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5 KURUŞ Atölye 

Yunanistanla munzam bir .muahede! 
yeni muahedename 1 O sene müddetle 

muteberdir ve dün parafe edilmiştir 

Hayatı 
ucuzlatma! 
- E~ya fiatlaı ım ucuzlatmak 

Yeni muahedenin hükümleri 

iki taraftan biri bir taarruza 
için yeni tedbirler -

~-t.. • • baflanrnıı Hayatı ucuzlat'UJ&ll" ıçın • . bu 
<>lan .geni' tetkiklerin mahiyctı~ı • 
•ütunlarda izaha çalıf1111f• ve bır ta 
raftan bu tetkikler devam ederken, 
d. ~ d d hal aınunası 
ı.ger taraftan a, er . id 'le· 

trıUnıkün tedbirlerin tatbıkine g 1 

uğrarsa diğer tarafın yardım 
~cğini kaydetmi~tik. 

1 Gıda ve salreden başka ~ ;~
'Ya fiatlarmı da ucu:datmak ıçın t· 
kiinıet birçok yeni tedbirler ha.z.ırd a
ll'lı§trr. BugUn de bu bahse temas e e
C:Cğiz. 

liayatr pahahlqtıran veya ucuz-
sekli teshil edildi 

latan unsurlar nelerdir? 
Böyle bir ıuale ilmt görüşleri tat· 

inin edebilecek bir cevab ve~~ ko: 
lay olmamakla beraber denilebılır kı 
geçim huauıunda her gün muhtaç ol
duğumuz etyanm fiatını sun1 surette 

Yeni nisanda başbakanımız . Celôl 
Atinada imzalanacak 

muahedename 
Bayar tarafından 

yilkselten aebcblerin ortadan kalkma- 30 teırinievvel 1930 tarihli türk • 
ır niıbetinde havatın ucuzlaması la- · afiık l r yunan dostluk, bıtar , uz aıma ve 
•andır. . hakem muaheıdenameıile 14 eyletl 1933 

Hiikümetin "bam madde muafıyet mi 
listeleri,, ndeki yirmi maddeyi. ybüz tarihli tiirk. yunan samimi anlqına • 

ıakına munzam muahedename bugün yirmiye çıkarmak kararmı vcnnıt u-
lunmurndan iatifade ederk hayat pa· saat 19 da hariciye veldletinde yunan / 
balılığında maanu maddelerin oyna- başvekili ve hariciye nazın ekacllna 
ıiı:ı:;ı .. nnliA.kA1;-v;!rA 1um!\lı}r .. ..W.ti..EM· MnttHıfM.ile Türkve hariciye vekili Dr. 
lr. amortisman ve nihayet lt§r ıibi 
bazr unsurlar tesis eder. İ§bu muahede nisan ayı zarfında 

Memleketimizde imal olunan q- başbakanımız Ceıat Ba.yar'ın yunan baı 
,.arım ham maddeleri de memleketi- vekilinin ziyaretini iade etmek üzere 
mizde yetitiyoraa bunlarrn maliyet hariciye vekilimizle beraber Yunaniata
iiatını indirmek için istihsal usulle- nı ziyareti esnasında bafbakanıımz ta • 
!'İni rasyonalize etmekten ba.fka çare rafından Atinada imza edilecektir. 
yoktur, ve bu, bir gün meaelcai de- Parafe edilen muahedenin metnini 
iğildir. Ham maddeler, ,ayet ba~ka aynen neırediyoruz 
rnemteketlerden ith!l olunursa bun- (Sonu 8. inci sayfada) 
lardan gümrilk reami almamak, yahut -------------

Yunani•tarıla yeni munzam muahedename para/e edilirken 

bu resmi hiç denilecek bir hadde in-
dirmekle ucuza maletmek y9luna gi
dilebilir. Masnu CfYanın fiatını teais
ıte ebemiyetli bir umıur olan ham 
lnaddelerden bazıları hakkında hilkil· 
ftletimiz son kontenjan kararnamesi
ne bir liste eklemifti. Bu sefer de, 
Yukarda dediğimiz gibi, daha geni' 
bir liate hazırlamtt ve yabancı memle
ketlerden getirtmekte olduğumuz ham 
lnaddelerin hemen hepsini bu listeye 
~uştur. Yeni liste yürürlüğe gir
dikten sonra birçok eşyayı u.c~~la
t?ır' göreceğimizden emin ol~ılırız. 

Fiat unsurlarından diğerlerıne ge
lince; işçi ücretleri ifÇilerin yetiş;i· 
tilerek daha verimli kılınmaları ıle 
0toınatik aurette normal hale gele
c7ktir. EndUatrileJmemiz heniiz ;:e
nıdir ve İ§çilerimiz de ancak yetış
tnektedir. Fakat maarif inkişaf ve sa
nayi tedrisatı da tekemmül ettikçe 
b.em iKilerin kolay yetifZDCleri kabil 
olacak, hem de yeti§mi' ifçilerirniz 
çoğalacaktır. Bu münasebetle fUnU 
da haber verelim ki ekonomi bakan
lığr hilyUk fabrikaların gece kunıla
rı &Çmaları mecburiyetine dair Ka-

bnıutaya bir kanun liyihaaı arzetmi' 
uı unznaktadır. 

!':::· .. ::: ....... ~:~··········~ 
. ... ~.~ ~.~.~'~'~'~""""".I 

Tebli§ 
Balkan antantı da.imi konaeyinin 

Ankara toplanhama dair neırolunan 
remıi tebliğ, her tarafta derin bir 
teair uyandırmlf olacağmda fÜpbe 
yoktur. Tebliğ, biç bir yanlıı tefaire 
mü .. id olmayan bir vuzuh ile yazal
mıttır. TobJii, antant devletlerinin 
birbirlerine aaraılmaz bağlıhimı, ve 

Ekselans Metaksas Ankara 
görüımelerinden büyük 

memnunlukla bahsediyor 

Yunan başbakanı ve Romen delegesi 
dün akşam Ankaradan hareket ettiler 

hepainin, sulh ve beynelmilel nıüna- Elen BaJvekili Ekselans Meta.bu tantı matbuatı mU.meaaillerine hitab e
aebetlere aid umumi nıeteleler kar • ile romen dı' bakanlığı müate}an Ek- derek gösterdikleri it birliklerinden 
ııamdaki görüı birliğini bir daha te- aelana Komnen, dün fehir civarında dolayı kendilerine te9ekkilr etmek ve 
barüz ettirmektedir. Atatürk'ün bir gezinti yapmıılar ve bu meyanda elde edilen neticelerden derin mem
müttefik ve doat memleketler gaze- Ankara kalesini, Hacııbayram camiini nuniyetimi bildirmekle bahtiyarım. 
tecilerine aöyl~ı olduğu aözler, ve Çubuk barajını gezmi9lerdir. • Balkan antantı azlları araundaki te
antant tarihinde unutulmaz. ~ir .h~- Ekaelaıw Metaksa11, İatanbula hare- aanildiln, defil yalnız hassa.tan balkan
ttnl ve nihayete kadar bepım.ız açm ketinden evci balkan matbuatı mümea- ları allkadar eden biltün meaeleler il
değiJınez düıturlar olarak kalacak- •illerini kabul ederek kendilerine a- urlnde - ki bu gayet tabiidir. fakat ay-

,ağıdaki beyanatta bulunmu•tur: m zamanda um -' l' .,_ ta : . . 1 ,, h. h · · s Uını po ıtı&il meseleleri 
"Bir gün, bu ıeklı ı • ".a ı epımı- - Mesaimizin sonunda Balkan an- (Sonu 8 inci sayfada) 

~memnuniyetini ~~cıbb'ola~ Bba~- ---------------------------
kan birleıik vasiyetının, ır g~n ır 

k kim•elerin hatırlarından bale 11•· 
f? -''Ll • mütekcimil ıelıli alaca-
çırmeuıH erı . 
ğına itimadım berltemaldı~:. . .. " s· . kurmak i.ltedıgımıs un-

··•· uım .. 1 yonun tarihte geçmif olan .uny~n a • 

Hatay için 
-

İrın hariciye nızırı B. Samiynin 
vefata dolayısiyle 

lınaı ınasrafr fabrikaların ancak 
iltnin \'e tekniğin tavsiyelerine uya
rak çallftllalan ile azalabilir. Hükü
~etimizin faaliyet programında bu 
cıhet de dikkate alınarak fabrikaların 
organizasyonu ve kontrolu hakkında 
bir kanun layihası hazırlanmı~ oldu
ğunu biliyoruz. Uyiha kanuniyet 
keapettikten sonra Elronomi Bakan
lığı bu hususta meydana getireceği 
te§ebbüsat vasrtasiyle fabrikaların e
konomik tarzda çalışmalarını temin 
için bunları ıalih ile meşgul olacak, 
yahut fiat kontrolu ile maliyet fiat
lannı doğrudan doğruya olmıyarak 
- yani indirekt olarak - ucuzlatmağa 

rın çok fevkinde olmaaını uteru.,! w. 

a- "k Şef dün de tekrar ettigı 
uyu ' ·kr· · dalına üzere, Balkan antantı fı ın~ . .. 

"8•çici politika menlaatlerının u•· 
tünde tutnnlf ve onun köklerini, 
milletİerimizin deiipnez ihtiyaç ve 
menfaat ıartlan içinde aramamız 

B. Menemenclollu 
don hareket eftl 

B. Celôl Bayarla 
• 

çalışacaktır. 
Amortisman, fabrikalarım'ızda sana

yii eski memleketler fabrikalarına 

nisbetle elbette yüksektir. Zira onlar 
bina ve makinelerini amorti etmif ol
dukları halde biz zamanın yardımın
dan henilz mahrum bulunuyoruz. An
cak, makinelerimizin yeni sistem ol-

(SoDU 8. iDci sayfada) 
•! 

li.zmı geldifini anlatmıttır. . 
Beynelmilel münaMbetler bahıın

de Balkan antantı, her zaman, aulh 
ve emniyet davuma en iyi hizmet 
tekillerini aramıt ve onlara intıb~ 
etmiıtir. Balkan antantı devletlerı
nin kendi halk yıfmlarına ve bütün 
cihana kllTJı, ibti.dadan beri aada
ka.tten ppnadığı eau • u 1 h 'dür. 
Sulh, deiioen bin türlü f&J'llar için
de, her vakit, onun en iyi müdafaa 
imki.nlan aranmakla korunabilir. 

Daimi konaey bu def aki toplantı
da e.ki h.roket tanma aadık kal-

Hariciye vek!leti umum! kAtibi B. 
Numan Menemencioğlu refakatinde, 
tilrk deleguyonu adları bulunduğu 
halde dün ak§.aınki ekiapreale btanbu
la hareket etmiftir. B. Menemencioğ
Ju ve refakatindeki zevat Hatay meae -
lesi hakkında Cenevrcde yapılacak olan 
göriltmelere Iıtirtk etmek üzere 1atan
buldan yola çıkacaklardır. 

Tilrk deleguyonu, B. Numan Mene
rnencioflunun reiılifinde, adliye ve· 
k!leti hukuk itleri umum nıUdilrll Şi
naet ile Siyual bilgUer okulu profe
ı8rlerinden Edhem Menemeocioğlun· 
dan mlitqckkUiiir, 

lran başvekili 
arasında telgraflar 

Ankara. 28 (A.A.) - İran hariciye 
nazırı B. Samiy'nin vefatı milnaaebe
tiyle baıvekil B. Celil Bayar ve İran 
b4'vekili B. Cam arasında açağıdaki 
telgraflar teati edilmiştir: 

Eluelan. Batvekil 

Tahran 
T~~ıı ve çok aevnüf olduğum B. 

Samıy nın vefatı beni çok mtiteellim 
etmittir. 

~u ~~tle milheyyiç taziyet
lerımın kabulünil ve cumhuriyet hil
kilmetinin bilyUk ve dost memleket 

(Sonu 8 inci u1fada) 

Ek.elanı Stoyadinoviçin Ankarada kartılanmaıına aid bir intiba 

Ekselans Stoyadinoviç 
istanbulda büyük 

tezahürlerle karşllandı 
Yugoalavya baıbakanının İtalya ve 

Franko ile mtJnaaebetler, Habe,iatan· 
ilhakı hakkında gazetecilerle haabihali 
lıtanbul, 28 (Telefonla) - Yugoıla vya Baıvekili bve ııari.c.ir 

Nazın ekıelanı Stoyadinoviç, bugün saat 14,47 de. k era er~ .. e 
1 d 1 k,. · 1 Y alavyanm An ara ve ı ur· yugoı av e egaıyonu er anıy e, ugo d v hald h ı 

kiyenin Belgrad elçileri, ve mihman~a!ları ol agu e usas 
trenle Haydarpapya muvasalat etmı§tlr. 
Haydarpaşa garı, yugoslav ve 

türk bayraklariyle donanmıf, ge
rek gar gerek rıhtanm üzeri bü
m~L\ı~r he.lk kalabalıiİYle dol• 

~-=-~~~~~~~--

Sovyetlerde 
• 

Müttefik Başvekil trtnden lniştn
de, vali ve belediye reisi UstUndağ, 
İstanbul komutan vekili Korgeneral 
CemiJ Cahid Toydemir, İstanbul mer
kez kumandanı general İhaan Ilgaz, 
emniyet direktörU Salih Kılıç, yunan, 

yenı 

tevkifler 
romen, yugoelav, general Jcorwolosla
rı ve konsolosluklar erldlnı, Yug09-
lavya tebaası, mabuat müme1M1illeri 
tarafından kartılanmıttır. 

22 kişi suykasd 

cürmüyle 
mahkemeye verildi 

Muzıka yugoalav ve tilrk tna?'Jları
nı çalmıJ, aakerl kıta ihtiram resmini 
yapmrıtır. 

(Sonu 3 Dncü sayfada) [ Y a.zııı 8 inci sayfada ] 

Avu•turya aakerleri bir ~eçid re•minde 

Grazta naziler büyük 
bir nümayiş yaptılar 

Viyana, 28 (A.A.) - Nasyonal aoıyaliıtler Graz tehrine 60 bin 
kitilik bir nümayitçi kütlesi toplamak istiyorlardı. Fakat a.ıker 
kuvvetlerinin müdahalesi üzerine çekilmitlerdir. 

Falih Rıfkı Atay 
11 

ULUS" 
Okurları için hazırlamak

ta olduğu 

Tuna Kıyllar1 
Unvanlı eserini bitirmiştir. 
Pek yakında Taymis Kıyı
lan muharririnin bu yeni 
seyahat ve tetkik eserini 

sütunlanmı:ıda takib 
edcceksizinz. 

Nasyonal sosyalist mahfilleri hilkü· 
"\ mcti devirmek teşebbüsü hakkındaki 

1 
şayiaları kati olarak yalanlamaktadır. 
lar. Htikümet makamatı nümayişçilere 
tezahürlerde bulunmalarına katiyen 
müsaade edilmiyeceğini bildirmeleri 
üzerine bunlar yasaktan haberleri ol • 
madığını söylemişlerdir. 

Nasyonal sosyalistler, dahiliye na
zırı Sei~s İnquart ile bütün gece devam 
eden muzakereler neticesinde nümayiş· 
ten vazgeçmişler<iir. Graz'a iki tabur 
asker gönderilmişti. Bu kuvvetleri de 
g:?c bizzat nasyonal sosyalist olan da
hılıye nazırı Seiss 1nquart sevkctmişti. 

Graz' da alınan tertibat 
Graz, 28 (A.A.) - Duvar Sak'ın 

Stirya'ya vatanperverler cephesi işleri 
komiseri sıfatiyle gelmesi ve nazilerce 
scvilmiyen bundan evvelki vatanper • 
ler cephesi şefi Gorbach'ın gitmesi üze
ri~ aükQnet tamaıniyle teessüs etmiı -

(Sonu 8 inci sayfada) 
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Sanatta vuzuh 
Halk, yüksek sanattan anlamaz, güzeli çirkinden tefrik edemez; 

iddiası, bence çok yanlış bir görüşün mahsulüdür. Bu kanaatte olanlar 
gerçi, iddialannı isbat için ilk bakışta çok kuvvetli görünen deliller ve 
misaller ileri sürebilirler. Ancak biraz dikkat ettiniz mi, onların halk 
tarafından anlaşılmamış eserler diye gösterdik1'erinde, umumiyetle 
müşterek bir karakter farkedersiniz: vuzuhsuzluk. Gerçi. sanatta' vu· 
zuhsuzluğun, hele şiir bahsinde, bir kusur olmadığı, hatta bazen bir 
meziyet haline yükseldiği söylenebilir; ancak, vuzuh içinde de mükem
meliyete varmanın pek mümkün olduğu önceden kabul edilmek şar
tiyle. 

Şiirde olsun, musikide olsun, tiyatroda olsun, resimde ve heykelde 
olsun vuzuhtan uzaklaştığı nisbette sanat eserinin çok dar bir entelek
tüeller zümresine hitab ettiği görülmektedir. Çünkü, böyle eserlerin 
anlaşılması ve zevkine varılması için sanatla çok yakından bir temas ve 
oldukça yorucu bir alaka şarttır. Onun içindir ki, vuzuhtan mahrum 
olan bir eser, hatta bir şaheser de olsa, kütlenin malı olamıyor. 

Ha& tarafından sevilmeyen ve tamlmayan. birçok büyük sanat 
eserlerini bu akibete sürükleyen, dikkat ederse.niz görürsünüz ki, vu
zuhsuzluklan olmuştur. Hususiyle şiir sahasında, bu müşahedeyi yap
mak daha kolaydır. Şiir, ta sembolistlere gelinceye kadar asla vuzuhtan 
ayrılmamış ve bu karakteri sayesinde nisbeten popüler olabilmiştir. 
Bundan sonraki devirlerin ibham taraf tarı şairleri ise, eserlerinin vuzuh
suzluk derecesine göre, çok daha dar zümrelere hitab etınişlerdir. Umu
mi kültür seviyesinin artmasına rağmen dünyada görülen bu şiir rağ
betsizliğinden birinci d __ ecede vuzuhsuzluğu mesul tutmak lazım
dır. - YAŞAR NABİ 

Sanayii tesvik 

Kanundan f ıydılının 
müesseseler iıln yeni bir karar 

İktrsad vekfileti, sanayii teşvik ka
nunundan faydalanan sınai müessese
sahiblerine yeni bir emir göndermiş

tir. Sanayii teşvik ruhsatnamesi olan 
müesseselerin iptidai maddelerde 
gümrük muafiyetlerinden 937 mali se
nesinde faydalanabilmeleri için şu va
ziyette bulunmaları lazım gelmekte-
dir: • 

1 - Bu mali sene mart nihayetine ka
dar mahalli en büyük mülkiye amirine 
müracaat etmelerıi, 

2 - 937 mali senesinin ilk dokuz ayı 
içindeki iptiıdai madde sarfiyatlarını 

al!kalı memurlar vasıtasiyle tesbit ve 
f-Pt°k;ı• _....,; ___ • • 

3 • Müracaat evraıkmı nihayet 15 ni

san 938 e kadar vekalete göndermeleri, 
4 _ Gümrük ve&ikalarından 1.6.937 

den 28.2.938 tarihine kadar dışarıdan 
getirilen iptidai maddelerin giriş ta
rihleri, tarife numaraları, krymeti, 

gümrük resmiyle muamele vergisinin 

kaydettirilmesi, 
5 - Nisan onbeşten sonra gelecek mü

racaat; evrakı dikkate alınmıyacaktır. 

Mülhlı bir f acla 

Bir köylüyü 
kayınbiraderi 

ve karısı boğdu 

Demiryollarımız için 
traversler 

Demiryollarr için lüzumlu olan ağaç 
traversler' ormanlarımızı işletmek su

retiyle elde edilmektedir. Bu ağaç tra
verslerin bedelleri de yurdda kaldığın
dan bundan pek çok yurddaş sebeblen
mektedir. 

Şarka doğru uzatılmakta olan Sıvas 
- Erzurum demiryolu için son parti o
larak 131425 normal ağaç travers, 189 

ingiliz makas traversi, 2730 normal ma

kas traversi ısın.ar lanmış ve bunların 
karşılığı olan 308294 lira ödenmiştir. 

Diyarbakır - Irak hattI için de ilk 
parti olarak 221740 ikinci parti olarak 

da 429710 lira tutarında ağaç travers 
alınacaktır. İkinci parti olarak müna
kasaya konan ağaç travers 126455 adet· 
tir. 

.. 
Hinterlandındaki ormanlanm.ızdan is-

tihsal ve imal edilerek Adapazarx is
tasyonunda teslim edileceklerdir. 

Mesud bir nikôh 
Gümrük ve İnhisarlar vekili B. Ali 

Rana Tarhamn oğlu Tayfur Taıtıan
la. askeri: snhiyc dairesi reis muavini 
general Hüseyinin kızı Meliha Dora
nın nikah törenleri, diin Başbakanın 
ve bütün vekillerin ve aile dostlarının 
huzurlariyle belediye dairesinde ya
pılmı~tır. 

Nikaba Atatürk başyaverlerini gön
dermek liltfunda bulunmuşlardır. İki 
tarafm şahidliğini başvekil B. Celal 
Bayarla mim müdafa vekili Kazını 
Özalp yapmışlardır. 

Genç evlilere yeni kurdukları yuva
da uzun ve devamlı saadetler dileriz. 

u:cus 

Ankara ıehir 1 Ziraat 
• tiyatrosu 

Yakında bir turneye 
çıkıyor 

Ankara Şehir tiyatrosu artistleri 
yakında bir memleket turnesine çıka
caklar ve aonra Bağdada kadar gide
ceklerdir. Şehir tiyatrosu sanatkarla
rının temsil verecekleri yerler arasın
da Konya, Mersin, Adana da bulun
maktadır. Oynanacak eserler Aşk uyu
maz, Afacan, Samsun'dur. Seyahat iki 
ay kadar sürecektir. Bundan sonra An
kara şehir tiyatrosu sanatkarları An
karaya dönerek yeni sezon hazırlıkla
rına başlıyacaklardır. 

Ankara Şehir tiyatrosunun İstanbul 
şehir tiyatrosuna bağlanması· hakkın
da İstanbuldan bir arzu izhar edilmiş
se de öğrendiğimize göre bunun kati
yen aslı yoktur. Ankarada bulunan aaJ. 
natkarlar "Ankara şehir tiyatrosu,, na
mı altındaki müstakıil bir idare altında 
çalışacaklar ve temsillerine devam e
deceklerdir. 

Ziraat vekilinin Falke 
şerefine verdiği yemek 
Ziraat vekili B. Şakir Kesebir, sııhi 

sebeblerden dolayı istifa etmiş olan 
Yüksek Ziraat enstitüsü rektörü Fal
ke şerefine Anadolu kulübünde bir ye
mek vermiştir. Yemekte alman sefiri, 
vekalet erkanı, Yüksek ziraat enstitü
sü profesörleri bulunmuşlardır. 

llheydı detletler hukuku kunu 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Lahey 

milletlerarası hukuk akademisinde bir 
temmuzdan 20 ağustosa kadar bir dev
letler hukuku kursu açılacaktır. Aka· 
demi İstanbul üniversitesine müracaat 
etmiş, aranan şartı haiz olanlara kursu 
takib etmek lizere ikamet masrafı ola -
rak 200 filorinlik burs verileceğini bil
dirmi§tir. Aranan tek ııart şudur: Nam
zedin devletler hukukuna dair bir eser 
veya bir tez gibi ilmi bir me~ai yapmış 
olması lazımdır. 

Beyoğlu birinci noterinin 
ı:atanu .... , .. ~<\,&\.xMt.~-ı - , _ 

lu birinci noteri Sal&hadıclin aleyhinde 
açılan davlya bugiln asliye Uçilncü ce
za mahkeme.sinde bakılmııtxr. Sala.had
din resen tanıim edilmiş ıenedleri ha
tırlamadığım bu davinm diğer bir hd • 
diseden dolayı açılan dad ile tevhidine 
karar verilmesini istemiştir. Mahkeme 
bu şekilde karar vermiş ve geri bırakıl
mıştır. 

Gemi kurtarma şirketinin 
toplantısı 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Gemi 
kurtarma şirketi umumi heyeti bugün 
toplandı. İdare meclisi raporuna göre, 
şirket bir senede on ecnebi vapuru kur
tarmış, bu gemilerden kurtarma hissesi 
olarak 242412 lira almı,tır. İdare mec
lisi ve murakıb raporları kabul edildik
ten sonra yeni seçim yapılmıştır. 

kongresine 
hazırlık 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Ziraat 

kongresi münasebetiyle pamuk .sanayi
cileri bir'toplantı yapmı§lar ve yerli 
pamukların ıslahı ve uzun lifli yumuşak 
pamuk yetiştirilmesi için tedbirler a -
lınmasnu istemeyi kararlaştırmışlardır. 
Yerli tip pamuk ziraatının tahdidi ve 
melez cinslerle ıklevlandın geniş mik -
yasta ekilmesi ileri sürülmüştür. Kon
gre için !stanbuldan hazırlanan rapor
ların bir kısnu Ankaraya gönderilmiş -
tir. Bu raporlar on beş tanedir. Ayrıca 
bu dairelerden kongreye giderek mu -
rahhaslara da notlar verilecektir. 

Yaldehanına 400 bin 
·lira isleniyor 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Eminö
nü meydanının genişletilmesi için icab 
eden istimlak muamelesi yeni bir saf -
haya girmiştir. Valide hanı kiracıları, 

belediyece yapılan tebligat üzerine ev -
kafa müracaat etmişler, konturatlarmm 
feshini istemişlerdir.. Fakat evkaf mü -
düdüğü, konturatları fesheıdemiyeceği
ni, istimlak işinden resmen haberi ol • 
madığını bildirmi~tir. Buna sebeb vali
de hamnın istimlak bedeli üzerinde be
lediye ile henüz uyuşulamamış olması
dır. Evkafın han için 400.000 lira iste • 
diği söyleniyor. Bu muamele tekemmül 
etmediği için de kanunen ıkiracılara ~eb
ligat yapılma zamanı gelmemiş sayılt
yor. 

İslınbulun mekteb ihliy•ı 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Maarif 

müdürlüğü İstanbulun muallim ve 
mekteb ihtiyacı hakkında bir rapor ha
zırlryarak vekalete yollamıştır. Bu ra -
por, biltün semtlerin mekteb ihtiyaçla
rını tesbit etmektedir. 

Yeni bir sanatoryom 
latanbul, 28 (Telefonla) - Valide 

bağında vilayet büdcesiyle bir halk sa
natoryomu açılacaktır. Bu sanatoryom· 

Bebek - letinye yolu 
latanbul, 28 (Telefonla) - Bebek 

• İstiny~ yolunun genişletilmesi işinde 
bir miişkilat çıkmıştır. Müzeler idaresi, 
bu yolun üzerine düşen Şeca camiinin 
yıktırılmasına itiraz etmiştir. Belediye 
bu işi tetkik ettirmektedir. 

~alil Gülizarın muhak~me~i 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Karıde -
şinin katili Hasan'm yolunu keserek ta
banca ile öldürmekten suçlu Gülizar 
hakkındaki karar bugün ağır ceza mah
kemesinde verilecekti. Fakat tevkifha -
neden gelen tezkereden Gülizarın deli 
lik asarı gösterdiği, bu yüzden Bakır
köy hastahanesine gönderildiği bildiri -
liyordu. Mahkeme Güilzarın hastalığı • 
nm sorulması iç.in talik edildi. 
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Mühim bir kanun 

Subaylar1n maluliyet 
dereceleri hakkında 

yeni bir proje hazırlandı 
Milli Müdafaa Bakanlığr, subayla

rımızı yakından alakalandıran ve ma
IQliyet derecelerile bunların şekilleri
ni değiştiren mühim bir kanun projesi 
hazrrlamıştır. 

Bugün, ordudan ayrılmayı icabetti· 
ren s ııhi haller, 551 numaralı kanunun 
emraz cedveli ile bu kanunun bazı 

maddelerindeki hükümlerle tesbit e
dilmiştir. Yeni proje bu hükümlerle 
beraber, 1122 sayılı kanunun; 2, 3 ve 
4 üncü maddelerinde yazılı akıl ve 
sinir maluliyetlerindeki hükümler de, 
yeni projeye göre değişmektedir. 

Bakanlık, yeni kanunun niçin hazır
landığını mucib sebebler layihasında 
şöylece izah etmektedir : 

"551 numaralı kanunun neıri tarihi 
üzerinden 13 sene, 1122 sayılı kanunun 
neşri tarihi üzerinden 11 sene gibi U• 

zun bir zaman geçmiş ve bu kanunla -
rın istiklal harbı malulleri için acil bir 
surette hazırlanmış bulunması ve em
raz cedvelindeki bir çok kelimelerin 
düzeltilmesi, terkib ve ıstılahların dü· 
zeltilmesi, göz ma!Uliyetlerinin muh -
telif derecelere ayrılması, 1122 numa· 
ralı kanunun değiştirilmesi istenilen 
maddelerinde yazılı akıl ve sinir malU
liyetlerinin fennin bu günkü terakki· 
yatına uygun şekilde derecelendiril· 
mesi, vazife icabı meydana gelmiş olan 
bilcümle malOliyetlerde fennin kabul 
ettiği bütün sebeblerin kabulünü te
min için bu kanun projesi hazırlanmış 
bulunmaktadır.,, 

Yardımı olmadan yapılamıyacak şe

kilde tamamen bozan - yatalak hasta
lıkları - • 

Üçüncü madde de şöyle değiştiril
miştir. Uzun iyilik fasılaları vermekle 
beraber şahsın içtimaı münasebetini 
bozan nüküsle muttasıf cinnetler, fiz
yolojik işlerde başkalarının yardımına 
muhtaç bırakmamakla beraber çalışma 
kabiliyetini tamamen bozan ruhi has
talıklar, fizyolojik işleri en az yarı de
recede bozan birinci derecede yazılı 
sinir illetleri, nöbetl~ri seyrek gelen 
esas sar'a yahud bütün vücuda şamil 
nöbetler ~österen iakson sar'ası. 
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recelere uyan akıl ve sinir illetlerin
den sebebi frengi olduğu halde vazife 
başında ve vazife tesirlerile arttığı ta-
hakkuk edenler, fizyolojik işleri yarı
dan az ve fakat yüzde 20 den daha yu. 
karı bozmuş birinci derecede sinir il · 
!etleri. 

Projenin ihtiva ettiği diğer hUklim
lere göre emraz cedvelinde yazılı maı
IUliyetlerin bu proje ile değiştirilmi· 
yen kısımları olduğu gibi kalacaktır. 
Ameliyat ve tedav.i ile giderilmeıi 
fennen mUmkün görilnen büttin hasta
lıklar ve malOliyetler devlet hastaha
ne ve müesseselerinde parasız olarak 
tedavi edilecektir. Ancak tedavilerine 
imkan olmadığı tahakkuk edenlere 
derece ile tekaüd ve terfih muamelesi 
yap ılacaktxr. 

Fizyolojik vazifeleri ba§ka uzuv
larda birden çok dereceye giren ma • 

Hlliyeti olanlara, bu maHlliyetlerdeıı 
en yükseğinin derecesine göre maaş ve 
terfih zammı verilecektir. 

Zamanında verilmiş vaka ve sağlık 
raporları ile tesbit edilmiş ve değişik 
harıb silihlarmdan ileri gelmiş arıza
lar, şahsı terhis veya tekaüd suretiy
le ordudan ayrıld ıktan sonra sun'ıı 
taksiri olmadan terakki veya ihtilat 
suretiyle dereceye girecek ~kilde 
maluliyet halini alırlarsa maluliyet 
derecelerine uydukları askeri sıhi he-o 
yet raporları ile tesbit ve milli mU,.. 

dafaa vekaleti srhat işleri dairesince 
tasdik edildiği tarihten idbaren te... 
kaüd ve terfihe müstahak olacaklardır~ 

Projenin muvakkat maddesine gö
re bu kanunun neşri tarihinden iti
baren 3 sene içinde bütün askeri ma• 
lUlleri yeniden <Sağlık muayenesinden 
geçirilecek ve malQliyederi bu kanun 
la değiştirilen şekle göre yeniden ta• 
yin ve tesbit edilecektir. MalG:liyet• 
leri yeni emraz cetveline uymayanla· 
rın dereceleri kaldırılacak artıp ek• 
silmez, herkesçe g örünür ve bilinil'. 
mahiyette olanların raporlarına ve 
resmi maaş senedlerine de bir daha 
muayene edilmiyecekleri yazılacak· 
tır. Her sene içinde müracaat etme• 
yenlerin bu müddet sonunda muaye• 
neleri ikmal ve raporları tasdik edi· 
linceye kadar malQliyet maaş ve tah• 
sisatları i.le terfih zamları verilmiye.
cektir. 

6 derece maluliyet 
Proje malfiliyetleri 6 dereceye a

yırmakta ve her derece malilliyetleri 
ayrı ayrı gösterilmektedir. Birinci 
malUliyet derecesinde bulunan iki gö
zün yarım metreye kadar parmak sa
yabilecek derecede görme azbğr, ikin• 
ci derecedeki maluliyetler arasına a .. 
l~nmıştrr. 

1112 sayılı kanunun ikinci madde
sinin şöyle deği§tirilmesi istenmek
tedir: "Çalışma, söz ve iş tasarrufla
rını imkansız kılan, bir sıht müesse• 
sede yahut başka.smın yardrmr olına• 
dan İf göremiyecek şekilde hasta o-
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mahkumlar 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Bugün 

İzmit hapishaesine yirmi beş mahkfun 
gönderilmiştir, Yirmi beş mahkUm da 
çarşamba günü Tekirıdağına yollana • 
caktır. 

İki kızımıza doktora verdiler 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Fen fa• 

kültesinde doktora imtihanları netice • 
lenmiştir. Umumi nebatat asistanı Lüt• 
fiye Rüştü Irmak ve ispençiyari neba • 
tat asistanı Mehpare Başarman tezleri· 
ni kabul ettirerek nebatat doktoru un• 
vanını almışlardır. 

lnebolu 
faciası 

vapuru 
davası 

İzmir, 28 (Telefonla) - Bugün 

Ödemişin Bebekler köylinde tüyler 
tirpertici bir facia meydana çıkarıl

mııtır. Bu köyde 23 yaşında Mehmed, 
kain biraderi ve arkadaşı ile kendi ka
rısı tarafından boğulmut, hadisenin 

intihar sanılması için asılmıştır. Jan • 

ldarma tahkikatında lıadi11e meydana çı
karılmıt ve hepsi yakalanmıştır. Zan
lılar suçlarını itiraf etmişlerdir. 
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!zmir, 28 (A.A.) - Bugün Mani• 
sada İnebolu vapuru faciasının muha• 
kemesine devam edildi. Kaptan Meh• 
med Alinin müdafaa vekili ehli vukuf 
raporuna itiraz etti ve tahkikatın ge• 
ni§letilmesini istedi. İdarenin avukat• 
ları ile zanlının avukatları arasında 
hararetli münakaşalar oldu. Neticede 
zanlının isteği reddedildi ve muhake-ı 
me müdafaaya bırakxldı. 

icra işleri için 

mütehassıs getirtiliyor 
Adliye Vekaleti İsviçreden Profe -

sör Deyman namında bir icra i§leri mü
tehassıaı getirtmektedir. Profesörle Ve

kilet arasında icabeden mukavele ya • 
pılmıştır. Mütehassısın martın on be
şine kadar buraya geleceği tahmin edil
mektedir. 

Gazi köprüsQ inşaatı 
devam ediyor 

Bazı gazeteler "Gazi" köprüsü mü
teahhitleriyle İstanbul belediyı::si ara
sında anlaşmazlık çıktığı ve Nafıa ve
kaletinin vaziyeti tetkik ettirmek ve 
inşaatm geriye kalmamasmı te. nin et· 
mek maksadiyle 1stanbula gelen 1'öp
rüler müdürünü göndedi~ini yazmış
lardı. Haber aldığımııa göre müteah -
bitle belediye aı·asında böyle bir an
laımazlık çıkmadığr gibi Nafıa bakan
lığı da tetkik yaptırmak makeadiyle 
hiç kimseyi vazifelendirmemiştir. 

Maurois'nin bir fantezisi 
Hasan - Ali Yücel, dünkü "içten, 

Dıştan" fıkrasında fransız edibi 
Andre Maurois'nın bir fantezisi 
dolayısiyle, insanın zihninden ge
çenleri okuyabilecek bir aletten, 
bir Psychograph'dan bahsediyordu. 

Böyle bir §let, bugün için de, ya
rrn için de bir hayalden, bir fantezi
den ibaret kalacaktır gibi gelir ba
na. Çünkü, tanrı korusun, böyle bir 
§Jetin icad olunduğu gün insan ha
yatının tenevvü, hareket gösteren 
birçok tarafları kupkuru bir mono
tonluğa dönecektir. 

Mesela, ellerine bu aletten bir ta
ne geçirecek bir erkekle bir kadını 
tasavvur ediniz: Bunlar için, bir 
gün saadet, kendi kendilerı'ni bir
çok vehimlere inandırmak, kandır
mak demek değil midir? Halbuki 
o zaman her şeyin, her duygunun, 
her düşünü§Ün hakikatini olduğu 
gibi anlayınca hayat kendilerine. 
kim bilir, ne kupkuru, ne manasız 
gelecek! 

Mukaddes tarih bile ilk kadın 
Havva'nın, ilk erkek Adem'i aldat
masiyle başlar. Hayata bu Aleti sok
tuğumuz gün, artrk romancı için 
muhayyile, körbağırsak gibi, ıazum
suz bir nesne halini almıyacak mı
dır? 

Aldanma yok; aldatma yok, sır 
yok, meçhul yok; atlama yok, atlat
ma yok. 

O zaman şiirin, edebiyatın, felse
fenin; diplomasinin, gazeteciliğin 

pahuçları dama atılmasından kor
kulur. 

Çocukken bize burunlarımıza ba· 
karak ne tilrlü yaramazlıklar yaptı
ğımızı, aklımızdan neler geçirdiği
mizi anladıklarını söylerlerdi. 

Hasan - Ali Yücel'in anlattığı 
Psichograph icad edildiği gün bü
tün Alemimizin beı yaşındaki bir 
çocuğun dimağına sığacak kadar 
daralacağından korkarım. 

Bütün bunları mübaleğa sayabi
lirsiniz; fakat o Metin yapılmasrn
dan sonra, hiç olmazsa, aziz dostu
muzun fıkralarına üst başlrk ola
rak seçtiği kelimeyi değiştirmek 
lazım gelecektir: "lçten, dıştan.,, 

Aman, bütün beşeriyetin içini dı
§Ina çıkaracak böyle bir keşfin ya
pılmasını değil, yapılmamasını te
menni edeJJm/ - T. ı. 

Çöpçiiler, çobanlar, şairler I 

Okuyup yazma öğrenmeye he
vesli olmayan çocwdan iki §eyle 
tehdid ederdik : 

1 - Çöpçü olursun sonra karış
mam ha! 

Halbuki bundan bir ikıi ay önce 
latanbul'da çöpçülere bir kura a
çıldığını öğrendiğimiz zaman, ar
tık, bilgiaiz çöpç.ülüğün devri geç
tiğine hii~bnittik. 

2 - Domuz çobanhğından baş
ka bir §eye yaramazsın 1 

Alman gazeteler.inden öğrendi
ğimize göre, §İmdi Macaristanm 
bir çok yerlerinde ''çoban kurala
rı,, açılmıttır. Bütün çobanlara, 
burada konferans teklinde ders
ler verilmekte, çobanlara bir· çok 
şeyler öğretilınektedir. Bu kurs-
lardan şimdiye kadar 235 kişiye 
diploma verilıniştir. 

O halde bilgisiz çoban olınanın 
zamanı da geçmek üzeredir. 

Bundan sonra bilgisini arttırıru
yan çocukları ne ile tehdid edece
ğiz? 

Bir fairimiz : 

Şairim, olmaz olaydım; o ne yüzler 
karası 

Bence dünyadaki iDsizlerin en 
maskaraaı 

Dem.itti. Bir tair ağzından çık
tığı için bu muralara : 

Aldanma ki vair ııözü elbette yalandır 
Demez de inanırsak, o türlü 

haylaz çocuklara §U tehdidi savu
rabileceğiz, demektir : 

- Karı§Illam, tonra faİr olur, 
çııkaram 1 

Ve §airlere 'dünyanın hiç bir ta
rafında bir kurs açılacağını hatn-
dan geçirmek bile imkansızdır • 

Söylev 1 

Geçenlerde değerli bir dostum 
diyordu ki : 

"Dile giren yeni kelimelerin, 
hazan, tuhaf tuhaf talileri oluyor. 
Mesela Istanbula buharla işliyen 
ilk küçük gemi geldiği zaman, Ça
tana denilen bir yerde bir muha
rebe kazanılınış, bu sebeble o ge
miye Çatana ismi konulmuştu. p
kinde bir ismihas olan bu kelime, 
sonra, bütün o çeşid gemilerin adı 
olmuştur. Terkos'da öyle değil 
mi? lstanbula yaıkm bir gölün is
mi olan Ter.kos, - ilk su tesisatı o
rada yapıldığı için - bugün bir 
ismicins halinde bütün su §İrketle
rinin ve o şirketler tarafından ge
tirilen suların adıdır. Meseli, Bur
sa'da evlere dağılan suya da hal
kın "T el'!kos suyu., dediğini duyıar
smız. 

Reji kelimesi de öyle. lstanbul
da bütün tütün §İrketlerinin adı, 
lızı.1~ arasında, rejidir. 

lstani>:.!l : .. t!ycsu da §tmdi yeni 
bir kelimeytı 'lıususi bir mana ge
tirmek Üzeredir: Söylev 1 

Bu radıyonun programında "A
li,, nin türkçe aöyliyeceği söz "nu
tuk", ''Veli" nin gene türkçe an
latacağı bir bahia 0 konferana,, ke· 
limeaile anlatıldığı halde Omer 
Rızanın her akşam ara.b dili ile 

söylediği sözlere, ''arabca söy
lev!,, deniyor. 

Bu gidi§le "söylev,, kelimes.inin 
''radyoda arabca söylenen &Öz,, 
manasını almumdan kol"kulur.,. 

Soğuklar devam ediyor 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç • 

miştir. Günün en dü§ük ısısı stfmn al
tında ıo, en yüksek ısısı da sıfırın Us .. 
tünde 2 olarak kaydedilmiştir. Yurdun 
Trakya kısmen de Karadeniz kıyıların· 
da hava kapalı ve mevzii yağışlı diğet. 
nuntakalarında az çok bulutlu ge~miŞ" 
tir,. ·24 saat içindeki yağışların kare ... 
metreye bıraktıkları su mikdarları, sı
nopta dokuz, Samsunı Van, Zongul .. 
dak'da bir kilogram, İstanbul, Çorlıl• 
Bolu ve Kastamonide ölçülemiyecele 
kadar azdır. Karla örtülü bulunan mırı" 
takalarda karın kalınlığı Rizede 44, Er• 
zurumda 46, Karsta 44, Vanda 22, Ulu" 
kı:§lada 13, Sivas ve Erzincanda 9, Bo" 
lu ve Sinopta 8 santimetredir. Yurdda 
en düşük suhunet .sıfırın altında oınıa1' 
üzere Beyşehir ve Niğdede 14 ve Bolıı• 
da 17, Vanda 19, Erzurumda 22, Kars· 
ta 30 derecedir. En yüksek ısılar da st" 
fırın üstünde olmak üzere Edirne, :sa.• 
lıkesir ve Trabzon'da 5 ve Jzmirde 7, 
Bodı:ıımda 9 Adanada ve Antalyada ıo 
derecedir. 



1 - 3 - 1938 

Alhne1 konseyin kararları 
Balkan antantının üç gün de-vaın 

~den konsey içtimaı nihayetl~nd.~ v; 
ıçtiınadan sonra mutad oldugu uz -
re, bir tebligw ne"redildi. Bugün en-

y • .. ''k 
ternasyonal münasebetlerın h~ 
kararsı:dık içinde bulunduğunu.soy: 
leınek berkeaçe bilinen bir h~kik~tı 
tekrar etmektir. Alman liden ffıt
ler'in y\iksek çıkan sesi henüz kulak
larımızda çınlıyor. Almanya ile A-

nl anm u-:VU.sturya arasındaki a apn . 
Ya.ndırdığı heyecan devam edıy~r. 
İngiltere hariciye vekili istifa etını§• 
Fransız hariciye vekili, Fransa'nın 
kollektif barışa olan bağlılığını par
lamen.t kü' .. .. d n bir defa daha o rsusun e .. 
ilan ediyor. Dört devl~t dikta:: 
11ndan bahsedilmektedir. Hal 
hadiselerin son tecellisi bu dört de"V· 
leti, daha çok birbirinden uz~laş-

.... uyor 
tınna.ya yardım etmiş gorun • 
Ronıa - Berlin mihveri, her halde 
llitler'in Avusturya ile yaptığı son 
anla~adan evelki kadar sağlanı 0 

• 

la.nıaz. lngilterede ltalya ile anl~§
tnak için hariciye vekilini f~da ettik
ten sonra fransız - ingniz ınunasebet
leri eakiai k d r 8.henkdar olmasa a a .. 
gerektir. Bu enternasyonal muna~
betle..:- · · · de bulunduğu hır 

• 4&4 anarşı ıçın . 
aırada toplanan Balkan konseyı, 
Balkanların . sulhu namına haytr~ı 
kararlar verdi. Bu kararların bır 
b.oktası Üzerinde eheıniyetle durmak 
la2nnd11': 

B. . t rnasyo-ırkaç seneden berı en e • . 
na} tnütıasebetlerin garib bir cılvesı-
ne ıahid oluyoruz. Bir devlet adamı
run nıilletler cemiyetinden bahset
nıesi, derhal §U ve bu zümreye men
aub olması manasına delalet ede.~. 
l<ollektif barı§ tabirini ağzından du
§üren bir devlet adamma der~al 
haıka bir etiket yapıttırılır. Faşıst 
devletlere yakın görünmek . ist~!~~ 
devlet de Franko'ya sempatık ~oru
ııür. Ve yahud da Haheıistanın ılha
kını tanır. Ankara içtimaından 501?1°a 
ııeşredilen tebliğ ile artık bu kaı.de 
ortadan kalkınış sayılabilir. Bu ~eb ~ 
liğ gösteriyor ki, milletler ceın.ı:etı 
Politikaaile bu cemiyetten çekil~n 
büyük devletlere karşı dostluk p~l~ -
tikuı telif edilmez iki siya&et degıl
dir. Tebliğ, lört Balkan devletinin 
bıilletler cemiyetine olan bağlılığını. 
Yeti paktının mü11ieiii-\>u1ıÜiıaüiü 
Pt'ensiplere Lağlı oulunan Balkan 
antantı 43.evletleri, Cenevre mües.se
lleain.iıı sadık azası kalmaya azmet -
iniş bulunmaktadırlar.,, 

Fakat bu, Balkan antantmı t~kil 
eden devletlerin, otoriter adı verilen 
de'Vletlerle ve bilhusa bu devletler 
at"aaında Akdeniz'le ali.kası olan 
lta.lya ile samimi münasebet kurma
larnıa mani değildir. Yugoslavya 
lia.beşistan'ın ilhakını tanımıştır. 
Ronıanya tanımak üzeredir. Türki
:te ve Yunanistan da tanıyacklardır. 
Ancak dört devlet de ltalya1nın 
l'vtoııtreux mukavelesiaıe iltihakının, 
entenıasyonal iş birliği baknmndan 
faydalı olacağı kanaatini izhar et
tnişlerdir. 

ULUS 

fO, 0. N Y A H A B E R L E R i 
lngiltere ile - ltalya 
arasında hazırlık 

görüşmeleri başladı 

F akaİ: görüşmelerin çabuk 
biteceği tahmin edilmiyor 

L d a 28 (A.A.) - Hafta sonu tatili esnasında İngiliz - ital-
on r • l k .. .. 1 . b l t .. kerelerinin hazır ı goru:ı:me erme aş anmıt ır. 

yan mubzal yn Lord Perth ile görüşmüttür. Bu müzakereler hak-
Çem er a · . . w 1 hl b 

kmdalri mütalealarmı bıldıren sag kve s
1
? cena1d:ı!.a . menıu ı!a-

1 b k neticeler beklememe azımge ıgını yazmaııua· zete er ça u 
dırlar. . .. 

D 1. T elegraf gazetesme go· ey ı . . d 
re karışmazlık komıtesın e y~pı-

1 k . lerin çokluğu dolay~sıyle 
aca ış . 'l"f b kaç . T İtalyan ıtı a mm ır 
ın~ ız ~vvel aktedilmesine inti-
ay an l'd" zar edilmeme ı ır. 

Süveyş kanalı ve ftalya 

Tiınes gazetesine Kahireden bildi-

riliyor: . . d"" 
İtalya elçisi kont Mazzolını, . un 

Mısır Başvekiline İtalyanın Sü~ 
kanalı üzerinde bir takını . eı_neklerı 
olduğuna dair gazetelerde ıntışar et
miş olan havadisin .asx~ v~ esası olma-
dxğını resmen bildırmıştır. . 

Bu tekzib burada memnunıyoet u-
yandmnıştır. Fakat. İtal~anın .Tra~ 
lus'taki kuvvetlerim gen çekmıyece 
v i hakkındaki resmi haberler bu 

lngiliz Başbakanı Nevil 
Çemberlayn 

Yeni rom en 
anayasası 

Bilkreş, 28 (A.A.) - Yeni romen 
anayasası hilkümet erkanının, yüksek 
divan azasının ordu rüesasının ve teşrii 
meclis azasının huzuriyle dün tıa.ht sa
lonunda ilan edilmiştir. 

Patrik Miron Kristea, plebisit neti
cesini gösteren rakamları zikretmiş, 
kıral da bir nutuk söytiy.erek yeni ana
yasanın milli zaruretlerden doğmuıt 
olduğunu söylemiştir. Kıral demiştir 

ki: 
"-Bu kanun ile en evvel ibağh olan 

benim ve onun birinci muhafızı da ben 
olacağım.,, 

İspanya baıvekill 

Negrlnln sözleri 
Barselon, 28 (A.A.) - Başvekil 

Negrin, Barselon radyosunda bir nutuk 
söyliyerek, Teruel mmtakasmda hükü
met kıtalarının yaptık.lan hücumların 

ehemiyetini tebarüz ettirmiş ve demiş -
tir ki: 

"-Bir hafta içinde cumhuriyetçiler 
binlerce esir almışlar, mühim mevzileri 
elde etmişler ve düşmanı planlarını ter
ke mecbur eylemişlerdir. Düşmanlar, 
ancak çok bilyük miktarda takviye kıta
lannın gelmesi üzerine, kaybettikleri 
mevzileri geri alabilmişlerdir. Bununla 
beraber, bu hususta hedefimize vasıl ol· 
muş bulunuyoruz. Ve nihai zafere, Te
rucl elimizde iken ve yahut değil iken 
de imanımız vardır." 

~emnuniyeti hayli az~:ı:nıştı~. .. 
Kahireden bildirildıgıne go:e, ~~-

kanalı meselesi italyan - ıngılız 
v~?"şakerelerinden ayrı olarak tetkik 
muz . 'd' A ak 
edilecek meselelerden bırı ır .. v ~c . 
Mısır mahfillerinin ısrar ettıgı bır 
nokta varsa 0 da ingiliz - italyan mü
zakerelerinin neticesi her ne olursa 
olsun Mısırın milli müdafaasını kuv
vetlendirmesi zaruretidir. 

Eksel6ns Stoyadinoviç 
lstanbulda büyük 

tezahürlerle karşdandı 
Londra' da komünistlerin 

hir nümayişi 
yaptıkları mitingden sonra on bin ko
münist italyan büyük elçiliğine git
mek istemişlerse de atlı polis bunla
rın elçilik binasına yaklaşmasına ma
ni olmuştur. Komünistlerin bir mu
rahhas heyeti elçiliğe Musoliniye h,i
taben yazılmış bir mektub vermiştir. 
Bu mektubta Çemberlayn'in İtalya 
hakkında takib ettiği siyaset reddo
lunmaktadrr. 

Faşist liderinin bir nutku 
Londra, 28 (A.A.) - İngiliz fa. 

şistleri birliği reisi Sir Osvald Mos
ley, Leeds'de bir nutuk söyliyerek 
Çemberlayn'in drş politikada yaprna
ğa karar vermiş olduğu değişikliği 
tasvib etmiştir. 

Hatib demiştir ki: 

(Başı 1 inci sayfada) 

Vııunslavva Başvekili beraberinde
birlikte Akay idaresinin Kadıköy va-
puruna binmiş ve Tophane rıhtrmma 
çıkmıştır. 
Kadıköy vapuru limana girince, Li

manda bütün vapurlar mütemadi dü
dük sesleriyle müttefik Ba,vekili ae
Jamlamışlardır. 

Gazetecilerle konuşma 

kan antantının her zamankinden daha 
kuvvetli olduğunu, bütün müzakere-

vt. o-iim~'3\!'1~i11 vıllı~çin. vwJ~!fill\~ 
diğer Balkan devletlerinin de iher is
tedikleri anda pakta dahil olabilme
leri imldimnın her zaman mevcud ol
duğunu ilave etmiştir. 

Ekselans Stoyadinoviç Tophane 
r.rhtımından, refakatindeki zevat ile 
birlikote otomobillere binerek doğruca 

B. Stoyadinoviç vapurda İ&tanıbul Yugoslavya lronsoloshanesine gitmiş
gazete mümessillerinin görüşmek hu-ı tir. 
susundaki müracaatlarını kabul ede- Gerek Haydarpaşada gerek nh
rek kendileriyle ç.ok samimi bir has- trm üzerinde gerek yollarda biriken 
bihal yapmıştır. Bay Stıoyadinoviç her sınıf ve tabakaya mensub on bin
türk gazeteciliğinin çok inkişaf etti- lerce kişi şiddetli alkışlarla müttefik 
ğinden bahsetmiş, Ankaradan fevka- ve dost Başvekile karşı duydukları 
iade intibalarla döndüğünü, bütün derin hürmetle izhar etmişlerdir. 

Taksim abidesinde 

-3-

i n g i 1 terede 1 l!~:~~:i!.:~:::::~~:i~:~~] 
Bir bombardıman 

tayyaresi esrarll bir 
ıekllde kayboldu 

Londra, 28 (A.A.) - Muazzam bir 
bombardıman tayyaresi, iki günden -
beri esrarlı bir takun ~rtlar içinde or
tadan kaybolmuştur. 

Tayyarenin içinde bulunmakta olan 
üç kişinin telef olmuş olduklarından 
korkulmaktadır. Cumartesi günü yapı
lan araŞ:tırmalara yüz tayyare iştirak 
etmiştir. Bu araştırmalara dün de de· 
vam edilmiştir. 

Konghlom açıklarında bir takını en· 
kaz görülmüş olduğuna dair bir haber 
alınmıştır . 

Tayyarecilik mahfilleri, bu kayıp
tan dolayı kaygı içindedir. Bu mahfil
ler, tayyaredekılerin bir ingiliz telsiz 
istasyonu ile temas halinde bulunduk
ları zannına kapılarak bir yabancı tay
yaresinin neşriyatına aldanmış olma
ları mümkün olduğu miıtaleasında bu
lunmaktadırlar. Tayyarecilere istika
metlerini şarka doğru değiştirmeleri 

için futi olarak emir verilmiş olduğu 
söylenmektelir. 

Aynı mahfiller, inşa tarzı pek ziya
de karı~ık olan bu bombardıman tay
yaresinin esrarına hiç bir memleketin 
vakıf olmadığım ehemiyetle kaydet
mektedirler. 

Gizli bir bombardıman tayyaresinin 
böyle ~rtlar içinde ortadan kaybol
ması ilk defa olarak vukua gelmiş olan 
bir hadise değildir. 

Japon tayyareleri 
~ine akınyaptılar 

Şanghay, 28 (A.A.) - Geçen hafta 
Formose adalarına Çin tayyareleri ta
rafından yapılan akınlara mukabele 
etmek üzere Japon hava kuvvetleri cu
martesi ve pazar günleri hemen hemen 
Çinin her tarafına akınlar yapmrşlar 
ve pek az mukavemete uğramışlardır 

ııong .. .n.un.g un cenuounaa 

Londra, 28 (A.A.) - Royter ajansı
nın öğrendiğine göre imparatorluk ha
va yolları kumpanyasına, Hong Kon
giln cenubunda mitralyöz: ateşine tu
tulmug olan deniz tayyaresi pilotun
dan bir telsiz gelmiştir. Bunda kendi 
tayyaresinin bulunduğu mahal yakı
nında muharebeler yapzlmakta olduğu 
bildirilmektedir. 

Tayyare bu esnada 3700 metre yük
seklikten uçmakta olduğundan mitral· 
yöz kurşunları kendisine erişememiş
tir. 

Sulh mümesslll balbll• 
TAN'd'a Ahmed Emin Yalman ha• 

riciye kötkünde dost Balkan devletleri 
mümessillerinin hazır bulundukları &U• 

varenin intibalarını anlatarak diyor ki: 
"Toplanbnın sebebi Balkan konıe • 

yinin senelik toplanb11 olduğu halde ıu· 
verede en az bahsedilen mesele Balkan 
i~leri idi. Çünkü birlik, ahenk ve istik • 
rar gibi yüksek kıymetlerde, bir hava • 
dis ve dedikodu mevzuundaki unsurlar 
yoktur. 

Sofrada doktor Araı tarafından ve 
misafir heyetler namına kıymetli doıt 
ve müttefikimiz General Metaksaa ta• 
rafından söylenen sözlerin, Balkan bir• 
liğinin her gün bir kat daha yakınlık 
ifade eden lisanı diye güzel tesirler u • 
yandırdığı göze çarpıyordu. Saat ikiye 
doğru ve suvareden aynlırken, dünya• 
nm uzak ve yakın memleketlerinin mü· 
measilleri ile bir arada bir devri&lenı 
yapmıt gibi bir hiı duyuyorum. Bu ae • 
yahat esnasında hrtmalı bir alemle te • 
mas etmiıtim. Neticede ıu kanaate vara 
mııtnn ki, bütün bu genit dünya içinde 
bantı istikran ve emniyeti ciddi ve ıa• 
ınimi bir ıurette temsil bakımından Bal· 
kan birliği eşaiz bir örnektir. Bunun se
bebi de aıikirdır. Balkan milletleri, bal· 
kanlılık dersini, tarihin acı tecrübelerle 
dolu mektebinde öğrenmiılerdir. Kuv• 
vetli milletlerin yedeğinde yürümek, 
Balkan milletlerinden her biri için son• 
suz felaketler ve milli mukadderata ta• 
mamiyle hakinı kalmak imkanını hep 
beraber kurmak ihtiyacını balkanlılaı-a 
öğretmi,tir. Bu derai bıtlkanblar hiç bil' 
zaman unutamazlar. Çünkü, öyle bir 
dersi unutan millet, kendi varlık ve be
ka kudretlerine inanmaktan vaz geçmit 
demektir." 

AVRUPA POLiTiKASI VE 
MiLLETLER CEMiYET! 

KURUN'da Asım Uı, B. Eden'in 
Milletler Cemiyetinin aczinden bahse • 
den sözlerini hatırlatarak bu cemiyetin 
son zamanlarda bir çıkmaza ginniı ol • 
duğunu kaydediyor ve Cenevre dıtın • 
da anlaşmalar yapılnuuı için hissedilen 
te,ebbüılere İ§aret ediyor: 

"Çemberlayn Milletler Cemiyetinin 
milletler arasında kollektif emniyet İ· 
çin kafi olmadığını söyledikten sonra 
İngiltere, Fransa, 1 talya ve Ahnanyll 
arasında Milletler Cemiyeti usulleri ha· 

• . a ... "2"' l "'"''al Llı. u.ulu.!.u..a,u, '""•••~lii bu)• 
mağa çalı§ılacağını da ilave etiniıtir. 

Halbuki son hadiselerden sonra fraıı
;,,z, hariciyesi iJe alikası olan bazı gazeo 
teler Strez.a mukavelesini hatırlatarak 
lngiJtere, Fransa ve J talya arasında bir 
anlaıma teklifinde buJurunaktadır. Bu 
ne§riyat gösteriyor ki henüz İngiltere 
ile müttefiki Fransa arasında bu nokta
dan bir görü§ birliği rnevcud değildir. 

Fakat Muaolini Almanyadan ayn o
larak her hangi bir beynelmilel müzakeo 
reye giritmiyeceğini bir çok defalar 
söylemi§ ve fili tecrübeler He sözlerini 
teyid etmİ! olduğundan yeni yapılacak 
müzakerelere mutlaka Almanyanın da· 
vet edileceğini §İmdiden tahmin ve te • 
min edebiliriz. 

Balkan konseyi, A vrupadaki züın
l'elere klll'§ı tarafsızlığım ve bu dev
letlerin hepsi ile iyi geçinmek hll$u • 
&Undaki kararını tesbit ettikten son
ra, ideolojilerin enternasyonal ha
Ya.tta uyandırdığı mii<:adeleye ka
t'ı,nıanıak siya&etini de Balkan siya
setinin esaslı bir umdesi olarak ka
bul etrnektedir. Maliimdur ki bu, e
'_asen Türkiye cumhuriyetinin titiz -
lıkle takib ettiği politikadır. Bu siya
ıet artık dört Balkan devletine mal 
e<Ulınit oluyor. Tebliği dikkatle oku
Ylltı her balkanlı, Ankara içtiınam -
~"_1' sonra dört doat devlet harici po
lıt_ıkaaında.ki ahengin takviye edil
llliş 0lınaamdan sevinç duyacaktır. 
Balkanlılar arasmdaki dostluğun 
Yeni bir hız alması gibi mesud netice 
~eren İçtinıaın Ankarada topla~§ 

"- Eden'in iltizam etmekte oldu
ğu dış politika memleketimizi ya bir 
harba girmek ve yahut zilleti kabul 

etmek şıklarından birini tercih etmek 
mecburiyeti karşısında bırakabilirdi. 
Çemberlayn bu siyasetin delicesine 
bir şey olduğunun farkına vararak 
zamanında fikrini değiştirmeğe mu
vaffak olmuştur.,, 

müzakerelerin tam bir samimiyet için 
de geçtiğini, bütün meseleler üzerin
de Balkanlı devlet adamlarının fikir 
birliğine sahih bulunduklarının bir 
kere daha tekerrür ettiğini söylemiş, 
kendisinin fevkalade meşgul olması· 
na rağmen Balkan konseyinde bulun • 
mayı ihmal etmediğini, bu seyahat 
sayesinde aradaki dostlukların bir 
kat daha kuvvetlendiğini ilbe etmiş
tir. Misafir devlet adamı bundan son
ra, Belgradda başlamak üzere bulu
nan büdce müzakerelerine iştirak et
mek için Ankaradan diğer murahhas
lardan bir giln evel hareket etmek 
mecburiyetinde kaldığmı, gazetecile
re teessürle bildirmiştir. 

Yugoslavya başvekili ekselans Stu -
yadinoviç, bugün saat 17 de maiyeti 
erkaniyle birlikte Tkasime gelerek 
cumhuriyet abidesine bir çelenk koy -
muştur. Bir polis kıtası ihtiram resmi· 
ni yapmıştır. 

Törende vali, vali muavini, emniyet 
direktörü, Yugoslavya elçisi, Belgrad 

elçimiz, Yugoslavya konsolosu ve yu
goslav tebaası hazır bulunmuşlardır. 

B. Hltlerln Romayı 
yapacaıı ılyarer 

Berfin, 28 (A.A.) - D.N.B. nin bil
dirdiğine göre, B. Hitlerin İtalyayı zi· 
yareti mayısın ilk onbeş günü içinde 
olacaktır. B. Hitler sekiz gün sürecek 
olan İtalya seyahatinde Romayı, Flo· 
ransayı, Napoliyi ziyaret edecektir. 
Romac}a Kirinal sarayında oturacaktır. 
Bu ziyaret esnasında büyük bir do
nanma ve ordu geçid resimleri ile ma
nevralar yapılacaktır. Ayrıca B. Hit
ler faşist partisinin üç büyük tezahü
cünde de hazır bulunacaktır. 

O halde bir takımlannm iddia et .. 
tikleri gibi Çemberlayn dört devlet ara• 
unda anlatma müzakeresine ginnekle 
senelerden beri İtalyan batvek.ilinin 
tekrar ettiği "dörtler diktatörlüğü" 
projesini mi kabul ediyor. 

İngili zbatvekili böyle bir itirazın 
varid olmadığını ifade etmek için gene 
Avam kamaraaında İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Ahnanya arasında yapılacak 
anlatmanın Milletler Cemiyeine tasdik 
ettirileceği · de söylemiştir. Fakat an. 
laşma formülü Milletler Cemiyeti tara• 
fından taadik edilmediği takdirde lngil .. 
tere ile Fransa için muteber sayılıp sa• 
yılmıyacağına dair bir aarahatte bulun· 
mamııtrr. 

tılUnnıası biz türkler için ayrı bır ae . , 
"1.nç vesilesidir. 

A. Ş. ESMER 

F ransada yeni 
iı kanunu 

Paris, 28 (A.A.) _ Senato, hükü;:et tarafından tevdi edilmiş olan me
kıncte_ bazı tadiller yaptıkt.a~ sonra ha
~ık ve uzlaşma projesını kabul et

tnış.tır. 

Şotan, metnin bu suretle tadilin
den s onra parlamento ve senato ara-
sınd b" d a ır anlaşma yapmak hususun a 
?astı. v • 

" Yacagı güçlüklerden bahsetmış 
esen · · 

rı'n h '•atonun bu gür.lükleri yenınesı ı-
;s uk.. :s v •• 

midini ~illete yardımda bulunacagı u-
Parl ı:zhar eylemiştir. .. 

kik d
arnento, yeni metni bugun tet

e ecek ·· · ve bu metin akşam uzen 
senatoya gelecektir. 

Mitralyözlü otomobil 

ile Almanyadan 

f ronsoyo gelen asker 
Paris, 28 (A.A.) - Pari-Midi gaze

tesinin neşrettiği bir telgraf haberine 
göre cumartesi günü saat 6 da Thion
ville'e 20 kilometrelik mesafede Bval
dicoe'de Almanyadan gelen mitralyöz
lü bir otomobil süratini s;oğaltarak hu
duddan geçmiştir. Otomobil fransrz 

topraklarında birkaç kilometre ilerle
dikten sonra durmuş ve keyfiyetten 
haberdar edilen hudud makamatı bu
nun gens; bir alman askeri tarafından 
idare edilen ve her türlü arazide gide~ 
bilen son sistem zırhlı bir otomobil ol
duğunu görmüşlerdir. 

İsticvab edilen asker fransxz toprak

larına girmeden evel gece 100 kilo
m1.:treden fazla bir mesafe katettiğini 
ve Fransaya girerken hududa giden 
yollardan gelitiğini söylemiştir. 

Otomobil muvakkaten ordu servisle
ri tarafından t eslim alınmış ve asker 
kaçağı tevkif edilmiştir. 

Bu alman askerinin silah ve teçhiza
tı il t: hirlikte kaçmasını mucib olan se
beb şimdiye kadar anlaşılamamıştır. 

ltalya, Franko ve Balkan 
antantı 

Büyük misafirimize, gazeteciler, 
Balkan antantı devletlerinin Habe
şistanın İtalyaya ilhakını tanımala
rı, Balkan memleketleri ile İtalya a
rasındaki münasebetleri üzerinde ne 
gibi tesir yapacağını somıuşlardır. 
Ekselans Stoyadinoviç'in bu suale 
verdiği cevabtan anlaşıldığına göre 
bu hadise hiç şüphesiz olarak Balkan 
lılar ile İtalya arasındaki münase
betleri iyi bir şekilde inkişaf ettire
cektir. Gene dost Başvekilin söyledi
ğine göre Balkan antantı devletleri 
İspanyadaki Franko hükümetini de 
tanıyacaklardır. Bu hususta bir kara
ra varılmıştır. Dost Yugoslavya Baş

vekili Ankaradaki miizakcreler sıra
sında türk ve yugoslav murahhaslar 
arasında Yugoslavyadaki türk göç

menleri işi için görüşmeye vakit kal

madığını, esasen mali, ekonomik ve 

teknik teferruata dayanan bu işin dip 

lomatik yollarla halle çalışıldığını 
söylemiştir. 

Diğer Balkan devletleri 
Azıiz misafir, en son olarak Bal-

Taksim meydanını dolduran ve yol

larda biriken binlerce kişi müttefik 
başvekili şiddetle alkışlamışlardır. 

Ekselans Stoyadinoviç 

Ekselans Stuyadinoviç, bu akşam 
saat 22 de Semplon ekspresine bağla
nan hususi bir vagonla ve maiyeti er· 
kanile Bclgrada hareket etmiş ve Yu
goslavya ve türk bayraklarile donan-

mış olan istasyonda vali ve belediye 
reisi Üstündağ, İstanbul komutan ve. 

kili korgeneral Cemil Cahid Toyde
mir, merkez komutanı general İhsan 
Ilgaz, emniyet direktörü Salih Kılıç, 
Yugoslavya elçisi, yugoslav, romen 

ve yunan general konsolosları, elçilik 
ve konsolosluk erkim, matbuat mü
messilleri tarafından uğurlanmış ve 

askeri ihtiram merasimi yapılmıştır. 
Muzika yugoslav istiklil marşlarını 

çalmıştır. Belgrad elçimiz ile mihman

dar:ar Çekmeceye kadar müttefik baş
vekıle refakat edeceklerdir . 

1 Küçük Dış Haberler 1 
X Londra - Müteveffa Raınsey 

Makdonald'm kızx İshabel'in bugün 
Hampstead belediye dairesinde Nor -
man Riddgley ile evlenme töreni yapıl
:ımştır. 

X Cenevre - Hoover, Avrupa seya· 
hatine devam ederek bu sabah Paristen 
buraya gelmiştir. Mumaileyh burada 
dört gün kalacak, Milletler Cemiyeti ve 
enternasyonal iş bürosu ricaliyle temas 
edecektir. 

X Torino - Dük Deggones ile kon -
tesi Mari Luiz dö Ricaldone'nin izdivaç 
merasimi bu sabah yapılmıştır. 

İtalya kıral ve kıraliçesi merasimde 
hazır bulunmuşlardır. 

X Cenevre - Kolonların muhacere
ti işinin inkişafını temin meselesini tet
kik edecek olan konferans, bu .sabah 
Cenevrede açılmiştır. Konferansa mu -
hacir celbeden ve muhacir sevkeden 
18 memleket eksperleri iştirak etmiş _ 
terdir. 

Müttefik başvekil, vaktin geç olma
sına rağmen istasyonda ve yollarda bi
riken yüksek tahsil talebesi ve diğer 

mektebliler ve gençlerle halkın şiddet
li tezahüratı ve sürekli alkışlarile se -
1§.mlanmıştır. İstasyon "yaşasın müt
tefik başvekil,, sadalarile çınlamıştır. 
Tzahürat tren gözden kayboluncaya 
kadar devam etmiştir. 

X Paris - Şam'dan bildiriliyor: 
Suriye hükiimeti ile Şam bankası, altxn 
karşılığını yüzde ondan yüzde otuza çı
karan bir anlaşma imza etmişlerdir , 

Hulasa İngiliz hariciye müıteşan 
Lord Kranborn İstifa ederken Milletler 
Cemiyetinin şimdiye kadar sözde var 
olan manevi prestijini de beraber götür~ 
düler. Milletler Cemiyeti bugünden iti
baren beynelmilel sulh ve emniyet itle
rine müdahale P.debilecek bir müessese 
olmaktan çıknuştır. 

Bununla braber İngiliz baıvekili fq 

ümidi veriyor ki bugün en hayati vazi • 
fesini yapamıyacak vaziyete düşmüt o

lan Cenevre müessesesi bir gün belki 
canlanabilir; fakat Cenevre müeaaeae • 
sinin bil gün gene canlanabilmesi ihti • 
mali ne kadar dar ise bugünkü zaaf ba· 
linin gittikçe artarak bütün bütün da • 
ğılıp yok olması ihtimalinin de o nisbet. 
te bulunduğunu unutmamak lazım ge • 
lir." 

Lord Halif aks mühürleri aldı 
Londra, 28 (A.A.) - Lord Halifaks 

bugün sarayda içtima etlen hususi kon
sey toplantısrndan sonra kırat tarafın
dan kabul edilmiş ve hariciye nazırlı
ğ.ı mühürleri kendisine tevdi cdilmi~
tır. 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: 
YüzbG$ı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Biz ateşi kestik, bizden 
da düşman 

- Topçuya ateş! Ni§angih sekiz 
yüz metre! kumandasını verdi. Bu ku -
manda, benim Plevne seferinde duydu
ğum son muharebe kumandası olmu§ -
tur. 

Aynı zamanda sağ tarafımızda da 
bir yaylım ateşi başlamıştı. 

Benim de bu muharebede verdiğim 
•on kumanda şu oldu: 

- Bölük, hedef toplar; nişangah 
sekiz yüz metre! Ni§an vaziyeti al, aleti 

Bundan sonra gördüğüm fU oldu. 
Bizim yanımızdaki tabura doğru gi
den binbqı Taki bey, birden bire göz
den kaybolmuıtu. Abndan düımüıtü. 
Bir aralık atın geriye doğru sıçradığını, 
bir takım askerlerin birisini taşıyıp gö
türdüklerini gördüm. Bir başkasının 
8Ördüğüne göre yanınuzdaki taburun 
en kıdemli yüzbaı111 bu sırada yan kı
nlmıı bir arabanın üzerine sıçrayarak 
§U emri vennİ§tİ: 

- Her iki tabur, beıüm kumandam
dasınız! 

ULUS 

Medeni vahşet Pek yakında 

"ULUS,, Gazetesi 
kendi karllerlne 

1938 
senesi türk gazeteciliğinin en 

parlak, en faydalı, en canlı 
tefrikasını verecektir 

ŞiMDiDEN 
Eserin yalnrz ismini haber ve-

relim: 

Türk Çanakkale! 
ve muharririni hatırlatalrm: 

Türk askeri muharrirlerinin halk 
tarafından en tanrnmış olanr 

M. Şevki Yazman 
Bu eser bütün teknik kıymeti

ni muhafaza ederek, herkesin 
derhal kavrayabileceği bir tah
kiye ve üsliıb ile yazılmıştır. 

Çanakkale türktür 
Hele birkaç gün bekleyiniz. 1 "ULUS" sizi hiç bir zaman 

_::.~~~ ... :~~~~~.~.: . ..:~.:~:~.~.' ..... 

1

. 
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Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
. 12.30 Muhtelif pi 

neşrıyatı - 12.SO Plak : Tıirk musikisi # 
h~Jk şarkıları - 13.15 13.30 Dahili ve bıırl' 
cı haberler. 

Akşam Neşriyatı: ıP 
18.30 Klasik P 

- 18.45 Edebi konuşma : M. Kamil ÇağlJ 
- 19.00 Türk musikisi ve halk garkı!J 
(Leman ve arkadaşları) -19.30 Saat aY~ 
ve arabça neşriyat - 19.45 Türk musıkif 
ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve arkaclJt 
ları) - 21.15 Milli iktisad ve tasarruf met" 
zuunda konuşma - 20.30 Plakla dans muti' 
kisi - 21.00 Ajans haberleri - 21.15 Stiid' 
yo sıı:Ion orkestrası: 1 - Lora: Ja Sole 
Schvıps am Rhein 2 - Franz: BurkarolP 
3.- Gaiovaı_ıni: Lied der vehmut, Sing, ııııl 
ııng vogeleın - 21.55 Yarınki progranı ti 
İSTİKLAL MARŞI. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: ~ 
12.30 Plakla tüv 

musikisi - 12.SO Havadis - 13.0S Plikl' 
türk. musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif p~ 
neşrıyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
. ı 7.oo tnkilab del" 

sı 1 Üniversiteden naklen, Mahmut Eti' 
Bozkurt tarafından - 18.30 Ulusal ekoOO" 
m.i ve artırma kurumu namına konferaıı• 
Zıraat Bankası müdür muavini Reııat ~ 
~ 9.00 N ehil oğlu İsmail Hakkı: İki refj)ı 
ıle, türk musikisi ve halle şarkıları " 
19.30 Konferans: Beyoğlu halkevi namııı' 
Muharrir Naci Sadullah (Hayvan sevgill 
- 19.SS Borsa haberleri - 20.00 KJaııl 
türk musikisi: Okuyan Nuri Halil, Kerrı" 
Reşat .• ~emençe Kemal Niyazi, Tanbd' 
Rurr.u 1 uran, Kanun Vecihe, Tevfik Ne! 
Nısfıye Salahattin Candan. Ut Sedat " 
20.30 Hava raporu - 32.33 Ömer Rıza tart' 
fından arabça söylev - 20.45 Vedia Rıza 'fi 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve hail 
şarkıları (Saat ayarı) - 21.15 Tahsin ~• 
arkadaşları tarafından tilrk musikisi ve hail 
şarkıları - 21.50 ORKSETRA: l - Riedill 
ger: ~asse temps, üvertür 2 - Tschiko'1f° 
ky: Pıque Dame. 3 - Grek: Valse m1" 
terıeuse 4 - Schumann: Abendied S ~ 
Wetz~l: Cante indiennc - 22.45 Ajans bJ' 
bcrlerı - 23.00 Plakla sololar, opera, ve O' 
pcret parçaları - 23.20.23.30 Son haberlct 
ve ertesi günün programı. 

OPERA VE OPERETLER : 17.5 St~ 
holm - 21.15 Paris P .T.T •• 

ORKSETRA KONSERLERİ VE ggfJ• 
FON1K KONSERLER : 16 Hamburg "" 
19.45 Droitvich - '20.S Varşova _ 21.ı$ 
Beromunstcr - 21 Roma - 21.20 Pral,. 
22 Sottens. 

ODA MUSt.~tst: 15.30 Laypzir 
Prag - 18 Bruksel - 21.30 Liyo• ... k
Pari11. afla• 

SOLO KONSERLERİ· l" •• 
- 15.25 Hamburg - 17.15.? :.ııuease• 
Strasburı - 19.10 BrcslavC:Oı olma• 
P.T.T. - 19.40 Breslav - basta °"' 
22.25 Kopinhac - 23.30 .D 

1211JF.Jl~<ö:I t ;.41>~&g ~ ·~v- ----. .3!> .t'rag - .1.ı:> .ı.,aypzıı,; 

ORG KONSERLERİ VE • 
18.30 XönikaberK. •• 

HAFlF MOZIK : 6.30 Hambu?!1' , 
Kolonya, Münib - 12 Brcslav ve diğer s 
man istasyonları - 12.45 Straaburg - ı~~ 
Kolonya - ıs Berlin - 16 Frankfurt, ~1 nikısberc, La:ıı'l'.ızig - 16.30 Laypzig - ~ 
Sottens - 18 Hamburg - 18.30 Frankf ıO 
19.10 Berlin, Laypzig, Köniksberg - 19> 
Stokholm - 20 Frankfurt - 21 Tuluz " 
22.20 Laypzig - 42.30 Luksenburg - 23· 
Münib - 24 FranHurt. .,1 

HALK MUSlKlSl: 11.30 Stuttıart 
23.25 Budape3te (Slgan orkestrası). 
23.50 Keza. J. 

DANS MÜZiôt; 19.15 Stuttgart-199' 
Viyana - 21 Var~c...:1 - 22 Floransa-Z2> 
Bertin - 23 ı.-u<., /:J, Krakovi, Rotna .,;' 
23.25 Londoıı-~csmnal - 010 BudaP 
(siıan miıziği v~ caz). 

~* 

A~ık rY.t1luıhere : 
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Bakla ve 11~.~ak~••ô .. ,.,dah 
A do- dan onun k dd 

Baklanın da vatanı bizim na lur Yalnız teker yapaca ma . ~ 
lu utduğunu tabiat tarihi kitabla~ ~eri . as bulunduğundan bakla A~ıtı· 
Yazmazlarsa da, dünyanın en ~· rilirken biraz teker ~~~k a et• 
bakla taneleri Troya harabelerınde . Taze baklanın tanelerını bazıla-
çıktığına göre onun Anadolu!J:k ~:·çiy olarak yemeği bile r.ve~~er 
eski zamanlardanberi tanı . .;. ve taze fındık kadar ~ezze~ 1• ~-d u
olduğu anlatılmaktadır. O tarı ı ğunu rivayet ederler. em~ . ıp ı a-
bakta t 1 • • almanyalı ıoeı· d kuru bakla tanelerını tuza ane ennın f ım a . · ğ' 
hur büyiik hekim Wirchow tara ın· batırarak ordövr nıyetıne yeme 1 

dan bulunması bizim baklalara he- sevenler de vardır. i k 
k . b" ün ver· r ce onu 90 u su ımler aleminde ayrıca ır Kurusuna ge ın • ak 
llıittir. • • de uzunca müddet yumutatar 

• ı. yerler· ıçın k d ktan sonra ez· 
Fakat Anadoludan bat-• d kabuklarını çı ar ' emkl · 

de baklanın tarihi pek parl~ldu~ke- mesinden çorba olur
1 

• eFt ky t doe;ı 
~ "ld" . .... o - . •. o ur a a • •. 
Ki ır. Eıki mıaırlılar ın-

1 
. e yanında garnıtur ·

1 
tr · ku 

ten sonra ruhu bakla tan•dukerınl rusunu isterseniz, en ez.ze ığslı • 
. . it ol a· kl terinin zeytmya ı ez· 

&eçtıiine kanaat getırııı ekinirler, ru ~a. a tane zevk sahihlerinin 
l'ından bakla yemekt~ ç kar§ı mesıdır. Ye~e.kte 

1 
Brillat. Sa· 

hatta bakla taneleri ~199e • en büyük pırı 1•;
1 .an 

tutulunca inıan tohuınu gibı koku çı van"n bakla ezmesının tered ya~lısıyna 
bakla ta • ... . ., emuş a 

kardığın üdcfia ettiklerinden . bile ''tanrılar yemegı · • . 

nelerini gönneğe bile Y~~ld7.ı::::t: ~izi~ ze!1inyai~a~~·;e:i~mo~::;: 
llaınazdı. Bakla ıanelerının • ki iızerıne lırnon sı 'f ed kti' ı 
·· ·· besız eı l t vaı ece · onenıli yer tutmaıı da, fUP ' dı, onu nası •. hazmedildi· 
Mııh'daki o inanııtan kalınııtır. l Bakla ~zınesı d ko~:tunmaz. yal-

E k. k kalnııt o an ... · den mıdeye e 
r-. a ı Mısırda ÇO ça ld ... bu gın L. hzuru vardır: insanın on-
r ,ısa ..... - f·ı f dan a ıgı nız uır ma w• l" 
fiı-· ,,.__ ı ozo ora d da d'k e daha yiyccegt ge ır ... 
~ eski yunanlılar arasın. ~ de dan ye 1 ç G. A. 

Yaynuftı. Rivayete göre ken~~ı .. e 
dh k onun U§tnanlarından kaçar en .. 

1 
Üf 

~İr hakla tarlası çıktıim.da~'. 0 ın k· 
11'sanların ruhları di.yebıld!ğı, ~~ 
laları çiğnemenıek için iler~ye 1'1 

: 

llleJrüş ve dütınanları yetı~rek 
nul\ d h bakla taneaıne çe-a ru unu 
\ı'.' • 1rnıışlerdi. .. 

B . k" larail oıullan-
ereket veraın ı, fil f an ozo -

nın J>eygamberleri, yun itikadı 
larnun yaptıkları o sa\çmal d k 
kınnak için olacak, ak a an 4:. · 
Jnek yaparak üç yüz doksan gun 
birbiri arkasından yemi§ler v ... e bu 
suretle baklaya itibar venneıe ~ 
Ltmıılardı. Latin piri Horaı 
ha.klayı iç yağıyle pitirlerek bu ye
Jneğin terefine bir de beyit ~azmJŞ: 

d .. • T ..-t•ın ayetten aa a onun ııırı e,.-
kadar tesir edememitti ••• 

İki İtalyan harp 
• • gem ısı 

28 (A A) _ İtalyan filosu· 
Roma, · · .. · · L"· . .k. gemisi bugun hırı ı 

nun yenı 1 1 ' • • d' ·ı 
'lurn'da diğeri Napolide denı~e ın ır~: 

. t" . Bunlar Geniere torpıdo mu 
mış ır. "d udur 
ribiyle Partenope torpı oıı . 

······················\. .,................ : 

8-9 yaşında 
Gazi Osman Paşanın müdafaa
sında "Plevne" de kUçük yaşta 

bulunmuş olan bir 

·Tork zabiti 

. 
• • • . . . . . . 
• • • 

ULUS 

AMERİKADA MODERN HAPİSANE 

Sing- Sing cezaevi 
adeta bir sanatoryomdur 

MahkOmlann polislerle maç yaptıklan, 

sinema seyrettikleri, 
elektrikli sandalyeye 

radyo dinledikleri ve 

hapisane oturdu klan 
Uzun yıllar en korkunç gangster- gul olmaktadırlar; Bunlardan birçok· 

leirin dehıet içinde bıraktıkları Ame· ları en ziyade Hindiye dü9kUndUrler. 
rika nihayet, ıoıyal bünyeyi, aoıyal Hindileri Noele kadar beıledikten 
olmayan unıurlara kartı mudafaa et• sonra, Noel aqamı kızartm.11ını yap
meğe başlamıttır. Amerika bu ·milca· maktadırlar . 
delesinde her vasıtaya ba1 vurmakta· Sing-Sing mahkGmlerinin en heye· 
dır. canlı gilnleri ıonıbahardadır. ÇUnkU 

Eskiden oldu~u gibi, artık mUsama- sonbaharda fudbol maçları yapılmak· 
ha ile hareket edilmemektedir. Ceza· tadır. Hapiıhane ekibi, haftallrca bir 
tarın tatbik usulleri 'iddetlendiril· antrenörlin nazareti altında idmanla
mi,tir. San Fransiıko körfezinde bu· rını yaparak hazırlanmaktadır. Hazır
lunan Akatraa adasındaki ceza evin· Irklar bittikten ıonra, hapiıhanenin 
de, suçlulara yapılan muamele, ıuçlu- spor ıahaaında, muayyen gilnlerde dı· 
nun hakikaten hak ettifi 'ekle gir· şardan gelen fudbol ekipleriyle maç 
miştir. yapılmaktadır. Bir gUn poliı ekibi -

Amerikadaki diğer ceza evleri de hapish.ane ekibi: bir ba1ka gUn de
Alcatras'ı kendilerine örnek aldıkları nizciler ekibi - hapishane ekibi: gil· 
halde, Nevyork civarındaki Sing-Sing nün birinde de Nevyorkun atletik ku
ceza evi, sanatoryomlardaki hayatı lüb ekibi - hapiahane ekibi araaında 
andıran bir ceza uıulü tatbik etmek· maç yapılmaktadır. 
tedir. Makineli tüfeklerle baskınlar Mahkumların teşkil etmiş oldukla· 
yaptıkları birçok cinayetler itledikle- rı ekibin muvaffakiyetlerini Ameri· 
ri için, burada hapıedilen haydudlar, ka gazeteleri uzun uzadıya yazmak· 
izinle istirahat& çekilmit gibi bir ha- tadırlar. Maçları 2400 mahkClm sey· 
yat sürmektedirler. İçinde, tatlısı retmektedir. 
tuzlusiyle mükemmel yemekler ye- Buralarda yıllardanberi ömürlerini 
nen, spor yapılan, konferanslar, rad- burada geçiren, saçları ağarmış yaşlı· 
yo ve konser dinlenen, tiyatro seyre- lardan tutunuz da henüz bir iki ay· 
dilen. bir yere insanın dili ceza evi danberi ceza evine getirilmit olan 
derneğe varabilir mi ? genç delikanlılar, sigaralarını, pipo· 

BugUn Amerika halkının bir kısmı larını içerek maçı takib etmekte, kah· 
işte bu suali sormakt~ di~er kıı~ _da kaha atmakta, ekiplerini can ve yü· 

On gün sandal içinde 
deniz üstünde 

kalan iki gemici 
Franııs gazeteleri, iki genç Fran

sız ıemicisinin bliyilk bir eergUıeş
tinden bahsetmektedirler. 

Bugünlerde Cornwall sahilinde St. 
Jves'e, içinde tamamiyle bitkin bir 
halde iki genç gecniçi bulunan küçük 
bir sandal yana~ıftır. Karaya ayak 
basar basmaz, ağızlarından bir keli
me bile işitmeğe vakıt kalmadan h,er 
iki eemici derhal uzanıp uyumağa 
ba9lamı9lardır. Kimin ve neyin n~i 
oldulunu bir tilrlil anlayamayan lı
man menıaubları, yirmi aut deliksiz 
bir uykudan uynana ıemicilerin ba!
larından ıeçeni ititince hayretler ı
ç.inde kalmı1lardır. 
Adı Louia Peyennce olan ıemici 

on aekiz, Ambroiıe Malaaon adındaki 
de henUz on dört yatındadır. 

Her ikili de, bir in.elli• ıemisiyle 
mUaademe derele batan ''Sylva Belle" 
adında fransız ticaret gemiainin tay
fa11ndan imiı. Kendilerine ıeldikleri 
zaman gemilerinin batmıı olduğunu 
buna mukabil, kUçilcUk ve bom bof 
bir aandalın kendilerinden iki yüz 
metre uzakta dalgaların araımdı çır
pındığını ,armutler. Canlarını kur
tarmak için bUtUn kuvvetlerini topla
yarak nndala kadar yUzUp içine atla
mrılar. Dalgalar dağ gibi olduğu için 
iki yüz metre mesafeyi, saatlerce yüz
dükten aonra katedebilmi,ler. Sandal
da bir tek kürek buldukları için iler· 
lemeleri imkansız bir hal almış, gün· 
terce mUnaveobe ile ıandalı idare et· 
mişler. On gün denizde kaldıktan son· 
ra rüzgarın yardımiyle sahile ve dola· 
yısiyle sellmete kavupnu9lar. 

c ..... 
mikadele insan olan için hUrrıyetın tahdıdın- rekten alkışlayıp gayrete getirmekte· 

den daha ağır bir ceza, manevi bir İf• dirler. Vaşington, 28 (A.A.) - Ruzveltin 
kence olamaz fikrine dayanarak bu Maçların seyircileri, yalnız mah· milta'lirleri araaında cenubi Amerika 
itibarla, Amerika topraklarında yaşa- kumlardan ibaret değildir. Dlflrdan daki faşist propagandası ile mücade
yan insanlara katmerli iıkence yapı- seyirci gelmekte ve kendilerine ayrıl- le etmek üzere bu memleketlerde ya· 
lamaz, demektedirler. , mı§ olan yerlerde oturup maçı takib pılacak telsiz propagandasına dair u· 

Sing-Sing ceza evi, Hudson nehri- etmektedirler · ıullcr hakkında anlafll>lzlık vardır . 

propagandaslyle 

nin yukarı kısmında, bir dağ eteğin· MahkQmlerin ıporu, sadece fudbo· Cumhur Reisinin oilu Ceyme Ru.1· 
de etrafı ormanlarla çevrilmiş bir la inhisar etmiyor. Bunlar Bezbol de velt tarafından aevk ve idare edilmek 
ye~de bulunmaktadır. Suçluların ~ü: oynamakta ve hafif atletizm müsaba· te olan mti,avirlerden mürekkeıb bir lıb Eaki hekimler, filozofların aösle

))olitıı.. ·'l)'arak bakla tanelerinde m.aıı 
büyük d • 1dujuna inanmunıflar ve }a
likaaı telit •uJDJD tavaiy.ierini bege
dir. Teblii, ~ ekmek yaptırın•· 
bıilletler c:emı baklayı değerli bir ili.ç 

cerelerindeki pencereler, Ren nehrını kalan da yapmaktadırlar. grup, bir devlet iataıyonu inta~ına 
andıran Hudson nehrine ve bunun iki Spor mevaimi geçince, Sing-Sing muhalif bulunmakta ve mevcud tıca· 
tarafındaki zilmrüd gibi ytfil vadile- sakinleri, tiyatronun faaliyete geçme· ri iatuyonların cenubi Amerikaya 
re bakmaktadır. sini dört gözle beklemektedirler. Bir maham muntaazm programlar nef• 

• Y~ni ku~utı:n~ olan Uç ~atlı bir ~i- milddet . so~ra ... ~~~~~? : te_~~~ll~r:~~ ~~~~!~~! ~!~~~~~-~e olduiu fik· 

-S-

1 Gör) IQin 
611111 ,...İli ·--·-

Pasarteai ııünleri topdan gelen 
Avrupa gazete ve dergilerinin reaim· 
lerini aeyretmek baılı batına bir 
se'fktir. Fakat hadi .. lerin mühim 
bir luenuıu da bunları teJredip re
sim altlarından ve baılıklardan an 
lamaık kabil olduiunu iddia edebili
rim. itte bir kaç miaal: 

Çin iyeroılifleri ile ııüalü büyük 
hir kule önünde batlan miiferli ,.a.. 
lerce asker, ve altında ıu cümleler:, 
''Japon a•eri Çin'İll Çing - Tao li
manını iNal eanitlerdir. BunlarJD 
ilk yaptıkları 4ey, cihan barbmm 
batl&lll'ıcında bu liman alman nüfuz 
bölgeli dahilinde iken zabtau kutlaı
mak üzere dikilmit olan ölüler anıtı 
önünde cila çöküp dua etmek olan11-
tur.,, 

Bir bafka r•aİm; harab bir kaç bİoo 
na önünde yırtık pırtık elbi.eli bir 
takım aili.lılı adamlar: Frankocular 
Tenael'e böyle sinnitlerdir. 

Eden'in iatifaaından 90nra avam 
kamaramda cereyan etmİJ olan mü
zakenlerin balkı ne kadar aı-.... 
landınnıt oldutunu iki reaimden ... 
layabiliriz: Taymie eulanna ~ 
relerinin ıılklan akaetmit UÇ.- bu
caksız bir bina; in1rilia parla...-lo
au... Aynı binanul sündüa hal~. ve 
parmaklıklar önünde bekle,.a yua • 

lerc• kifi .... 
Oç franaıa naam: Saro, D.ttao., 

Şotan, ve üatünd• büyiik harf~~ 
ıu .öalerı Hükiimet.İD üç m_. .. 
ı - lnsilis • franaıs doetan• anı.t
maamı Londra - Roma y.&mlıiı. ile 
tertibleftirmeli. ( coorcl~r keliıme
IİDİ naaJ terc:üıme ecleramıs?) 2 
Berlinle franaıs -~ pa~~ 
lattırmak, 3 - Milleti• ceıD1.,
atatiilıü il• ,.m bir dörtler pllkbm 
abenklettinMk· 

Politikaya aid fototraflar bunld-

rteti paktmıİıaı bozukluiunu- .dindir· 
llt-eöupl_.. bakla yedirdikten batka 
~tantı cl, ı ve çıbanları kurutmak için ' 
~. lapası kullanırlardı. Büyiik 

hekim Razi meaane tqlanıu erit· 
blek için bakla tavsiye eder, bizim 
büyük lbni Sina da veremlilerin ök
•iiriirken 1relen kanını durdunnak • 
İçin onlara bakla yedirirdi. Fakat 
baklaya en büyük itibarı ~en orta 
çağlarda meıhur kadın hekim Toa· 
tula olmuıtu: Bu bayan dok~or, •.t 
l'eren bayanlara bakla reçel:ı yedi
rirdi! 

"'atbaamıza 2eldi. ''Plevne 
hiti" tefrikasının mütercimi-
ne Plevne' deki 

Çocukluk 

: mobıl tamır~ıhgı, elektnk telmıgı, Kadrosunda, bır ~ogu 'Kaoın rofünü 
E matbaacılık gibi zanaat öğretilmekte- yapmaktadır. Kadın kıyafetine girip 
: dir. 1stidathlar, yabancı diller, tek· İspanyol danıı oynayan mahkumlar 
: nik ve matematik dersleri verilen bir bile vardır. 
i koleje devam etmektedirler. Sine- Poli• dramlarından Mhneler temsil 
i Sine idareal IMr yıl nqrettili rapor- edilirken, kimi polla, kimi haydud 

Buna ka11ı ordu, donanma ve bari· 
ciye nezareti mümeaailleri bir devlet 
iıtuyonunun milıt müdafaa için fay· 
dalı oJaC4lfını eöyleme.lciedfrler. 

dan ibaret delildir. Fakat had> ft 

ıiyaHt çetin iflerdir. Onları bir t• 
rafa bırakarak diler reaimlere ba
kabiliriz: Eak.i kont.. Kovaclonsa, 
yani lapanya in-alı on üçüncü Alfoa. 

amı methur fıptevdi otlunun eakıi ka.
naı Küba ,.üzeli bu ..fer de Ameri
ka.da bir poli.le evlenec:eimıit ! Fa

b.t kont Kov.adonp da Mki kanaı 
szibi. veni k.aTwnt da bın;karak •· 
merikalı bir artiatle niıühlanmak ii-
aere imif! 

Londracla bıir at Ml'SW açıım..-. 
Burada diklrati ea p celbeden at 
1,90 metre 7'ikaekltiinde bir cle.
dir. 

Ba.klanm eski hekimlikte 1rördü· 
iii o büyÜk itibardan timdi yalnız 
idran artırmak ve idrar yollarını • 
ternizlemek hassası kalmıttır. Bunu 
tahrtan gene methur bir profesör, 
A . Robin olduğuncf an aözüne inan· 
lllanıağa bir aebeb yoktur. 

laatıralannı anlath. Neden 
•onra aynı zabit Plevne'ye 
gitlerelı e•ki J.atıra yerlerini 
tlol,,.m,.h. Muharrir iırlıa-

d,,.ımıza bu ilrin~i 

Hatıralar 
ını anlattı. "Plevne mildafaaaın
da bir ingiliz zabiti" tefrikasın· 
dan sonra, size birkaç giln slire
cek olan bu nefis tefrikayı ve-
receğiz. 

: lariyle, haydudların terbiyeleri etra· rolUnU yapmakta seyircileri tefkil e· 
S fındald fuliyeti hakkmda balkı ten- den hıraıs ve baydudlar, arkadatları· 
i vir etmektedir. nın muvaffakiyetlerini bol bol alkı•· 
: MabkQmların bir de, etlenceli ve lamaktadırlar. • 
: h,oşca vakit reçimıeleri için istirahat- Bu isahJardan sonra, aanılmaıın ki, • : terine maheua bir binaları vard1r. Bu Sing-Sing oldum olaaı böyledir. Bili· 
i binada muıikl ve oyun ıalonları, kil- ki1, bu ce.za evi eakiıinde Birletik A· 
i tüpbane, jimnaıtik ulonu bulunmak- merikanın en korkunç hapiıhancJe

tadır. Orkeıtra, mahldllnlardan teıkil rinden biri idi. F.ekiden, yani bundan 
edilmiıtir; yalnı.1 orkeatranm tefi otuz yıl eTVel, buraya dUıen mahkCım
mahkQm değildir. Konaerlere para lar, beygir aUrUeU gibi, kamçı ile ter· 
ile girilmektedir. Ve bu para orkcs· biye edilirdi. Hattı bunda çok ileri 
trada çahpnlar arasında paylaşıl- giden ve emirleri dinlemiyor diye ta· 
maktadır. Haaılı, Sinr·Sinr de otu· bancalarını çekip suçluları yere se
ranlar, )imnaatik yapmakta, oyun oy- ren gardiyanlar bile vardı. 

Bu meaole, lııonsıeniıı timdilri i~· 
tiına devreainde bülrilmetiıı meJCUl 
olaC4lf r ea mühim mOHlelerden biri 
olacaktır. 

mek ihtimali de kalmayınca, elektrik· 
li aandalya, "adalet" i yerine getir· 
mektedlr. ilk elektrikli ıandalya 
Sing·Sfng'e yerlettirlldiğl gündenbe
ri, dört yillden f ula mahkQm idam 
cdilmi9tir ki bunların beti kadındır. 

Foto ... afinin öfrettilderinJ aayıp 
dökmeye imkan yoktur. 

Ancak, modern sazeteciliiiıı mu· 
valfalüyet aD'larmdan biri yazı ka
dar reeimle de hava.eli. vermek deiil 
miclir? - N. Ba~dar 

Havanada tevkif edilen 

komünistler 

Sebze ve gıda olmak bakımından 
da baklanın tazeıi de, kuruıu da 
değerli bir yemektir.• Tazeıini biraz 
lcll'lnayla sağ yağh, üzerine yoğurt 
dökerek zeytinyağlı yemeği herkes 
•ever. Baklada azotlu maddeler 
tnercirnekteki kadar çok olduğun-

• namakta, okuyup yazmaktadırlar. Ancak buriln de, bu aanatoryom ha
: Hatti, hayvanları ıevenlerin bile hay- yatınm çok korkunç tarafları yok 

' 

• vanlarla meıgul olmaları ihmal edil· değildir. Bazın, yinniye yakın ölüm 

B kleym• iZ• : memiflerdir. mahkQmu, ana binadan ayrı olan "ö· e e ; Kürek mahkGmleri,. ıerbest zaman· IUm evi" nde temyizin son kararını 
• larında, kanaryalarla, papapnlarla, ve valinin affını aylarca beklemekte· 

İdam &ilgnleri yaklqtıkça, hapiı· 
hanenin havaaı her gün biraz daha 
elektrikleımektedir. Bazan bet altı 
kiıinin bir gecede idam edildiği ol· 
maktadır. Bütün idam hilkümltrinin 
icraıı esnaıındı ceza evi direktöril· 
nün hazır bulunmaaı l&zmıdır. Ka· 
nun, idam eanasmda halkın da huır 
bulunm~ıını ~mrettif inden yirmi, 
mahkumun idam ııraaını bekledifi 
şayi olunca, 8lüme plıidlik etmek il· 
zere, binlerce kiti milrac:aat etmekte
dir. 

La Havan, 28 (A.A.) - Komilniıt -
lerin tertib etmit oldukları umumf bir 
grev hükümet tarafından ittihu edil~ 
acil tedbirler neticeainde akim lcalmıt
tır. Maamafih vuiyetin ciddiyet peyda 
etmesinden endiıe edilmektedir. 

Otuz kiti tevkif edilmittir. Fakat 
tevkif edilmeleri hakkında emir veril
mit olan 500 kiti henUz ıerbest bulun
maktadırlar. 

'\1111111111111111111 ................... r güvercinlerle, kuzu ve tilkilerle me'- dir. Son bir Umid olan valinin affet---= - - ·~ · ~ -
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kırmızı otomobil tokrar hareket 
e~i. Parktan çıkmadı, fakat Serpantin 
koprUsilne ve York Gcyt'e doğru ce
nuba döndü. Hayılop, takibe başlama
dan önce haydudlara bir mikdar avans 
'ler'(}i. 
Başlangıçta Knaytabric, Hayd Par
ke Korner ve Pikadilli taraflarında 

taicib kolay oldu 
Kırmızı otomobil "Unayted London 

Bank" önünde durdu.Çok tık giyinmiş 
~elf 1 şapkalı bir genç kadın indi. Elin
de derı bir çanta vardı. Ayni yerde ü
niforınaıı bir komilayoncu birini bek -
lcr gibi duruyordu. !kisi beraberce 
bankaya girdiler. 
Beş dakıka sonra genç kadın çıktı, 

kornilsyoncu elinde çanta ve bez torba· 
lar bulunduğu halde onu takib ediyor
d~. Kadından sonra o da otornobile 
bındi. . 

liayslop: 
- Az kurnaz değiller', dedi. 
Jo sordu: 
- l{omüsyoncunun sahte olduğunu 

ınu 8 .. 
• 0 Ylemek iatiyoraunuz? .. 

. ~ıç şüphesiz. Bankaya girmek ıçın 
ınukernınel bir kılık tebdili. 

Jo: 

----=-- - --

DEFTER 
Yazan: Mar11örit RanJ.ü 
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_ Ne yazık ki, dedi, hırııızlık etti
ğim zamanlarda bunu akıl edcmemit· 
tim. Bak, bak, gene durdular. . . 

Hakikaten otomobil u daha 'ılerıde, 
bir başka bankanın önünde durmuttu. 
Kırmızı otomobil ayni hareketi ayrı 

ayrı on bankanın önünde tekrarladı. 
- Bu torbalarda ne var, diye sordu 

Jo. 
_ Ne olacak, para 1 Belki bir ster-

linlik banknotlar. Bunların sürülmesi 
daha kolay olur. 

- Vay canına 1 Onları gözden kay
betmiyelim. 

- Korkarun biribirlerinden ayrıla
caklar. 

Son duru,larında korktuiu ba,ına 
geldi. Küçük sarışın kadın, otomobile 
binecek yerde, birdcnbir1: ıol tarafda 
bir aokağa saptı; komilsyoncu büyük 
bir bahşif almıt bir adam haliyle onu 
hürmetle selimladıktan a.onra toföre 
alla:ha ıımarladık der giıbi bir ijaret 
yaptı ve sokağın öbür yanına geçti. O
tomobil ıimşck gibi bir ıUratle Sent 
Ceyma Strit meydanını geçti ve mey
dandaki belediye memurunun ipreti 
lizerıne motosiklet durmaya mecbur 
lr:ııhnca gözden kayboldu. 

Jo: 
- Fellket, dedi. lzi kaybettik. 
- Artık otomobili bulmayı hatır· 

dan çıkarmalıyu. Dedi Hayılop, i.niıı 
ve adamı takib edin. Ben de kadının 
peşinden gideceğim. 

Jo motosikletten atlar atlamaz, 
Hayslop geri döndü ve ıoldaki sokağa 
saptı. Yaya giden bir kadını otomobil
le t•kib etmek güç olacaktı. Fakat ka
dının bir tabiye veya otobüse binece
ğini umuyordu. 

On dakika sonra talisizlik gene ba! 
gösterdi. Yc,u ppkalı kadını ancak 
Pikadilli Çirkuı'e kadar taldb edebil
mişti. Burada kadın, yeraltı geçidle· 
rinden birine &irdi. 

Hayalop fena halde hiddetlendi. Ka
dın metroya binebilir veya Çirkus'un 
kalabalık labirentleri içinden geçerek 
yeraltı aalonunun diğer be' kapıaın
dan birinden dııarı çıkabilirdi Belki 
de mahaus izini kaybettirmek için bu
raya girmiıti. Onu gözden kaybetme -
mek lazımdı. Motosikletten atladı ve 
tam yeraltı geçidine gireceği esnada 
bir polis memuru ar kumdan ıealendi: 

- Hey babanıza 1 Motoeikleti yol 
ortasında bırakıp nereye &idiyorıu· 
nuz. 

Hayalop, içinden "hay aksi ıeytan 1 
Şimdi de bunu söylemenin sırası mı" 
diyerek motosikleti kenar bir yere 
çekti. Fakat bu ıuretle iki dakika kay
betmiıti. O mUthi' kalabalık aruında 
genç kadını bulacağını hatırmdan bi
le geçiremezdi artık l En doğru İf, eli 
boş Somcraet Mcuıına'a dönmekti. 

Belim Jo Plumer kendiıinden daha 
pnah olurdu. 
Uıtilnde bir at koatlimil, kalın bir 

manto ve batında Hayalop'unkine ben
zer bir deri kaak tlfıyan Viv Beyavatr 
Road meydanında bir motoaikletle 
bekliyordu. Hayd Parkın Melbi Ark 
tarafındaki medhalini tarassud vazi
fesini Üzerine aldığı için Hayslop gibi, 
o da radyo vaaıtasiyle Reıayr'la irti
bat halinde kalmı,tı. Kask'nin içinde
ki ahize ona arkadatının verdiği ha
berleri getirmişti. Otomobilin numara 
ve şeklini öğrendikten sonra hareket 
etm~k i~in hazır bir halde bekliyordu. 
Vazıfeeı Neylor'a vuiıkaları getircc:ek 
olan otomobili takib etmekten ibaret
ti. 

. Epeyce bekledikten aonra nihayet 
kulaldarmdaki ahize harekete geldi : 

"Me 12 numarasını taııyan yepl bir 
Mançeeter gaıt>e doiru &idiyor, çı· 
bukl,, 

Viv bir dakika bile kaybetmedi. Lan 
kestr geyt'e &itmek lbrmdı. ltina ile 
yağlan.mı9 motoaildet ıUratle yerinden 
fırladı. . 

Tam zamanında yetitmifti. Lankeetr 
Geyt'e ıeldiği zaman burada takailer
le sarı bir kupeden blfka bir ,ey yok
tu. Fakat Beyıvater Roat caddeei Uze
ri_n~ Y~il ~ir otomobilin hızla gittiği
m gordu. Bır dakika sonra otomobilin 
pilakaamda ME 1214 numaraıını oku
yunca geniş bir nefet aldı. Yeşil oto
mObilde iki adam vardı. Viv yava,Jadı 
ve onu uaulü daireainde takibe ba.tla
dı HaY,dudların bir fCıY<len tüphclen-

.. ' . ,, .. , ' . ', - . 
• • 

memekle beraber, tedbirli davrandık
larını farketti. ÇUnkU mütemadiyen 
zikzaklar çiziyorlar ve bu suretle her 
hangi bir muhtemel takiıbi güçle,ıir· 
meye çalışıyorlardı. Otomobil kenar 
mahallelere airdi, pis sokaklardan do
laftı, nihayet Pikadilli caddesine çıka· 
rak orada durdu. Soluk benizli, ıd 
kostümlü ve gözlüklü bir adam indi. 

Çabuk karar vermek lazımdı: oto
mobili mi taki.b etmeli, yoksa adamı 
mı? 

Viv otomobili takibe karar verdi ve 
bir an sonra kararının isabet derece&i
ni görmek fırutını buldu, otomobil· 
den inen adam Granac:la lokantasına 
gimıiıti. Halıbu.ki, kendiıi onu takibe 
kalkmıı oluydı, üıtUndeki kıyafetle 
oraya &irmeei imlr&naızdı. 

Otomobil, Viv pefinde olarak, sür
atle yola koyuldu; yarım aut aonra 
Dorıking eokafında idiler. Fakat tam 
buraya geldikleri uman ıenç kadının 
motoru pan yaptı. Y Cfil otomobil bu 
etnada gözden kayboldu. Viv alel ace
le tamiratını yaptıktan ıonra otomobi
li tekrar bulacafını hiç ummuyordu, 
bununla beraber aokafın ucuna kadar 
yoluna devam etmedi ve orada ıevin
cinden az kaldı haykıraC:aktı. "Oto
mobil Cemiyeti"nin telefon kabinetıi· 
nin yanında bu cemiyete memup bir 
memur elinde not defteriyle gelip ge
çen otomobillerin numaralarını zabtet
mekle me,guldü . 

- Afederainiz, dedi, ME 1214 nu
~~lı b~r otunobilin geçtiğini gör
dünuz mü l 

Biru ••rca it gören adam usun• 
zun kameıini totlı:ik etti ; 

- Hayır görmedim, 
- Emin miainiz ? 
- Saat on biroen beri ıeçen biltila 

otomobillerin numaralarını saptettıim. 
Yalnıs bir motoeiklet mU.teena. 

- Bu kapalı ve )"efil bir Mançeeter
di. Onu görmüı olmahıınıı. Benim i
çin çok chemiyetlidir. 

Adam çenesini kaşıdı : 
- Numaralan kaydederken otomo

billerin biçimine hiç dikkat etmem. 
Sabahtan.beri tz araba &eçmedi. 

Bir dakika evvel tarif ettiliniz , ... 
kilde iki otomobil geçti. 

Viv, endişeli bir tavırla : 
- İki mi? diye a.ordu. 
- Ben iki tane gördüm. 
- Bunlardan biri ME 1214 değil mi 

idi? 
- Hayır bunlardan biri OR 1427, ö

teki de HB 7126 idi ve tekrar ederim i
kiden fazla olmachğmı iddia etmi;o
rum. Yefil Mançeaterler nadir değil
dir. Fakat ME 1214 numaralııını gör
medim. 

- Teıekkilr ederim. 
Viv'in canı ııkılmı,tı. Ya bu adam 

yanılıyordu, yahud da otomobil hava. 
ya karıpnıttı. 

Birdenbire, kara maskenin otomobi
linde plikanın naaıl değiftiği hakkın
da Cimminin anlattıkları hatırına gel
di. Hiç fliphe yoktu. ME 1214 ıahte bir 
n~radır. Adamın söylediği iki oto
mobılden biri takib ettiği arabadır. 

(. Soau var ~ 



Mersin höyüğO kazısı 

Dört ay süren kazıda çok 
kıymetli eserler bulundu 

r::::::::~~~~~:::::~~~::::~~i.l.~~~::::::::::J 
Kıral müşavirliOi unvanı 

Baronun temayüz etmiş 
avukatlarına verilir 
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Katiller nasıl bulunur? 
Eşine az rastlanan feci bir cinayetin 

tüyler ürpertici feci hikôyesi 

Kesik baş 
Bir kulübe içinde bulundu 
ortada da hiç bir iz yoktu 
y ALNIZ BlR KÜRDAN! 
Cinayeti aydınlat~ağ_a kafidir 

b k cr- ı keleyc dolmuflardı. Seneler var kı, bu· ettı: 
ihtiyar bftbkçı, eabahın ~ çokaaa- rada insan kanı, gene bir in.san tara· "- Yıllarca önce buraya bir çifte 

ken saatmda henüz uyk.~ 0 a~ "bi fından dökülmcmifti. Kaaabanın güzel kurtun gelmit. Kendiai ıöz avdan açı
ba evlerinin pcncerelerını k~ wır kg~ir iklimi bol kazanç kaynakları ve eakin hnca bunu gösterir, av yüzünden a.z 
açtıracak kadar heyecanlı ve gu d . tabiatll bir halkı vardı. Herkes, biribi- kaldı poıtu deldiriyorduk, dcrdıi. Yc
acalc hem hağınyor, h~ ~<>fukor ui · _ riyle iyi geçiniyor, kimee kimseyi .in- min olıun bu Hacı Yunue ağa. .. Ben 

"- İmdad, im~ad, !ctıt1?,·" cam ş citmiyordu. Bir inaan bafının kcaılc- koca çiftliğin sahibini nuıl tanı -
lcr .. İakcleye çivılcnııılcr... k k iskele tahtasına çivilenmcai, kaaa- mam? ... " 

Hiç kimse bir §CY anl~yor, ::n~ :yı dchfCt içinde bırakmıttı. Köylünün bu kctfindcn ıonra, kesik 
ıunu alamamıt mahmur gozlcr h k Komiser ve emniyet memurları ke- batı tanıyanlar bir anda çoğaldı: Her-

'' b' ·b· · bakıyor er cı k b 1---ab k ndak· v~ ~~".rauz ırı ınn~ • ıik batı tetkik etmeye batladılar. De- es unun, .-. anın ya mı ı 
bırıbırınc .oruyordu • . k' . halka su seviyesinden yaı:ım met- Kırk kavak çiftliğinin zengin ve ihti· 

.. ? Ki . keamı,ıcr ım nur ' y w ld w - Ne ohnuf ~ı . . . ' ,, re kadar yükackte idi. Gırtla~ın kc•i- yar ıahibi Hacı unuı aga o ugun-
kcamit, iakclcye ncyı çıvilcm~c~ lit vaziyeti, gövdenin battan ç.>k f;ÜÇ da birlikti. 

. D~li ~ibi kogan 'i:aı yorgun ~yet ayrıldığını, bu da katilin bıç.ığının pek Jandarma kumandanı, vakit geçir-
bıtkın bır hale gelen ıkçıyı n b" "'k ve kcakin olmadığını göetcri- meden bir atlı jandarmayı Kırk kavak 
bir bekçi yakaladı: uy; Ölünün batındaki aaçlar ko· çiftliğine göndcrmifti. Kasabaya altı 
"- Ne bağırıyorsun, ne oluyor- ~=tı~ıttı. Polia memurlarından biri yedi eaat olan çiftlikten ıclccck habc-

au:~ k kesik kesik ve elleriyle arkadafının kolundan ~ekip: ri, bütün kuaba merakla bekliyordu. 

d 
. ıkçı ona ıöetcrip bir tcylcr an- .. _ Vay canına... Dikkat et, gözün Müddeiumumi komisere: 

enız enarmı b' · · · 1 " "-Vakit gcçimıedcn tahkikata ba ... l tt ııuını oymu' ar... Y 

~ri'kola aogru xoş.rııaya oa~ıacmar. m et uu.K'Lu1u ve Jci.iıud.rma ırufnat\dani- 1.iuro1m.'.".udix~rE'Jr..o..X{\'fai'~!İ~ 
... na haber verilmiı, hepsi hadise yerine ya bakar. Katil, sanırım ki çok usta ve 

İhtiyar balıkçının hakkı vardı. O- gclmitlerdi. Keaik ba'ın vaziyeti, cid- azılı bir fCy ... 
nun gördüğü fCY; korkak bir adamm den feciydi: Katil, belki izini fl§lrt- Tecrübeli lıııomiHr batını lallayarak 
aklını kaçırtabilir, en .oğuk kanlıları mak, belki vakaya k.ockunç ve esrarlı ccVllb verdi: 
da onunki kadar heyacana düfürcbi- bir fCkil vermek için maktulün .ıözlc- .. _ Hiç belll olmu ld ... Bu ltf, biç 
lirdi. rindcn birini oymuf, kulaklarını kes- ıamn•chl11111• biriai de yapmıf olabi-

Scnelcrdcnberi devam eden günlük mit, burnunun yarı•ını kopanmtlar- lk, dünya bu ... Hele bir Kırk kavalmdaD 
çalıJmUı &ibi, o günde akpmdan b~- dı. ccvab acı.in de .... " 
lıia çıkmıttı. Taliıinin açık olduğu bır Tahkikat, iskeleye kadar ıilrdil. Me- Sonra kendi kendine s<5ylenlr &ibi 
&ündü. Kendisi gibi ihtiyarlayan kayı- raklılar, poliain tahkikatınıa bitmeai- mırıldandı: 
iı dolu olarak dönüyordu. Fiyatlar ne kadar çevirdifi kordonun .kaldırıl- . ••- Blr cesedi meydana çıbraıbil· 
da fena değildi. Gündeliği adam akıl- muını aaatlcrcc ayakta bcklemiflcrdi. ıek .. ,. 
1ı doğrultınu,ıu. Hava oldukça acrin~i. Her ıeydcn evci, iki ıcyin bulunma- Kırk kavağa giden jandarma, ıeç va-
Evcla esnaf kahvesine uğrayacak, bır aı lazımdı: kit döndü. Gctirdili haber, köylünün 

· Öldürülen kimdi? tcfhiıinl kuvvetlendiriyordu: Hacı 
•ıcak çay içecek, eonra kaaabadakı sar- Yunuı a"a, ''"° •••"n evet ı!!fftliktcn ay-
dal bal ki n toptan Ceacd neredeydi? 5 ~ 5.. 'S 

ya fabrikasına ı arı ı rılmı._ evcll ••'-re lnmi• ...... nra kasa-. "d" b' kuıl!ük Kaymakam, tahkiıkata memur olan- T' Y-• T' ..., 
&atacak. Evciğınc gı ıp ıraz ~ . baya ufrayarak döncccfini ıöylemlt-
torunuyla eğlendikten ıon~a bclkı .ı- lardan hiç birinin tanıyamadıtı ölü- ti. 
kindi, belki akp.ma kadar ıurccek .bır nün kim olduğunun anlatılmalı için 
uyku kestirecekti. Sonra gene dcnız... bir fikir ortaya attı: Çiftlikte ihtiyar karıaiyle bcı.ber o-
l1cauz bucaksız deniz... Bakalım ya- "- Kesik bafı, belediye meydanına tururdu. Çocukları yoktu. Çiftlikte, 

k koyalım. Halk önünden geçsin. Belki kAhya, yanqmalar, ırgadlar ve çoban-:;:;i ganeı bu akfama bcnzcycce mı bir tanıyan bulunur .. " ları beraber yirmiye yakın iman vardı. 
· k 1 · Kaaabalı olan belediye rciıi, bu fik- Hep merak içinde idiler ve biç kiımc 

Kayıfını, her günkü gibi, 11 c: cnın · onun nereye aittifini bilmiyordu. 
tenha bir köfcıaine yanattırınaya başla- rı pek cntcrcaan bulmadı: • 
dL Tam körfezde olan bu koya dalga- "-... fakat bu kafanın tanınacak tara Müddeiumumt, komiserin yüzüne 
!ar hiıl! vurmazdı ve o, aandalının ipini f ı kalmamıı ki ... Eğer tanıma.it müm- baktı: 
L 'S kiln olaa ve ölü buralı buluna ben ta- " Ne vapacafı•? Çlftlı'i ı.-..a...- bir uuradaki bir büyük halkaya bağlaya- - ı · '"' e -.-
rak bırakırdı. nırdım." Dedi ve kendisi, hapa bir ça· uzamak, tahkikata oradan bqlanaa ol-

. · re bulamayınca ilivc etti: mu mı? 
Denizin bu köfcaini, odasının ıçı 

kadar bilen ihtiyar balıkçı, iliklediği .. _ Maamafih bir yapalım.. Bcllai Komiser, çok dütilnceli idi: 
ipini, halkaya hiç bakmadan töyle bir faydasını göri.ırüz. "- Şimdi nkit çok ıcç oldu. Sceeiz 
Uzandı. Fakat eli, demir halka yerınc O akşam halk, hemen hemen bütün blr tetkik daha iyi pbi ıcliyor bana.... 
1uınu,ak bir fCYe vurmuttu. insan de- kasabalı, l(cıık oatın uuw1ucn geçtiler. latencniz aabab erken çlkalmı. O ı:a
riainc benzeyen bir fCY .. .L)i.kkatlc bak- una ncr &ea, kor.ku ve dclıfOUc baktı; mana kadar ben, fÖylc bir etrafı arat
tı, gözlerine inanamadı, halkanııı üze- fakat kimse tanıyamadı. Keaik bafın tuayım, bakalmı allah ne &öetcrir, de

kasabaya gittiğini aöylcdi. Komiser para verirmit. Yalnız ~imlere, i>?r'i 
aordu: verdiğini, bir türlü tcsbıt cdcmedUJL 

.. _ Hacı Yunus ağa, çiftlikteki it- Çok parası çıktı. Altınlarını, oturduğ~ 
lcrden ba'ka bir geyle ugraflllaz mıy- odanın döşemesinde bulduk. Ben bu 1• 

dı? tin bir para meacelsine dayandığını 
İhtiyar kadın dütündü, uzun boylu seziyorum: Fakat ... 

diltilndü: "- Hiç bir deliliniz ve ip ucu yok 
"-Ben ne bileyim? Dedi. Bir sürü değil mi( 

itler yapardı." A.omiscr ellerini kaldırarak: "- Ne 
Komiaer israr etti: yapayım ki yok ... Bu Hacı Yunus ~-
.. _Meseli ne yapardı. Şöyle bir dü- ga, çok esrarlı bir adanunı~. ~rı•~ bil.• 

pin bakalım ... " onun güniınün naaıl geçtığını bılmı-
1htiyar kadın bütün çiftlik itlerini yordu. 

aaydı, döktü. Kuniscr ona tu suali aor- "- Şu ihtiyar kadını bir de ben ıöı• 
vardı ki, tcrkedilmit vaziyette duru- du: sem ... 
yordu. Pencereleri ıökülmüş, camları "-Hacı y1,muı ağa faizle borç para Komiser içini çekti: 
kırılım tı. Komiser, önüne rastlayan veiir mivdi? "-İmkanı yok ki ... 
.. • w• • --; :---- - -- - ~- ··- ıntıya't' Kaam aurak\a<1ı! - Ncdent 
dıgı hır ıtıyadla, bunların onunc gel- "- Evet verirdi, dedi. Komiaer bu- "-Geçen gün öldü 1 
dikçe elektrik fenerini yakıyor, içeri- nu çiftliğin yakınındaki köylerden Mütcha11ıs memur kasabada on gÜll 
ıini ıözdcn ıcçiriyordu. Dört kulübe- bi;inden ötrcnmi,ıi. kadar kaldı: Kırkkavak çiftliğine git-
dcn nimbeıtcn en uıı.m kalaut olanı- • • ti, KıHbada Hac::ı Yunus Atanın ali-
nın önüne setince, cene elekıtrifini Kaymakam, mtlddeiumumf, dolrıtor kalı olabileceği ycrler<le dohtftı. O da 
yaktı ve içeri,.. baktı. Bütün 110tuk ve komiser Kırk kavak çiftliğinde bir komiserin fikrinde idi: Cinayette p .. 
kanhlıiına. sörmtlf ceçirmifliline ve gUıı kaldılar. Burada hiç bir ip ucu ele ra mcscleıi, csaılı bir rol oynamııtı. 
böyle f8ylere alıfak olmasına ratmcn geçirilemedi. Kuabaya döndükten O da buna kanidi. Fakat ne vaarta ile. 
gene ürperdi: ıonra tahkikata devam edildi. Bütün ne ile ... Bunu bir türlü kcatiremiyor

.. _ Hay kör ıcytan, diye mırıldan- ıüphclcr üzerinde ayrı ayrı duruldu, du. 
dı. Beni buraya kadar yordu ... " tahkikat aylarca devam etti, bütün Artık kararını vermişti: Cinayetin 
Kapıyı açtı, içeri ıirdi, Tabancuı \;• zanlar tetkik edildi, faıkat katil bir göze gözükmeyen tarafları Ü.zerinde 

linde idl. türlü ele geçmedi. durmak ve katili, hiç akla gclmiycıı 
Keaik batın Cesedi oldufuna tilphe Nihayet komiıcr kaymakama, elde bir tarafiylc yakalamak lazımdı. 

etmcdifi bir ıövde, ıırt u.tü yerde ya- bulunan delillerin poliı cnatitüaünc Paketi açtı ve içindekileri, bir ~ 
tıyordu. Elinde bir de kiiıd vardı. Ko- ıöndcrilmcsini ve mcaclcnin bundan niyet memuru göziylc tetkike bafladı. 
miıaer kulübeye &irdiği uman, cceedi sonraki aafhalarının orada arattırıl- Bir kırık rakı fiteai, bir parça ekmek 
kemirmeye ıelcn bir çok fare, oyuk- maaını teklif etti, ve bot sardalya balığı kutuau .. 
larda ka~bo:dular. "- Fakat elimizde hiç bir delil yok Sardalya kutuıu kapağının anahtar-
r:lcktrıkb'e~erini, çatıyı tutan di- ki... la değil, bir bıçakla açıldığı belli iii. 

lcrdcn ır ne M&n komiaer, cvela .. _ Elimizde bulunan, bir gazete i- Em · · · 
caedin elindeki kltıdı aldı. Dörde nıyet memuru, onun ıçıne bakıp, 
bükillmüt olan bu kiğıdın içinde ilk Çine paket yapılmlf olarak bulduğum bir i.z ararken kenara sıkıtmı§ bir kür

bir rakı tifcsi ile, bir bot aardalya ku· dan parr-"•ı go" rdu·· Kutunun kenarında bakıtta acemi bir yazı ile yazıldıırwı ıa- :r- • 
nılan ıu utular okunuyordu: • tuıudur. Bir de bir parçacık ekmtk ... bir de sigara izmariti buldu . 

Hepsini aaklamı,tım. Onları göndere- Emnı'yet memurunun gilnJerdcnbcri 
u_ Bu adamı kimin öldürdüğünü 

kimse aramaım. Böyle bir isteği ola- lim." kaygılı olan yüzünde bir ümid gczin-
nm canı cehenneme aöndcrilir." Kaymakam, bu fikri kabul etti, fakat di. Sigara izmaritini aldı; tütünü iti-

Kom • pek ümidli dcırwiJdi: "- Paketi sonra na bı'r bo k"" ~ d d"kt "' k kl ..ı ı 1 iacr eiildü: "- :&ki ıiatcm, ar- • ş cı.gı a o u, o a~ı... • 
L b göndeririz. cveli yazalım da .. " Dedi... yı· b. "'t '" d d ' Ka ·1· ~ı- tak tı.. u tarz bayatladı. Yalnız yaman bir ır u un, e ı. tJ ın ay..... ı-

haydud lrar,ıaındayım. Herif, pek ali • • mından olmadığı hakkındaki hiaim 
dil.zgiln olan yuıaını acemi taklidi Enstitüde kriminel ıcrvi:i, bu hadi· pek yersiz değil... Bir de !U kür :!ana 
yapmq." ıcyi çok cntereun buldu : Deliller çok bak.hm ... " 

Sonra etrafı tıetıldka baıJadı. Yerde zayıftı. Direktör, bu ifin tahkikini Ucunda, diş etle.dnden çıkan ve bir 
pzete kliıdına aarılı bir paket buldu. kendisinden rica ettiği miltchaasıı ar- toplu iğne başı büyüklügündc bir ln· 
Onu açtı. İçinde afı:ı kırık bir rakı fi- kadatiylc bat bap verdi: Direktör ar- rıntı bulunan kürdanı, ışıga doğru tut• 
tcai ve bir bof aanlalya kutusu bir par- kadatına dedi ki: tu. Dikkatle baktı, kürdanın ucu ka· 
ça ekmek buldu. Onları biç bozmadan u_ Aradan epey zaman geçti ve or- rarmıştı, onu, aynı itina ile aardalya 

• • • gene gazeteye sardı. Gazetenin tarihi- tada delil de yok ... Bu cinayeti de, va- kutusuna yerleştirdi. 
Milddci ,umumfnin hakkı vardı: E- ne baktı: ka itibariyle bizim uğraşacağımız seri Akşam üzeri komiac veda etti: 

rine bir da.ha baktı.. Aman yarabbi ı ayırıcı bir alamet olarak bıçak darbe- di. 
lialkanın üatUne bir keaik bat takıl- si görmemi' bir tek tarafı kalmlftı: 
llııftL Sakalı ... Olli, muhakkak y&flı idi. Çün-

Bu; ihtiyar balıkçının hayatında ilık kü dalgaların kanını yı..kadığı bu gür 
defa &ördüğü bir maıuara idi. Sanda· ve ıık ıakala ak düJDlüttü. 
lının içine çökmcmif olaa denıze dü- Adliye ve zabıta memurları, ncticc
•ccekti. Ncfea almaktan bile korku- yi merakla bekliyorlardı: B~t~ ~~· 
)'ordu. Etraf tenha, bom boftU ve serin cvcli ölünün tanınmuında ıdı. Bır ıı
bir rüzgar denizin yüzünü, onun bütün vil memur, mt:)danın bir kö•ca~nde 
benliği giıbi ürpertiyordu. Mccalsizlc- dumıuf, kesik bata l>Olkanları, bcllı et· 
ten kollariylc, ona yıl kadar uzun g_:· medcn k<>ll~ı:ol ediyordc. 
len dakikalarda, iakclcain bir batka ta- Ya!dt, akfama yaklafmıftı. Sırtm
rafına yanaıtırdı. Toprata ayak basa~ da hcybeıi olan bir köylü, meraklılar 
bas.naz. Kcaik bfı gördüğü andanbcrı arasına W.ılarak kceik bqın ıöeteril
kendini sıkan tazyikin bır(cnbire, bir diği meydanın önünden geçiyordu. O 
zcnberck gibi bofaldıfını hıtı etti. Ka- da her.kes &ibi durdu, baktı, dikkatle 
&abanın en itJek caddclcrind),, &ırtla- baktı, tekrar baktı, aonra yanındaki ta
lının bütün kuvvetiyle bağırarak kot nıınadığı adamın koluııdmı çekti: 
nıaya başladı: ··- Hemteri, bu bizim Hacı Yunus 

"- İmdad, imdad, yetitin, kcemiı- ağaya benziyor . ., 
lcr iakclcye çivile.mitler ... " Kötcde duran sivil memur, arkadan 

• gcliyormut sibi, köylünün yanına 
~alılc:çı ve bekçi, beraberce emniyet yaklaıtı, l&fa lcarıftı: 

d~ıreıine girdiler. Biraz kendine gel- "- Hanıi Hacı Yunuı afa? 
anı, olan balıkçı gördüğü manzarayı "- Canım tanımaz mııın? Kırk Ka· 
•nlattı. Baf komiser, iki poliı memur~, vak çiftliğinin tabibi Hacı Yunus ata· 
beraberlerine balıkçıyı da alarak aahı· ya.. Zavallının &lbil kulalı yerinde 
le j,._: 1 ....s· .kalmamıt ama balruna turaya.." ... ~t C.rul. 

liidiacyi haber alan bir kalabalık, Köylü, eliyle ketik kulafın ara ta-
heQıeıı hemen bütün kaAba balkı, ia- rafında ve eekl bir Jl'fUUD iain1 i,aret 

fer aradan çok zaman ıcçcrac katil bir "- Bir hafta evclki tarih... Dedi. araaına alabiliriz. Oraya kadar bir gi- "- Gene görüşeccgiz sanırım, dc-
vuıta bulur, karaıularımızı apıbilirdi. Bu~ya Ankaradan ıazetc Uç günde der misin?." di. 
Çünkü yakında bizim olmayan bir iki gclır. Demek cinayet nihayet dört Mütchaaaıa emniyet memuru, erte- Komiser, merakla sordu: 
ufak a,!la vardı. Katil, kalNlıbanın ya- eUnlü.lı: ... " Dedi. ıi günü, cinayetin olduğu kasabaya ha- "- Bir \aylcr mi buldunuz? 
bancıaı iıc, hemen kaçmaya teıebbüa Vakit Nbaha yakla9ıyordu. Komi- rekct etti. Sahil olan bu kaubaya bir "- Pek kati olarak ev.et diycmiyo-
cdccckti, belki kaçmı9tı bile... aer, barakanın kapıaı kapadı. Müddei- balık tüccarı olarak &idiyordu. Kendi ccğim ama, pek boş da dömüyorwn gi-

Hcrkcsin eli ayqı çekildikten sonra umumiye, kaymakama ve hWdimet kendine: .. _ İte ıu ihtiyar balıkçıdan bi. .. Hele bizim laboratuvara bir girc
ve kuaba, aabahki hidiaenin bcycca· doktoruna haber verdi. Doktor, cesedi bqlayalmı !" Diyordu. lim .. Küçük şeyleri büyülten, oradaki 
nını dindirmek ister ıibi, mutlak bir muaycııe etti. Ölünün, aırtına ve kal- Mütchuaıa. ihtiyar balııkçıyı bul-ı cam gözler, bizim görmediğimiz buı 
aeaıizlik içinde uyurken, bir inaan &öl- binin, tam arU.ına rastlayan yerinde makta zorluk çekmedi. Gördüğü deh- ıcyleri bulup meydana çıkarabilirler." 
gcai, kalabanın geriaindc kurulduğu iki bıçak yanıaı vardı. Ölümün ani ol- fetli manzaranın, heyecan verici batı- • • • 
aahili, haftan beta ve &örikmemeyc madıiı ve katil ile maktulün mücadele ruını hali unutamıyan balıkçı, bir ba- Ankaraya gelip, enstitünün laıbora-
çalıprak tctki.b. batladı. Cuir halin- ettikleri anllfılıyordu. Milddciumu. ı• tüccarı olarak kendisini tanıtan tuvarına girinceye kadar, müteheiaıa. 
de olan denizden bir kıeou &özillanek- mt: emniyet memuruna lif aruında gör- bir merak safhası geçirdi. Ve köıe-ini 
tc olan lrayalarm aralarına bakıyor, "-Hiç bir delil yok değil I" Dedi. düklerini bütün tafsilitiylc anlattı. O· bulunca, bir hazine kadar kıymet vcr-
ctrafı dinliyor, aonra tekrar yoluna Doktor, muayene neticcıinde katilin na kcaik bafı ıördüiil yeri göetcrdi: diği aardalya kutusunu çıkarıp kür-
devam ediyordu. hüviyeti hakkında delil olabilecek hiç "- Artrk buraya Kndalı bailayamı- danı aldı. Mikroskobun altına k;ydu ... 

Bu, kuabanm bat Jromiacri B. Ra- bir tcYin bulunmadıfını anlattı. Mild- yorum ... " Diyordu. Dakikalar biribirini kovalıyordu. 
fıbtı. Tecrübeli ve bilıili emniyet me- dciumumt, Kırk kavak ı!!iftlifine aı. Mn -L--- k-·'--- s · 

b be 'S •• ut-ıa; ..... ,. .. ın komiacriyle onra, elındc bir cam parç•ı, ora-muru, una nzer daha bir çok b&di· dilmesini muvafık ıörüyordu. Jı:ıo • • ır. • d 
1 · kada nupaya gıttı.1 .zaman; onu bira.ı ü- an çıktı. Ensti..U kimyahancainc gir-ıc crın ne r ufak delillere daya- Kaymakam da dahil olduır.u '--ide 1..1-· b ld K · d' 

d 1 • ~ m u.ı.z u u. omlHr paketi, hiç boz- ı. O kıamın tefi ne hadiseyi anlattı: nılarak ay ın atıldıiını bildifindcn bet memur, cceedln vaziyetini tcebit 
bir ip ucu arıyordu. ettikten sonra, riftliıı.c aittiler ... ora- mamıttı: "- Bu, normal izler olmaaa gerek .• " 

· bi 'S • •· y" "- Bütün deliller bunlar, onları ıi- Dedi. 
Sahılin r kC>feıinc &idiliyordu ki, da akpma kadar meJgUl oldular. Hacı zc vereyim." Dedi ve ilive etti: 

burada kayalıklar bitiyor ve tabir bir Yunus aaanm ihtiyar brıaı, bov .. na •• s· :-ı..- d 
• ı - - ızc -t c cmiycceğim ve dc-

pllj blflıyordu. Bureda nktiyle ya- atlıyor, falcaıt hiç bir teY bilmiyordu. 1il göeteremiyccefim bir kanaatimden Akfama doğru, enstitünün kimya ta-
P,Wmf olJn bir kas .. ki beksi lnalllbeei Kocalmm aN ura Yi1&7• indilini, bablodeyim: Hacı Yuıuaı ap fal&le 

• • • 

(Lfltlea say/ayı seviriais) 
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Ekselans Metaksaı Ankara 
görüımelerinden büyük 

memnunlukla bahsediyor 

"-İskorpit hastalığı mı? l J 
.. _Evet, iskorpit hastalığı ... Artık ucuz atma F 1 . işiniz kolayla~tı demektir. Çünkü bu • ransız gazete erı umu i hastalık salgın halinde değildir. Çok (Ba!Jı 1 inci sayfada) m 

azdır. Fakat hasta olanlar, muhakkak malan lehimizedir. Hükümet de bu • • 

~~~:~:::'."!::.~·~~:~~:::: !:~":~:~ :::~::·;::ıı:ı::~.=.:!~y!f;:: vazı yeti nası 1 g ö rüyo rl a r? 
ze kalıyor .• " rek makineleri gümrüksüz olarak id -

hal etmekle bilançolarda amortismanın 
az bir yekCtn tutmasını temine çalış

Paris, 28 (A.A.) - Paris gazetele-ı--------------••• 
Kasabanın komiseri, on gün sonra 

mütehassıs emniyet memurunu karşı
sında görünce, heeycanla sordu: 

''- Nasıl, buldunuz değil mi? 
··- qene katiyetle evet diyemiyece

ğim. Fakat artık beraber çalışacağız. 
Ditlerinde iskorpit hastalığı olan biri
aini arayacağız.'' 
Kasabanın doktoru, muayene def ter

lerini karıştırdı, düşündü: 
"-Hayır, dedi. Ben, bir seneye ya

kın zamandanberi buradayım. Böyle 
bir hasta tedavi etmedim.'' 

Komiser, mütehassısa dedi ki: 
"- Size, katilin bu kasaıbah olmadı

ğ~nı tahmin e~tiğıimi söylemiştim. Ay
nı kanaatte ısrar edeceğim. Bir de 
yıiliyeti araştırmak lbım .... Hacı Yu
nus ağa d~yulur diye faiz işlerini ka
sabadan zıyade vilayetteki müşteriler
le yapsa gerek ... " 

Ertesi günü iki emniyet adamı, vila
yet sıhhat müdürünü ziyaret ediyor
lardı. Meseleyi di~atle dinleyen sıh
hat müdürü, doktorların, hastalarının 
isimlerini ve koydukları teşhisi mun
tazamen kaydettiklerini, bu itibarla 
istedLklerini öğrenebileceklerini söy
ledi: "- Böyı~ bir hastanın baş vura
bileceği iki doktorun isimlerini aize 
vereyim." Dedi. 

• • • 
İlci memur; vilayetin bütün doktor

larını dola,mışlar fakat iskorpit has
talığı çeken bir hastaya rastlayama
mışlardı. Ellerindeki listede, ismi ya
zılı olan doktorlardan sonuncusunun 
muayenehanesinin merdivenlerinden 
~ıkarken, mütehassıs, arkadaşına de
di ki: 

"- Dostum, eğer aradığımızı bura
da da bulamazsak, katilin bu (;ivarlı ol
madığına hükmetmek lazım gelecek ... " 

Burada, aaşğı yukarı on seneye ya
kın bir zamandan.beri bulunan doktor 

• J 

emnıyet memurlarının arzularını din-
leyince, hiç defterine bakmadan onla
.ra cevab verdi: 

"- Evet, size, iskorpit hastalığı çe
ken bir hasta ismi verebilirim. Fakat 
bu zatın~ söylediğiniz hadise ile asla 
alakası yoktur. 

"- Kim bu adam? 
.. _ Rasım bey .... 
Komiser, yerinden sıçradı: 
··-Hangi Rasim bey? Fabrikatör 

Rasim mi? 
"- Evet, yayla peynir fabrikası sa

hibi Rasim bey ... Tabii onun katil ol
duğunu iddia edemezsiniz ya .. " 

Komiser hiç c:evab venneden emni
yet mütehaasısının yüzüne bakıyordu. 
Doktor, fabrikatör Rasim için ona şun
ları söyledi: 

"- Raaimf bu villyetıin en tammış 
tüc:cardır. Çok zengindir, büyük bir 
peynir fabrikası vardır. Temiz bir a
damdır. Böyle bir işi i~eyeceğini..." 

Miltehasan memur, çok heyecanlı o
lan doktorun sözlerini gülerek kesti: 

••- Fakat doktor, o kadar telaşlan
mayınız ... Bıiz, Bay Rasimi katil diye 
hemen gi<lip yakalayacak değiliz ... 
Dünyada i•korpit hastalığına tutulan
lar çoktur. Yalnız bir hak meselesi ba
his mevzuudur. Tabii kendisine bir 
9eyler bahsetmezsiniz." 

• • • 
Doktordan ayrılınca, mütehassıs ko

misere dedi ki : 
"- Dostum, ben uzak yerlerden ge

len bir peynir tüccarı olarak B. Raai
mi ziyarete gidiyorum. Sen de emni
yet müdürünü gör, bir sivil arkadaşa, 
şu Rasim beyin işlerini tahkik ettir
ain ? .•. 

"- Hangi işlerini? 
"- Para vaziyetini... Bakalım. Hacı 

Yunus ağadan faizle para alabilir mi, 
alamaz mı? 
Akşama doğru buluşan iki memur, 

ne iş gördüklerini birbirlerine anlattı
lar. Mütehassıs, komisere, B. Rasimin 
işlerinin son zamanlarda bozuk oldu
ğunu tesbit ettiğini söyledi: 
"- Bana 300 teneke mal veremedi. 

Sonra asıl mühim bir noktayı daha 
tesbit ettim." 

Ve cebinden yarısı yanmış bir siga
ra çıkardı: 
"- Bu tütün, sardalya kutusundan 

çtkan izmaritin tütününün aynidir. 
Katille Bay Rasim, ayni sigarayı içi
yorlardı." . "' . 

HSdisenin bundan sonrası çorap sö
küğü gibi gitti. Mütehassıs, vakanın 
raporunda işin son"unu şöyle anlatı
yor: 
"- Fabrikatör B. Rasimin işinin 

bozulduğunu pek kolaylıkla tesbit et
tim. Bankalarda kredisi dolmu~tu. Ha
linden bedbin olmuş, ve biraz ürkek 
bir adam tavrı vardı. Fakat onun suç
lu olduğunu anlatacak delili şöyle bul
dum: B. Rasimin, hadiseden iki ay ka
dar evel, pek uzak olmayan vilayetler
den birinde iki evi satılmıştı. Bunu a
lan kimdi bilir misiniz? Hacı Yunus 
ağa ... Bana, sardalya kutusundan izma-

maktadır. 

Kar' ın azlığı müstehlik lehinedir, 
ve masnu maddelerin satış fiatmda 
kar unsuru rekabetin fazlalığı ve aynı 
eşyayı imal eden fabrikaların çokluğu 
ile yer almaktadır. Ekonomi Bakanlı
ğının sanayi sahasında gerek imal ve 
gerek satış rekabetinin mevcud olma
sına ehemiyet verdiğini biliyoruz. Me. 
sela, hususi ellerde bulunan fabrikala
rın rakibleri olmadığı takdirde yeni 
fabrikaların kurulmasını teşvik edi
yor; bundan başka, yüksek satış fiat
larına tesadüf ettiği vakit maliyet ve 
satış fiatlarını kontrol kanununa isti· 
nad ederek satı' fiatlarına narh koyu
yor; çimentoda, amerikan bezlerinde . ' ev sanayıının ehemıyetli bir kıymeti 
o~an dok~m_anın ham maddesini tet
kıl eden ıplıklerde, geçen sene çivi ve 
çivi telinde, bu sene kömürde ve kokda 
olduğu gibi •.• 

Maliyet fiatlarının teeuUellnde 
~üessir.olan nakil ücretlerile vergile
n de zıkretmeliyiz. Gerek demir ve 
gerek deniz yollarımızda nakil ücret
leri ~ldukça indirilmittir. Bu yolları 
ellerınde bulunduran idareler lüzum 
~örüldükçe ve imkan bulundukça ta
rıf e tenzilleri yapmaktan da geri kal
mıyorlar. Vergiler hakkındaki politi
kamızın esaslarını hep biliyoruz • 

Görülüyor ki hayatın ucuzlamaaını 
temin edecek tedbirler araaında masnu 
e~~ay~ tealluk edenler hakkında da gi
rışılmıı esaslı teşebbüsler vardır. Bu 
teşebbüsler, hayat pahalılığına tealluk 
eden diğer sahalarda da bu suretle ta
hakkuk ettirilecektir. 

ri bu sabah, franaız ve ingiliz politi- B. Cel.A.I Bayarla 
kalan zaviyesinden enternasyonal va- U 
ziyeti tetkik etmektedir. 

Eko dö Par is gazetesi yazıyor: 
Tahlil neticesinde, kollektif em

niyetten baki kalan şey, İngilterenin 
orta Avrupa hakkındaki temayülleri -
ne bağlı bulunmaktadır. İnfirad taraf 
tarlarının tekrar etmelerine rağmen, 
İngiltere, Hollanda, Belçika ve Manş 
sahili iflerine olduğu gibi Tuna işle
rine de alakasızlık gösteremez. Nevil 
Çemberlayn, kardeşi Osten'in son nut 
kunda İngilterenin kendisinden bek
lenen şeyi yapacağını söy.İediğini u
nutabilir mi? 17 şuıbatta bir sual orta
ya konuldu. Kendisi bize bir (;evab 
veımeğe borçludur. 

İ&panyaya gelince, ingiliz planı, 
tatbikatta iki hükümetten birine ya
ban(;ı memleketlerden malzeme almak 
inhisarı verilmek euretiyle gönüllü
lerin geri çekilmesine muvaffak ol
duğu takdirde, hileden ba'ka bir şey 
olmıyacaktır. 

Fi gar o, yazıyor: 
Vakıalar biraz yUlnıekten tetkik 

edildiği takdirde, semereli bir İngi
liz - İtalyan müzakeresi için ica:beden 
,artların toplandığı görülüyor. Zira, 
ne bir tarafın, ne de öteki tarafın bir 
fCye ihtiyacı yoktur, iki taraf da ya
ni politik fikir ve ruhla hareket etti
ği takdirde, bundan Avrupa için çok 
iyi ,eyler çıkabilir. Fakat bu politik 
fikir bir taraflı olur ve müzakereler 
akim kalır:sa, birçok fena şeyler çıka
caktır. Buna binaen, büyük bir dip
lomatik imtihana girmekteyiz. 

PoP.uler gamesinde Leon Blum 
diyor ki: 

İran basvekili 
arasında telgraflar 

(Başı 1 inci sayfada) 
hükümetinin maruz kaldığı mateme 
samimi bir surette iştirak ettiğine 

inanmalarını Ekselansınızdan rica e
derim. 

CELAL BAYAR 
Ebelana Celal Bayar 

Bqvekil 
Ankar. 

Hariciye nazırı Ekselans Samiy'nin 
mümtaz şahsiyetinde maruz kaldığı
mız müellim ziya münaaebetiyle, Ek
selanslarının izhar buyurdukları kıy
metli sempati nişanesinden ve cumhu
riyet ıhükümetimin matemine iştira

kinden derin bir surette müteheyyiç 
olarak, çok sa.mimi te§Ckkürlerimin ka
bulünü ve imparatorluk hükümetinin 
teşekkürünün büyük dost memlekete 
iblağ buyurulmasını rica ederim. 

BAŞVEKİL CAM 

Yeni muahedenin 
hükümleri 

(Başı ı. inci sayfada) 

.. 
Almanyada 

Tekaüde sevkedllen 

30 tqrinievel 1930 tarihli 
türk - yunan doıtluk, bitaraflık, 
uzlaıma ve hakem muahedena
meıi Üe 14 eyliil 1932 tarihli ıa
mimi anlcıtma miıakına munzam 
muahedename. 

Türkiye ile Yunanistan kendileri -
ni teyemmümen birleştiren bağları da
ha ziyade tekamül ettirmek arzusu ile 
mütehassis olduklan ve kendilerini mü
tekabilen taahhüd altında bulunduran 

Meclie, Franunın da ingiliz hü
kilmetinin yolunu taktb, kollektif em
niyetin ifl&amı illn, pratik bakımdan 
milletler cemiyeti paktı ile orada ak
tedilen diğer husust paktlardan vaz 
ge9ilmesi ve bundan bayle totaliter 
devletlerle her ne pahasına olursa ol
sun bir anlapa içinde kendi emniye
ti çarelerini araması l8.zrm gelip gel- iki taraflı ve çok taraflı muahede, an -

generaller 
vaılf•un avrıldılar 
Berlin, 28 {A.A.) - D.N.B. bildiri

yor: 4 şubatta tekaüde ıevkedilen ge
neraller, bugün orduda fili hizmetleri
ni bitirmiıler ve vazifelerini kati ola
rak devretmişlerdir. 

Bu münasebetle, muhtelif garnizon
larda, ordu, Hitler ve yeni naayonal 
sosyalist devlet arasındaki sıkı bağları 
tebarüz ettiren şenlikler vukua gel
miştir. 

riti çıkan sigaradan ikram ettiği de 
gözümden kaçmamıftı. İ•korpitli olan 
hasta; ihtiyar faizcinin katili idi ••• 

Bir akJam üzeri idi. Onu evinde zi
yaret ettim. Peynir tüccarı aandığı be
ni tekrar karşısında görünce tatala<lı. 
Yanına yaklaştım. Kartımı uzattnn: 

"--Sizi tevkif ediyorum!" dedim. 
Sapsarı oldu. !Gözleri, yuvasından 

fırlamış, bana bakıyordu: 
"- Niçin, niçin, nereden biliyonau

nuz, diye kekeledi. 
"- Siz katilsiniz. Hacı Yunus ağayı 

siz öldürdünüz!" dedim. 
Hiç cevab vermedi, olduğu yere yı

ğıldı. Bayılmıştı .. ,, ..... 
Mütehassısın hususi hatıra defterin

de, bu cinayete aid f U notlar vardır: 
"- Ha(;ı Yunus ağa, tam bir tefeci 

idi. Raaime evveli iatediği kadar para 
vermiş, sonra onu sıkı,tırmış. Evleri
ni elinden almı,, iflasla tehdi ediyor
du. Rasim, hadisenin olduğu büyük e
razisini ona devretmek için kasabaya 
gelmiş, orada bulupu~ardı. Fakat 
Hacı Yunus ağa; çok aşağı bir fiat 
vermişti. Rasim, ti(;ari 'ereli kırılma
sın diye onu açıkça sattıramıyordu. 

Teeesür ve asab bozukluğunun acı bir 
reaksiyonuyle Raaimin aklına onu öl
dürmek geldi. Hadise günü Rasimin 
erazisini görmeye gitmişlerdi. Rasim, 
kasdi olarak iti o gün geciıktirdi ve ak
şam geç vakit beraberce kasabaya dö
nerlerken, arabayı tehrin yakınında 
savdı. Tam aahil boyunu geçerken da
ha evci cebine yerleştirmit olduğu yol 
çantasındaki bıçağı çekere.le onun sır
tına bUtün hıziyle sapladı. Bir daha 
sapladı_ bir daha sapladı .. 

Beni asıl hayrete dü,ürten, hayatın
da ilk defa kan dökmü' olan münevver 
bir adamın, cinayeti, saklayabilm·~k i
çin, kasab gibi onu doğraması, ba,ını 
gövdeden ayırması, bir nıkı ti~siyle 
dekoru tamamlaması idi. Rasirrı bun
ları neden yaptığı hak1undaki sualle
rime cevab veremedi. Mazurdu, oyun
ları, zabıtayı ,a,ırtmak, ele geçmemek 
için, o anda bütün benliğini uran bir 
hissin tesiriyle yapmııtı. :Bu hissin 
adı nedir, bilir misiniz: ölüm korku
ıu ve yatamak arzusu ... " 

miyeceği hakkında bir karar vermek taıma ve uzlaşmaları her hangi bir su
meoburiyeti karşısında idi. Meclis bu rette ihlal etmiyecek munzam bir mu
suallere açık bir euretle "hayır., ce- ahedename akdini arzu ettikleri cihetle 
vab5Q& VSmRIUEa aıağıdald hüklimleri kararlaştırmışlar-

Roma'da, gönüllülerin ge~rl~a~lm-.....1- .___,;._:;;....- ' Birinci &Jadde 
ması hakkında anlaftn8 tahakkuk et- İki yüksek ikit taraftan biri. bir v• 
tiği takdirde, Akdenirde İtalya • ya bir kaç devlet tarafından sebebiyet 
Fransa Modüs Vivendisinin tekrar verilmiyen bir taarruza uğradığı tak • 
teesslisüne, imparatorluk meselesi dirde diğer yüksek ikit taraf, mezkur 
halledilmek şartiyle muhalefet edil- devlet veya devletlerin askerlerini, si -
miyeceği kanaati vardır. Roma, biraz 18hlarını, harb mühimmatlarını geçir -
karşılıklı iyi niyetin, Musolini'nin mek veya erzak, hayvanat ve saire te -
bahsettiği İtalyan - franaız münase-: darik etmek ve nihayet ricat halindeki 
betlerindeki soğukluiun ortadcı:n ordularını geçirmek ve yahut askeri kc
kalkmuiyle biteceği mUtaleasındadır şiflerde bulunmak tlzere kendi toprak
ve İtalyada bu iyıi niyetin mevcud ol- larından istifade etmesine icabında si -
duğu bildirilmektedir. lihla mümaneat ederek bitaraflığını 

Franıı:ıs (lıf politikmı mü:ısake-
releri Çekoılovakya' da naBıl 

karıılandı ? 
Prag, 28 (A.A.) - Ceteka ajansı

nın bildirdiğine göre siyasi ve iyi ha
ber alan mahfiller franaız parlamen
tosunda dıt politika hakkında cere
yan eden müzakerelerin Avrupanın 
istikrar ve asayişini zıman altına a
lan fransız - İngiliz ittifakının sağ
lamlığını teyid ettiğini beyan etmek
tedirler. 

Fransa kati anlarda bir fikir bir
liği vücuda getirmesini, bütün mane
vi kuvveti ve bütün kudretiyle adalet 
ve ıulha hizmet etmeği bildirmekte
dir. 

Bütün gazeteler, Delbos'un Fran
sayı Çekoslovakyaya bağlıyan teah
hüdlerin sağlamlığı hakkındaki beya
natını ehemiyetle kaydeylemektedir
ler. 

Mardinde bir adam 
yanarak ~ldü 

Mardin, (Hususi) - Şehrimizde fe
ci bir kaza oldu. Bir adam alevler için
de yanarak öldü. Yaptığım tahkikata 
göre, vaka şu tckkilde olmuştur. 
Mardinde eskiden kalma bir adet var
dır. Kııın soğuk günlerinde bazı evler
de (Tandır - Kürsü) kurarlar. Savur 
kapısı mahalle.inden Halil Bekki adın 
da bir adam da henüz iyi yanmamıı kö
mür ateşini kürsüye koymuş, ve beline 
kadar kürsüye sokularak yorganı ba
fına çekmif. Aradan biraz geçince kö
milr kendisini çarpmıı ve ayağıyle kür 
slinUn altındaki mangal devrilerek et
raf yanmağa bqlamıttır. Evde kendi
sinden ba9ka kimse bulunmadığından 
zavallı adam eşyalarla birlikte alevler 
içinde yanıp ölmüttür. Mardinin evle
ri tattan olduğu için yangın gece kom
ıular tarafından görülememiı. Sabah
leyin evden müdhit bir duman çıktı
ğını görenler içeri girince her tarafı 
yanmıt buhnuılardır. 

muhafaza etmeyi teahhüd eder. 

ikinci Madde 
İki yillr,aek ikit taraftan biri üçüncü 

bir veya bir kaç devlet tarafından' haa
mane bir harekete uğradığı takdirde di
ğer ikit taraf vaziyete çare bulmak ü
a:ere bütün gayretlerini sarfeyliyecek -
tir. Bu gayretlere rağmen muharebe bir 
emrivaki olacak olursa, her iki akit ta -
raf, kendi yülmek menfaatlerine uygun 
bir hal suretine vasıl olmak maksadile 
vaziyeti hayırhahane bir zihniyet ve i
tina ile tekrar tetkik etmeyi teahhüt e -
derler. 

Vf..·Üncü MatUh 
fki yüksek akit taraf, kendi top -

rakları üzerinde diğer memleketin hu -
zur ve emniyetini bozmak veya hükü -
metini deği§tirmek maksadını güden te
şekkUl ve tecemmularm vücud bulması
na ve ikametine ve gene diğer memle -
kete karşı propaganda ve yahut herhan
gi bir başka vasıta ile mücadele tasav -
vurunda bulunan sahıs veya tecemmu
ların ikametine aslS. meydan vermemeği 
teahhüd ederler. 

Dördüncü Madde" 
Yüksek akit taraflar karplıklr, iki 

veya bir çok taraflı olmak üzere akdet
tikleri halen meri taahhütlerinin işbu 
muahedename hükümlerinden ayrı ola
rak tesirlerini tamamiyle icraya devam 
edeceğini kararlaıtınnı,ıardır. 

Beıinci Madde 
Tasdiknamelerin teatisi tarihinden 

itibaren meriyete girecek olan işbu 
muahedename, on sene müddetle akdo
lunmuştur. İnkızasından bir sene evvel 
yüksek akit taraflardan hiç biri canibin
den feshedilmediği halde aynı müddet
le meri kalacak ve hep bu suretle de -
vam eyliyecektir. 

Yüksek akit taraflar 30 teırinievvel 
1930 tarihli türk - yunan dostluk, bita
raflık, uzlaşma ve hakem muahedena -
mesi ile 14 eylül 1933 tarihli samimi 
anlatma misakının meriyet müddetine 
müteallik hükümlerine rağmen, işbu 

muahede gibi aynı müddet zarfında 

merl olacağını kararlqtırmışlardır. 

Yunan basbakanı ve Romen delegesi 
dün aksam Ankaradan hareket ettiler 

(Başi 1 inci sayfada) 
üzerinde de ne derece tam olduğu bir 
derece daha sabit olmuştur. 

Bu sahada müteaddid naziık mesele
lere temas ettik ve müttefik surette ve 
sarih olarak gerek memleketlerimizin, 
gerek umumi sulh davasının menfaat
lerine mutabık kararlar aldık. · 

Bu kadar hararetli surette misafir
perver olan bu güzel hükümet merke- ' 
zinden gönderdiğimiz samimi aelamla
rı Balkan antantı memleketleri oku
yucularınıza iletmenizi rica ederim. 
Müşterek hattı hareketimizin dalına, 
bugün selamladığımız iyilik verici ne
ticelerin aynını vermekte devam ede
ceğine kati kanaatim vardır. 

Ekselans ~leıaksas'ın ıiirk 
gazetecilerine ıöyledikleri 

Ekselans Metaksas, türk matbuatına 
da aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

-Türk matbuatının güzide mümes
silleri vasıtasiyle Yunanistanın dostu 
ve müttefiki asil tüı:k milletine hara
retli selamlarımı gönderıiyorum. 

Asil türk milletinin yüksek zimam
darları ile her yeni temas, ünyonumu
zun derinliğini gittikçe daha bariz bir 
surette göstermektedir. 

Büyük memleketinizden, bu derece 
misafirpjerver güzel hükümet merke
zinizden ve Ulu Şefiniz ile ve aynı za
manda başvekil Celal Bayar, hariciye 
vekili Dr. Aras ve hükümetin diğer a
zalarıyle yaptığım görüşmelerden u
nutulmaz hatıralar götürüyorum." 

Ekıelanı M etakıaı 
kan Celal Bayar, dış işleri bakanı Tev
fik Rüştü Aras, lç işleri bakanı ve 
P:arti g~el se~reteri Şükrü Kaya, ve
kıller, Rıyasetı cumhur başyaveri Ce
lal Üner ve hususi kalem direktörü 
Süreyya An<lerıiman, Başvekalet müs
teşarı, Ankara vali ve belediye reisi 
Nevzat Tandoğan, Ankara garnizon 
k~mand~r general Kemal 1Gökçe, kor
dıplomatık, Dış işleri bakanlığı ve e
len, romen elçilikleri erkanı Ankara 
merkez kumandanı, emniyet müdürü 
tarafından selamlanmış ve mutad me
rasimle uğurlanmı,tır. 

Balkan antantı daimi konseyinin 6 
mcı toplantısına iştirak etmek üzere 
memleketimize gelen ve dört günden
beri hükümet merkezinin misafiri ola
rak bulunmakta olan elen başbakanı 
Ekselans Metaksas ile Romen Dış ba
kanlığı müsteş_arı Ekselans Komnen 
dün akşam saat 20.20 de mihmandarları 
ve refkatindeki zevat ile birlikte hu
susi trenle İstanbula hareket etmişler
dir. 

Dost ve müttefik devletlerin muhte
rem mümessilleri, istasyonda Bqba-

Aynı trenle elen ve romen matbuat 
mümessilleri de İstanbula hareket et

mişler ve istasyonda tilrk meslekdaşla• 
rı tarafından uğurlanmışlardır. 11 

Grazta naziler 6üjill[ 
bir nümayİ§ yaptılar 
Asker kuvvetlerinin müdahalesi 

üzerine vaziyet biraz yatıştı 

Soyetlerde yeni 
tevkifler 

Moskova, 28 (A.A) - Royter bildi
riyor: İki martta askeri mahkeme ö
nünde mühim bir muhakeme başlaya

caktır. Maznunlar tedhişçilik, Sovyet· 
ler Birliğini tahrib ve bilhassa Uk
ranyayı, Gürcistanı, Azerbaycanı, Er
menistanı ve Viladivostoku Sovyetler 
Birliğinden ayırmak teşebbüsile itham 
ediliyorlar. Maznunlar 22 kişidir. Bun 
ların arasında Buharin (Pravda baş 
muharriri ve eski i(;ra komitesi ba
sından), Rikof (eski icra komitesi re
isi), Yagoda (eski Gepu reisi), Kris -
tinski (eski hariciye komiser muavi
ni), Rakovski, Rosenholtz ve 1vanof 
da vardır. 

Dört doktor, profesör Levin, Plet
nef, Kasekof ve Maksimof da suykasd
cılık ve Maksim Gorki'yi Gepu reis
liğine Yagoda'dan sonra gelen Menz
linski'yi, devlet plS.nları dairesi reisi 
Kufbişef'i zehirleyip öldürmekle it
ham edilmektedir. 

Muhakeme aleni olacaktır. 

Tas ajansının verdiği tafsilat 
Moskova, 28 (A.A) - Tas ajansı bil

diriyor: Sovyetler Birliği iç komiser
liği "Sağ cenah ve Troçkistler bloku., 
ismi verilen suykasdcı grup hakkında 
ki tahkikatı bitirmiştir. Tahkikat, bu 
grupun Sovyctler Birliğine düşman o -
lan bazı yabancı devletlerin casus teş· 
kilatları tarafından tertib edildiğini 

göstermiştir. 
Suykasdın bir çok idarecileri, bir 

çok yıllar bu casus hizmetleri için ça
lışmışlardır. Suykasd fikrinin başında 
millet düşmanı Troçki bulunmaktadır. 
Troçkinin 1921 den beri yabancı bir 
casus teşkilatile alakadar olduğu sabit 
olmuştur. Blok şeflerinin ekserisi, sa
botaj, iftirak, tedhit icraatına Troçki, 
Buharin ve Rikof'un emirlerile ve ba
zı yabancı devletler kurmaylarının ha
zırladıkları geniş mikyasta planlar da
iresinde devam ediyorlardı. 

Mlittehimler, Kuybitef, Mejinski 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 
tir. 

Graz sokaklarındaki polis kuvvetle
ri takviye edilmiştir. Fakat ortada va -
ziyetin fevkaladeliğini gösteren bafka 
bir alamet yoktur. 

Stirya'nın muhtelif noktalarında 

toplanan nıazilerin Graz'a gelmelerine 
mani olmak için bu sabah Viner Neust
tadt'dan gönlerilen askeri takviye kıta
ları pek kalabalık olan kafilelerin şehre 
girmeeine mani olmakla iktifa etmit -
terdir. 

DUn sabah §ehrin üzerinde uçan 
tayyareler Graz civarında Tıbalemau 
tayyare mektebinden, gelmekte idiler. 
Bunlar bombardıman tayyareleri de
ğildirler. 

Nazi içtimaları dağıtıldığı esnada 
Stirya'nın muhtelif noktalarında ba
zı hadiseler cereyan etmiş, fakat kim· 
seye bir fey olmamıştır. 

Hükümet makamları vazifesinin 
ifası esnasında ordunun gösterdiği 
disiplinden memnuniyet beyan etmek 
tedirler. 

Grazda alınan tedbirler sayesinde na
ziler a'8yişi bozamamışlar ve Alman
yanın yeni bir müdahalesine sebebiyet 
ve~cek bs.diseler sıkaramamışlardrr. 

Grm, A.vuıturyanın Münil:'i! 
Graz, 28 (A.A.) - Royter ajanıı 

muhabirinin bildirdiğine göre, Styer 
nasyonal sosyalistleri, Graz'ı Avu ... 
turyanın MUnih'i yapacaklarını aöy· 
liyorlar ve hatta müfritler Viyana 
üzerine bir yürüyüşten bile bahsedi
yorlar. 

ve Gorki'nin öldürülmeleri tertibatını 

idare etmi~erdir. Bu i§te mahkemeye 
sevkedilecek olanlar şunlardıı:: 

Buharin, Rikof, Yagoda, Krestinski, 
Zakovski, Rosenholtz, Feyzullah Ho" 
cae(. Şarangoviç, Zubaref, Bulanof, Le" 
vin, Pletnef, Kakakof, Maksimof .,e 
K.riuçkof. 

Muhakemeye 2 mart 1938 de So~ .. 
yetler Birliği temyiz mahkemesinin ar 
keri kolleji önünde başlanacaktır. 
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Yüzde yüz yerli hikaye 

LADES! 

" . • 0ıınasına rağ.:ı: aşı haylı ılerlemıf ha-
tnen hala "genç şair" unvanını mu i
faza eden Bilal, cebinden not def ter 
ni çıkarıp kaydetti: 

935 ••ı.r h . f di 12 'ubat ~,azan anıme en - . .. 
- Bir boyun bağı - Bir ipeklı ççrap. 

Şiir yazmak kadar lades tut_u~: 
tan da hoşlanan bu ,pire bu yırm 
kaydını yaparken sordum: 

- Demek üstad, hala kolaylıkla tu-

tuşabiliyorsun 1 • ~ 
Cinaslı latifemi dinleyen Bılal, not 

'"'.Iterinin yanı bafmda cebiooe d~:~ 
~fus cüzdanındaki doğum tarı ını 

Yasan : Toplu iğne 

d f "krimizde hep di böylece aklımız a ı •w• • 
.' 'b" :-izi bu baş başa yedıgunız ye-

bırı ır"".. • d" ~ · f la he 
w. hem de ladesin ver ıgı az -

megı, merakla yaşatmış oluruz 1 yecan ve 
_ Peki nesine? 

_ Birer gönüle ! 

- Canım onu bırak, onu zat~n bir~
biriınize vcrmitiz ; onun dışında nesı-

ne? "k N"h t . Bir türlü karar vercmed1 · ı ayc 
dedi ki: 

_ Aldanan kendi istediğini alıp ve-

ıecek... .. 

i~K·JOl•l•l"IU 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : lstanbul eczanesi 
Puartesi : Merkez ,, 
Salı : Ankara " 
Çarşamba : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe : Halit ve Sakarya " 
Cuma : Eıe ec:zaneal 
Cumartesi : Sebat ve Yeniıehir • 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumart~•i 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
ıu5 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteai sünlerinden baıka 
H A L K sinemaaında hersüıı halk 
matineleri: 12.15 

Film degişme sünleri: 
P a z a r t e ı i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefo!'• müra
caat, şehir: (1023-1024). :- Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrık ve Hava~az! 
Arıza Memurluğu: (1846). - M~AJerı 
Şehir Anbarı: (3705):-: .Ta k.s ı. Te
lefon numaraları: Zıncırlı camı cıv~n: 
(2645, 1050, 1196). - S~pazarı cıva
rı: (2806, 3259). - Yenışehır, Havuzba
şı, Bizim taksi: (232~) .- Ha.vuzbaıı: 
Güven taksi: (384~); Bırlık ta~sı: (2333) 
- Çankırı caddesı, Ulus talm: (1291). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah 
İlk 

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

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

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

Ulus M. dan Keçiören'e 
Kec;iören'den Ulu• M. na 

Ulu• M. dan Etllk'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

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

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

Yenişehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 

sefer 
6.45 
1.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

7.00 
7.10 

S. pazar1'ndan Akköprü'ye 6.45 
Akkoprüden S. pazarı'na 8.00 

Ak tam 
Son 
aefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
1!1.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.30 
9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon aıasında her 
bet dakikada bir aefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 'ye kadar vasati her beş dakika
da; aaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki aon seferlerle bunların Ulus Mey-

Balkan antantı konseyi 

Elen ve Yugoslav . basınında 
hararetli tefsirler yapılıyor 

Yunanistan 
Akropolis gazetesi, başmakalesinin 

başlığında balkan antantının. manası 

nedir? sualini sormakta ve buna Tuna
nın haricinde bulwıan milletlerin geç
mişteki harblerinin kardeş harbi oldu
ğunu nihayet anladıklarını kayıd su
retiyle cevab vermektedir. 

Gazete diyor ki : 
"Balkan antantının aşıladığı bu de

rin anlatış, barı'ın muhafazası için en 
iyi psikolijik imildir.,, 

Ellinikon Mellon gazetesi balkan an 
tantı sayesinde, az~ devletlerin ~nt~r
naayonal vaziyete filen sulhçu bır hız
mette bulunan yedinci bir devlet teş

kil ettiklerini bildiriyor, 
Mesager d' Aten gazetesi yazıyor : 
"Balkan antantı hı.ikümetlerinde te

yit ettikleri gibi müsalemetpevrdir, 
fakat bütünlügüne ve istiktaline yapı
lacak her suykaste mukavemet için i
cabeden kuvvete maliktir. 

Gazeteler, B. Metakaasla Dr. Aras-' 
ın nutuklarını tefsire devam ediyor
lar. 

Katimerini gazetesi, Balkan antantı
nın ihdasından beri yaratılan tesanüd 
fikir ve ruhundan bahsederek diyor 
ki : 

"Bu fikir ve ruh, B. Rüştü Arasa 
balkanları barı§ bölgeai olarak tavsif 
etmek ve başvekil B. Metaksasa da an
tan tın enternasyonal sahadaki barışçı 
nüfusunu kaydetmek imkanını vermiş
tir.,, 

Proia gazcteei, baı ~kalesinde bal
kan antantı fikrinin bi barış ve terak-

rette tekid eyliyeceğini bildirmekte
dir. 

Balkan heyetlerine karşı Türkiye~ 
gö.terilen samimi iyi kabulü ~ahıs 
mevzuu alan Katimerini, diyor kı: 

"Elen başvekiline yapılan sempati 
tezahürlerini elenler ti kalplerınde 
hissetmişlerdir. Zira, tÜrk - elen dost
luğu, diğer Balkan doetlukları çerçe
vesi içinde, harareti ile iki mil~et. a~a: 
sındaki tesanüdün bütün genışlığını 
teyid eylemektedir. Ankara toplant~s.ı, 
Avrupanın bu kısmında bu derece ıtı
na ile vücude getirilen bu esere mu
hakkak surette yeni bir metanet ilave 
edecektir. 

T ürkiyed eki tezahürlerin 
mana•ı 

Proia gazetesı, elen, yugoslav ve ro-
men delegelerinin yolda bulugmaları
nı Ankara'da hararetli bir surette 
k~rşılanmalarını, Balkan delegeleri
nin Reisicumhur Atatürk tarafından 
ilk gün kabul olunmalarmı tebarüz et
tirdıkten sonra diyor ki: 

"Bütün bu tezahürler, Balkan müt
tefiklerinin fikir ve hedef birliğini sa
rih surette göstermektedir. Bu seferki 
toplantı, çok mesud şartlar altında a
ı;ılmıf bulunuyor. Dört memleket ara
sındaki işbirliği zihniyeti ve mevcud 
dostluk, bu konferanstan yeni biı:; kuv
vet alacak ve ayni zamanda, bugünkü 
enternasyonal kaygılar ortasında Bal
kan sulhu daha ziyade resanct kcabe
decektir." 

Balkan antantının hedefleri 
Eleftrun v ima, B. Meta.kaas'ın türk 

ğünün preatijinde bir ar~~ d~e~· 
tir. İşte, komeyin devrc~n böyle bir _ı· 
timad havası içinde ve menfaatlerın 
tıpkılığını tazammum eden bir idrak, 
ile açılmıftır .• 

Gazete, doktor Arasla B. Metalasa
sın söyledikleri nutuklara tekrar te• 
mas ederek, balkan antantının mümtu 
mümessillerinin balkan politik ve eko
nomi kistiklali ideolojisine ve düny~ 
önünde yarım adada hakim olan yenı 
realist vecheye terccman olduk~arıru 
bilhassa kay.dediyor. Müstakil ıcraat 

ve politik realizm ba1kan an.tantı~ı~ 
Avrupa ile olan münaaebetl~r~ndc, ıkı 
karakteristik unsurdur. Gerısı hayal· 
dir. Geniş toprakları üzerinde bar"ın 
teminine çalışan balkan antantı, .bat
kalarının işlerine müdahale suretıyle. 
halen Avrupada hüküm süren esatcn 
nazik vaziyeti hiç bir şekilde karıştır
mak istemiyor. 

İşte Yugoslavya, İtalya ile bir 00.t
luk paktı aktederken ve bu suretle 
kendi münasebetlerini, antant azam
dan olan ve Akdenizde sahili bulun~ 
iki devletin İtalya ile daha evvel mü
masil paktlarla tesis ettikleri mü?~· 
betlerle hem ahenk kılarken, bu düıun· 
ce ile hareket etmiştir. 
Diğer taraftan daimi ~o?ıey, bu es

nada Yugoslavyanın yenı ıtalyan _ka
nun esasisine tevfikan, RomayamaJCS
te İtalya kıralı ve. H:Weşi~tan ~para
toru nezdine yenı bır elçı tayın eyle
diğini ve halen aynı vaziy~tte bu~una.n 
Romanyanın da bilateahhur ~enı bır 
elı;i tayin etmeye kara.r ~ermıı bulun
duğunu müŞ:alıede etmııtır. 

Yukarda mevzuu baıhiı Akdeniz po
litikası hakkında balkan antantı azaaı 
arasında mevcud tam fikir mutabek~
tini bir kerre daha isbat eden ~u vaki
alar karşısında konsey Ak?e~ı~ _hav
zasında enternasyonal i9. bırlığını ~o
laylaştırmak için, Yunaruı~n ve '!ur
kiyenin Habeşistan me~ole~ındekı hat 
tı hareketlerini lıtalya ıle ıdame er
ledikleri dostane münasebetlere tevfık 
etmek üzere icabını yapmaları lazım 
geldi kanaatindedir. 
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ekte-dir, 

gazetecilerine yaptığı beyanatta söy
lediği "Konsey, Balkan antantının ku
ruluşundaki iman ile toplanmakta~ır 

.A.S.!.l 1-!-.--U- .:....:ı-.ı.:. :t- ~Luuao...a.. 
Konsey, İtalyanın ~o~trö mukave

lename5ine muhtemel ıltihakı yukarda 
kaydedilen enternasyonal ifbirliğ~ sa
haaında mühim bir adını atılacagına 

da kani bulunmaktadır. 

Bir gün gene onunla baş başa idik. Posta Saatleri dı ve bahsi çabucak değiştirerek yenı 
Çıkan bir şiir mecmuasında, bir ingiliz 
fairfoden intihal yolu ile alınmıf mıs
taları okuyarak tatlı bir dedi koduya 
girişti. Fakat, dedi koduculuktaki bü
Yiik maharetine rağmen bu bahis, iste
diği, beklediği aliikayı toplayamazdı. 
Sosyetedeki erkekler de, kadınl~r da 
l'iazan'a bir boyun bağı kaybettırm~
lllek, bir ipekli çorap kazandırmak ı
Sin hep ladesten bahsetmeği daha mu
\'afık buldular. 

Ben, onun ellerini tuttum: 

- Ben, dedim, bu ladesten vu geçi
yorum. 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Elefteron Viİna gazetesi, doktor 
Rü,ıü Araa'ın nutkunun yalnız balkan 
milJetleri ar•md•ld sıkı birlikten 
flmdiye kadar elde edilen neticeler i-

tir" cümlelerinin yüksek manasını 
kaydettikten llOllra diyor ki: 

"Balkan antmtmın mukleki, hal
deki ye iatikbaldeld hldefleri buadan 
daha iyi bir surette aıılatılllbllir mi? 
Balkan milletleri, Balkan antantmdan, 
Balkan antantının ua devletler ile a
za olmıyan devletler ve buna benzer 
diğer kurumlar aruındatlri münaaebet
krini tanzim edecek ve milletler anun 
münuebotlerinin eaaıını tetkıil eyli
yecek ıulıh ve Adalet bekl~k.tedir." 

nirisi &ordu: 
- Bu lades oyunu nereden çıkmış 

itaba? Tarihini bilen var mı? 
Ötekisi cevab verdi: 

. - Nisan balığı ile, muharrem parası 
lle Yaşıt olacağını sanıyorum ama, on
lar da ne zaman başlamış,; kim_Ier t~ra
fından icad edilmiş, orasını bılemıyo
ruı:n. 

Sözü genç bir felsefe doçenti al~ı.: 
• - İşin, tarihi ile uğraşmak benı !1" 

&ılendirmez · fakat bütün bu saydıgı
nız oyunlar,' insanların biri birini al
datmak arzusundan doğmuştur. İnsan
larda bu arzu, bu duygu ise hilkat ka
dar es.ki olmak lazım. 

Genç kadınlar tuvaletten, elbiseden, 
danstan, hülasa bin türlü hafif ve ha
Yayi bahisten konuşmağa alıştıkları_ bu 
1~10nda bahsin böyle felsefeye, tarıhe 
dokülrnesinden hiç hoşlanmamışla~_dı. 
~lgun Yefazla rujlu dudaklarını buk
tuler. 

Fakat Şükran hanım, öteki a~~adaş
larının göstermediği alakayı g0&tere
re1c, gür kirpikli ve kenarları ne de ol
sa, biraz - ama pek az - kırışmış o
lan ·· ·· el tırnakl gozlerini süzerek ve guz . . 
1 Parmaklariyle bir hatib Jestı ya

Parak: 

d.- Evet aldanmak ve aldatmak! ~e-
11; ladeı bana ilk nifanlandıgıaı gun
tri, o günlerden aldanmaktan, aldat-
~k d· ~ · · hatırla-
tır. 

tan ne kadar çekin ıgımı 

11 
11k nişanlımı tanırsınız: Halden. ~

ıtıııa annemin babamın nıüaaa(./ıe e -
!bern · ' 1 ·şanlamnış-t•ı.. C'Sıne ragmen nası nı d 
.... ? nu da bir hikayedir ama. bur~ a 

at_ılatrnağa lüzum yok. Asıl onunla ye
dığirniz ilk heyecanlı yeınegi hatırl~
}'o · t" Ponu-rurn. Sofraya tavuk geJmış ı. 
Y<>nlarırnızı yedikten sonra: . 
.- lialduncug~um, dedim, baydı ~e: 

nını · b"rlerını e bir ladeı tutuşalım. Bır •~ 
Cotku · . · meae baş· 
1 n bır sevgıyle yenı sev • 
ayanlar için bu kadar ,basit ve masum 
eğıe il ··k manası nceıerin bile gayet b yu 
\'ardırı 

Onun için Haldun, bu fikri !e~kala
de, Parlak bir ~ey buldu; ellerını ı;ırp-
tı; T 

- Ne güzel olur! Ne güzel oh De-

TeabhUtJU ıs e kadardır. 

-Neden? Trea Saatleri 
• lfa7clarJıua'n ı Her ..ı.la l.20.H• - Çünkü sevgilim, bu oyunun sonu akeam 19,15 ve 19,45 

ne olacak? Ya sen beni aldatacaksın: de (l&lı, pcqembe, cu-
d marteal Toroa ailrat.) yahud ben seni. Halbuki önümüz e U_? 

Uzun bir a~k hayatı var. Bu hayat4 bı- 8amna battma: Heraila 9,15 (X.,..e-
T ri, Sn-as, Amu,. ba ribirimizi aldatmakla - ama ne mana- bat lb:erindedir.) 

da olursa olsun 1- ba,lamamız doğru Di,.rbalnr battı : HerıUn 9,40 
mudur? Zonculdak hattı : ,. 15.00 

Haldun, vaktiyle lades tutu~ak Kmkkale'7e ra7otobiis • 16.0S 

teklifini ne kadar parlak buldu ıse G O N D E L l K 
"mdi de bu fikri o derece harikulade 1--------

şı "k ha Hicri - 1356 bulmu~tu. Ladesten vaz gcçtı ve - Zilhicce: 28 
yatımıza biribirimizi aldatmakla baş- s. o. 

Rumr - 1353 
Şubat: 16 

S. D. 
Güneı: 6 34 lamadık ... Akpm: ıs oo 

Şükran susunca, orta ya9lı kadınlar, 
biraz gülüm6ediler; daha dul ve genç 
olanlar sordu: 

_ Hanımefendi, hikaye burada bi
tiyor mu? 

- Bitiyor! 
Bunun üzerine Şükranın yakrn ar

kadaşlarından ve sözünü sakınmayan-
Jardan birisi söz aldı: . .. 

_ Hikaye orada bitmez, dedı, Şük-

1 Haldun biribirlerini aldatma
ran a • "ki · 
mak llizım geldiğine ka~aat ettı erı 

.. ddetr.e birıbirleriyle lades tutuF-
mu :ıı -· • d"kl a . b kanaati degıştır ı erı z -
dılar, u .. k"" b" 
man artık tutuşamazlardı; çun u ı-
ribirlerini aldatarak ayrılmışlardı. 

Uçan kaleler 

filosunun seyahati 
Vaşington, 28 (A.A.) - "Uça~. Ka-

l l .. denilen altı parçadan murek-
e er 'd d k b filo Buen09 Ayres eı: av et ae-
ehatin{ bitirerek Virjinaya'da kiin 

ya F'l Lc:i glcyHeld'c vasıl olmuştur. ı o, 
: merhale olarak hiç bir yere ujra

:'aksızın üç bin beş yüz kilometre 
mesafe katetmiştir. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hoz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

Teşekkür 
Aktarlar ailctıi büyük kayıpları An

kara aaylavı B. Rasim A~arın vefatı 
dolayıaiyle derin acılarına gerek tifa
hen ve ıerek tahriren iştirak lütfunda 
bulunan sayın dostlarına teşekkür ve 
minnetlerini sunar. 

l>AAZ 
K[L\HElfR 

, 
~-+---i-+--

2 ..,._~~t-
3 
4-
5 

Soldan ula: 

9 

ı- Merdivenin bir ayalı - Uçüncü phıı 
2- Hamle (blli) - ~ delil, 
3. İstirahat halinde. 
4- Bir feryad - Kısır. 
5- Otua sün - Horozwı diıisi. 
6- Ateı tutan llet 
7- Elmanın arbdaaı. 
8- Partimizin altı allmetınden biri - Bir 

erkek iami. 
9- Oturmamış - Kırmızı. 

Yukarıdan aşafıy11: 
ı- İzmir civarında harabeleriyle mefhur 

bir yer. 
2- Bir tatlı su bahtının renci - Evet -

Rey, 
3- Alan - Litife. 
4- Kapıyı açar. 
5- Donuk renkli. 
6- Kamı tok değil - Evin iç babçe.i. 
7- Urkiintü ·Ti ki 
8· Birin iki misli • Bir nota. 
ıl- Uaımaktaıı emir - Su ıeçmu toprak 

tibariyle delil, aym Amanda, ilerdeki 
it blrlifinden plrac:ak noticeler hak
kında da iman fıfkırdığını yazıyor. 

Varadini yazıyor : 
Şevk ve heyecanlı olan tilrk tealıfl

ratı bizi aevinclirme~ec:lir. Biz bundan 
dolayı mütehayyir değiliz. Zira bal
kan antantı konaeyi itimad havası için 
de toplanau.,ıır. 
Aynı gazete, bu nutkun bütün bal

kanlarda derin bir akia bulaca&ını 
kaydetmektedir. 

Eatia gazetesi "Balkan antantının 
dinamik umurları,, bafhğı altında, 
yazdığı makalede, do!Gtor Araaın nut
kundan antantın programını taarih e
den kısımları naklederek diyor ki : 

.. Balkan devletlerinin politik ve e
konomik iatikamederinin korunması, 
yalnız kendilerini ve kendi milletleri
ni değil, aynı zamanda Avrupayı ve u
mumiyet itibariyle Avrupa medeniye
tini alakadar etmektedir. Zira mede
niyete ve antantlarına hizmet eden bu 
milletler barış için kuvvetli bir garan
ti tetkil etmektedirler. Türkiye hari
ciye nazırının dört devletin hariciye 
nazırının muttarit bir surette hem da
hili kuvvetlerini ve hem de harici mü-
dafaa vasıtalarını takviye ettiklerini 
bilhassa kaydetmif olması huıuai bir 
ehemmiyeti haizdir. 

Bu çifte vazifeyi balkan milletleri 
tlındiye kadar yapmışlar ve şimdiden 
sonra d• yapacaklardır ve bunu yapar
ken, aralarındaki pasifik it birliğini 
zayıflatmanuşlar, bunu daha tam ve 
daha samimi bir hale koymutlardır. 
Balkan millotleri milli müdafaalarının 
teşkilatlanmasının umumi barı, için 
bir tehdid olmak şöyle dursun, bilikis 
ve milletlerin uğruna bir çok fedakir
lıklara katlandıkları barışın en emin 
bir surette tarsini arzusundan mülhem 
dir. Bu ülküler, baprıldığı zaman, 
balkan antantının şimdiye kadar elde 
ettiği muvaffakiyctler izah edilmif o
lacaktır. 

YıgoslaYya 

Yugot1lav matbuatı, tUrk, yunan ve 
romen gazetelerinin balkan antantı 

konferansı hakkındaki - tefairlerıni 
neşretmektcdir. 

Matbuat, doıt ve müttefik memle
ketler matbuatının Ankara konferan-
aından sonra balkan milletleri arasın
daki dostluğun ve ifbirliği arzusunun 
kuvvetlenmif olduğunu ve tirhdiki en
ternasyonal enditelerin arasında bal
kanlarda ıulhun kuvvet bulduğunu 
müttefikan teslim ettiklerini kaydet
mektedir. 

Vereme gazetesi, Ankarada balkan 
antantı konseyinin ilk celsesi hakkın
da, hususi surette gönderdiği muhabi
ri B. Svetovkinin telefonla verdiği u
zun bir makalesini neşretmektedir : 

Mcaul dörıt nazır, antant azası ile 
komtuları arasında mevcud münase
betleri gözdeıı geçirmişler ve balkan 
antantının milletler arasında hakiki 
bir barıf ve dostluk platforma haline 
gelmesi için yeni aelih imkanlarını 
tetkik etmiflerdir. 

Daha bu celaeden sonra iıti.kbal hak
kında herkes nikbin görünüyordu. Bal 
kan antantının, doğduğu yer olan An
karada hayatiyetini, eleatikiyctini ve 
Avrupadaki yeni vaz.iyetlere uymak 
kabiliyetini teyid etmesine intizar edi-
liyordu. J 

Mükemmel doatlar olan dCSrt nazır 
arasında &izli celıec:le cereyan etmiş o
lan görütmeler, dört ıene mevcudiyet
ten sonra, balkan antantı devletleri i
çin kendi aralarında hiç bir meaele 
mevcud olmadığını göetermittir. 

Halen mevcud meseleler yalnız an
tantın balkanlar harlcindrki i'ler kar
fısında ittihaz edeceği hıı...ckct hattı
na taalluk etmektedir. 

Geçici politik ihtiyaçlara hizmet ar
zusundan doğan diğer enternasyonal 
grupmanlar son senelerde zayıflamı9 
veya inhilile uğramıştır. Buna muka
bil, balkan antantı son aenelerln çetin 
imtihanlarından her zamankinden da
ha kuvvetli olarak çıkmzttır." 

Balkan hududlarını müdalaa 
azmi 

Gazeteler, Ankara te-lgraflarına ge-
nit ıütunlar ayırmakta ve bu toplantı
nın Balkan antantının ıulhsever pren
aiblerini ve dört müttef iıkin hududla
ı.ını müdafaa azimlerini parlak bir su-

Türkiye, Yunaniatan, Romanya ve 
YugoelaYyanm tefkil ettikleri camia
nın nüve.i o derece mütecanlıtir ki, 
camianın her bir uuının hudu<Uarı ü
zerinde her türlü ıelih, her türlü ph
si kuvvetlenme, devletlerden her han
gi birinin preatijinde her türlü büyü
me, aynı zamanda camianın bütünlü-

Balkan antantı daimi ko~yi, Ati· 
nada toplanan aon ekonomik konseyin 
kararlarını taavib etmiştir. 

Konsey, lapanya i9lerinde adam! 
müdahale politikasını idameye karar 
vermiştir. 

Antant aza.ı devletler, general Fran 
ko hükümeti ile temas tcsia ve bu ıu

retle ekonomik menfaatlerinin muha
fazasını temin maksadiyle, ajanlar yol
layabilecekler ve kabul edebilecekler
dir. 

Ebelans başkan Metaksatı ve Dok
tor Aras, Tüıık - Elen antant kordial 
paktından doğan i~irliğinin, mevcud 
teahhüdler çerçevesi dahilinde, kenıf
letilmesini muntazanmıın bir türk - e
len münzam muahede projesi tevdi et
mi,lerdir. 

Konsey, önümüzdeki iki içtimaının, 
eylül 1938 de Cenevrede ve ve fUbat 
1939 da Bükrefte yapılmasına karar ve 
rilmiştir. . • 

Dost ve müttefik Yugoslav ba,vekılı 
Ekselans B. Stoyadinoviç, Belgrada 
gitmek üzert. bel sabah saat 1,30 da hu
susi trenle Ankarayı terketmişlerdir. 

B. Sto;~dinoviı;, İatanbulda yalnız 
bir kaç saat kalacak Taksimdeki cwn
huriyet abidesine bir çelenk koyacak, 
şehri gezecek ve akşam dofrudan doğ
ruya Yuğoslavyaya dönmek Uzere 
Semplono ekspresine binecektir. 

Yuğoalavya başvekili, istasyonda. 
mutat merasimle, Başvekil Celil Ba
yar, Hariciye Vekili Doktor Araa, Da
hiliye Velcili Şükrü Kaya, kor diplo
matik azasından bir çok zevat ve hari
ciye vekaleti y~hek memurları tara
fından teşyi olunmuştur. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi her sene olduğu gibi bu sene de 
Ankara ilk okujle.rındaki zayıf ve 
kimsesiz (603) çocuğa hergün etli ıı
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ço
cuğun bir öğünlük yemeği ekmeği ile 
beraber bef kuruı tutmaktadır. Her 
vatanda! kuruma beş kuruş yardım 
etmek ıuretile yoksul bir yavruya kan 
ve can vermif olur. 

Kurumun dükkin ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına bef kurut at
mak suretiyle yapılacak yardım da bu 
güzel maksadı temin eder. 
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Kürük ilan cartlara mektedir. Yeni hamam apartmanı kat 
lr 'I 2 Tel: 3714 1022 

Dört satırlık küçUk ilinlardan: 
Bir defa ic;in 30 kuruş 
İki defa ic;in 50 kuruş 
Üç defa ic;in 70 kuruş 

i Dört defa ic;in 80 kuruş alınır. 

İ
i Devamlı küçük ilanların her defaııı 

için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 

1 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki bo5lultlar müstes-
na SO harf itibar edilmiştir. Bir küc;ük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay. 

L~~~.~~.~::1.~.:~:~~· ....................... .. 
iş arayanlar: 

Meslekten yetiımiı tedris usulüne 
vakıf bir öğretmen - Türkçe ile mu
kayeseli pratik ve grematikal fransız
ca öğretmektedir. Ulus: C. B. rumu • 
zuna yazı ile müracaat. 1077 

Mühendis - Yalnız Nafıa Bakanlı
ğına tazminat borcu olan serbest bir 
mühendis iş aramaktadır. Ulus'da 
M. h. s. rumuzuna yazı ile müracaat 
edilmesi. 1097 

Almanca ve türkçe bilen ecnebi bir 
bayan iyi bir türk ailesi nezdinde mü -
rebbiyelik veya her hangi bir iş aramak
tadır. R. E . Ulusa müracaat. 1142 

Kiralık: 

Kiralik ucuz daireler - Maltepede 
2 oda birer hol, mutfak, banyo, çok kul 
lanışlı 2 daire. Maltepe bakkalı Abdul
laha müracaat. 1024 

Bayan ve aile için - Üst kat sıhi ve 
kaloriferli 1 veya 2 oda. Bakanlıklar 

Karakol yani Olgunlar sokak Tan a
partman kapıcıya müracaat. 1069 

Kiralık kat - Yeni şehir Demirtepe 
Urunç sokak Na: 2 apartmanın zemin 
katında dört odalı bir daire kiralıktır. 
Telefon: 1348 1078 

Kur lar : 

Satılık: 

Sablık arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel mevkiinde bakanlıklara yüz 
metre mesafede yeni yapılacak B. M. 
Meclisine giden caddenin köşesinde 25 
M. cepheli. Tel: 2884 879 

Satılık arsalar - Yenişehir Karanfil 
sokak Nafıa karşısında 485 m2, Sıhiye 
vekaleti yanında 490 m2 iki arsa acele 
satılıktır. Telefon; 1449 939 

Sablık apartnnan: Yenişehrin en gü
zel bir yerinde yılda 6500 lira kira ge
tiren yeni konforlu bir apartıman satı
lıktır. Kolaylık gösterilecektir. Kara
oğlan Koç apartımanı No. 4 komüs-
yoncu H. Dilman Tel. 2181 999 

SATILIK - Etlikte cadde üzerin
de üçer oda birer salon ahır ve garajı 
havi iki daireli ev ucuz satılıktır. Nli
mune hastahanesinde Dr. Kamileye 
müracaat. 1006 

Satılık arsa -Sıhhiye Vekaleti ya
nında asfalt cadde köşesinde 27 - 37 
cephelidir. Blok apartıman inşasına mü-
saiddir. Tel. 3059 1039 

Satılık arsa - Yenişehir konur so
kak 373, Maltepede en hakim yerde 625 
M. ehven fiyatla verilecek. Tel. 1538 

1040 

i\cele Sabhk Arsa - Karanfil soka
ğında 500 metre 15 metre cephe. En 
müsait fiat 15 lira. Müracaat: 16 Se
lanik cad. Tel: 2323 1057 

Satılık iki arsa - I. Yenişehirde Sö
zenler cadd. Yiş sokağında. II. Ankara
da - Yangın yerinde. Ehven bir fiatla 
acele satılıktır. Ulusda (S.) rumuziy-
le. 1079 

Satılık elbise ve halı - Siyah dantel, 
boncuk ve tafta olarak üç parçadan 
mürekkep gece elbisesi, 70 lira. 1 acem 
seccadesi, 60 lira. A. B. No. 25 Posta 

2 ayda diploma - Mart başında baş- kutusuna yazılması 1127 
lıyacak olan daktilo kursunun 44 üncü SATILIK - Merakla yetiştirilmiş 
devresi iki ayda diploma verir. Yenihal iyi ötüşlü beyaz ve san kanaryalar ha
arkası Yenihamam apartımanı . kat 2 reket dolayısiyle ucuzca satılıktır. İsti
Tel: 3714 1020 yenlerin Cebeci çamaşırhane civarı Uz

görenler sokak No. 10 A. ya müracaat-
ları. 1134 44 üncü devre - Daktilo kursu ay 

başında bu devresine başlıyor. Hergün 
kayıd ve kabule devam etmektemr: --,, -
Yenihal arkası Yeni hamam apartmanı PiYANO ARANIYOR- Piyano-
kat 2 Tel. 3714 1021 sunu satmak veya kiraya vermek isti-

Daktilo kur&u - Tahsil aranmaksı- yenlerin Ulus Gazetesinde Haydar 
zın herkesin girebileceği bu kurs Pinyala müracaatları 1025 

Ankara icra Dairesi Gayri Menkul 
Satış memurluğundan : 

Izaleyi şuyudan dolayı satılmasına 
karar verilen Ankaranın Demir Fır
ka mahallesi Mescid sokağı 491 ada 
6 parsel 10 kapı 14 umum numarada 
kayıdh ev aşağıdaki şartlar dairesin
de açık artırma ile satışa çıkarılmış
tır. 

EVSAF ve MÜŞTEMİLATI : 

125 metre murabbaı arsa üzerine 
yapılmış ahşab evin sokağa iki kapı
sı olup ufak bir taşlık zemin katta· iki 
ahır ikinci katta bir hela üç oda ve üç 
eofa üst katta iki hela bir sofa ve üç 
oda mevcuttur. Muhammen kıymeti i
ki bin beş yüz liradır. 

SATIŞ ŞARTLARI : 

1 - Satış peşin para ile olmak üze
re 4. 4. 938 tarihine müsadif pazarte
si günü saat 14-16 ya kadar icra dai
resi gayri menkul satış memurluğun
da yapılacaktır. 

2 - Talihler takdir edilmiş olan 
yukarıdaki muhammen kıymetin 

% 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubiy
le kanunen teminat olarak kabul edi
len hazine tahvileri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 ini bulduk
tan ve üç defa nida ettirildikten son
ra mezkur günün on altıncı saatında 
en çok artıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihdeki artırmada tek
lif edilen bedel muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmadığı takdirde 19. 4. 938 
tarihine müsadif Salı günü saat 14-16 
ya kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok·artırana ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakib veril
mediği takdirde üzerine ihale edile

nin talebi üzerine ihale tarihinden iti
baren kendisine bedeli ihaleyi tesli
mi vezne eylemesi için yedi gün ka
dar mehil verilecektir. İşbu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı 

takdirde ihale bozulacak ve bu tarih
den evvel en yüksek teklifde bulu-

nan talibine teklif veçhile almağa 

razi olup olmadığı soruldulotan sonra 
teklif veçhile almağa razi ise ihale 
farkı birinci talibden tahsil edilmek 
üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek
lif veçhile almağa razi olmazsa gay
ri menkul yeniden onbeş günlük ikin
ci artırmaya çıkarılacak en çok artı
ran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu harcı 
müşteriye ihale tarihine kadar olan 
müteraki mvergi ve dellaliye resmi ise 
satış bedelinden ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların gayri menkul üzerinde
ki haklarını ve hususiyüle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsıbiteleriyle 20 gün içinde dairemi
ze bildirmeleri Iazımdır. Aksi takdir
de hakları tapu siciliyle sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmaya iştirak edecekler 
10. 3. 938 tarihinde 933/ 174 numara 
ile dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulundurulan ~rtnamemizi okuyabi-
lirler. 1138 

· ·Mahkemelerden 
Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 

Dahiliye vekaleti namına Avukat 
Güzide Alapar tarafından nüfus umum 
müdürlüğü şube müdürü Ali Rıza
nın nüfus umum müdürlüğünde me
mur bulunduğu zaman avans olarak al
mış olduğu 37 lira 36 kuruşun tahsili
ni dava eylemeleri üzerine Ali Rıza

nın vefatiyle varisleri aleyhine açılan 
alacak davası üzerine dava edilenler
den Lütfinin gösterilen adreste olma
dığı gibi yeni adre&i de belli olmadı

ğından mahkemece ilanen teıbliğat ya
pılmasına karar verilmiş, duruşma 24-
3-938 tarihine saat 9 a bırakılmıştır. 

Mezkur tarihte mahkemeye gelmediği 
niz veya bir vekil göndermediğiniz tak 
dirde gıyaben mahkemeye bakılacağı 

davetiye ve dava arzuhali yerine kaiın 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(543) 1128 

. ·' 
Kazalar ·~ 

Elektrik tesisatı 
Kmık Belediye Riyasetinden : 

1 - Belediyemizce yaptırılması ka
rarlaştırılan elektrik tesisatı gerek 
kapalı zarf ve gerekse pazarlık sureti
le iki defa ilan ettirildiği halde keşif 
bedelinin kifayetsizliğinden dolayı ta
lip bulunmadığından belediye mecli
sinin şubat - 938 içtimaında keşif be
deline ( 434C) zam erlilerek bütün te
sisat (27796) lira 34 kuruşa çıkarılmış
tır. 

2 - İş: Kınık belediyesine aid elek
trik tesisatıdır. 

3 - Eksiltme: Kapalı zarf usulü ile
dir. 
4- Eksiltme müddeti: 16- şubat -938 

tarihinden 3 - mart - 938 tarihine kadar 
15 gündür. 

5 - İhale martın 3 cü gününe mü
sadif perşembe günü saat 16 buçukta
Kınık belediyesinde encümen hu
zurundadır. 

6 - İhale: 2490 sayılı artırma, eksilt 
me, ihale kanununun hüküm ve kaide
lerine göre yapılacaktır. 

7 - Tesisatın keşif bedeli (27796) 
lira 34 kuruştur. 

8 - Teminat muvakkate (2084) lira 
72 kuruştur. 

9 - Tesisatın şekli nafia vekaletin
ce musaddak proje, plan, şartnamei 
fenni, muka ~ e lename, ve vekaletin 
kuyut ihtiraziyesi nazarı dikkate a
lınmak kaydiledir . 

, ' 

Şirketler 

Hissedar heyeti 
umumiyesi toplanhsı 
Trabzon Elektrik Türk Anonim 

Şirketinden : 

Hissedarlar heyeti umumiyesi 30 -
mart - 938 çarşamba günü saat 14 de 
Trabzonda şirket binasında alelade 
surette toplanacağından nizamname 
mucibince iaakal on hisseyi hamil his
sedarların içtima gününden bir hafta 
evveline kadar hisse senedlerini veya 
bunlara sahip olduklarını gösteren ve
sikaları şirkete tevdi ederek duhuliye 
verakası almaları ilan olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ : 

1 - İdare meclisi ve mürakib rapor
larının okunması, 

2 - 937 senesi blanço ve kar ve zarar 
hesablarının tetkik ve kabulü ile mez
kur seneye aid hesabat ve muamelattan 
dolayı idare meclisi azalarının ibrası. 

3 - İdare meclisinde inhilal eden 
bir azalık için nizamname mucibince 
meclisi idarece muvakkaten intihab 
edilen zatın azalığının tasdiki . 

4 - 938 senesi için mürakib tayini 
ve gerek mürakib ve gerek meclisi ida
re azaları için ücret ve hakkı huzur 
hakkında bir karar ittihazı. 

(553) 1136 

.111111111111111111111111111111111111111~ -E ÜÇ SlLAHŞORLER 
- Çarşamba günü akşamından iti- E 
: baren H&lk sinemasında -- -

10 - Planların tedariki: Eksiltme 
şartnamesi, şartnamei fenni, ve bina 
mütedair evrak (2) lira mukabilinde 
Kınık belediyesinden alınabilir. 

1065 ':1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~---REÇETELERİNİZİ ' 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües· 
aeıata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Uluı, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1--613 

1 - 3. 1938 

Haydutlardan intikam 
almak için haydut olmuş! 
Brezilyanın en korkunç haydudu, 

hemen hemen ıssız denilecek derece

de insanı az olan Serpige vilayetinde 

geçenlerde öldü. Haydudun adı Vir

golino Ferrieradır. Onun ölümü, ken

disine izafe edilen bir hikayeyi ha

tırlatmağa vesile teşkil etti. 

Virgolino Ferriera, uslu akıllı ve 

çalışkan bir adamdı. Günün birinde 

Ferriera ailesinin başına aşağıdaki 

felaket geldi: 

Bir akşilm, Ferriera ailesinin beş 

oğlu i~lerini bitirip eve döndükleri 

zaman anne ve babalarını ölü olarak 
buluyorlar. Zavallı karı ve koca, polis 

ve jandarmanın bir türlü ele geçir
meğe muvaffak olamadığı bir haydud 
çetesinin kurbanı gidiyorlar. Ana ve 
babasının öldürülmesinden son dere
ce müteessir olan Virgolino Ferriera, 
kendi ifadesine göre, "sosyeteden in· 

tikam almak ve kan davası güdınetc 
için" diğer dört kardeşiyle birlikte 

ayrı bir haydud çetesi kuruyor. 

Bu çete kurulduktan sonra, bu bCf 
kardeşin yapmadığı cinayet kaltı11' 
yor. Her tarafa dehşet saçıyorlar, f'Jİ' 
hayet, polis ve jandarmalarla yaptılC 
lan bir çok çarpışmalarda, kardeşle 
birer birer vurularak ölüyor ve Vif' 
golino Ferriera tek başına kalıyof• 
Bundan sonra Virgolino korkunç bİ' 

·~ canavar oluyor, asmadık, kesmed• 
bl' adam, yıkmadık yakmadık yuva 

rakmıyor. Bundan iki yıl evvel jıl'' 
darmalarla çarpışırken, ağır surette 

.. d' 
yaralanmış ve bu arada bir gözünu 
kaybetmiştir. Bu çarpışmadan so~fl' 
yukarıda sözü geçen havaliye çel<•~ 
rek yaşamağa başlamış ve geçenle!' r 
veremden ölmüştür. Bu da bir Ça1'1 

calının başka türlüsü! 

.:::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
== ~ ' = ~ 
~ Türk Hava Kurumu ---
~BÜYÜK PİYANGOSU --------
--

Beşinci keşide 11 mart 1938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden ~ 

~il 111111111111111111~~1 ~7'~~~;;1;~:;~:ı~ıı~~ıiı~:;iii1111111111; ;u~;;ıı~ 



T. 3 - 1938 -
G mrok ve inhisarlar B. 

Elektrik santrah 

yaptlrılac~~ 
1
..... _ 

İnhisarlar Umum Mudur üğUll 
den : da 

ı . it ..... lasın 1 - daremızce Çama ı ~..-. 
al ..art· yaptırılacak elektrik santr ının r 

n . d - . . ·1 k dı'zel esasına aınesı egıştırı ere . 
1 

_ 
nıüstenit olarak yeniden tanzım. 0 • u 

mucıbınnan şartname ve tablo şeması 
· 1 ksil ıınece tekrar kapalı zarf usulıy e e 

ye konmuştur. dah'l 
· da 1 ll - Bu tesiatın montaJI 

1 r sif zolrnak üzere muhammen bed~ 1 

4500 mir 65.000 lira muvakkat teınınatı 
liradır. 'h e 

. il 938 tarı n III - Eksıltme 31.I · d 
.. .. saat ıs e rastlayan perşembe gunu be-

Kabataşta levazım ve mübayeat şu k 
• . . da yapılaca -'ındekı alım komısyonun 

tır. . 
roJC· IV - Muaddel şartname ve P . 

\c .1• de inhısar-r 3.25 lira bedel mukabı ın . 
1 besıy e \aru ··d·· 1 ..... tuz fen şu 

mum mu ur ugu .. "r}üklerin-
Ankara ve lzmir baş mudu 
den alınabilir. 

1 by Roo sV - Münakasaya, Horns ' Atlas. 
ton, Sulzer Deutz M. A. N., 

' ' h Wer 'Penz, 'Guldner Krupp, ;Deutsc e : 
• d gayrı ~e firrnaıarı girebilir. Bun an k 

Guldner Krupp Deutsche, Wer. e 
. ' • ri gır-{ır.ınaıarı girebilir. Bundan gay · 

~ şartna-lllek istiyen firmaların fennı . 
. . 1 tesısatı lnede yazılr taka tta bır dıze . . . _ 

. . clarenın ıstı Yapmış olduklarına daır 1 
. . hisarlar tuz Yeceği evrakı resmiyeyı ın . ttır. 

fen şubesine ibraz etm~ıe:ı A ~ede
.Aksi halde münakasaya ıştırak 
rnezler . . 

• • • Ak etmek ıstı-VI - Eksiltmeye ıştıra 
1 

k 
Yğun o ına Yen firmalar şartnameye u kl'f-

ii f . tsız son te ı zere ihzar olunmuş ıa 
. · le bera-lerini "yedek aksam fıatlarıy .. 

b . . . k "k edilmek u-er,, ve proJelerını tet 1 
1
• 

5 "n evve ızere eksiltme gününden 1 gu .. v•· 
"d" lugu ne kadar inhisarlar umum mu ur 

1 tuz fen şubesi müdürlüğüne verme ~-
. . . Ak edebilmek ı-rı ve münakasaya ıştıra A • • 

. .. .. den azamı ıkı Çın de münakasa gunun . . 
gün evveline kadar verilen teklıflerın 
kabulünü mutazammın mezkQr şube
den vesika almaları llzımdır. 

7 ZITE7'Fi 

İttirak için 2490 sayılı kanunun tarifi 
dairesinde hazırlanmıt ıteklif mektub
ları ihale gi.inü olan 15-4-938 cuma gü
nü azami saat on bete kadar encüme
ne verilmelidir. 

(615-S52) 1135 

Demiryollar1 " M. M. bakanlığı 
mülkiyete inkılib etmelerine kanunen ir ehliyet veıtlbımı g&termest şart

imkin bulunmayan bu vakıflara kartı tır. 
1 

ma11ı. t 
B · · i daha faz a uma Mustafa Paşo namına gayri kanunt 6 - u ıJ ıç n . f d 

Sel* lllrtllsl ylPbnlaclk 
Trabzon Belediye Riyuetindeıu 

1 _ Trabzon Jehrinin belediyede 

25 111 pmuk yllı llıllClk Benzin ahnacak olarak tanzim edilen bu tasfiye vesika- almak isteyenlerin M.ardın Nıı ıa a
ımm iptaline karar verilmif olmakla iresine müracaatları ılan olunur. 

mcvcud musaddak 1/ 2000 ve 1/5~ li.k 
harita ile bunların tanzim ve tCr$ltnl

ne esas olan hesabata müsteniden ~ 
lediye yapı ve yollar kanununun 1 ın
ci maddesi ahk&nına tevfikan, 1/1000 
lik haritası yaptırılacaktır. Muham-

D Yolıları Satm Alına KomisD .• 
M. M. V. Satın Alma Ko.dan : keyfiyet nan olunur. (521) 1072 (347) 768 

yonundan : bedeli 8250 lira olan 25 
:Muhammen 

. dilmiş pamuk yağı 16.3. ton tasfıye e 
~ .. -h!I .. ü saat ıs de kapalı 38çar:r--- gun 9 

1. 1 Ankarada idare binasm-zarf usu ıy e 
atın alınacaktır. . 

da s . . ek istiyenlerin 618,7 5 lı· Bu ışe gırm 
kkat teminat ile kanunun 

ralık muva. 'kaları ve nafia müte-
. ttiğı vesı • 

tayı~ ~k ikası ve tekliflerini aynı 
ahhıtlı vesd kadar komisyon reisliği 
gün saat 14 e _..J 

1 · ıazmauır. 

1) 750 ton 87 oktanlık benzin pazar
lıkla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 225.000 lira o
lup ilk teminat parası 21.250 liradır. 

3) İhalesi 14-mart-938 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. 

4) Şartnamesi 112S kuruş mukabilin 
de M.M.V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

Vilôyetler 
235 kalem alôtı tıbbiye 

ve Lôburatuvar 
malzemesi alınacak 

Ankara Nümune Hastanesi Baı
bibliğinden : 

ne verme er;er parası zolarak Anka-
Şartname dairesinden, Haydarpa

rada malz~?1e ve sevk şefliğinden İz
şada tesellunı k -agvazasından Adana-

. . ı.. Alsanca .... ~ 
mır'l.n' . e müdürlüğünden dagı
da 6. cı ışletm · 1117 
tıJınaktadır. (506) 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 
yrlı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atinde M.M.V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

Hastahanenin 1937 mali yılı ihtiya
cı için 6156 lira fiyatı muhammene-

1018 si olan 23S kalem alatı tıbbiye ve la
buratuvar malzemesi 3 mart 938 per

(481) 

" şembe günü Ankara Numune hasta
hanesinde saat 11 de kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuştur. Mu-

A. Levazım Amirligi 4 

fabrika lor 
vakkat teminatı 461 lira 70 kuruştur. 600 ton yulaf ahnacak Muvakkat teminat para veya para 

Ankara Levazım Amwliği Satın 

• lf lb"sesl Alma Komisyon'-Jndan : 
679 ..... Jlzll W 1 I .. 1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

Askeri Fabrikalar Um~ Mu- kıtaat hayvanatı için 600 ton yulafın 
dürliiğü Satın Alma Komısyonun - kapalı zarfla eksiltmesi 18.3.938 saat 

dan : d 1. (5635) lira 16 da Fındıklı İstanbul komutanlığı h · edilen be e 1 
• d 1 k 

Ta mın k lık erat satın alma komısyonun a yapı aca tır. 
(70) kuruş olan 

679 
ta ~ yFazbrikalar 2 _Muhammen bedeli 34500 lira ilk 

· · Ankarada Asken a · · 73 elbısesı 1 komis- teminatı 2588 lıradır. Şartnamesı 1 .. .. 1 .. v .. satın ama 
umum mudur ugu ha gu"nü kuruş mukabilinde komisyondan alı-

16 mart 1938 çarşaın • . 1 k 
yonunca fi 'hale edile- nabilir. Kanunı vesikalar bu unan te -

5 d kapalı zar a 1 d k b 1 
saat 1 e larak ko- lif mcktubları saat ıs e ka ar a u o-
cektir. Şartname paras~zl ~ ak lunur İsteklilerin belli gün ve saatte 

. d verilir. Talib erın muv - . 
mısyon. an 1 (422) lira (68) kuru- komisyonda bulunmaları. 
kat te~ınatkl~fa:ektublarını mezkur (54?) 

havı te ı . 
şu 4 d kadar komısyona \J 1 ·' k 
günde saat 1 ed·1 . ·n de 2490 nu- Sade yag a ınaca leri ve ken ı erını 
verme k un 2 ve 3 maddelerinde-
marah anun ko 

.kl mezkQr gün ve saatte -
ki vesaı e ( 7) 1089 
misyona müracaatları. 49 

1 _ Kastamonu birlikleri aade yağı 

1132 

Ankara Levazan Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan : 

hesabına şartnamesindeki değiıiklik dolayısiyle Müteahhit nam ve yeniden 4000 kilo olarak açık eksiltme-

.. .. k U si 7 mart 938 ıaat 11 de SarıkıJlada 

mahıyetindeki evrak komisyonumuz
ca alınmıyacagmdan bunları vermek 
isteyenler ihale gününden evvel has
tahaneye müracaat ederek teminatla
rını maliye vekaleti veznesine yatıra
caklardır. Kapalı zarflar ihale günün
den ve saatinden evvel teslim edilmiş 
bulunacaktır. Muayyen saatten sonra 
verilecek veya gönderilecek zarflar 
kabul edilmez. Kapalı zarflar kanu
nun tarif ettiği ıekilde hazırlanmış 

ve mühür mumu ile mühürlenmiş ol
ması şarttır. Bu kanun tarifatına uy· 
gun olmayan zarflar kabul edilemez. 
Şartname ve liıte sureti Ankara Nu
mune hastahanesinde ve lıtanbulda 

sıhat müdürlüğünde görülebilir. 
(396) 853 

Koıum beygiri ve çift 
öküzü ahnacak 

Kocaeli l&kin Müdürlüğünden : 

Bina yaptır1lacak 
Bursa Nafia Müdürlüğünden : 

1 _ Eksiltmeye konulan iş: (Bursa 
Necatibey kız enstitüsü heyeti umu
miye ke§fi -qe projesinden 317~.6,32 
lira be<kli kefifli dershane ve atolye
ler kısmından 29100 liralık parçanın 

inşası.) 

2 - Muhammen miktar, kefifte ya
zılı vahidi fiatlardan tenzilat netice
sinde tekarrür edecek bedele göre 
29100 liralık kısmının teahhüdüdür. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi ve fenni §artname, 
D) Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi, 

men bedel 1500 liradır. . 
2 - Bu i§e aid '8rtname, bcledıye 

tfen müdürlüğünden bili bedel alına-
bilir. . 

1 3 _ İhale, açık eksiltme suret~! e 
8-3-1938 tarihine müsadif salı ~il 
saat 14 de belediye daimi en<:ümenın-
de yapılacaktır. • 

4 _Muvakkat teminat 112,50 lıra-

dır. . . f . 
5 - Taliplerin, ehhyetı ennıye-

leri, Nafıa Vekaletince musaddak 
mühendis veya topoğraf olması şaTt-
tır. 1141 

Satdık elektrik motörii 
ve teferrüatı 

E) Proje İzmit Belediyuinden : 
F - Keşif hülasa cedveli. İzmit belediyesinde mevcud ikisi 
1stiyenler bu evrakı 146 kurut bedel Doyç ve diğer ikiıi Görting ma~~ı 

mukabilinde Bursa nafia dairesinden dört adet elektrik motörü ile ~torle
alabilirler . re aid kazan dinamo ve tevzı tablosu 

4 - Eksiltme 16.3.938 tarihine mü- ve teferruatı toptan veya ayrı •yrı sa
sadif çarşamba günü saat 16 da Bursa tıhğa çıkarılmıJtır. 
nafia müdürlüğünde yapılacaktır. İhale 12-mart-938 tarihine ra&tlıyan 

5 - Eksiltme, kapalı zarf usuliyle cumarte9i günü saat 11 de İmıit bele-

olacaktır. diye encümeninde yaprlaca.ktı:. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için is- Muhammen bedelleri 8000 lıra ~lup 

teklilerin 2182,5 liralık muvakkat te- yüzde yedi buçuk muvakkat ternmat 
minat vermesi, üçüncü maddede yazı- 600 liradır. . 
lı evrakı kabul ve imza etmesi ve aşa- İsteklilerin bu babtaki prtname!ı 
gıdaki vesikaları haiz olup gösterme- görmek ve motörleri mahalli~dc te~.kık 
sı lazımdır. etmek Uzere mut ı · belediyuıne mura-

A _ Nafia vekaletiiden 938 takvim caatları ilan olunur. (1076-547) 1131 
senesinde alınını§ yapı itlerini yapma-

ğa iktidarlı olduğuna dair 15000 liralık ı ı 
ehliyet vesikası. . Okullar 

B _ 2490 numaralı arttırma eksılt-

me kanununda yuıh vesaiki ıötter- l.....-------------
• 

mesi. 1 1 k 
7 - Teklif mektubları dördüncü Haztr pa to a ınaca 

maddede yazılı saatten bir aaat evveline 
kadar Bursa nafia müdürlüğüne mak-

VII - Mühilrlil teklif mektubunu 
kanuni vesaiki ve V inci mad~ede Y.~

Cl~ılı eksiltmeye i~irak vesikaaıyle gu
İierune parasını ihtiva edecek olan ka

t u~ Ki!Ocıı yu.ı{Cıııucı ciuı .. ~c!scıı ar11tı 

~omlsyonu başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olmalıdır. 

ı o fon gumuı um - :ı!!'lr""'ıR~tın alma komisvonunda yapı- 1- Kocaeli vilayeti dahilinde iskan 
Tiled:&t l" Ç'\.OU'l::;U l:;UX"lCnU:n: 'CVZ \ ~l\InClt Uze-lüğü Satın Alma Komisyon~dan: 2 _ Beher kilosuna tahmin edilen re satın alınacak olan 231 adet koşum T hm. a·1 n bedeli (800) lıra o- 'k . .. k 1 

a ın e 
1 

e ~ f iat 103 kuruş ilk teminatı 309 liradır. beygiri ile 538 adet çift o iızu apa ı 
"-'-- -\.....l.~t.:.....• .......... ~\~•""'~' • P-o.w. 

ile gönderilecek mektubların dördün
cü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar &elmif olmaaı ve d.lf iar
f ın mühür mumu ile iyic:e bpatılmıf 

olmuı lizımdır. Poıta dolay.ıaiyle vu
kua gelecek &cçikmeler nuarı itibare 

Müzik ğretmen Okulu Direktörlü
iünde.n. ! 

1 _ Okulumuz konservatuvarı ta
lebelerine 63-84 hazrr palto alınacak-

(212/35S) 780 

Elbise yapt1rılacak 
Gümrük Muhafaza Genel Kom~

t.Dlığı İstanbul Satm Alma Komıa-
l'otıundan : 

1 - Gümrük muhafaza memurları 
için ı 135 takım elbisenin 22-3-1938 .sa
lı günü saat ıi de kapalı .zarfla eksılt
ınesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı (17.025) lira 
ilk teminatı (1278) liradır. 

3 - Şaııtnanie, evsaf komisyondadır. 
Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar 2490 
h • • addeai bük-Yılı kanunun 32 ıncı m 
ınüne göre hazırlıyacakları teklif"':~~= 
tublarını Galata eski ithalat gü~rugu 
binasındaki komisyona vermelerı. 

(544) 1129 

Ankara Valiliği · 

Arızi fallrlrl hakkındı 
Ankara Valiliiinden : .. 

2901 sayılı kanun hükümlerine gore 

lan 10 ton gu"'müş kumu Asken Fab- · k · d ·· ··ı.. t zarf usulı'yle ekail...._.,e kıonu)mudur. 
1m ı:artnameaı oııııayon a goru ur. s- -J :ıı:-

rikalar umum müdürlüfü satın ~ı .. ~ :eklilerin kanuni vesika ve teminatla- 2 - Ebil1ıme l<Hnart-g3g pazartesi 
komisyonunca 11. 3. 1938 cuma a--u . 1 ko • na müracaatları (432) günü aaat 14 de Kocaeli iakin müdür-
saat 14,30 da pazarlıkla ihale edile- rıy e mıayo 916 lüğilnde komi9yon huzurunda yapıla-
cektir. Şartname parasız olarak ko- caktır. 

misyondan verilir. Taliplerin muvak- 3 _ Teklif meıktubları ihale günü 
kat teminat olan (60) lira ve 2490 nu- olan 14-mart-938 pazartesi günü saat 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde- 12 ye kadar iakan müdürlüğüne tcal.im 
ki vesaiklc mezkur gün ve saatte ko- "k edilmiş olmalıdır. . 
misyona muracaat1arı. c41s> 993 Tasfiye vesı ası 4- 538 adet öküzün muhammen be-

Defterdorhk 

Satıhk mermer perdah 
maki nası 

Ankara Defterdarlığmdan : 
B . adet Herman Polmer marka ır . 

mermer perdah makinesi 4.3.938 tarı-
hinde _cuma - günü saat ı4 de Akköp
rUde Nccatinin mermer tesviyehane
sinde müzayede ile satılacaktır. 

Talihlerin mezkur saatta orada bu-
lunmaları ilan olunur. (526) 1110 

Kirahk 
Ankara Defterdarlıiından : 

Kapı Ada Parsel Cinsi Mevkii 

10/ l 331 

k d deli 29590 lira ve 231 beygirin 19635 iptali hak ın a liradır. 
Sihat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

Tufiye Heyeti Reiıliiinden: 
Yanya mübadillerinden ve Pendik 

mürettebatından Mustafa pqonun ba
kiyei istihkakı için verilen 6032 sayılı 
bir kopunlu ve 1380 lira kıymetli tasfi
ye veıi.kuının Yunanistanda kalan ve 
hayri mahiyette olan Aralan, Zülfikar 
ve Mehmet vakıflarına karşı verildiği 
tebeyyün etmiş ve keyfiyet heyetimi
zin 4.ı .938 tarihli içtimaında görüşü
lerek maqiyetleri itibariyle hususi 

evler 
Gayrisafi Muhammen Dipozitosu 

iradı aylık icar bedeli 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

50 00 22 00 

5 - letekliler muhammen bedel ü
zerinden yüzde yedi buçuk muvakkat 
teminat paralariyle ve ticaret od86ı ka
yıd vesikalariyle birlikte yukarıda ya
zılı gün ve aaatte müracaatları ilan olu 
nur. 

Şartnamesi Kocaeli iskan müdürlü
ğünden parasız verilir. (1078-546) 

Gümrük 
karakolu 

1130 

muhafaza 
yapt1r1lacak 

Mardin Nafıa Daireainden : 

1 - Ekıiltmeye konulan iş : Mar
din İlinin Nusaybin kazuında yapı
lacak gümrük muhafaza karakolu in
şaatı. 

Ankara merkez kazasında çalışan 2 ~· 
lu arazi tahrir komisyonu 1-3-938 tar~
hinden itibaren aşağıda yazılı mevkı
lerin tahrir işinde çalışacağından bu 
- ·1 · bulunan-.... CVkilerde arsa ve arazı erı ı5 
larrn tasarruf vesikalariyle birlikte 
kornisyona müracaat etmeleri ilan o
lunur 

6 Kargir ev Ülkli ma. 600 00 
demiryol 

321 11 Ahşap Altay Ma. 240 00 20 00 9 00 

2 - Ketif bedeli 248S4 lira 23 ku
ru_1tur. 

3 - Bu işe aid ıartname ve evrak 

M~rkez 2 N.lu arazi tahrir komis
Yonu mart mesaisi. 

Y cnişehir mahallesinde: 1 marttan 
3 ıı37 1 kadar. ( 455) 

Okul binası tamiri 
Ankara Vailiiinden : . 

k c§if bedeli 2826 lira 28 kurr.ıtan ı· 
baret bulunan Ankara ikinci Q;:a ~ 
kulu binctsının tamiratı 7.3.1938 @nu
n · - ·· saat 1 S de e r astlayan pazartesı gunu . 
Vilayet binası dahilinde nafıa komıs
Y0nunda ihalesi yapılmak üzere açık 
eksı ltıneye konulmuştur. . 

7 Teminatı muvakkatesi 211 lıra 9 
~Uruştur. İstekliler teminat makbuzu 
ıle t icaret odası vesikası ve Anka~a 
nafıa müdürlüğünden alaca~l~.rı ehi~ 
:Y~t vesikasiyle biılikte sozu geç~ 
&undc n"fıa komisyonuna gelmelerı. 

İsteklilerin bu işe aid keşif v.e şart
nameyi Nafıa dairesinde görebılecek-
leri. (431) 911 

ev Haymana 
eokak 

,. Altay Ma. 500 00 
kınacı sok. 

9 326 1/16 41 67 18 00 

Yukarda cins ve ~vsafı yazılı maliye hazinesi namına kayıtlı gay-ri men· 
kullerin aylık icarlarınıı; pazarlıkla ihaleleri 8-3-938 aah günil aaat 15 de 
defterdarlıkta ~ütefekkil komiıyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin hizalarında yazılı dipozito makbuzları ile birlikte sözü ge-
çen komisyona müracaatları. (540) 1120 

Kirahk 
Ankara Defterdarlığından : 

Mukadder aylık icar 
Rapor Kapu Bedeli 
No. No. Lira Ku. 

odalar 

Depozito 
Lira Ku. 

n'l üştemııau 

68 313 ıs oo 27 oo Bir oda 
69 403 15 00 27 00 .. .. 
10 409 ıs oo 21 oo .. .. 

Yukarda yazılı İsmet paşa kız enatitüsii binası dahilinde bulunan oda· 
lan işgal eden müdür ve öğretmenlerin oturdukları odaların aylık icarla
rı 11-3-938 cuma günü saat 15 de defterdarlıkta miltctekkil komiıyondıı 
pazarlıkla ihaleleri icra kılınacaktır. 

İsteklilerin hizalarında yazdı dipozito mald:>uzlariyle birlikte tözü ge-
çen komisyona müracaatları. (SOl) 1116 

şunlardır. 

A) Eksiltme ,artnameıi. 
B) Mukavelehame 

C) Bayındırlık i~leri genel şartna
mesi. 

D) Keşif, tahlil ve silsilei fiyat 
cedvelleri. 

E) Proje. 

İsteyenler bu şartnameleri Mardin 
Nafıa dairesinde görebilirler. 

4 - 31 ikincikanun 938 tarihinden 
cak olan bu it 3 mart 938 pertembe 
gününe kadar her hangi bir günde 
evsafı matlubeyi haiz talih zuhur e
derse Mardin Nafıa dairesinde topla· 
nacak olan komisyonu mahsus kara
riyle ona verilecektir. 

5 - Bu ite talih olmak isteyenle
rin 1864 liralık teminat akçesini ver
mesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 3645 
sayılı resmi gazete ile neşir ve ilAn 
olunan müteahhidlik veaikasiyle ma
li vaziyeti hakkında ticaret odasından 
alınan belgeyi i§in ehli olduğuna da-

alınmaz. (465) 1009 

İzmir Belediyeainden : 

Belediye hava gazı fabrikası için 
tek teshin jenatörlü ve kavi gazla ila
veli te.hin cihazmı havi ve 24 saatte 
asgari yedi bin bc,yüz metre mikab 
gaz istihsal edebilecek kabiliyette altı 
şakıili vartikal kamaralı bir hava gazı 
istihsal ocağının malzeme ve montaji 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuıtur. 
Şartnamenin fenni krwnında yazılı ol
duğu veçhile ocağın müteahhide aid 
makina alat ve malzemesiyle montajı
nın bedeli muhammeni 70.500 liradır. 
Şartnamesi 176 kurut bedel mukabilin 
de hava gazı müdürlüğünden tedarik 
e-dilir. Taşradan istiyenler ayrıca pos
ta ücretini de göndermelidirlu. İha
le 15-4-938 cuma günü saat 16 dadır. 
Muvakkat teminat miktarı 477S liradır. 

tır. 

Münakasa asık eksiltme ile yapı
.. calrtrr. 

3 - Muhammen bedeli ı8 liradır. 
(Nümuneyi g&melr isteyenler Müzik 
Öğretmen -okulu direktörHiğilne mü
racaat ederler). 

4 - Talipler l 7.3.938 pel'lembe gü
nü % 7,5 muvakkat teminatları ile 
birlikte saat 15 te okullar sayışman
lrğında teıekkül edecek <>lan komia
yonda hazır bulunmaları. (556) 1139 

Jandarma . 

Koşum hayvanı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satm Alma Komisyonun
dan: 

Dört yaşından aşağı ve sekizden yu
karı ve yüksekliği 1.38 den aşağı ol
mamak ve her türlü hastalıktan salim 
ve koşum vasıflarını haiz bir hayvan 
17-3-938 pt>rtembe &:ünü .saat onda pa
zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 
hayvanlarını aynı eaatıte komilyona 

--------------'göstermeleri. (539) '1119 

11 kalem kundura malzemesi alınacak 
İstanbul Jandarma Satm AlmaKomiayonundan : 

Tahmin bedeli lJk teminatı 
Mikdarı Cinai Lira Kr. Lira Kr. 

807750 adet Kapıul 242 32 18 17 
120840 adet Suitadlı kapsul 193 34 14 50 

207 kilo Çiri9 62 10 4 66 
137 kilo 9 katlı keten ipliği 732 95 S4 97 
450 kilo 3 katlı keten ipliği 2632 50 197 44 
797 kilo Okçe perçin çiviıi 223 16 16 74 
19ı kilo Okçe takviye çivisi S3 48 4 01 
650 kangal Ağaç çivisi 442 00 33 ıs 
93 metre Zmıpara katıda ss 80 4 19 

9000 - 12000 kilo kösele 20280 00 1521 00 7240 kilo Vaketa 18027 60 1352 07 

42945 25 3220 9U 
1 - Vekiller h~eti karariyle parası 938 mali senesinde verilmek üzere 

cinai, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı .. 1 ı" kal~m 
kundura malzemeal 2. 3. 938 çar,amba günU saat "IS" de Gedikpaşadaki 
Jandarma aatm alma .~omiıyonunca kpalr zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. 

2 - "11'" kalem malzemenin ayrı ayrı isteklilere ihalesi caiz olduğu gibi 
hepsinin veya birkaç kaleminin bir istekliye ihalesi de caizdir. 

3 - Şartname her gün Gedikpap.daki Jandarma satın alma komisyo
nunda görülebilir veya "21S" kuruş mukabilinde aldırılabilir. 

4 - İlteklilerin eksiltme günü saat "14" de kadar kanun ve fC!rtname~ine 
göre huırlıyauk1arı teklif mektublarını komisyona vermeleri lazımdır. 

(763/386) sso 
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5 hileedarlar umumi heyeti 31-3-1938 tarihine teaadilf eden pel'fCIDl>e 5 
5 cünil saat 14 de Ankarada Şirket Merkezinin bulunduiu Türkiye 5 
S tı Bmbaı binMmdald dairel mabsuNlmda alel&de olarak toplana- 5 
S c:aktır. Muhterem hluedarlarmusm mezkQr gün ve aaatte tıôplantı- 5 - -: da hazır bulunnwJan rica olunur. : - -: Eua mukavelnmnemisin 53 Un.eli maddesi mucibince eaaleten : 

y enilll1 arır. 

KURSU Yenifwnam a-
: 44 inci deva ıline ay bapncla bathJor. iki ayda cllploma veriJir.paromanı kat ı 

Tel ı 3714 1023 

Hissedarlar umumi heyeti toplantısı 

Tlrklyı ~ lllbsl l. S. ldlre lllldlslıdel: 
ır.... mulr&velenamemidn 44 indi a.ddeei!Ml tnflkan hllMdar

lar umumi heyeti 31Mart1938 tuiıb1ae tıemdtlf eden putemlNt ~ 
nü aaat onbefte bankanm merkuinde alelade olarak tıoplwcatm
dan mezkilr cün ve uatte muhterem hheedarlarmıum toplantlda 
hazır bulm""llln rica olunur. 

Bankamum atatU.UnUn 49 uncu maddesi mucibince ıereJıc ..,. 
leten ~rek vekileten 50 lıleleye ııahib olan hiuedarlar 11mıwnt he
yete ittirlk edebilirler. Ancak nklllerin de pbHn hı.edar ve rey 
sahibi olmalan lbJIDd.-• 

Bizzat ittidk edecekler malik oldukları hieee •netlerinin mlk
dar ve numaralarım, vekil ıöndermek 18teyenler de ayrıca fUbelo
rimizden alabilecekleri formWe UJCWl olarak tanzim edecekleri n
Wetnameyi içtima gilnilnden en az bet ıBn evvel Ankarada ldarei 
Merkeziye MUtlürltltune ve diler mahallerdeki pbelerimlze lbnııl 
w tevdi ederek mulaııbillnde bir duhuliye varakMı •lmelen iıCab 
eder. 

Müzakere rum11DeSi bernçbi atidirı 
1 - idare mecllel ve milrakibler raporunun okunm11r, 
2 - 1937 bilioçoıu ile kir ve sarar heublarrıun t1adlki ft mec-

liai idarenin ibrur, 
3 - Karın paylqdmau.,. dafıtıhmlr pUnUn tellbltl. 
4 - 1938 ydmda mccliıi idare ualarma nrilecek llcrethı tayini, 
5 - 1938 yılı mürakiblerinin ıeçiıme.l, 
6 - 1937 seneei miiraldblerine verilecek tıcretin tayini. 1145 

Diılerinizi her gUn 

RADYOLiN 
diı macunu ile ftrçalayınız 
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1191 
Bqyuanı A. iham To1rp 

ola ba 

' 
E 
Grib, Baı ve Diı Ağrıları, 

Nevralji, Artritizm, romatizma 

-------- - --

YARIN·KURACAGINIZ • EVİN·TEMELİDIR 
naı 

T.C. 
ZiRAAT IANKASI 

Tlrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından : 
Seldaincl Arttırma haftw içinde Bankamızda yeni bir taarruf 

hmhı açtıran. " yahut evvelce mevcud olan beubea en u on Hra 
yatıranlar anamda dalztılacak 1000 liNlık mUklfet lçlıı Jlartm 
S tıncl peqembe sini mt 15 de B....,ımı llerkes blnui tloliln· 
de kur'a çekilecektir. lateklilerln huır bulunabileceklerini uym 
mU,ıerilerimlH blldlrirb. 593 

"SINGER,, 
Gect bekçilerine mahna llıon

trol uatlerinin en dakik ve m 
uilam markMldır. 
Yanamclan Te 

Hınadanml 
nnıbafua eder. 

Resmi dairelere, mnbJva, 
depolara, fabriblara. hatabaıal-

.enell1ıc klltd mineler, 1 _.. 
tarh ve mefin bplısı 50 HradD'. 
Taıraya bedel karşılığı gön

derilir. Singer markuma dik
kat. 

Sinıger saat Tlcarethanell 

998 lstaırbul EmiMnıll 

DIŞTABIBI 

M. AZIZ TUNÇ 

KOMOJEN KANZUIC 

Saç eksiri 

5111 Sablık ev 1115 - -- -: Maltepe Onur eokü 3 No. da :S - -: 4 kat 2 daire beher dairede 4 oda -- -: bir mutfak, banyo. elektrik ter- : 
5 kos tertibat1111 baridir. Ayrıca 5 
5 blhçe içinde 2 oda blr mutfak 5 
: n heltaı olan bir dairem de var- : - -: dır. Bahçesinde prajı ve mulı- : 
5 telif meyn &taçlan vardır. için- S 
5 dekilere mUracaat edilmeli 1125 S 
:::.11111111111111111111111111111111111111= 

Satılık gttbre 
Yammt at .. IDoyun ........ 

araba .. bı:a,.ıa alJDIMk -
retlyle ~. A~rtl-
de Yenibuı Wtıbi B., HDleyl
ne mGracaat edilmeal. 

ULU 1 - lt. aaca Jd - No.: st55 

lmtlyu ublbl " Bqmubardri 
FülaRdlaATAY 

Umumi Neplyatı idare edell 
Yuı lf1erl Mlldtırtl 

MlmtaP.DıFENllC 
Vlm Bunıwrlı Aahn 

YENi 
BUGUN BU GıtCB 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasd muvaffak oldu ? 
ÇtınJdl -RADYOLIN,. in ter

kibi yUbek bir kimya phe.e· 
ridir. 

Cllnlril "RADYOLlN. emsal 
kullananların difleri temb, tal· 
lam ve güzeldir. 

Çllnktı "RADYOLİN" emaal

ıia rağbeti dolayraiyle hiç atok 

yapmadrfı için mütemadiyen ta
ae taze piyuaya çıkar. 

ÇUnldl "RADYOLIN,. diler 
macunlara nazaran çok aeu> 
dur. 
Artık blltGn banlardmı aoma 

"RADYOLlN., kullaıwı oa 
binlerce kitinin ne kadar baldı 
oldutwm anlanwk kolaylapr. 

1124 -

Türkiyede ilk defa görülen 
Danyanm en methur 

"Revue de Danse,, larından 

Trio Marino 1115 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SiNEMALAR 
........... 

Saçlarm d81dllmealne ve kepeklen· 
mealne mani olur. Komojen uçlarm 
k6klerinl kırnetJendirir .,. beeler. 
Komojen açlarm pdll8ıdır. Tabii 
renklerini bosmaz, lltlf bir rayn-ı 
vardır. Kcımojen ltlmak aç elallrl 
maruf ecnnelerle ıtriyat matuaıa
rmda bulunur. 

Raimu - ıremandel • Nka Raya ılbl 
ıkıema llaninin taamnıt yıldıaları 

tarlfmdan oynana 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -
BU GUN BU GECB 

TekU1'm haydudlardan nuıl Jnırta.. 
rrldıfmı ve haydudlarla çarpıpn Jrah.O. 
ramanlarm heyecanlı ve korkunç uh· 
nelerini canlandıran fnuısca liSaJAl 

UNIMA.NTOL ICANZUK 
ROMA11ZMANIN KA11 

DEVA.SiDiR 5M 

SPOR KRALLARI 

Meraklı - s01Unçltl - .,. •ilence& ıpor 
labnelerile dolu nefla franauc:a kome
di bllhp- ıporcularm mutlaka ,ar
meU llsllD selen entereun bir eter. 

Seanllar: 2,45 - 4,45. 8,45 ıec:e 21 de 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= = - -- -- -- -- -.,, .... ,. 

TBltSAS ll'EDAILERl 

Sq rollerde: 
Fred Me Murray - Jiıck Oa1M İ 

Searılları 2,30 • 4,.IO - 6,30 ıece 21 de I 
HALK MATiNESi 12,15 de .-
IAHANB llENEltŞELER 

Hediyelik bizden alın! 
HalU Naci Mdlçmlla Ankara M.a.i: Anafartalar caclclesi. Telefon: 1230 
taWı Anlrera Be-lral•r cacld91i. Telefona 2819 M 


