmadığını müşahede etmiş ol~ 

duğunu yazmakta ve fransız hariciye 
nazırının fransız - inıgiliz ittifakınm 

her zamankinden çok daha fazla ol

duğunu kaydetmektedir. 
Vatington Post, B. Delbos'un ev

vela Fransanrn Lehistan, Romanya. 
Yugoslavya ve Çekoslovakya ile itti
faklatını kuvvetlendirmek . tasavvu
runda olduğunu ve Almanya ile Çe -
koslovakya arasındaki gerginliği iza
leye çahttrğını yazmaktadır. 

Bu gazete, B. Delbos'un Franaa
nın aıkert ve mali satveti ve İngilte
re ile olan ittifakı sayesinde muvaf
fak olabileceği mptaleasındadır.,, 

Roma - Berlin mihveri ve 
lngiliz - Fransız ittifakı 

Vaşington Star, yazıyor: 
.. ~r~~ ~erk~zi ve şarki Avrupa

dakı. ~uttefıklerıne, İngiltere ile o
lan ıtılafın Roma - Bertin mihveri
nin gürültillü nümayişleri ve tehdid
leri _ile sarsılmamış olduğu hakkında 
tcmınat verebilir. 

İngitere ile Fransa, Almanyayı 
teskin etmek için Avrupada meydanı 
serbest bırakmaya mütemayil değil
dirler." 
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Sporda kalkınmamız ~ Vilayetler . . Mahkemelerden .. ı :ıı cttj :ım:ı m • 

Türk Spor Kurumunun 
verdiği yeni kararlar 

Pavyon ınsası 

Diyarbakır Nafia Müdürlüjünden: 

1 - (34230) lira (92) kul"Uf keşif 
bedelli Diyarbakır lise pavyonu in
patıdır. 

lnebolu Aali:re Hukuk Mahkeme
ainden ı 

İnebolu hazinei maliyesi namma 
hazine vekili Nahidin Artvin vilaye
tinin Borçka kazası müdürü. Kemal 
Akif ve rufakası aleyhlerine ikame 
eylediği tazminat davasının geçmek
te olan muhakemesinde müddeaaleyh 
terden Rizenin karadere karakol ku
mandanı Halit Rıza ile Beypazarı or
man müdüiü Ekrem namına gönderil
miş olan davetiyeler mahalli ikamet
leri meçhul olduğundan bilbahiı bi
la tebliğ iade edilmiı olduğundan 

bittalep bunlar haklarındaki tebliğa
tında ilinen yapılması istenmesi üze
rine talep veçhile ilanen tebliğat ya
pıldığı halde muhakemenin muallak 
bulunduğu 18-11-937 per,embe günü 
lOda mahkemeye gelmemit ve vekil 
de göndermemiı olduklarmdan hak
larındaki muhakemenin gıyaben icra
sına ve gıyap kararlarının da gene 
gazete ile ilin edilmek suretiyle teb
liğine ve duruşmanın da 30 kanunu
evvel 937 perşembe günü saat 10 bı
rakılmasına karar verildiğinden mu
maileyhimanın muhakemenin talik 
edildiği gün ve saatinde İnebolu as
liye hukuk mahkemesine gelmeleri 
veya taraflarından musaddak bir ve
kil göndermeleri aksi halde bir daha 
mahkemeye kabul edilmiyerek gıyab
larında rüyet ve intaç olunacağı ma
IQmlan olmak Uzere keyfiyet ilan o-

.... ------------ Kiralık Oda - Kalorifer, baJl1° 
Küçük İlln her tarafa yakın. Telefon : 1598 

3-6768 

ŞARTLARI Kiralık Daire - Karanfil aok~ 
da veklletlerin tam karıısında ( 6 ) 
oda, geniı salon, bütün konforu hail 
bir daire kiralıllıtır. U ıtekilere aıll
racaat. Tel: 3312 3--676' 

Dört satırlık ldiı;iik illnlardan
Bir defa iı;in 31 Jnanıı 2 - Bu ite aid evrak şunlardır: 

İki aene tıstüste bölge ıampiyonu 
olanlar milli kümeye alın.acaklar 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve ek fenni şart

namesi 
D - Bayındırlık ve yapı işleri 

genel ve fennt tartnameleri 

İki defa iı;in 50 lr.unıt 
Uı; defa iı;in 71 Jrunıı 
Dört defa iı;in IO kuruı alımr. 
Devamlı ldiı;iik lllnlann her defası 
iı;in 11 lr.unıt alınır. llaell 11 defa 
netreclilecek bir ilin iı;in ıa kanıı 
alınacaktır. 

Kiralık daire - 4 geniı oda, 1 bOL 
iki hell her türlil konfort. Y eniıebird' 
Atatürk Uranı No. 7 Orduevi kati" 
ainda 3 No. lu daireye müracaat. Türk Spor kurumunun, spor kalkın

mamız etrafında bazı kararlar verdiği
ni haber aldık. Bu kararların mühimle
rini aşağıya yazıyoruz. Bunlar derhal 
tatbik edilecek olanlardır: 

1 - Grup birincileri mUli 
kümeye giriyor : 
Millı küme harıcinde kalan bölgele

rin iştira.kiyle yapılan Türkiye grup 
birinciliğini iki sene üst üste kazanan 
bölge ıampiyonu milli kümeye terfı 

edebilecektir. Bu vaziyete gore bu se
ne Türkiye griıp birinciliğıni kazanarı 
Samsun bölgesi şampiyonu Bafraspor 
önümuzdekı sene de kazandığı takuır
de milli kümeye dahil olmak hakkını 

kazanacaktır. Ve bunlar millı kümeden 
hiçbir kulüp çıkarılmadan milli küme· 
takımlarına ilave edileceklerdir. 

2 - Antrenör lmrsları 
Türkiye grup birıncılıklerini tertib 

etmeğe kurumun ne derecede iyi bir it 
gördüğünü ve futbol kalkınmasına çoli. 
.taidelı bir harekette bulunduğunu ön
ce yazmıştık. Sı><>r kurumu, grup bı · 

.rinciliklerinden sonra da mıntakalarda 
birer antrenör bulundurmaga karar ver 
miştir. Bu hareket şuphesiz mıntakala
rımızdaki çalışmaları daha teknik ve 
caaalı bir hale getirecektir. Bu vesile 
ile, kurum bu sene Ankarada bir yerlı 
antrenör kursu açmaga karar vermiş
tir. Bu kura 1 mart 19:i8 tarihinden iti· 
baren Ankara şehir stadında faaliyete 
geçecektir. Şimdilik kursa yalnız on 
futbolcu alınacak ve her sene bu aded 
artırılarak Türkiyenin her ko§Csınt 
yerli antrenörler gonderilecektir. Kur
au idare etmek ve antrenörleri yetıştır
mek için Avusturya federasyonuyle 
muhabereye girişilmiştir. Avustury .. 
federaayonundan çok iyi cevablar gel
mit ve şimdiye kadar onbir tane tanın
mıt futbolcuyu tavsiye etmışlerdir. 

Bunlar meyanında meşhur Şafer, Haf
man ve ingilizlere son maçta iki gol at
ına.ta muvaffak olan meıhur Sinderer 
.ı.-.i-

3 - Antrenörlerin ıeçimi 
Yerli antrenor namzedlerinde arana

ck evsaf, alacakları maat ve istikbal
leriyle çalıfZD& tarzları federasyon ta
rafından birer talimatname ile tesbit 
cdilmif ve geml merkeze verilmiştir. 
l'aadikten çıkar çıkmaz faaliyete ge
~ilecek ve yetitcn antrenörlere dolgun 
1Daaflar verilecek, iyi faaliyet göste
renlerin maaşlarına her sene zamlar 
yapılacak v~ münasib ikramiyelerle 
taltü cdilec:ekler ve istikballeri temin 
edilecektir. 

4 - Milli küme maçkırı 
O~ hafta sonra, 1stanouı, lzmir, ve 

An.karada yapılmakta olan lik maçları 
bitmiş olacaktır .Alınacak neticeye gö· 
re İıtanbuldan dört, Ankaradan iki, 
l.zmirden iki kulüp geçen sene olduğu 
gibi milli kümeye ayrılacaktır. Fede· 
raayon bu seneki milli küme talimat· 
namesini hazırlaımı ve berayı tasdik 
genel merkeze göndermiştir. Talimat 
name tasdikten çıkar çıkmaz, alakada: 
bölgelere gönderilecek v.: hazırlıklara 
batlanacaktır. Böylelikle milli küme 
maçlarının 14 şubat 1938 de başlanması 
temin edilmit bulunacaktır. 

5 - Ecnebi takımlarla 
yapılacak milli temaslar 

Federasyonun yerinde vermiş ol
duğu kararların en mühimmi şüphe
ıiz türk futbolu kalkınmasında en 
büyük rol oynayacak olan milli ta 
kım karşılaF118larıdır. Futbol fede
rasyonu Ankara stadyom idaresiyle 
anlaşarak birçok Avrupa takımlariy
le muhabereye girişmiş ve çok iyi an
latmalar elde etmeğe muvaffak ol
muştur. Bugüne kadar yapılan anlaı
maların programını bildiriyoruz: 

25-12-937 cumartesi günü Ankara
da Bükreş muhteliti - An.kara muh
teliti 

26-12-937 pazar günü Ankarada, 
bu maçın revanşı yapılacak. 

31-12-937 cuma günü İstanbulda 
İstanbul muhteliti - Bükreş muhteli
ti. 

1. 1. y938 de Ankarada, Çeklerin 
Sparta takımiyle - Ankara muhteliti. 

2-1-938 de Ankarada, Çeklerin 
Sparta takımiyle - İstanbul muhteliti. 

16 ıubat 1938 de Ankarada, Font 
Viyana - Ankara şampiyonu, 17 ıubat 
1938 de İstanbulda, Forst Viyana - la
tan bul pmpiyonu. Bu maçlardan ma
da, üçüncü batka bir temasın da İz
mir bölgesi ile yapılması muvafık gö
rülerek federasyonca gelecek takım -
!arla muhabereye girişilmittir. Muva
fık netice alındığı takdirde İzmir, An-

kara ve lstanbulda ayrıca mühim oyun 
lar da temin edilmit olacaktır. 

(J - Hakem kuraları 
ı1c diplomaları 

Federasyon mıntakalardaki hakem 
ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, İs
tanbulda olduğu gibi Ankarada da iki 
ay evet bir hakem kursu açmıştı. Bu 
kursa devam eden gençlerden 18 da • 
nesi genel merkezde yapılan imtihan
da muvaffak olmuştur. Bu yeni ha -
kemler son bir imtihandan daha geçi
rildikten sonra muvaffak olanlar, kati 
diplomalı hakem olarak seçilecektir. 

İzmir bölgesi de geçen sene açtığı 
hakem kursuna iştirak edenler ara -
sında federasyonun göndereceği sual 
üzerine imtihan yapacak ve diplomalı 
hakemlerini tesbit edecektir. Bunlar -
dan baıka, Antalya. Adana, Kayseri 
bölgeleri de teabit ettiği hakem nam
zedleri için imtihan sualleri istemiştir 
Bunlar da derhal gönderilecek bu böl
gelerdeki hakemler tesbit edilerek en 
büyük derdimiz olan hakem meselesi 
de halledilmiş olacaktır. 

Federasyonun yaptığı talimata gö -
re, üç sene zarfında Türkiyenin her 
tarafındaki hakem ve yerli antrenör 
ihtiyacı temin edilmit olacaktır. Bir ay 
içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir, 
Antalya, Adana ve Kayseri bölgeleri -
nin resmi hakemleri tesbit edilmiı ve 
bu hakem derdi kökünden halledilmiş 
olacaktır. 

Futbol umumi kaideleri 
Son tadillere nazaran tanzim edilen 

futbol umumi kaideleri basılmış olup 
pek yakında bütün bölgelere, futbol 
ajanlıklarına ve kulilplere gönderile -
cektir. 

Güreı Jederasyonu 
baıkanlığı 

Müstafi addedilen güreş federasyo
nu batkanı B. Ahmed Fikrinin yerine 
.. ki miW 8'1ree taknnqp•sm a.zalaruı
dan iJ bankası umumi katibi B. Vehbi 
seçilmiştir. Asbaşkanlığa da yine eski 
milli güreı takımımızdan B. Tayyar 
getirilmiıtir. 

8. Milli kümesi: 
Federasyon bu sene yapılacak milli 

küme maçları batladıktan sonra bir de 
ikinci milli küme tetkil etmektedir. 

lstanbul borsası 
13 - 12 - 1937 

PARALAR 
ALIŞ 

Sterlin 623.-
Dolar 122.-
Frank 80.-
Liret 100.-
Belç. Fran&'l 80.-
Dıahmi 
ıs. franrı 
Leva 
Florin 
Kuron Çe... 
Şilin Avuıa 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penro 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron la. 
Altın 
Banknot 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milan o 
Brükıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdaaı 
Prar 
Viyana 
Madrid 
Bedin 
Vaqova 
Budapeşte 
Bukreı 
Belrrad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

18.-
570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
-.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.--.-
30.-

1068.-
269.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ 

625.-
0.8005 

23.54 
15.21 
4.7036 

37.44 
3.4572 

64.-
1.4372 

22.77 
4.2288 

13.76 
1.51876 
4.2192 
4.02 

106.72 
34.52 
2.7486 

23.585 
3.1038 

SATIŞ 

628.-
126.-
88.-

108.-
84.-
23.-

580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
-.-
29.50 
22.-
25.-
14-
52-
-.-
32.-

1070.-
270.-

KAPANI$ 

624.25 
0.8005 

23.57 
15.2275 
4.7092 

87.545 
3.4613 

64.0768 
1.4390 

22.7970 
4.2338 

13.7765 
1.9860 
4.2212 
4.025 

106.8482 
34.5614 
2.7520 

23.555 
3.1075 

E - Bu evrak Nafıa dairesinde 
g{trülebilir ve istenebilir. 

3 - Bu iş 25-12-1937 cumartesi 
günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
Diyarbakır Nafıa Müdürlftğünde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2567) lira (32) kuruşluk muvakkat 
teminat vermek ve aşağıdaki vesika
ları ibraz etmek lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 
inşaat müteahhitlik vesikası. 

B - 937 yılına aid ticaret odası 
vesikası. 

5 - Taliplerin cumartesi ihale 
saatından bir saat evvel komisyon re
isliğine makbuz mukabili vermeleri 
postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(4508) 3-6868 

461.104 lira 34 kuruşluk 
elektrik tcsisah 

lunur. 3-6948 

Karı Valiliğinden : Ankara Asliye Birinci Hukuk Ha-
l - Kars şehrinin idrolik elektrik kimliğinden : 

tesiatı 296.400 lira. 
2 - Sarıkarnıt şehrinin lokomobil e

lektrik tesiatı 80.011 lira 71 kuruş. 
3 - İğdır 'ehrinin lokomobilli elek

trik tesiatı 84.692 lira 63 kurut ki ce
man "461.104" lira 34 kuruş olarak ka
palı zarf usuliyle ve 45 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

4 - İltenilirse % 20 si dahilinde na
fıa vekaJetine tasdika gitmiş olan 
Tuzluca, Kağızman, Arpaçayı, Susuz, 
Selim kasabaları elektrik tesisatların 
dan herhangi biri yaptırılacaktır. 

S - Nafıa vekiletinden tasdik edil· 
mi' yukarıdaki üç tehrin dosyasında
ki evrak tunlardır. 

Proje, keş.if silsilei fiat, fenni şart
name, huıusi p.rtname, bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, mukavele proje
ıi, nafıa vekıletinin 938 aenesi için ka
bul ettiği elektrik nizamname ve şart
namesidir. 

6 - Talihlerin bu iıleri yapabilece
ğini gösteren 937 ıen~i için nafıa ve
klletlnden aldığı ehliyet vesikası ile 
937 ıeneıi ticaret odası veıikuı. 

7 - En apğı 200.000 liralık bir tc· 
bir teasiatı yaptığına dair vesika gös
termesi, 

8 - Muvakkat teminat 24.306 lira
dır. 

9 - Tediyat petindir. 
10 - Doayalar Kan ve İstanbul na

fıa müdürlüklerindedir. 

11 - İhale 30.12.937 perşembe günü 
saat 15 de Kars bükümet konağı için
deki daimi enclimcn odasında yapıla
caktır. 

12 - Taliblerin teklif mektublarını 
mühür mumu ile iyice kapatmı, ola-
rak saat 14 de kadar daimi encümen 

komisyon riyasetine vermiş olmaları, 

postada vuku bulacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (7942/4374) 3-6656 

T opo ve Kadastro U .. 'Md. 

Palto yaptırılacak 
Tapu Kadaatro Umum Müdürlü

ğünden: 

Umum müdürlilkte müstahdem oda
cı ve müvezziler için yaptırılacak 16 a
det paltoların münakasası hakkında 
evvelce Ulus gazetesile üç defa edilen 
ilin üzerine eksiltme günü olan 8.11. 
937 tarihindeki münakasasında haddi 
layıkı bulunmadığı cihetle 16.12.937 
perşembe günü saat üçte mezkOr pal
tolar pazarlık suretile ihale edilece
ğinden isteklilerin pey akçesile bir
likte eksiltme ve artırma komisyonu -
na müracaatları. (4492) 3 - 6855 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her ıün baa

talanıu kabul ve tedavi eder. 

Ankarada İktısad Vekaleti mu
vakkat müstahdemin tertibinden üc
ret alan ve Yenişehirde Meşrutiyet 

caddesinde 29 No. da ikamet eden 
Osman Nuriye. 

Karınız İktıaad Vekilcti evrakı 
umumiye kaleminde Hamdiye tara
fından aleyhinize açılacak ihtar da-

vlsının arzuhalinde: 29 nisan 937 ta
rihinde evlenerek 1 haziran 937 tari
hinde evlenmenin tahmil ettiği vazi-
feleri ifa etmemek maksadiyle terk
etmif olduğunuzdan evinize dönme-

niz hakkında ihtarına karar verilmesi 
hakkındaki arzuhalın ıureti yukarda 
yazılı adresinize gönderilmi' ve mü
batirce yapılan tahkikatta ikametgl
hınızın meçhul bulunduğu tesbit e
dilmittir. Davlcı Hamdiyenin tale
bi ile arzuhal auretinin on gün zar
fında cevab verilmek üzere tebliğine 

ve muhakeme günü olarak da 24-12-
937 cuma gUntı aat 14 de lcraaına 
mahkemece karar verilmi,tir. İşbu 

daviya tarihi illndan itibaren on gün 
zarfında cevab vermekle beraber mez
kftr gün ve saatte Ankaranın adliye 
sarayının üçüncü katında asliye bi -
rinci hukuk mahkemesinde hazır bu
lunmanız ve yahut musaddak bir ve
kil göndermeniz !Uzumu arzuhal su
retinin bu suretle tebliği ve davetiye 
makamına kaim olmak üzere de H. 
U. M. K. 142 inci maddesi mucibince 
ilan olunur. ~947 

Ilgaz Sulh Hukuk Hakimliğin • 
den: 

Ilgazın Kızıhprık köyünden Hacı 
oğlu ~ustafa ve oğlu Recep ve kızla
rı Emıne ve Huriye namlarına veki
levten ve kendi namına saaleten Hacı 
oglu Abdullah Meriç tarafından ay
nı köyden kürt Memet oğlu Osman 
Rece~ v~ hemşiresi Emine ve diğer 
hemşıresı ölü ıehrinin kızı Kezban 

ve bayram oğlu Memet ve Adem ka
rısı Zeliha ve oğlu Be,ir ve İsmail 
k~_rı~~ Emine ve oğlu Hasan ve kızı 
Gulluzar ve torunları Halit ve Dur-
muş ve Arifin güccük evlatları Nay
r~ ve Gülperi ve Ayşe namlarına 
bılvelaye ve kendi namına asaleten 

Arif karısı Sultan ve Arif oğlu Meh
met ve torunu Abdullah ve Mustafa 
karısı Rahime ve oğlu Yakup ve Ö-
mer ve Cafer ve Halit aleyhlerine 
Ilgaz ıulh hukuk mahkemesine açı
lan tapu kaydının feehi ve meni mü
dahale davbının açık yapılan duruş
masında: 

Davi olunanlardan Şehri kızı Kez. 
banın meskeni meçhul kaldığından 
kendisine ilinen davetiyenin tebliğ 
edilmesine mahkemece karar veril
mekle bernıucibi karar dava olunan 
Kezbanın duruıma günü olan 20-12-
937 pazartesi günü saat 9 da mahke
mey~ ~elmesi veya bir vekil gönder
mesı !uzumu akai takdirde hakkında 
gıyap kararı verileceği hususu ilin 
olunur. 3--6945 

Bir kolaylı~ olmalı: bere, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes
na 31 harf itibar edilmiıtir. Bir küı;iik 
illn iZi harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır iı;in ay
nca 10 kurq almır. 

Satılık : 
Satılık Kamyonlar - Ford, Fiat 

ve Brennabor marka müstamel kam
yonlar satılıktır. 

Görmek ve görilpek iatiyenlerin 
Yeniıehirde Bomonti fabrikasına mU
racaatlan. Telefon : 1842. 3-6747 

Sablık arsalar - Yeniıehirde Se
lanik caddesinde Maliye ıubeai karşı-
11nda 592, 439, 423, metre murabba-
mda. Telefon: 1538 3-6294 

Çok mühim bir fırsat - Çocuk 
sarayı caddeıinde, Kurıunlu camii ya
nında, asfalt üzerinde, müstakil iki 
daireli su, hava ga.ır, elektrik tesisat
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı ana satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

Her tarafta • Sabhk - Arsa, Ev ve 
Aparbmanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 
Tel: 2181 3-6304 

Satılık Arsa - Meırutiyet cadde
sinde Atatürk bulvanna 60 - 70 metre 
yakın, genit cepheli ufak bir arsadır. 

Komisyoncu H. Dilnan. Karaoğlan 
Koç ap. 4 Tel: 2181 3-6932 

Satılık - İsmetpap mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor

3-6883 

Kiralık- Yeniıehirde Yübel -
desinde 9 No. Genbark apartıınaııJldll 
en güzel daireli, dört oda bir bol fi 
mükemmel konforlu ehven fiatla 1drt' 
lıktır. Telefon. 3715 3-6881 

Kiralık üç odah daire- Yeni,ebi' 
de, Elektrik Şirketinin tam önuod' 
No. 34 Bay Ekrem. 3-6879 

Kiralık ıeniı ve mükemmel' .. 
dükkin - Y eniıehirde Kızılay kart' 
sında Atatürk bulvannda Kalaç aplf" 
tımanı altında Tel. 1477 ye müra; 

3-6896 

Kiralık - Yeniıehirde B~ 
lara iki dakikalık mesafede KarSJP"" 

sokak No. 37, 3 odalı, kullarufh bir~ 
ire miilaid fiatla kiralıktır. Telefa'1 

2274 3-6689 

Kiralık Çok Ucuz Daire - Maltel'!' 
de 2 oda 1 bollu, 5 oda 1 bollu, 4 ölJj 
bir bollu 3 daire: İmalitrharbiye _.J,r 

ri civarı. Bakkal Rasime mlira~ 

Kiralık Küçük Daire - Çank&1' 
caddesi macar sefareti karıı11, 27 ııır 
mara üat kat: iki büyük oda, bir rJJot' 
fak bir hamam tamamiyle müıtakil fi 
güzel bir bahçe içinde. 

Derhal kiraya verilebilir. TelefoO 1 

3060. • ~ 

Kiralık - Y eniıehir Türk M..,d 
cemiyeti koleji karşısında No: 10. Sllı 
elektrik, havagazı mevcud alt ır.att' 
iki oda bir hol. ~ 

lu 4 daire ve 12 odalı yeni kirgir apar- 1 
tıman ve Yeniıehirde arsalar. T. 2992 ! Anyanlar ~ 

3-6939 Bir mürebbiye it arıyor - Ya~ 
Çankında satılık ve kiralık arazi - bir bayan, franuzca, almanca ve tJİll' 

Merkez kazasının Yapraklı nahiye.in- .r:ik bilir, çocuklu aile yanında muıcb' 
de YAPRAKLI panayın namiyle ma- biyelik aramaktadır. Adr~: Ulu• J, 
ruf arazi ve Mer'a aabhk ve kiralıktır. B. 3-6940 
Demiryollarında Cer dairesinde mü-
fettij İzzete müracaat. 3-6748 İqilizce den - İncillzceıU 'P"' 

ntli oları h\• iipiv~ ......... iJll"' 
Kiralık ı la ders vermek istiyor. 1. S. K. n:J/( 

Kiralık - Beı oda havagazı elek- ziyle Ulus'a müracaat. 3-6719 

trik, ıu, elli lira. Erkek liseli altında. Orta '" lise talebelerine : Takflf' 
Krtay ~okak. Fazla. iz~t, : eniıehir için akpm dersleri hesap, hendese, " 
Kiznnozalp caddeaı Düzenli sokak ı bir, kimya Demir tepe Necatibey dıd' 
No. 23. 3-6794 desi. No 27 3-6934 

Ankara Valiliği ·, 
Vakıflar Umum Md. 

Bahçe tesviyesi ve divar inşası 
Ankara Vililitinden ı ÜÇ değirmen satıla~ 
Bedeli ketfi 8220 liradan ibaret bu -

lunan Etlik merkez lAboratuvarı bah -
çe tesviyeaile istinat duvarları inıaatı 
20. 12. 937 gününe rastlayan pazartesi 
günü saat ıs de vilayet binaaı dahilin
de nafıa komisyonunda ihalesi yapıl • 
malt üzere açık eksiltmeye konulmuı -
tur. Muvakkat teminat 616 lira SO ku -
ru,tur. 

İstekliler teminat mektubu ile tica
ret odası vesikası ve Ankara nafia mü
dürlüğünden bu ite ait olmak üzere a
lacakları fenni ehliyet vesikasile bir
likte sözü geçen günde nafıa müdür -
lüğü odasında teıekkül eden komisyo
na gelmeleri ve buna ait ketif ve p.rt
nameyi nafıa dairesinde görebilecek
leri. ( 4449) 3-6777 

Pulluk satın 
ah nacak 

Ankara Vilayetinden ı 

Ankara villyeti çiftçilerine dağıtıl
mak üzere şartnamesi mucibince açık 
ekıiltme ile satın alınacağı evelce ilin 
edilen ecnebi mamulltı (75) adet iki 
tekerlekli (100) adet iki demirli ve 
(25) adet Uç demirli ve sandıklı pul
lukların satın alınmaaı yirmi bet gün 
daha uzatılmııtır. İtbu üç çegid pullu
ğun ihaleıi ayrı ayrı olacaktır. Pulluk
ların 20-12-937 pazartesi gilnil saat on 
bette açık ekailtmeai yapılacaktır. 

iki tekerlekli pullukların muham
men bedeli (1875). iki demirlilerin 
(4500), Uç demirlilerin (1500) liradır. 
Şartnameleri Ankara ve İstanbul zi

raat müdürlüklerinden meccanen veri-

Vakıflar Genel Direktörlüjüo" 
den: 

1 - Eskiıehirde mazbut vakıflaıd.': 
Akarbaıı, Defterdar ve Çeribatı ,.,. 
Bey adlarındaki üç değirmenin ınUl~ 
yetleri prtnamesi mucibince 8'V' 
mak üzere 26-11-937 gününden itibl" 
ren bir ay müddetle pazarlığa bı~ 
mıştır. 

2 -Her üç değirmenin birlikte dJlf 
hammen bedeli (70,000) liradır. 

3 - İhale bedeli dört taksitte aı;,' 
caktır. Birinci taksit hini ihaled:; 
hayet bir hafta içinde peıin veril 1" 
ve diğer üç taksiti müsavi mikdat bi
üzerinden ihale tarihinden itibarell 
r~r ıene fasıla ile Uç senede ve her;::. 
sıt senesi batında nakden ödenece 

. 4 - İhalesi 25-12-937 tarihine ~ 
dıf cumartesi günü saat 11 de El•~ 
bir vakıflar müdürlüğü ihale k~ 
yonunca pazarlıkla vakıflar ~ 
müdürlüğünün tasdikine talikaıı 1~ 
lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat m~ 
bedele göre (4750) liradır. 

6 - Satıp aid p.rtname An~ 
vakıflar umum müdürlüğü eınlik ' 
dürlüğünde, İıtanbulda lstan~ul iti" 
kıflar bapüdürlüğünde ve Kakı~ f#' 
de vakıflar müdürlüğünde paras~ 
rilir. ~ 

7 - Pazarlığa ittirak edenler~ 
namenin bütün muhteviyatını 

68
51 

etmiı sayılır. (4480) 3 -

ESHAM VE TAHV~LA T 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Halda Apartnnam No. 1 

3-6949 Çankrn Sulh Hukuk Hakimliğin- lir. İsteklilerin pullukların yüzde ye -
den : di buçuk tutarı olan meblağa aid banka 

------------------------------~-
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk borcu 
1 14.525 
I 14.525 

1933 Türk borcu 
ili 13.90 

Sıvas-Er%urwn 
hattı ı. 95.

Bomonti Nektar 8.
Aalan 
çimento 9.65 

14.475 Peıin 
14.50 ndelı 

13.90 Vadeli 

95.-
8.-

9.55 

· Zayiler 
Zayi - Selinik Sanayi mektebin

den 330 yılında 117 No. ile aldığım te· 
hadetnameyi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
M. M. V. matbaaunda mUrettip Ali 
Suavi Damğacı. 3-6946 

mektubu veya huıuat muhuebe mü
dürlüğü vesneaine yatırılmıı makbu
zu ile birlikte eksiltme günü gösteri -
len aaatte vilayet daimt encümenine 
gelmeleri ilin olunur. (4423) 3 - 6800 

.1111111111111111111111111111111111111111. - -= -E ALLAHIN BAHÇELERi E 

Çankırının İmaret mahalleai nufu
sunda kayıdlı iken ölen ve terekesi 
mah~emece yazılmı' olan Kelşah oğlu 
İsmaıl karısı Gülaümden miras ve a
lacak iddia edenlerinin ilin tarihin
den itibaren (Uç) ay zarfında mahke
meye müracaat ederek kaydettirmeleri 
kanunu medeninin 534 üncü maddesi 

E Marlene Dietricb - Charlea Boyer E 
3 6944 ~11111111111111111111111111111111111111~ 

mucibince ilin olunur. 
(4546) 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne haatabaneti 

cerrahi tefi 
~-ıo· 

Her gün saat üçten sonra eır• 
de haıtalarmı kabul eder. 

Telefon: 1499 
1 _41 

Adrea: Kooperatif arka81 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 
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A. Levazım Amirligi 

Sebze alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komiıyonundan : 

Cinsi 
)(, fiOğar, 
kereviz 
Pra64 
Patateı 
Liiına 
1spanak 
Taze bakla 

Muhammen 
Mikdarı bedeli 1. teminatı 
Kilo Lira Lira Kr. 
3650 365 
700 175 

3500 350 
2300 230 
3500 350 
3500 612,50 

500 125 

2207,50 163 56 
Rırıkkale askeri sanat mektepleri 

ihtiyacı olan yeli kalem sebze 15. bi
ihtiyacı olan yedi kalem sebze ıs. bi
l6 kadar açık eksiltme suretile eatın a
lınacaktır. İsteklilerin yukarıda mu
haınınen bedeline mukabil gösterilen 
163 lira 56 kuruştan ibaret ilk teminat
larını Kırıkkale askeri fabrikalar 
~~hasipliği veznesine makbuz muka
bıhnde yatırarak belli ğün ve saatte 
lrıekteb satın alma komisyonuna gel-
lrıeleri. ( 44 ı ı) 3-6694 

Un alınacak 
Ankara Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 

. ltaraköse garnizonu için 200,000 
luıo askeri evsafta fabrika unu kapa
lı zarfla eksiltmesi 24-12-937 cuma 
&Ünü saat 11 de Karaköse Tümen Sa
trnaırna komisyonunda yapılacaktır. 
• 2 - Muhammen bedeli 26000 lira 
ılk teminatı 1950 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İstekliler i
halesi günü ihale aaatından bir saat 
~VV~Iine kadar kanuni vesikalarını 
avı teklif mektuplarını komisyona 

"ermeleri. ( 4476) 3-6834 

Yulaf alınacak 
/\nkara Levazun Amirliği Satın 

l\ll!ıa Komisyonundan : 

1 
l - İstanbul Lv. Amirliğ;ne bağ-

ı rnüessesat hayvanatı içiıı 300 ton 
Yulaf 16-12-937 perşembe gilnli saat 
ıs de lstanbulda Tophanede Lv. !
?birliği aatınalma komis}onunda ka
Palı zarfla alınacaktır. 
• 2 - Muhammen bedeH 15000 lira 
llk teminatı 1125 liradır. Şartname 
\'e nUmunesi komisyonda gör'.iliir. 
rulaf çuvalları müteahhide iade edi-
~Cektir. ·İsteklilerin kanuni belgele
tıle teklif mektuplarını ihale s.~:ıtın
dan bir saat evveline kadar komiıyo
na vermeleri. (4399) 3- 6675 

134.200 metre patiska 
alınacak 

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

ı 1 - Ordu hastahaneleri için 134200 
metre patiska 21.12.937 aut 15.30 da 
Tophanede İstanbul levazım lmirlifl 
Batın alma komisyonunda kapalı .zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 48312 lira ilk 

tenıinatı 3623 lira 40 kuruştur. Şartna
lllc ve nümunesi komisyonda görülür. 
lıteklilerin kanuni vesikalariyle tek
lif tnektublarını ihale saatından bir 
~aat evetine kadar komisyona verme-
Cri. (4433) 3-6753 

Buğday öğütülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komiıyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mües
seseleri ihtiyacı için 500 ton buğday 
öğütülmesinin açık eksiltmesi 15.12. 
937 saat 15 de Ankara Lv. amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilkte
minatı 375 liradır. Şartnamesi hergün 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka· 
nuni vesika ve teminatlarile belli gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

3-6693 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan : 

1 - Kor. Birliklerinde Kxrklareli, 
Vize, Pınarhisar, Alpullu, Tekirdağ, 
Malkara ve Çorlu garnizonları un ihti
yacı için 3400 ton buğday kırdırıla

caktır. 
2 - Her garnizon için münakasaya 

ayrı ayn gırıleceği gıoi heyeti umumi
yesine de bir kişı gırebilir. Şu kadar
ki her garnizon ıçın ayrı ayrı fiat ver
mek şarttxr. 

3 - Ilk pey parası:. 

Kırklareli için 
Vize ,, 

Lira 
1214 

342 
Pınarhisar ,, 581 
Al pullu ,, 285 
Tekirdağ ,, 350 
Malkara ,, 233 
Çorlu ,, 262 
,. - ihalesi ~9.12.937 çarpmba günü 

saat 16 da talipler bir saat evvel ko
misyona teklit mektuplarını vermiş 
bulunacaklardır. 

5 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Lv. amırliği satın alma komisyonu ve 
Çorlu kor satın alına komisyonunda 
görebilirler. 

6 - Talib!er kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatte Çorluda 
kor. satın alma komisyonuna müracaat
ları. (4542) 3-6943 

350 ton un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiqonundan: 

1 - Uçüncü kolordu merkez bir
likleri ihtiyacı için 350 ton unun 
2. 11. 937 tarihindeki münalraaasında 
talih zuhur etmediğinden yeniden 
kapalı zarf usuliyle 350 ton un alına
caktır. 

2 - İlk pey parası 3413 lira olup 
ihalesi 29. 12. 937 çarşamba günü sa
at 16 da Çorluda Kor. satın alma ko
misyonunda yapılacaktxr. 

3 - Evsaf ve şartnamesini görmek 
istiyenler Ankara Lv. Amirliği, İs
tanbul Lv. amirliği satın alma komis-

700.000 kilo buğday yonunda ve Çorluda Kor satın alma 

Sıhat bakanhğı 

Laboratuvar armatörü 

alınacak 
Merkez hıfzıaaıhba müeaseaeai 

satın alma komiıyon reiıliğinden : 
1 - Müessese yeni Laboratuvarı

na satın alınacak muhammen kıymeti 
(2000) lira olan 11 kalem laboratuvar 
armatörü 25-12-937 cumartesi gilnü 
saat 11,30 da açık eksiltmeye konmuş 
tur. 

2 - İstekli her zaman parasız 
şartname ve listesini müesacae mu
hasebesinden alabilirler. 

3 - İsteklinin bu işle iştigal et
mesi ve ticaret odasında kayıtlı bu
lunması ve ayrıca 150 lira muvakkat 
teminatı hudud ve sahiller veznesine 
teslim ederek makbuzunun ibrazı la. 
zımdır. (4478) 3-6850 

Elbise ve palto 
yaptırılacak 

Ankara merkez hıfzıssıhha mü • 
essesesi satın alma komisyonundan: 

1 - Müessese hademeleri için dikti
rilmesine lüzum görülen ve tutarı 
1362 lira bulunan r.lbise ve palto 29. 12. 
937 çarşamba günü saat 11 de açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İstekli şartnamesini müessese 
muhasebesinden parasız olarak alabi -
lirler. 

3 - İsteklinin terzilik ettiğine ve 
ticaret odasına kayıtlı olduğunu tev -
sik etmesi ve ayrıca 102 lira 15 kuruş 
muvakkat teminat göstermesi lazım
dır. (4477) 3 - 6849 

Alat ve Kimyevi madde 
alınacak 

Ankara Merkez Hıfzı11ıhha Mües
sesesi Sabo alma Komisyonundan: 

ı - Müessese şubelerine satın alı -
nacak muhammen bedeli 16220 lira 75 
kuruşluk alat ve kimyevi maddeler 
18-12-937 cumartesi günü saat 11 de 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminat 1216 lira 
56 kuruı olup şartname ve listesi ko -
misyondan her gUn paraSl% olarak alı • 
na bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek • 
leri kapalı teklif mektuplarının en geç 
belli giln ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. (4385) 3-6677 

Defterdarh~ 

Satılacak ev 
Ankara Defterdarlığından 

Kıymeti 
alınacak komisyonunda görebilirler. Teklif Lira K. Cinsi Sahibi Mülahazat 

A k L Ami rw• S mektubları ihale saatinden bir saaat 2000 Bostancı mahal- Osman kızı 672 lira 
Al n ara evazıın r ıgı atın lesinde, Ada so- Hacer 91 kurut 

rna Komisyonundan: evvel komisyona verilmiş olması ıa- kağında kain bir borcu 
ı zımdır. bab ah~ap ev için 

7 
- Erzurum birlikleri için · d b 

00 o 4 - Talihler kanunun ikinci ve ü- Kazanç vergisın en orçlu Osman 
ele '.1

00 kilo buğdayın kapalı zarfla çUncü maddelerindeki belgeleriyle km Hacerin bostancı mahallesinde A· 
sı tınesi 25. I. Kan. 937 cumartesi i tt Ç d da sokak mevkı'ı"nde kiı"n bı'r bab ah-&Un.. · b rlikte belli gün ve saa e orlu a • . u saat 10 da Erzurum Lv. lmırli- a d · 

gı satın alma komisyonunda yapıla- Kor satın alma komisyonuna müraca- şap evi tarihi il n an ıtibaren 21 gün 
taktır. at eylemeleri (4541) 3-6942 müddetle müzayedeye vazedildiğin· 

cJcn talihlerin birinci kanunun 22 inci 
t 

2 - Tahmin bedeli 36.750 lira ilk 190 ton un alınacak .. t 15 d · • 'd em· çarşamba günu saa e vılayet ı are 
rı .. ~ınatı 2756 lira 25 kuruştur. Şart- heyetine müracaatları ilan olunur. 
i"<Ullesi her gün komiıyonda görülür. Ankara Levazım Amirliği Satın 3_6696 
t:~ekJilerin kanuni vesikalarını havi Alma Komiayonundan : Dosya •lolabı, banko, closya 
t ıı;lif tncktublarını belli giln ve saat- • 
• b ı - Midyat birlikleri ihtiyacı için · ·· } 

,.,n ir saat evveline kadar komiıyo- k 1 rafı masa ve Dlll!'\_.am >a f erı-; .. ·i ... 190 ton fabrika ununun apa ı zarfla 
b "ermiş veya posta ile göndermiı eksiltmesi 4 2. K!n. 938 aaaat 14 de yaptırılacak 
Ulunacaktır. ( 4472) 1 k · "'-1-ara Dcfterdarlıg~mdan •• Midyat askeri satın a ma omısyo- l'U&& 

3-6821 nunda yapılacaktır. Defterdarlık Kızılbey maliye tahsil 
Koyun eti alınacak 2 - Muhammen bedeli 25650 lira ve tahakkuk tubelerine yaptmlacak 

" '-- k dosya dolabı Banko, dosya rafı, masa 
.\l "'ll-.ra Levazun Amirliği Sabn ilk teminatı 1923 lira 75 uruştur. ve muşamba ferşi fenni keşif ve şart· 

illa Komisyonundan : Şartnameıi 128 kuruş mukabilinde 
T kl 'f namesi mucibince açık eksiltmeye ko-

İlk komisyondan alınabilir. e ı mek-
Cin . Miktan Muhammen B. teminatı tubları aaat 13 e kadar kabul olunur. nulmuştur. Bedeli keşif 3900 lira olup 
le sı Kilo Lira Lira İsteklilerin kanuni vesika ve temi- eksiltme 29.12.937 çarşamba günü saat 

i'un eti 8000 3200 240 natlariyle belli gün ve saatte komiı- 15 de yapılacaktır. 
İh • ırıkkale askeri sanat mektebleri yonda bulunmaları. ( 4540) Muvakkat teminat 292 lira 50 kuruş-
tj~;.acı olan 8000 kilo koyun eti 15 bi· 3-6941 tur. 
ıs 1 kanun 937 çarşamba günü saat 14: Taliplerin keşif ve şartnameyi gör-
rıaie koldar açık eksiltme ile satın ah- ı· ] mek üzere her gün defterdarlık milli 
~tır. İsteklilerin yukarıda mu- Hava kurumu emlak müdürlüğüne müracaatları. 
~4() • en bedeline mukabil gösterilen Ve ihale günü saat 15 de muvakkat 
lt lıradan ibaret ilk teminatlannı _______ ....,.. ...... _,,,_ ___ , teminatları ile birlikte defterdarlıkta 

•r11tk 1 • · 1 k . d lif· a e askeri fabrikalar muhasıp- Duvar ve parmaklık müteşekkı omısyon a hazır bulun-
~a:, Veznesine makbuz mukabilinde malan lazımdır. 
ill~aralt belli gün ve saatte Mp. satın yaptırılacak Bu işe girecekler vilayet nafia mü-

komisyonuna gelmeleri. Türk Hava Kurumu Genel Merkez dürlüğünden bu itler için fenni ebli-
( 4413) 3-6695 Bqkanlığından : yet vesikası almaları şarttır. (4533) 

/\. l>ijarnalık h
0

cz alınacak 1) Ankara paraşüt kulesi etrafına 3-6937 
il. le. A. Sa. Al. Ko. dan : yaptmlacak duvar ve parmaklık işi a-

l - A leni münakasaya konulmuttur. 
77996 skeri lise ve orta okullar için 
g
37 

metre pijamalık bez 21 ı. kan 2) Tahmin edilen bedel 4843 lira 75 
~i:~~ 15 de Tophanede İstanbul Lv. kurut olup ilk teminat parası 363 lira 
Pal gı satın alma komisyonunda ka- 28 kuruştur. 

2
1:_,.arfla eksiltme11i yapılacaktır. 3) İhalesi 16.12.1937 perşembe günü 

Itllru ~uhammen bedeli ı 7159 lira 12 saat 15 de yapılacaktır. 
tllr ~ ılk teminatı 1286 lira 93 kuruş- 4) Şartnamesi 100 kuruş mukabilin-
~o~da ar~~e ve nümunesi komis- de kurum levazım şubesinden alınır. 
•ika goı-ulUr. İsteklilerirt kanuni ve- 5) Eksiltmeye gireceklerin belli gün 
tın~c ~-eklif mektublarını ihale saa- ve saaatte kanuni vesikaları ve temi
na \'c lr saat evelinıe kadar komisyo- natları ile birlikte kurum binasındı> 

l"lllelcri, (4435) 3-6755 bulunmaları. 3-6907 

İktisat bakanlığı 

150 - 200 lira aylıkla 
kontrolör alınacaktır. 

lktiaad Vekaletinden : 
ı 705 ve 3018 numaralı kanunlara 

müstenid nizamname ve kararname 
hiikümleri dahilinde ihracatın mura -
kabesi için memur alınacaktır. 

Taliplerin haiz olmaları lazım ge
len vasıflar şunlardır ı 

ı - Yüksek iktisad ve ticaret, yük -
aek .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
lunınuı olmak tercih ıebeblerinden
dir.) 

2 - Askerliğini yapmıı bulunmak, 
3 - 35 yllfından yukarı olmamak, 
4 - Memleketin her mıntakasında 

vazife görmesine aıbatça manii bulun -
mamak, 

Yukarıdaki vasıf ve şartları haiz o
lan müracaat iatidalarına : 

ı - Doğum tarihleriyle şimdiye ka
dar bulundukları itleri ve son vazife -
lerini ve haklarında kimlerden malU
mat alınabileceğini de göstermek üze
re kısa bir terclimei hal vesikası, 

2 _ Tahsil dereceleri ile askerlik
lerine aid vesikalarımll' suretlerini, 

3 - Nihayet 1937 de çekilmiş iki 
adet kartpostal büyüklüğünde boy fo -
toğraflarını eklemelidirlC't'. 

Talipler arasında istenilen vasıf ve 
tartları en çok haiz olanlar vekaletçe 
ihtısas kursuna devam etmek üzere 
seçilecek ve bunlara kurs müddetinde 
100 lira aylık ücret verilecektir. 

Kurs iki ay kadar devam edecektir. 
Kursa girmesi kabul olunanlardan, 

vekaletçe tayin edilecekleri mahallere 
itirazsız gitmeyi önceden kabul eyli -
yeceklerine dair teahhüdname istene -
cektir. 

İhtisas kursunda ehliyetname alan
lar kadrodaki ücreti 200 lira olan kon
trol memurluklarına başlangıçta 150 
lira ücretle alınacak ve memleketin 
muhtelif ihraç merkez ve limanlarında 
istihdam edileceklerdir. 

1/1/1938 tarihine kadar kabul edile
cek olan müracaatların İktisad Veka
leti iç ticaret umum müdürlüğüne ya
pılması lüzumu ilan olunur. 3 - 6902 

Talebe çamaşır etejeri 
ya ptınlacak 

Siyasal Bilgiler Okulu Mübayaat 
Komiıyonu Reiıliğinden : 

Siyasal bilgiler okulu çamaşır hane
sinde yaptırılacak talebe çama~ır ete
jerleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 20. kanunu evel 1937 pa. 
zartcai günü saat 1-4 de Ankara mek· 
tepler muhaıebcclllği binasında yapı
lacaktır. Tahmin edilen bedel 1725 lira 
16 kuruı, ilk teminat 129 lira 40 kurut
tur. Fenni ve idari tartnamclerle re
simler hergün mektebte görülebilir. 

(4395) 3-6683 

Maliye bakanhğı · 

Askeri Fabrikalar 

Bir adet .buhar 
lokomotifi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Tahmin edilen bedeli {35.000) li
ra olan yukarda yazılı bir adet buhar 
lokomotifi Ankarada Askeri Fabri
kalar Umum MüdürlüğU Satın alma 
komisyonunca 28-1-938 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edile
cektir. 
Şartname (1) lira (75) kuruş mu

kabilinde Komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 2625 
lirayı havi teklif mektuplarını mez
kQr günde saat 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) 3--6804 

67 Kalem Eğe 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğünden : 
Tahmin edilen bedeli (6946) lira 

olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Ankarada askeri fabrikalar 
umum müdiırlüğü satın alma komis
yonunca 27-1-938 perşembe günil saat 
ıs de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. 

Talıplerin muvakkat teminat olan 
(520) lira (95) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (4486) 3-6848 

DemTryolları 
Umumi hela ve revizör
lük binası yaptırılacak 

Devlet dem.iryolları aatın alma 
komisyonundan : 

Ankara istasyonunda yapılacak u
mumi hela ve revizörlük binası inpa
tı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nmuştur. 

ı - Bu işin keşif bedeli cem'an 
39.500 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı devlet demiryolla-

D kt• ı 1 k rınm Ankara. Haydarpap ve Sirkeci a 1 o a 1 naca veznelerinden 198 kuruş mukabilinde 
Maliye Vekaletinden : alabilirler . 
Varidat umum müdürlüğünde mün- 3 - Eksiltme 27-12-937 tarihinde 

hal bulunan 60 ve 70 lira ücretli dak- pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
tiloluklar için 18 birincikinun cu- devlet demir yollan itletme umum 
martesi saat 15 de makineden yapıla- müdürlüğü yol dairesi binasında top
cak müsabaka imtihanına girmek is- lanacak merkez birinci komisyonunca 
tiyenlerin fotoğraflı nüfus kağıdı, yapılacaktır. 
mekteb şahadetnamesi ve varsa bon- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
servisleriyle birlikte ı 7 birincikanun teklilerin apğıda yazılı teminat ve ve
akşamına kadar Maliye vekileti Zat saiki aynı giln saat 14 de kadar komis-
işleri mUdUrlüğüne müracaaatları. 1 yon reisliğine tevdi etmiı olmaları la-

( 4494) 3-6857 zımdır. 

Makashk kayın traversi 
Nafıa Vekaletinden 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 2962.50 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart
namede yazılı vesikalar. 

c) Nafıa Vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası. Teklif mektuplarının 
ihale günü saat 14 de kadar komisyona 
tevdi edilmiş olmaları lfizımdır. 
( 4283) 3 - 6854 

İstasyon ve alimantas· 
yon binası inşası 

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

İzmir - Afyon hattı üzerinde Tur· 
gutlu istasyonunda yapılacak istas· 
yon binası ile Alimantasyon binası 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman 
40 000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakını devlet demir 
yollarının Ankara; Haydarpaşa, Sir
keci, Afyon ve İzmir veznelerinden 
200 kuruş bedel mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 27. 12. 1937 tarihin
de pazartesi günü saat 15 de Devlet 
Demiryolları İşletme umum müdilr
lüğü yol dairesi binasında toplana· 
cak merkez birinci komisyonca yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeyı: girebilmek i~in 
isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat 14 de kadar 
komisyon riyasetine tevdi etmiş ol
maları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 3000 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve 
şartnamede yazılı vesikalar, 

c) Nafıa Vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası, 

5 - Teklif mektuplarının ihale 
günü saat 14 de kadar komisyona tev· 
di edilmiş olması lazımdır. 

( 4482) 3-6853 

M. M. bakanlığı : · 

Mazot münakasası 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez ı.e. 

vazım Satmalma Komisyonu Riya• 
&etinden : 

ı . Tahmin edilen bedeli 266.700 lira 
olan SOOO ton mazotun kapalı zarfla 
münakasası 16. 1. klinun 937 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 de ve
kalet binası dahilinde müteşekkil ko
m:syonumuzda yapılacaktxr. 

2 - 13 lira 34 kuruş mukabilinde 
şartnamesini almak istiyenlerin her
gtin ve münakasasına iştirfilt edecek
lerin de 1 inci maddede yazılı günde 
azami aaat 13 e kadar 14585 liralık l'e· 

minat mektuplan ve kanuni belgele
riyle teklif mektuplarını komisyonu
muza tevdi etmeleri. - 3-6062 

Ankara Belediyesi . . , 

1 mor müdürlüğünde İJİ 

olanlara kolayhk 
Belediye reisliğinden : 

Belediye imar müdürlüğünde işi o
lanların işlerinin sürat ve selamet
le görülmesini temin için ttıezkQr 
müdürlükte bir milracaat memurluğu 
ihdas edilmiştir. Her türlü müracaa
ta bu memur tavassut edecektir. İş 
sahihlerinin her husus için doğruca 
bu memurluğa müracaat etmeleri i-
lan ounur. (4495) 3---6858 

ah nacak 

Aşağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan ceman 273393 adet normal ve "140 takımlık" 5460 adet basit 
makaslık kayın traversi dokuz parti ve 24 birincikanun 937 cuma günü saat 15.30 dan itibaren ayrı ayrı eksilt
mesi yapılacak surette kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Her partiye ait eksiltme şartname ıi ve teferruatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada 

Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerin her parti için ayrı ayn tanzim edecekleri teklif mektuplarını cetvelde hizalarında göste

rilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre Vekaletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile bir
likte 24 birincikanun 937 cuma günü saat 14,30 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. 

Miktarı 

Basit Muhammen Muvakkat Şartname 

ınakaslık bedeli teminat bedeli Traverslerin kesileceği devlet 
adet Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr ormanları 

Normal 
Partiler adet 

I ,, 30835 70920 50 4796 03 3 55 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 
Çamdağı - Atbaşı ormanından 

55206 90 4010 35 2 76 Kocaeli vilayeti Karasu kazasındaki 

Mollahasan pınarı ormanından 
II 24003 

III 41524 95505 20 6025 26 4 78 Kocaeli viliyeti Hendek kazasındaki 
Keremali Harakhüstü ormanından: 

IV 61901 216653 50 12082 68 10 83 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Gi-
rişkuzu ormanından. 

v 20622 69083 70 4704 19 3 45 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Kel-
kaya ormanından. 

VI 16954 49166 60 3687 50 2 46 Bolu viliyeti Düzce kazasındaki Ka-
balak - Koyunağıh ormanından. 

VII 9289 27867 00 2090 03 l 39 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Ko-
kurdan ormanından. 

VIII 55265 175190 05 10009 5C' 8 76 Bolu vilayeti Akçakoca kazasındaki 
Orhandağı ormanından. 

IX 13000 5460 67730 00 4636 50 3 39 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Ke-
çidere - Dikmenaltı ormanından. 

Eksiltmelere hususi orman sahipleri de girebilirler. ( 4457) 3-6806 
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Günde yalnız bir defa 

HASAN 
DANTOS 

Diş macunu ile dişlerini
zi temizlerseniz, ömrü
nüz müddetince dişleri · 
niz sağlam ve inci gibj 

parlak ve beyaz kalrr. 

Dişleriniz çürümez, di~ 

etleriniz kanamaz 
Tüp 7.5, dört misli 12.5, 

en büyük 20 kuruştur. 

3-6421 

.JtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. ----------------------------------

iyi İngilizce bilen ve 
BU LİSANLA MUHABEREYE 
MUKTEDİR BİR MEMUR 

ALINACAKTIR 

---------------------------------: Tahsil derecesi, bonservis suretleri, askerlik vaziyeti ve sair malft- : 
S mat tahriren aşağıdaki adrese bilcliril melidir. § 
: 3-6815 Posta kutusu: No. SOS ANKARA : 
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12 Birincikanun"dan 18 Birindkanuna kadar 

Ulusal Tasarruf Haftası 

dlf 
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
rrna 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 bırakılması icabeder. 3 - 6904 

~--•REÇETELERİNİZİ---... 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mliessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, HaJk sineması sırasında. Tel: 2018 ·ıı:-5517 

ULUS 

' •• • • 1 '·' .... 't,•, .· ,. . . . .. ··' ' ........ . 

Diflerinizi her gün 

A YO i 
Dit macunu ile f ırça)aymız 

3 - 6930 

Diı tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çand1r 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, . çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

AnafartaJar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Glilhane 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 N o. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3--6861 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanel'i 

Dr. Muzaffer Sezer 

• 

3 

14. 12. 1937 

Baş ve diş ağrısı ıstırabların 
en müthişidir. 

En şiddetli di§ ağrılarını 
dindirir. 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan keser 
Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 
Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

·sim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız 

Güzel diş istiyenlerin macunudur. 

Serveti fünun 
1891 UYANIŞ 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruş 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin g. 
partımanında hastalarım her gün 
kabul eder. Telefon: 2022 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder,) 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Yazı İ§leri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basrmevi: Ankara 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Mektebli kızlar filminin unutulmaz 
yıldızı Simone Simon'un şahane bir 

surette temsil ettiği 

BEYAZ MELEK 

Fransızca sözlü 

Seanslar: 2,4S - 4,45 - 6,45 gece 9 da 

..... , ... - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -,, ... ,.. 

BU GÜN BU GECE 

BAY ÇETİN DENİZ ALTI 
HAKİMİ 

Senenin en büyük macera ve sergüzeşt 
filmi 

Seanslar: 2,30 - S,30 - gece 9 la 

Halk matinesi 12.lS de : VERONİKA 

938 PHILCO radyoları geldi Merkezi: Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Şube: Bankalar caddesi Tel. 2619 


