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Ulus Baaımevi 
Çankın caddesi Ankara -Telgraf: Ulua - Ankara ---TELEFON 

Baımuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı işleri 1062-1063 
İdare müdiirlülii 1061 
Atölye 1064 

Falih Rıfkı Atay 
Ulus okurları için 
hazırlamakta olduğu 

Tuna Kıyılar1 
Unvanlı eaerini bitirmittir. 

Macaristan silAhlannı artbrıyor 
Ecnebi Macar başvekilinin nutku 

ismihaslar 
- tlç muharririn it irazlanna ceval> -

Milll müdalaaya bir 
''Ecnebi ismihaslar meselesi" baş

lığı altında geçen pazartesi günü 
"Ulus" ve "Cumhuriyet" gazetelerin· 
de çıkan yazımın akisleri ertesi gün 
.. Akşam" gazetesinde, iki gün sonra 
da "Cumhuriyet" ve ''Son Posta" ga
zetelerinde göründü. "Akşam" gaze-

asli şekilleriyle alınacak ~l~raa h~r 
birinin yanına mutanza ıçınde hır 
''okunmamalıdır,, ihtarını illve et
mekten başka çare kalmaz; ancak 
böyle yapıldıktan sonradır ki türlı: di
li türk edebiyatı bir manasızlık sem
b<'.,ıu olmaktan kurtarılabilir. 

milyar pengu ayrlldı 
tesi Va - Nu işaretiyle, diğer iki ga- ••• - Sovyet Ru•yadaki ihanet davalarına bakan mahkeme heyetin· 
sete de biri " Peyami Safa", ve diğeri "Peyami Safa" nm ya.zılarmda 
"'Bürhan Cihit" imzalariyle bu yazı· da dikkati çeken satırlar vardır. Bu 
ma cevab verdiler. arkada, diyor ki: "Pek çok ecnebi 

Bu para servet Dzerinden ahnacak vergiler e•kiden alınmıt bir re.mi 

Benim tezim şu idi: Ecnebi ismi- ismihasların nasıl okunacağını bunla· 
haslar, aid oldukları milletlerin dilin· rı yazanlar bile bilmez. "Ben bu söz
de yazıldıkları imla şekliyle değil, te· den bir fey anhyamadnn. Yazanlaroan 
liffuz olunurken çıkardıkları sesleri maksad o ismihasların aid oldukları 
ı:~pteden tür~ ~on!><?n. ve vo.~alleriyle dillerd~n başka bir dille yazı yuan
turkçeye geçırılmelıdır. Turk çocu- lar mı demektir? Bir an için mak•d 
ğunun zekasını yorup yıpratmadan °· ı bu olduğunu kabul edelim; o halde bu 
na bu ismihasları en doğru ve e~ ko- gibiler, hiç değilse, kli,e olarak al
lay yoldan okutmanın tek çaresı bu- dıkları ismihaslardaki harflerin ken· 
dur. Bu husustaki kanaatimin isabe- di dilinde okuruna kabiliyetini bilen· 
tini bir kere daha söyledikten sonra ler olmak icab etmez mi? Bunlar el
yukarda isimlerini saydığım gazete- bette bileceklerdir ki meaell (Cham· 
lerdeki mütalea ve endişelere kısaca berlain) imıinin bqındaki "Ch,. biti-

ve dahih istikrazla temin edilecek Sovyetlerdeki muhakeme 

( 

Budapeşte, 5 (A.A.) - Macar ajan
sı tebliğ ediyor: Başvekil Daranyi, 
bükü.met partisinin Jördeki toplantı
sında söylediği nutukta bir milli bir
lik vücuda getirmek ve enternasyonal 
bolşevikliğe karşı mücadelede bulun
mak lüzumunu kaydetmiş, Macarista
nın tarihi anayasasının muhafazasını 
müdafaa eylemiş ve yahudi meselesi
nin de bir metod dahilinde ve kanun 
yollarile halledileceğini söylemiştir. 

Rakovski casusluk 
cürümlerini itiraf etti 

Rozen Holts 
cevab vereceğim. şik konsonları fransızcada ''ş" oku-

*** nur· o halde bir ingiliz imllaı olan bu 

Başvekil harici işlere temas ederek 
demiştir ki: 

öldürmek 
bizzat Stalini 

istediğini söyledj! 
''Vi - Nu" kendi noktai nazarını ' 

töYle müdafa~ ediyor: "Ben faraza /•mail Müttak Mayakon 
- Enternasyonal havada son za

manlarda bazı asabiyet alametleri gö
(Sonu 7. inci sayfada) 

Mo•kova, 5 {A.A.) - ''Havaa Ajansının muhabiri bildiriy 
Moakova mahkemesi eanaaında Rakovski cürmünü itiraf 

mittir. Macar 8Qf11elıili B. Daranyi müterc:imim. Her lisanı da bilmem. (&mu 4. anca sayfada) 
Kitablarda, gazetelerde boyuna karı· 
9ık imlalı ecnebi isimlerine rastla· 
rım. Bir Leh, yahut bir lekandinav a
dının doğru telaffuzunu nasıl tahkik 
edeceğim de Türk kariine arzedece-

iim?,, . di 
Liun bilmeden ve yahut bılme • 

il bir lisana aid herhangi bir iami
basm nasıl telaffuz olunduğunu tah· 
k!.~.~ıro~lt .vı>Jıınu öğı:_:nmeden ve bu 
kalkışan bir kimseye verilecek ce
vab ıudur : "Mütercimlilrten vu ge
çiniz ... yahut tercüme ettiğiniz satır
lar arasında geçen herhangi bir ismi
basın kime delalet ettiğini tanıyıp ta
nımamakta sizce bir beis yoksa, faraza 
bir ingiliz başvekilinin adını türklere 
doğru okutup doğru telaffuz ettir· 
mekte pek fayda görmüyorsanız o va
kit bu adın yerine bir işaret ve me
sela bir "Va N\1" konıunuz ve işin 
içinden böylelikle çıkarsınız. Ancak 
biz meseleyi bu kadar sathi bir cep
heden mütalea etmiyoruz; bizim fik· 
rimize göre, dünyayı idare eden adam 
!arın isimlerini ve, mümkün ise, kıy
metlerini Türk gencine doğru oku· 
tup belletmek lazımdır; tezimiz bu 
esasa dayanmaktadır. 

"Va - Ni\., diyor ki: "Diğer milter
cimler ayıu ismibasları başka JCkiller
de tahmin ederler de yazarlarsa bu 
karışıklığın önüne nasıl geçilecek?" 
Biz tahmin üzerine tercüme yapan 
bir mütercim tasavvur edemiyoruz. 
Tercüme ettiği bir eserin veya bir 
nıakalenieı satırları arasında rastladı· 
lı h~hangi bir ismihasın teliffuz tar 
zını bilmeden veya bunu tahkik edip 
CSğrenmeden onu indi bir tahmin ile 
Türk diline çevirmeğe kalkışan bir 
lnütercimin baştan aşağı hatalı bir ter 
cüme yapmadığına nereden hükmede
biliriz? Türk okuyucularının önüne 
ınütercimlik davasiyle çıkanlar, ter
cUnıe ettikleri eserlerin metinleri gi
bi bunlarda geçen ismihasların telaf
fuz tarzlarını da bilmek ve §ayet bil
lnedikleri bir isımihas karıpıaında ka
lırlarsa bunu bilenden sorup öğren-
1llek mecburiyetindedirler. Ecnebi is
tnihaslannı indi ve şahsi tahminlerle 
llf ızlandırmağa hiç bir mütercimin 
hakkı yoktur. "Va - Nfı" nun görüş 
•e dü§ünüşilne göre ismihasları doğru 
t~Jaffuz edebilmek için ecnebi dil 
bı~rnek de kafi gelmiyecektir; o is
tnıhasların kendi dillerinde nasıl te
)lffuz edildiklerini işitmeğe kulağı 
istinas ettirmek de lizımdır. İsmihas
~arın yazılış ve okuyuşlarında sese ve 
ulağa bu vazife verilince türk harf

;:;inin her telaffuzu zaptedemiyeceği 
kkında muarızımız tarafındatı ileri 

•Urülen batıl zan da kendiliğinden 
Ortadan kalkar. 

k' "Va - Nu" nun taraftar olduğu fi. 
ır, yani ecnebi ismihasların kendi 

dillerindeki imla şekilleriyle tilrkçe· 
>'e geçirilmeleri metodu kabul edile:ck olursa o vakit biz bu ismihasları 
eğiJ, bunların klişelerini dilimize 

teçirıniı oluruz. Ecnebi dillerin bir 
:ğunda okunuşları yazılış tarzları· 
burı';Yrruyan öyle ismihaslar vardır ki 

ar, muarızlarımuın dediği gibi, 

B.Komnen Balkan konseyi 
çahşmalar1nı anlatlyor 
oa1Kar1ıarın Avrupa barışı ıçın bir 

tehlike oldu()u zaman geçmiştir,, 

Do•t 11e müttefik Romanyanın 
Jq itler mü•tqarı B. Komnen 

Bilkrq, 5 (A.A.)- Hariciye mUate
pn B. Kormnen gazetelere beyanatta 

• bulunarak, balkanlarm Avrupa banp 
için bir tehlike te9kil ettiği zamanın 

çok 9UkUr geçtiğini kaydettikten sonra
demi9tir ki : 

"- Şimdi, Balkan devletlerinin po -
litikuı, bu devletler münasebetlerinde· 
ki samimilik, Balkan ahaliainin entelek· 
tüel ve ekonomik terakkiıini temin hu
susunda dirijanlann milıterek dil§iln -
ceai ve barıtın ve iyi anlatmanın aağ· 
lamlaf1Duı aayeıinde bir nilmune tet
kil edebilir." 

B. Kommen, Ankarada gösterilen 
hararetli kabulü ve modem Türkiyenin 
büyük ıefi tarafından yaratılan bu gü
zel ,ehirde geçirilen dört gün içindeki 
samimilik havasını bilhassa akydetmit 
ve bunun dört Balkan antantı devleti 
arasındaki bağm ne kadar 11kı olduğu
nu gö.terdiğini bildirmiştir. 

Konferanaın bu anlatma ve birlik 
havasından millhem çahımaları, dört 

(Sonu J. iJnca sayfada) 

Lord Hal!lak•'ın Berlin ziyareti eana.ında İngiliz büyük elçi.i 
Neuil Hender•on 11e alman tqrilat müdüriyle beraber 

alınmıt bir reami 

Ribbentrop Londravo oidivor 

lngiltere -Almanya 
konuşmalar1 yakında 

Londrada başhyor 
Bertin:.~. (A:A.) :-- Siyasi mahfillerde aöylendiiine göre per

tembe gunu Hıtler ıle Henderaon arasında yapılan müli)tat ya
kında Londrada İngiliz - alman konuf1Dalarme. yol açDllJlır. 

Lord Halifan'ın Berlini ziyare
tinden sonra bir çıkmaza girmiş olan 
bu konu,maların İngiltere • Almanya 
münasebetlerinde bir salah husule 
getirmesi muhtcn~eldir. 

Siyasi mahfiller bununla beraber 
şimdi sarf edilen gayretlerden büyük 
bir netice beklememek lazım geldiği 
kanaatindedirler. 

Salahiyetli mahfiller iıe bu hu
susta pek ihtiyatlı davranmakta ve 
enternasyonal basının enternuyonal 
konuşmaların inkipfı hakkında ma-

(Sonu 7. inci :sayfada) 

Maznun 1933 aenesi eylul · 
de kızılhaç kongresine İftirik 
mek üzere Sovyet delegasyo 
nun baıında T okyo'ya gittiii 
man kati surette caaualuia a 
dığını aöylemiı ve Piyatakof 
rafından yazılan bir mektu 
Zurenef' e verdiğini ilave 
tir. 

Bu mektupta Troçki lehinde p 
pnda yapmak üzere llz.mı olan pa 
yı bulabilmek için Mançuri fimen 
fer hattının japonlara satılmaaı 

ietifade etmek lhım geldiği bildi 
mekte idi. 

Ralı:ovaki bir japon kmlhaç g 
ıinde mühim japon phsiyetlerind 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Fıkra 

Eğer tenkid anlaıllsa. 
Amerikan gazetecisinin "insanı z 

ran köpek" değil, "köpeği zsrran i 
san" havadisi aramak terbiyesi ile y 
tiştirildiğini tekrar edip durur 
Bizde de meırutiyetten beri gazete 
Jile terbiyesinin iki düsturu olmuştu 
"Ekseriyet/er, memnun değildir/ 

lmdi neşriyat ticareti yapmak içı 
ekseriyetin hoşuna gitmek J§zımdı 

Hatta, eğer herkese boş görünı~c 
bir havadis de ele geçecek olursa, 
nu aksine zorlamak, bir iki nükte 
kurban etmek sanatın kaidesine da 
muvafık dü§er. Çünkü, yukarzki b 
kümleri tamamlayan bir üçüncü kan 
at da vardır: "Ekseriyet, mubake 
etmesini bilmez!" 

Bununla türk gazeteciliğini tar 
etmiş olmuyoruz. Türk gazetesi, tü 
davAsrna hizmet etmiştir. Hayır, tür: 
gazeteciliğini olgun/aşmaktan alı 
yan bir hastalığı teşhis ediyoruz. 

Bu rejimde biç bir zaman menolu 
mıyacak t e n k i d • hiç bir lisa 
da bizim anladığımız manaya gelme 
Tenkid, yapıcıdır; müsbettir. Tenki 
eseri tamamlayan bir §eydir. 

Bizde a J a y • dan gayri bir i§e y 
ramadığı zannolunan kariktür ve 
zah'rn dahi, milli davalara na~J bi 
met ettiğini görmek için, serbest te 

_, ...................................... '- kid hakkı Türkiyenin binde biri Jca 
dar mevcud olmayan memleketlerd 
ki, karikatür ve mizah mecmuaları 
bakınız. Doğrusunu isterseniz, he 
mesleğin olduğu gibi, gazetecilik me 
/eğinin d~ güç tarafr budur: çünk 
meselelerı ve dav§Jarr benimseme 
onlarla uğra§mak, onlarla ihtirasla 
mak, onl~~ı sevm_ek ve onlarr ileri yü 
rütmek ıçın beyın yorgunluğuna kat 
lanm~k lazım geliyor. Eğer türk ga 

• 

Cenevrede 

Hatay komitesi 
gene toplanıyor 

Cenevre, 5 (A.A.) - Ha- • z~tesı umumi İn§a cihazı içinde faa 
tay meaelesini tetkik etmek bır unsur olmak şuurunu tamame 

Dün tehir .tadyomuncla miUi küme talumlan dı
tmd• kalan kulübler araamcla tertib edilen (bölge 
kupaaı) maçlarına batlanıldı. Ankara Gücü bu maç
ta Demir Çankaya71 1 - O yendi. 

yan bir golden IODl'aki •aziyeti göateriyor. Kaleci 
Kefer topu kaçmnıf, Orhan bota giden bir fınata 
yanı,or ve iki bek telqla (rol) olmadıfmı itaret 
ediyorlar. 

üzere, türk framız, İngiliz, elde eder, hadiselerle kendi arasrnda 
lsveç ve Belçikalı delegeler- ki münasebetleri ona göre ayar eder 

se, iptidai seviyeler hastalığı olan b 
den mürekkeb betler komi- ill•men de kurtulmuş oluruz. 
lesi pazaıteai günü toplana- Mütemadiyen başkalarında kusur~ 
rak mesaisine batlayacaktır. ramak sevdası ile, gözlerimizi kendi R...,imiz, Ankara sücü bleaine p..., fakat kar

fi taraftan bir opDCWID eli Mfdifi isi- l&Jl)ma. 
Lmir'de yapılan milli küme karfılatmaama •• bta 
~ aid tdailit (7) inci aa1famıadachr. "\ noksanlarımız üstüne çevirrnegw e pe'"-•••••••••••••••••••••••••••11111111111'9 .&.: A u v~t buluyoruz . • Fatay 



UEUS 1.3. 1938 
.,, •...................................•...........•........................• . ~ 
• • • • 
i DOŞONOŞLER i 
• • ~ . Emlyet 1111•111 

•••rlln 
ilkel 25 '' lr•ı Et ucuzladıktan sonra 

•...............................................•........................• ,.. 

Kinsiz 
Pariete çıkan Lö Jurnal gazetesi, yeni bir tqebbüee girİpniftir: 

••Sana Haine" yani .. kinsiz'' manasını ifade eden S.H. markalı rozetler 
yaptırarak bir frank fiatla satıp çıkanmıtır. Bu rozeti alarak yakalan
na ~lar, ~ ~yaai cebheye memup olurlarsa ohunlar, fikirleriy· 
le mucadele ettilderı hamnlann milletdqlan olduğunu unutmıyacak
lar ve münakataJarmı kin beslemeden yapacaklardır. 

11111111•1 

Jlrlrllle glnl 

11 •r111ııkl• 28 şubata kadar günde 63 
Halkı aldatanlar gram et yiyen lst·:....· ... nbullu 
cezalanrırılacak .. 
1 birinci Jdnun 1937 tarihinden aon-

Dahiliyı Vekileti emniyet ttfldltt n plyaaadan lraldm1aaı ve 1 birncikl· 
kanununa glSre .. emnlytt muamellt me n1111 1938 tarihine adar malaanddda. 

şimdi 100 gram yiyor ! 
murlan nlzamnımeai" isminde bir ni • nnca ve hazineye devredilmek üzere Paria kasapları, geçen ıene açtıkla
zamname buırlamııtır. Bu nisamnamt Merkes Blınkaıı ve ıubelerince kabul rı et serıiainin kapraıııa, ıu dövui u
devlet tOruı tarafından tetkik edilmit olunacak nikel yirmi bet ve bronz on brmıflardı. 

dolayı et, dimağ ile çalıpn adamlara 
daha çok lbımdu. Et yiyen çocuk
larla yalnız sebze yiyen çocuklar ara
sında vücud Ye dimağ farkı göze çar
pryctr. O halde et yemek bir vücud v• 
dimağ zaruretidir . ., 

Demokrasini~ ~~ildiğine hürriyet tarzında anlapldığı ve müfrit 
~lann alabıldigıne boy attığı memleketlerde, aynı uktan, aynı 
dilden U118nlar arasında öldüresiye garez ve kin hialerinin de korkunç 
bir aenifleme göaterdiği dikkatle ve ibretle eeyrettiiimiz bir hMikat
tir. Daha uzağa gitmeye hacet yok, bupn Avrupanm sözleri önünde 
cereyan eden ispanya iç kavgası, dogma)arla heelenmif brdq kininin 
aakb bir neticesi değil midir) 

• Pratik bir faydası olacağına inanmak mümkün ola, franmz 
telinin ~u tqebbüıünü her ,eyclen önce in•nlık haymyetine = 
verenlerin tereddüdaüz a11utJamaJıan icab ederdi. Zira, bir milletin için
de ~ zümre husumetleri, dı; tehlikelerden daha korkunç bir f• 
Jakettir. 

ve bugün ytlrUrlllle slrmlttir. Vekiller kurufluldann ıeçmlyeceif ve devlet .. Sıiır eti yemekle maruf olan mil
beyetinden çıkan ninmnameye göre tarafından almmıyacap ileri silrUlerek let, dünyaya her .zamanın en büyük e
emniyet tqJdlltmda fiH polis lıJerinln bazı yerlerde tilreyen muhtekirler ta. debiyatını vermiftir. - Herbert Spen· 

ser." 
cbpnda kalan yazı, heaab, ve leftZDll nfından toplanmakta n bu anda bil • Aileler, et.e ne kadar 
itleri muamellt memurlan tarafından bula k&ylünün kaD4ınJmakta olcluğu Lüzumundan fazla af olanlara bc-
JCSrlllecekttr. Bu muamellt memurlan '"'-·'--tır. fı!! Babınlık kev&,ed vi • yin tavsiye etmok, bir halk e1prılidlr. para "6riyorııın.IQ ? 

__,... ... , 1J ~ Fakat bunun, bir bafka tarzının, en-
bet amrfa aynl-.tır. Birlnc:l llDlf mu· llyetlere ehemlyetlı bllcUnDlt Ye bu iti ternuyonal töhreti oıan bir ilim ada- Ankara ve latan.bul ticaret odaları, 
amellt memurlannrn maapan 35 lira, meıru olmıyan kazanç vasıtası edine- ğ bi bet kl•ilm bir ailenin, bı·r aylık ---mmın a zından ve r et sergısinde ., ---
ikinci aımf1ar 30, il~ 25, dördUncil rek aldatanlar ve devlet paraımu kıy· duymak insana biru prip ıelıyor. raflarını heaab etmifler. Bir anne, bir 

Ancak, bütün kuvvetiyle haykıran mantıim le8ini ifitmiyenlerin 
~ya ilİ§tirilmif küçük bir maden parçumı aörünce derhal inaafa ve 
ıtic:lale geleceklerini kabul etmek için fazla hayal kuvvetine ihtiyaç 
vardır. 

20, be§inci 16 lira olacaktır. Bu me- metinden a-lı dUıUrenler hakkında u- baba, biri onbef. di~er doku.z ve U.. 
ır- Fakat tıb, aynı ıeyi muotelif veıi- '" murlann villyet emniyet kadrolanna mumi mevzuata ve köy kanununa göre çUncillll bet va•larında Uf'! NV"Uklu lelerle tekrarlayıp aurmaJIDtadu: fula ~ 1J • 1'--

cöre tayin olunan n.zifelerde nuıl kul· takibat yayılmasını ve bu ballerbı &ı • et yemekten Clo~uuıu söylenen basta- bir aile bu ailenin senede 120 lira , .. 
1anılacaldarmr emniyet umum mUdUr- len1De81nl iıtemlftlr. bklar, muayyen bunyeler harıç, bupn liri vardır. Bu aile bir ayda et için 
ıap c8aterecek, blzmetlerinl emniyet iç Bakanbk, ellerinde ilki nikel 25 bır idcüa mamyetuıı afl'l'lm'ttJr. kaç para vermi,ıir? 

Günün birinde, yakalarmda ··s.H." markalı rozetleriyle insanlarm 
biribirleri üstüne atılarak boğazla,tıklarmı görünek f8llDIY8)mı. 

mUdUrleri ve lmirleri tanzim ve kont· .ve bronz ıo kurutluk bulunanların bu Bir doktor diyor kı: ••.aı;ntellektüel Bb:de, maalesef, aile bUdceleri, yok 
rol edecektir. paralan defittlrmek üzere malaancbk - smrtta ete kartı pek hakaı.z ve iırata denecek kadar, udır. Maalesef, dlJO-

.Asıl IAznn olan doğmak istidadını gösteren kardq kinlerini tohum 
halinde~en ~~a~ ve bu mikrobu cemiyet içine sokmaya çalqanla
rm faaliyetlennı akım bırakmaktır. Yoka, bir kere atq aaçajı sardık
~ sonra, bu hayati tehlikeye rozetlerle çare aramanın beyhude olaca
gmdan nasıl ıüphe edersiniz) - YAŞAR NABi 

Bunda dikkat edilecek ıeylerden bi- lanna müracaat etmelerini veya vergi varan bır korku ve aııtıpatı varelır. M ruz. ÇUnkü hayat ucuzluğu için tet
riai de bu muamellt memurlannm po • borçlarma karfılrk olarak tahsildarlara zeAlrdır. Arterıozk.aoro. a se4>e0 olur, kiJder yapan hUldımet, bu huauata 
1ia hak ve aaWıiyetlerinl haiz olmama- vermelerinin halka bildirilmesini de va- tansiyonu artıru. Krmncıan sonra ot mütehauıslara, üzerinde etild yapt> 
landır ve bunlar ıUlhaızcbrlar. Fakat lilerdın iatemfttir. .zararudrr &ibi bır~k 1ey1er soyıen· racak büdceli aile bu~. la-
polis elbisesi ve Unlfonnaaı giyecekler mektcdır. ouruar, ııep veaımaır. ~ir tanbul ve Ankara ticaret odaları, bet 

d 1 ri --'-- · tl ri d nUfualu bir aile tlplnln ne kadar et Ye erece e ne 111AU11US ıpre e e doktor tai~ıncıaıı katı oıaru et ye· 
tapyacakla dı yiyebilecejinl lıeaaplBmlflar ve 9u no-

r r. b·ı me&ten ıueueuıuoecıen veya otin mık- ticeye varmrılardır. Ankaralı..._ atl-

Finans tayin 
ve terfileri 

Hacettepe 
aGaçlanıyor 

Emniyet muamellt memunı ola ı • darı muayyen bır derec;eae taııdMS e- _,, 
'- ı .. ı t"-k •--'- fiH '-- Uk hlz fu•lu bir aile, bir ayda 8 kilo et ... me& ~n '" o...,_, uıııoc:r • CUJ.meaen Aerka, her ya.ta iaceaıai ı " 
tini biti '- h-1 '- k t..-- -r • mektedir. ıtanbullu aile ile ayda on me rme&, sar ..,,.u&, umar&HUO • kadar et yıyobılır ve ye:ıuelidır • .neıe 

hk di k hall 1 1 kilo Ud yüz gram et ietihllk etmekte-ve jer ötil er e tamnmıı o • Finans Babnlı5ı, una! müesaeıele- bu, bı.z:J.m ıçın !uç var>a aeı..ı.lU1r. LUJl· 
k •• .ır..1.k 1.1 le ğ ı • • • dir. Ankaralı aile, kilosu 45 kuruftaD mama , a,...... -,.er u rapnamIJ o - dn elektrik l9tihll.k reaminden yapı· kil bı.z, dunyanın en d et yıyecı mil· •-~--L--Pin•... bakanl • haz ··'--i ete 360 kul'llll vermektedir . .ARADVUllu - ıgı ne m~ Eski tehirle yeni tehir aruında ecı mak, itine enceı olacak derecede be- tacak ten.zilltm tekli hakkmda yeni leuerı aru.ıadayız ve me1eıa, yu.z ki· ·,. 

=~vini Cevdet terfian Tokad deft hikim noktayı tefkil eden ve halkm den, akıl veya dri hutablda derdli ol- bir karar yermlftlr. Bu karara ıöre bir 10 et, ~v,s kilo b&lık yıyen bır uııiliz ~~ :r:zkt~~':..: ~e:':ıt!t~.aantimden 
ığına, Ankara etki l1l1h hAJdmf ı..--1ıca toplantı yerlenn· den bı·n· olan mamak llnmdır. Bunlardan ba•ır.. bu vatazınu ki ıt:.bWDCk · · ..... T BB Kemal h L k ~ s-- sanat sflmrell diye kanunda ipret e - _,.ma ya a.,.:... ıçın et ye- Bu istHıl&k rabmlarma g8re anb-

• U&u mUpvirliği müp- Hacettepe'nin faal btlediyemb tara- memuriyete girecekler ajır, altı aydan . me~ bır reJam ll&lıııe ıetırmcliyi&. 
Yir avukatlıjına, lite mezmılarmdan fından ağaçlanmuma bqlanmrftır. Bu fadm hapil cezaama veya namus ve dilen cruplar, o. crupa bajlı aanayie \;unkil vuat olarak ve ıu.ıd>ınce bir rah ailenin her ferdi ayda bir kilo &00 
~&hain miltavir avukatlık kltiplitlne, tqlık ve çıplak tepenin yqertilmesi haysiyeti bozacak bir suç ile ınahkQm aid olaeübr. Mnell ipekli mensucat neaaola bı.zde her vatan<1q& duten et ıgramram, et iay:!::ir.~~::e:~ = 
Jile memuru tbaan Milll müdafaa mu- ..nıl! olmakla beraber, muvaffak oldu- o1-·-- bulunacakJan ...;_w ecnebi ka- unayii, bu rimreye glNn filitür, bü- yeme n110eti, ıenede ancu 'U kuodur, 
"'---s---ı· memurl &.. ı· ... 1' _, •- lan bu l'!OJdu.ır.. ... et fiatmm UC11zl•rne. 
-. u ... na, ıae mesunu a.. --, Ha-~u. beledi-nln -'"' dmivle - imla evli veya ...... _.,,... ol- wı- d k ·b· · 1 • 1J .... . N 1 mar uhaa-L-- 5 .. -- --r- ~- ır-U- 1 n r..,...-- •wau, o numa ve apre ıı 1 l' en ayrı Ur ıiirlii.yiy-·k: smdan sonra daha .w.. arttı ...... dart 

ac: ıye m çUÇlti memurluğu- rimize kazandırdığı pek kıymetli eaer- mıyacaldardır. Bu memuriyete girecek· 1' ~ r- .~ 
na, Ankara Ulua okulu muallimi Adil 1 d ranacak ikalar lif kanayrıunveyadakibirllktekylapaıı müeaıt•tabele~i: .Dır bata cıoıctor, yiyeceklerimizi gUıılUk tecrllbeye dayanarak derhal 
• .auyı mu""·--L--ı memurlu&...... ler aruında sayılacaktır, er en a ves : N. us, qı, paınu u menauca ırı . • 16yllyebillri•• Ç"-'_.. ls-.. buı .__,..._ 
... ~ .... .., hllanUhal t..ııı.ır..dlarlyle aa.ır.'-'- raporu d bütün .. L l l' ~· f'-'- "katar üç fUDeye ayıraraJC dıyor kı: ".lDlan· .. • Ull5U MU& ıuu&P' 
Gar.razı malmildilrü Nev--.a Bulancık -·· , 1tU& - e pamı.wı. p ı.ı aurı mı ,__ n-• --'- . . . . b. nm pahalı et yediği IOn .... n.. olan 28 

'""' dm ı in almaktad Deği de mak Ma&JD• ~uıamını OUMa--. açın ıyı ır ..... 
malmtldilrliliUne, Divrik malmüdürü Belancl elrinık • ~ ~ bulda ır. rı;:- n - mil&! ue ıu yiyecekler, içeceklerdir. ıubatla, ucu.s et yemeye bqladıfr tarih 
Burhaneddin Repdiye malmüdUrlil· • ,,._-~!'!~ayrılan~ ~~ ibl h b bay,tarpa, ÇaYbunlarveyamahmı • Yeme.le; ıyı bu qçmuı tür haline ıe· olan mart aymm dördüncll ıunenan 
itlııe, Şirvan malmUdüri1 Avni Beıtiri lat - Yat-.. naan -te ___,,_ ur 1 u u ı veya ın • t"rd ır .... , k birblrlne nlabeti, ketimin yilsde SS 
malmu.a"-JU.ır.n .. e, hususi m .. ı..--~ anL·mlclan a-LL mu-.11t memuru olacaJdudır. Yedek IOtunu öiUterek un yapan mUeueae· laı ıgı ii5 •Z wa~:_,~7~: dmısı· "".u ..... ~ - 11' - - ~~....., _..._, ___ ..__dil biU 

1 
h--'- 1 '"·- ..1ı .a- • '--- yan oıı- 5ı.. • .:ı ~ ,_ eğd· fazla olduğwıu 1ö1termektedir. 

tabükuk memuru Necmettin muba- ı ·-rw-, r-en~, _,ve !r, -~ NDar• """~to ..._ ..._.... dır. l:Usauı uOUDIDliiimU bu tabii ve Bundan da ıu netice ç*ıyor: Dw• 
eebat umum mildUrlUp vilayetler •tanbal. 5 (Telefonla) - Belcnd 1"am lf1erlnde mUtebı- olanlaila n sanayidir. Bunlar, ıfletld kuvvet o- fbiyoloJık owı ihtiyacı, aaıl ga eıalııl Jet tedbirinden evel her lstanbulta. •:., 
m•*nıebeal mı ı•ı~ elpıü B. Ali Bafdlr ba ılıpmkl pallaten hiç bir Dltlll ohMdln ayrılan- 1arak iıtihlak ettıiJdeıi ele&triiizı U.. unutturuak bu hale ıetirdi ve :emek, gttnde 63 gnm et yiyordu. Htlkltmetbit • 
.....,....... Bundan tede yazılı crµplar için kabul ottiji . -·~-~--....~~~il.JI 
met lklnci tllmen mııh11ebe kltipllil· gelmtlırl için Tlrldye w n- • . en ileri gelen ti· mqtır. 00 gram, ayda Uç kilo. 
ilet muhasebat umum müdürlüğü vili· ya arHmda bir mukavele fmralınKI· clrlP kunta munffak olamryan U.e Aynı tezgihta ve yabud f~- kiyetlerini haklı görmeye mecburuz. yani senede 36 kilo eder. Halbuki 
Jetler muhasebeai memuru Fau Jıtan- ğı hakkında bir f8Yİ8 vardır. mezunlan da Ustiln tutulacaklardır. r.~n muan:en k~smılarında hazan yün- Halbuki, bütün yediklerimiz vil· lıamı uculamumdan 6nceye ald olm 
l>u1 kumandanlıiı muhuebe.i birinci lu, hazan ıpe~lı. ve hazan da p~uklu cudda başlıca üç hizmet görürler: ha· mlkdar, 24 kilonun içinde idi. 
mümeyyisliiine, muntazam borçlar &lzll LI. .L.L. İlk defa devlet memurluğuna mua- veya karıırık ımııatta bulunan mueue· raret, hareket, tamir ve büyUıme.. Ha· DUn bize: •ttt:anbulda w geçindi-
umum müdürlüğü memuru Hidayet UIJ llleaıana melAt memurluğu ile penler ild tene 1eler en çok imalit yaptıklan itin ten· raret ve hareketi, yallar .,. tekerler ren ankaralı bir okuyucumm,, bir mek 
dördflııcil tümen mulıaaebeai vezne- l1tanbu1, 5 (Telefonla) - Fatihte ttajiyer oJank it cöncelder kuanırlar· ılllt nillbetine ıöre elektrik iatilılik yapar. Büyümeyi ve eeldyeıı yerimizi tub gandermlftlr. Bu mektubdan P 
darlıima, Kocaeli etki varidat kon· Lütfiye admda bir bdmm erinde u ull memur olacaklardır. iyi ılicll lla- verıisi verec;eklerdlr. dcjittlreıı albümlnll, proteiııll, yani mırlan alıyoruz : 
trol memuru Hayri Sıvaa varidat kon- cbli et kesilip aatrldıiı haber all:IUDlf. mıyan1ar çıkanlacaktır. Halen polis et aınıfmduı olan maddelerdir. Ye- .. _ lıtanbulda etin kilosu on kurut 
trol memurluğuna, !atanbul tahakkuk araftırmalar yapılmca bodrum katında memuru veya komiseri olanlar derece- ca.-.ı lir meklerimbin bir do dördUnctl knmı ucuslamumm ne demek olduğuna. 
memuru Hamdi Kocapaf& tahakkuk henils k•llmlt Ud koyun ~e terine muadil muamellt memurlukları- ,....... Ylftlll vardır ki, bunlar dm, vitmllDlerdlr. ~, b: 1i ıeçlndlrenl;: 80ı:'~ 
fdliğine, t.tan:bul tahakkuk memuru keıailmel• hanrlanmıt 11 koyma bu- na lllUflyle naklen nya terfi odilerek ~bal. 5 (T lefonla) _ Dtln p- Art* etin 'ric1ld lçiD DO kadar 11· ne ~ ;mus r!°:Jm u:ı fakfr. 
Hamdi Sarcwı Befiktlf tahakkuk ta- lunmut ve Lfltfiye yakallftm.,.-. ta,m olunabilecekler ve bu suretle mu- ~ ıluda ~ Nacinln dılllr,. sa okiupnu m'Mnı11 mı? Btlytlme- : ~y in b6 i cı'1b-° Fakat :r ~ ı.. 
be teflllkıe, ı.t.nbuı tahsil ""'DUru amellt memurlujuna nakledilenlerin :.da~ flılnn• dilldrtn..,.,.., ye ye ealdJeD yerlorimbi deiiftlrme- ~lu'n!ne bu. ucuı.:d~e ne a. 
Kasma Betiktaf tahrir tubeal tefllii· 11aı1r• lllldler lllrtb&I kıdemleri m11.....,t memurlulunda ytl- yandıktan eoma lhdürillmllttür OOk yo 7arayu pıotelnll ylyecokleriıı ba· nndıpu me~ etti ieenb size onu da 
ne, 1iae mennu Burhaneddin hukuk ... ,., .. rtltlUecüdr. Bunlar için yeniden pıt. Wn 2200 liraya llprtabdır MUddei tmda ko,_, uıır, kesi, domus, ta· haber vereyim: Yeni bayat tellldd4 
milfavlrllği kitipliıine, Muntazam ...__... lar annmıyacajı gibi bqtıı muamellt umllik vanı:nnı tüphelİ .-JlrdiM' vWr, a.lık &iW et aımfma dahil cıda- akla lml bl Urtl lbtl 1 d~ 
borçlar umum müdürlüğü ikinci mil· ... memurJ11lrJ1rma maıwm ifierde kullam· U,:. uıbk~ba:;11111 •v ... 1arm )'eriDl Jds bir pda tutlmU. 61 -ge yen r s yaç ar 
menui MUnir hüuk müpvirliği l· ı.tanbul, 5 (Telefcıala) - Tlddye 1aa1arın pçmit haldan baki kalacaktır. i~ ~ ,m. kilo olu bnUaci bir Jdmaode, aca- furmuıtur. Evdeki pazarın sartlY& 
kinci mümeyyisliiine, l*ı mezunu tütiinciller blrlll1 kurulmut ve idare Bulunduiu derecede en qalz l1ç aene rl a1lıııllnün lbtl7Kı 78 pamdrr. Proto- ;:rrı~!:==u:~=ı:: 
larika nafıa inpet muhaubeli heup heyeti 1eçilerelı: birlik faaliyete pç- terfi milddetlnl bitiren muamelit me • cerektlrecek itleri oluna mut derece- pJı ... nm J&P•ı isin pıotelnlere bb:im hatırımıza bile celmlyen teYled. 
memurluğuna açımtan Necati, D.D.Y. mittir. BirJ.lk Tflrldyedo tltilncWtl- murlan 11c1De n maya care apk yer - lerlne 18re aallhlyetH imibat komla· mutllık 111rette lıbtlyas vardır. Bunlar ı1rarla istiyorlar. Herhangi bir mad
Klliye mphuebeli ikinci ımıf me- ğiln inkipf mı temine ve tilttlncWerin lere ı&re, terfileri yapılac:aktrr. istifa yonlan n malramlan nlumnamalne olaaymca vilcud iaklfd eclemes. lim- den.in ucuslamumı, evvell onun bol 
murl~ğuna, var~dat umum müdilrlUğll aanatlarmı korumağa yardım edecek eden bu memurlar üç aeneyi ıeçlrme- ıare emniyet tepllltı menauplarma di artık ıt 7emenio ne bdar Jqnmlu bol sarfını, sonra bir bqkaeınm temi. 
lkiııcı mümeyyı.zi Kerim .Kırklareli itlerle megul olacaktır. Boa toplantı- den mt1naat ec1erı.. aç* yere kabul nrecelderi caayı nreceklerdlr. Bun- olcbılwau •llMlmıı mı? Bt, .,.'eli ha· 1 lmkAn i bakımından meauc1 
mnbaaebeai müdürlüğüne, Avanoa et- da idare heyeti aeçümiftlr. Yeni hey• olunacaldardır. Muamellt memurlan • 1arm tekalkD81derl tobUıd kanununa yat, sonra dimal için llzımdır. Çiln· :i ~ile re~llkki etmek tın. 
ki malmüdürü Hasan İdil malmüdUr· te Midhat Ali, Hu.eyin Kaval8I, ifa. nm blnlerl tenec1e bir aydır. can muayene n tedavileri de emniyet kil en çok eskiyen, yıpranan hilceyre- r o ar 
llllüne, Tutak maJmUdürii Refet muı Sabri, Tekinalp, Naci IOSilmiftİr· Bu memurlamı dlaipliııe aid cuayı tqldlltmmld albl olacaktır. lerimb beyin hilce7rıleridlr. Bundan clrrB.,.u halk ... -ı-e 11.__e edecek ne bir 
Samawı malmüdürlüğUne, apktazı -MU IMIY 

Ympr at itleri müdürlüğü daktilo- ---------------------------------------------------- flklr veya atır bulabilir mialnis ? 
luğuna tayin edilmi§1er ve zat ifleri 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
müdUrliljil memurlarından Abdurnh· Ce ·ş.~ Vaafi Efendi,, earfmı 
..... hmir varidllt lıDontrol memuru mre ! 7apbiı ........ -belld ele ...... 
Bileyin, mub11ebM umum müdürlü· ela Jr.oa...-. n 7UID& dilinin a,n 
ltl evrak müdürü Raif. muntuam Havama asık •• fGHfli olcfap .,... ,.71_. oldaiaa• p. ...... 
borçlar 1llD1llD müdUrliljil daktiloau nu ıoren yqlıca bir ıaıcfılım, pea- Wtm&lm•w - ,.amlecmlr tlrk 
Fahriye, tahrir tubeai mildUr muavi- ~ereden dıprı,. babJü : ..... .._ lrı-..lud•• &71'1 bir 
Dl Saad, dahiliye m11h11tıbeai memu· - Buglbı apıııea cemre topr•fa • .._ ..... rlt olaWUr. Fllkat ko-
nı IWaiL Milli müdafaa muhaaebeal da,ıaı dedi. .. .... dilinba w oWat-a n &-
memuru Şwket, Hüuk mU,.virliği Benim, oldum olaıya, ,,. demek ._. oada ............ fiplae 
mümeyyizi Atıf terfi ettlrilmiflerdir. oldufunu anlaımdıfım ve aala7aca- 3000 ,,a.UUc larallçe.ı I FllllM 1ten o kadar talWa bir..... ........,._ sar. :r9Dİ cGml• 

Bir Amerikan tayyarecisi 
Ankaraya geliyor 

lttanbul, 5 (Telefonla) - Riprd 
Volton lmılnde amerlkalr bir tayya
reci ıeldL Ankaraya ıelecektir. Tay· 
yareclnin yarımda tayyare kazalarm
dan korunmaya yarayacak bir alet 
nrdrr. Tayyareclnln anlattığına gtire 
adına .. Kör uçufn aleti denen bu ma
kim lle ıece karanlılmda, ve ılıli 
havalarda kazaeu lıılp kalkmak mUm 
klndflr. 

Kamutay çatnlan 

;ıau da aanmadılım buı kelimeler mma ld ......... ......_, So- .... 79,. .. 79-., ı•Wnd• &7ft-
vardır. Jleaeli lltalıbrılda lam/ lala Bir fnw ........,. vwclili ..._.._,ilkte bw, .mw... IMaiım ..U .. b.. llm pl-
ca geçen ICrıllei semin terklbial de ...._. ... HoliYlldcla menjlsfr. .._..ı.ı,. ... .; 7 bir ttrıa aala~u: ICrıllei cllilr, ...._ p ıkhiı n .,..._ 
semini Brı terklb, semlal hile p1'- :r-111 .._ t.m aooo t.ae ...... Tlirlcçenln W'f'9trf 
llade olaydı beliti bir maa.t '6.bn- • llralls-l ...._Fle 
bilecektim. Brıadaa maa.t ~- Vlaad ft ........ rDiiJnlrl b-
7an/ar go.t olaod il beriatle mi• pue edl4lllral .W-• k Wl· 
aatqa/ar, ibtilallar sıkar, danırdıı. satll nk- sinllLI• -.. W.. 
Fakat aisJa l elek tlrl8 .... Hgıl• ...... mo-

/fte dOıı toprala da,ta;ıtııl 61· d•-pek.--_..._ kaldl' 
relldlflm cemıw de bu ~ımdllım ima Wf' ımek llMil ....,_. 
pylerdea blrWdir. Çocö.tea. bıa· Aclllt .. 3000 ....... ~ 
mı bqa/imtl• 6h fÜ8b .un, bir cllı Amrı•ad• ........ .at ... 
tqı ıibl clalmleadlrlr, oarıa havaya aaN iM'• IDÜtalt .Wırm ,_. _, ............... , ·-•,•7•: 

- Şolll I; topnla d•: llaltra ra. Wr .... a 11n111;e-
- Gammm ı di1• dlftllfbıl ta- li lav'• 7&sclılı l»ir awkt...._ı 

avvar ederdim. ...... 41iraprura •Pul laal)w; 
Ba çocü ba,allııla hl. belil, • el• • .mlb .Uli- S.We n-

biJj JıaJaım. 1m1...,,. l'abt Çla- ........ ele ...... .... ....... SoC'lk· 

• Ver 07W7M • .....,..ı Çı6 79-,,_, ,.,,_ . .......,._,. 
"N• .,... .... an- .-,.q.. 
., Anlat ,..,... ,., ....... ...... ,,. 

bmlr ..-.ı..... Wrülala 
,...._ ............... N.mltFa.ı 
~· ...... .... pral-
mak,, ply.W• aWılı ,..., .. 
clmleleriaaltma,..tkiı......__ 
.... *'8 .......... tlı'1gwie 

sGselliiini .. llMDsini ka,Mtti
ihü idclia .-... 

FM&t ......... diliwhıtleW., 
............... w;ı,ı .......... 

Ymi ppdaD •PD4•aalanla ............. ,... .... ,.... __ 
t"ll ..................... yaptı-
n a; a?ttsıdırı Rad~ - oaki ta· 
.... k t - h-oHqİl:İ ....... 
~ tleD (; w;a bar dftbcle .__ 
......... dolra bir laanket .. ta
•nm" Mll-sclL 

Falrat Y,le twtlkb olmaJU 
bir cok binalar ela, apubmaDlarda 
aatul ıel'•rl. , ..... ipıen maa-
wumr ••lfbr. Ba ~ ... çiasi-
leri .................. çeh-
..... brmlklar .... uı.,.. z.-. X Dlbiliye Encümeni 7-111-1938 

puarteai gilnfl ... t 10 da toplanacak· 
de bom61, l•,.,,,.tla umre,.,._ lanmm obaal,, Dem1t n be7as 

yarm aut ha cemre la dllpaa,. !ıl dlfJl»m4 _...u, eclilNlea ta cnabı •'-'lbı 
tır. 

X Arnbal encümeni 
ODc1a toplanacaktır. lw _,,tile etmi7WI- 2', I. -llllf•ır w •ıııl L• .. uk , 

'IW m~T Bir clilia IDonatalaa 
,-K ........ pmlaa tekli ... 
........... t 

•l•-.ı.m.-~ 
ialifaM; Mıtia ı..ı... ......_Fa· 
bt ..... ,..Uili-i --k 
..-.ı 

Havalar iyilepyor 

DUn felırimlzde hava kapalı pç
mi9tlr. GUnUn eıı dlltiik 11J11 sıfırm 
al dlr. En yübek 111 iae ıs 

dt1l5 
Yurdt*t Ttakya, Kocaeli n Karade-

nb layılarmda hava ~ A· 
nadol ... açık ve ~Hl 
bulutlu pçmlftir. 24 •tlllJI 
lıflarm metre muırlbl>IJi~-pıillaıt 
n au adlldırları Mui:~!M-"'1:aJ 
da so. N&Jilll Ye Aık.hıi9t1Mlıa 
vı KDtabyada 9, BOd.ruUı..,li 
da 4 ve eliler :valıtlı y·fi&illl 
cram arasındadır. 

Karla öıtillil b61&ele1'~11anatll 
lıjı Ersurumda 41, Kaırtili99. 
20, Vanda 16, Ktltahya, JllililM:ıPla 
Slftlta 2 muıtlmetredir. 
dflftlk •ılar ııfına altm~.,-,,_ 
11, Erdııcanda 15, 
Karata 30 derecedir. En 
da Emklfeıblrde 9, Edirne Çana1dra• 
lede 10, Umlrde 14, Bodrum, Antalya 
n Manada 15 derecedir 
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[::::::~:~:~:: ::: ~ :~:~~:~::::::::ı DÜNYA HABERLERİ Al11111yada yapll• 
Üç yeni Almanya ve (ekoslovakya 

Sarlnehrl·n cenubund A ZiraaHe Kemalist nrensipler ~~~~ a ~tury r ..ıhu .için en tehlikeli memleket a va pu rumuz TAN'da Ahmed Emin Yalman bat-
Sll'biıtandı. Çarlık Ruıyuı Sırllİlta- ta Atatürk olmak üzere mmlıuri,et ..., 
... himaye ediyordu. Fnma da Büyük bı· r meyd nazı.len· jimininonikimilyondanfazlavatancla-
Raeya ile imzalaclıiı aakeri ittifak a n tı geçindiren ziraate ilk zamanlara.. 
dola)'laiyle Sırbistan b•klmıda ya- Trak vapuru nisanda beri ne kadar ehemiyet vennit ol-

.... alib gÖ9leıi,ordu. Büyük harb muha•ebesı· başladı 27 martta yeniden cluiwıu,dünyabuhrammnbirmüddet-

..... Gm olcluiu üzere Sırbiıtan yüzün. 1 ı teslim edilecek •eciktinnit olduğu zirai ıslahat üzerin-
-plamfbr. nümayiıler yapacaklar de devletin büyijk bir alaka ve buuai-

Bq;m de AYMpa ..ıhu için • Berlin, 5 (A.A.) - Türkiye hesa- yetle .enelerden beri çalıtbinu anlata-
telılikeli memleket Çekoslovakya- V h • d d k •dd ı· Viyana, 5 (A.A.) - Linz'de 6 tu- hına Kieldeki Germania tezgtiıların- rak diyor ki: 
dır. v. garibdir ki büyük baa-bden u u cıvarın a a ÇO ŞI et 1 batta bir "almanhk günü,, tertib et- da inşa edilen ''trak" vapuru 15 ka- "Atatürk uzalı ıörür bir Önder 
ene) Sırbiıtam himaye eden a)'IU h bl 1 mckten menedilen ~ler 27 martta nunusanide denize indirilmifti. Şim- ufati)'le llİraİ Nha:rı hiç bir zaman göz. 
iki büyük devlettir ki bugün de Çe- ar er Q UyOr Avuaturyanın muhtelif noktalarında di teferruatı ikmal edilmek üzeredir. den uuk bmakmadı. Harici ıalh imza. 
lroelovaıkya,.. bimawe etmektedirler. bab buna benzer nümayişler yapmağa ha- Aynı tipte baflanan Uç gemiden ilki lanır imzalanmaz, Atatür.kün ...:ı....: 11 • 

,,, Ş b 5 (A.A ) B C?---b· ·· · d bu h olan "Trak" nisanda teslim edilecek- ~~ Aftllpa .whunu tehlikeye koyan ang ay, • - u • "1tlnllC ır uzerın e ne rin zırlanmaktadırlar. . fatiyle bizzat faaliyete seçtiğini sör • 
:t'f,aiyet ele Almanyanm Çeıla*ovak- cenubunda bulunan Çin mevzilerinin tiddetli bir topçu ateıi al. Hükümet makamları tarafından ve- tir.Diğer .k. d b" • clük.Atatürkistih..ıuhalarmdaday .. 
ay üzerindeki emelleridir. tına abnmuiyle büyük bir meydan muharebeai bqlamıftır. Ja- rilen bir karar mucibince makamlar nunda, di ~ 1

• v:;.r an ~1 ma;: :- ni ve mühim çığırlar açmııbr. Millete 
Almanya ile Çek01ioYakya ara- pon ve Çin ordulannm külli kuvvetleri kartıka11ıya bulunmakta. nezdinde Hitler scl!mı vermek ve A- nize indirftrı kf ıran arın e- hediye ettiği kıymet, yalnız ıu kamr 

-.daki münaı1ebetler bü:yük harb- dır. iki orduyu yalnız Sannehir biribirinden aymyor. vusturya marıının ilk p~~çaları aöy- Bu üç v::r 
1:Boo ve 3600 beygir- milyon deferinde çiftlikten ibaret de-

denberi gergindir. Bu gerıinlik, bab 1 göre r-------------- lenmeden alman marımı soylemek ya- lik yüksek ve akak tazyı·klı· '--up tu"'r- ilidir; on ÜÇ leftelik fili, canb bir tecrQ. 
lfitleriıı iktidara geçmeaiyle arttı. Buraya gelen buı er ere Cetielu••ttarıkta saktır. binleriyle mücoh.ııezdir. AA be hazinesi de hediye etmiıtir ki, önü. 
Fl'&Dla ile '1--et R•-a araundaki Çin orduıunun barekı&tını bizzat ma- H 1 k müzdeki p-11 A•'·ı--'-- .. _, _,.T -,, 

1 
ş k "da tmektedı·r orst Vesse tar ısı yaaak edilmic- •"15•-•u ~ ıuauu-a wu.a 

lbiuk imnlaıup da Çekoalonkya rep an.gayte 1 re e · • lafı olabilecektir . 
... miuka iltihak ettikten IODI'& Marefal Japonların nehrin yu~~~~n- manevralar basladı tir. F 1L1ST1 N DE Atatürkziraikalkınmaiçinneyollan 
4laha L-...1 bil". ·-fba- ..:...ıı:. Hitl--'- dan herhangi bir geçme ter---uıe Vatanperverler cebhesi Avueturya "d'L---! ,,,__ idi 

- - ,,- •·-- .r, k -·"' U Sa .... i' e mühim Lo d AA) c..ı..-1·· devlet bayrag·ına gamalı haçın ilavesi gı •~ ~ ae iini ıördü ve mil· 
.. .,.. nu...__.an -e A--a ı"le Ul"fl Oyaua- zere ., y n ra, 5 ( .. - c;vı:; üttarık ö- 1 t - d' B lda ~uou " ·--;, ,_..,ı '-- 1 · sı d rmi tir ·· d · il" d ba 1 meselesi münakn=ıı edildig-ini tekzib ç k · e e goster 

1
• u yo tunlar vardırı 

Almanya araamdaki yeni anlqma- ıa...,.ye &u~,,et en gun e ' . nun e ıng ız ooanmaaının 'ayan etmektedir. -s- O §J•ddetlı• Ilmi araıbrmalardan ve hakiki ihtiy1a9-
daa IOlll'a da münaMbetler bülbü- Bı"r hava muharebesi manevraları cuma gününe kadar de- lard do vam edecektı"r Amiral Dudley Pa Diyet meclisinde yukarı Avustur- an ian, vakit vakit tahıılarla cle. 
tin serainl-=.dir. G--i Hitler, Hank-, 5 (A.A.) - Çin teblig .. i: ' un- ... • b" 'ili 
.__, _ _. "ır--T' -- ıı "'" dun kumanda11 akında yapılan bu ma- yadan bahsed~tı vali Glei&ner halkı b gıınuyen ır mı Procram, toprafa .... 
-~..-u• IÖylediii nutukta, Al- NanflDI üzerinden dün taarruz ya- nevralara iki zırhlı, iki aaffı harb ı•r harb hib ve halinden emin bir çiftçi, daha lban~anm ÇekoaloYakya üzerindeki n.11n 15 japon tayyaresinden sekizi dahili sulhu temin etmeğe davet etmit- yük.ek Seviyede ziraati tatmin _ _. __ ......... 
tıınell • d dofrud r- kruvazörü, iki tayyare gemisi, dört tir. Diyet mecliıi baıvekile bir telgraf ~ 
laalı erm ':" • Fak an dofruya cereyan eden hava muharebesinde pi- kruvazör ve 30 torpido muhribi iştirak göndererek kendisine muzahir olaca. vasıta ve imkanlar .... 

eetmemiıtır. at Almanya h• lotları tarafından dU.ürülmüştür. Ge- ı Bu bayati pyeleri ..._ ___ ._. i,.; .. 
~lan dıtmcla kalan on mibaa çen hafta zarfında 32 japon tayyare- eylemektedir. ğını bildirmiştir. 0 uyor Atatürk'ün ilbum altm~ ;: 
~m mukadderatmclan babM- ıi düfilrülmÜ§ veya tahrib olunmuf- lıf1118)ar çok ilerlemittir. Bir taraftan 
derken, ATIUturyadan ziy.ac:le Çe- tur. Fonnuı üzerine yapılan taarruz· ı·TALYAN 1 N DEN ı·z """ Kudüs, 5 (A.A.) - Yammun ve U- bütünçiftçiyitopraluabibietmelunak-
lro.lavakyadaki AlmanlM'I marad da müteaddit tayyare meydanlarında P R QG RAM 1 nelfalnu kasabaları civarında yapılan neliyle bir toprak kanunu huırı..ya 
eclİ7ordu. Filhakika Çekoaloftk)'a- tahrLb olunanlar da bunlara dahildir. ~uharobe tenkil için yapılan hareke- teıebbüı edilmiftir. Diğer taraftan Zi-
da ü.. milyondan fa•la ... ._ __ var- tın başlan danb · " ili · -7 • .,.._ le d gıcm erı gor memış raat Vekile.: bu"·tün·· mu··t:::Laıııılu-· 
cbr ki Almanya, Çek b~!.'-umA etinin Cephe r e d d · .., ... ______ .... - y .d oo· hh il erece e şıddetli olmak istidadını ve imkinlamu Mferber bale a•arak 
hu Alman nüfUlu baklundakıi mua- Honnan'ın timalinde Taokof - Şln- enı en zır e e göstermektedir. zirai bir Pl'Oll'lllD bazırlmtbr. p"- • 
..._leainden _.-;. ... -11.~..1!... Fak-.. bun- gua demı"rvnlu boyunca ilerlemekte Maveray· · h d d k ı · · --.._......- -. -,,- lferıa u u uvvet erının raınm tatbikatında bqbca iıtinacl nok· 
dua ayn ve daha ehemiyetli bir ıi- olan japon eol cenahı Lojanm 25 mil ve askeri tayyarelerin himayesinde i- kil 
lr'7et meYZaa, ç.a.Ia....Jryanm timal prkiıinde ~iyuan önünde dur- b k mil d cak lerliyen Fili.atin kıtaları arapları ta- tuım tet etmek üzere zirai itler~ 
Pranu, 'Ye Sovyet RUSJa ile misak durutmu9tur. S. R a ge er yap a kiıb otmeğe ve onlara ağır zayiat ver- bir devlet itletmeai idaresi 1nıraJmat. 
iııa-.l•••RCID'. Alnuınya ba miMkı Diler taraftan mUhlm takviye kı- ~ dirmeye uevam etmektedirler. tur ... Mak1ad, türk ziratiııiD ... 
doiraclan dos--a kendieine tMCila taları alan japon kııvvetlerl diln ŞI- Ceninini batıamda Yammun köyü viy~ıini yük1eltmektir. Toprak b .... 
9c1i1mit t.ı.ki .. ~eclir. Binaen-' a,iang üzerine fiddetli bir taarruza Roma, 5 (A.A.) - Deniz büdceıi- Hirota bu takdirde Japonyanın har- yakınında dün vuku bulan bir müaa- lizan olan amurlardan lliridir. Çiftçi-
-1eJta Çeko.lov.kya ile F...-a " geçmi,lerse de bir adım ilerleyeme- nin tedkikinden anlatıldığına göre, hın daha felaketli ve ciddi olmaama demede bir i~iliz zabiti hafifçe yara- ye yalım toprak ftl'İlclijini " diler 
So.,ıet Rmya arumdaJ&ıi miMkı f• den püıkürtillmil,lerdir. Japonlar Vu İtalyada 1 ıonkinun 1936 da 35 bin mani olmak için zırhlılarla tayyare ge- lanmış ve bir ingiliz askeri ölmü§tür. vaııtalarla kredi temin eclilmediiini 
aih ..,.. ilıa etmek Aknan dıt politi- hu civarında Lukanp gemilerinin tonluk iki zırhlı ile 1600 tonluk 12 tor- milerinin ortadan kaldırılmasını tel- J. eısı_Je çağırılan tayyareler ve kıta- farzederlek bir çok çiftçiler: "Biz inana 
.. ı•m - ....ıı h...,.__ea bizi. himaycsi altında iki bin aak:e rçıkar- pldo muhribi, 700 tonluk 16 torpido, kin edeceğini söylemittir. Fakat böy. et çeteyi datıtmıflardır. 1'ayyare ate- topra küzerinde aç blacak yerde e.kiai 
dir. mıılardır. Muharebe 9iddetle devam 800 tonluk 4 avlzo, 12 ıi Okyanos ti- le bir tedbir tarihin bqlangıcmdan şinden en u 12 arabın öldüğü tahmin sibi bir aill beMbma çabtma:rı ve hiç 

Alma•P 1Ma sa~ nud 'ftJ'al)i- ediyor. pinde ve ıeklzi Akdeniz tipinde ol- beri mevcud olan harbı kanun harici odilmektedlr. olmu1& iyi, kötü kanumm ~,.. 
ll.7 ~ .~ı. Fr .... yı f:1e-aL-·'da bir L~J:.. mak ibere 22 denlultı gemisi inp ha- yapamıyacaktır. Filiatindeki ingiliz kuvvetlerinin tercih ederiz."~. lıtıe L--

._.,.,.e,,,_.1 nua- bafkumandanı O'eneral Vavel, tavvare .a:.;.ı.:. .-ee ile bn ..... ---· -:.~ e ...... ~e Frama Şanghay, 5 (A.A.) - Tahrik edi- tinde bulunmakta idi. Hirota Japonya ile Sovyetler Birli- • u .. ..,_. - _.,...... •.....--
.! aki misakı feaih ettirebilir. len bir japon nöbetçi neferinin bir a- Bu rakama, inşasına son zamanlarda -· dak. . . .dd" ld w ile Cenin bölgeaindeki hare.kit saha- tİhnif, buna bir "zirai ıslahat bıwmı" 
' J,:a!!;.f,ı!!!!t~-~~kı feailı edi~~ muilralı mUrebbivenin başına vurma- karar verilmiş olan 35 bin tonluk di- ~~7ı:~ c~i;:yetın cı 1 0 

ugu- sına gitmiştir. Bu bölgeye gece tak- mahiyeti verilmiıtir. 
~ iıafiaah eder. Fakat Fran- ınyıe-çııtan mlUUi't ncnccıuııuı; cu.uı;u· ~-- :ı.: ... ..,ı.ı. _;ı,. ?.nan tnnluk l~ des- viye krtaları gönderilmiştir. • .. Bir taraftan bu kanun projesi.., 
lla ~ela cı.a.........,. ._ kan ceneral koneolıu hldiaeyf japon troyer ve bir kaç denizaltı gemıamiıl Vç 'ilevleı "iilhabeı,, madde.ini S~ıld~'ğına göre araplardan ölen- killer hayetinden geçerek meclise Hft• 
l>.aboe tarafmclan yapılan IDD be- makamları nndiııde proteato etmif- de ilbeal lc:abedet-. lalbllcıen L /ıCıltaı. lerın mikQan ış kiplir. Araplarm edilmeye .............., bir tanftaa da 
haat, buaün için böyle bir politika- tir. 1938 • 39 blldcesl 2 milyar '13 mUyo- ...,.ec;ece.., .. iki ytu ki""fa adlrü.kep oJduj1& tah- .&..+ • ilini Wr ._.... top!-
._ maYaffak olmee ihtiımılini L- na balii olmaktadır. Londra, 5 (A.A.) - Denls mehfiJ- mia edlJmNteıclk • • rllM'ak ---- _. lerlnde .öylendiline göre Japoaya ....:.._. "~ Jlll'Mt Prosnmau sözden seçi. 

t.r&f etmektedir. G..k bap.kil .. f Lf fi M d •d• }apon'Yfl t.lenb .ualılannın resmi olmayan bir •urette dahi timdi- recelıtir • ., 
hrek hariciye veıldli, FraJWınm Çe- Flfta S er 1 fi 1 _ talıdldlnl memnunlukla ld denk mpatı bakkmda maıamat B. RUZVEL TIN BEY ANA Ti DONKO 80.DCEMIZ, BUGONKO 
~aya kartı sirittiii taalı- 1 ___ 

1
_,_&#19_L verdiii takdirde İngiltere, P'ranaa ve B O D c E M J z 

-.aımi ifada ula tereddüd etmiye- b b d ~ ... .,__.. Amerika bu,;ık bir ihtimalle deniz.mu 
eelderini bildinnitlen:lir. Frama, om ar ıman eHller Tokyo, 5 (A.A.) - Mebuıan mecli- abedeain.in "sahabet., maddeeiııi tat-
telco.ıo•ak,.aya kartı yapılacak bir li büdc:o encümeninin dün öğleden bik etmekten vazgeçeceklerdir. 
~ kencliaine kartı Japılmıf Madrid, 5 (A.A.) - Evelld ~ce aonraki toJ!laııtııı eenumda Hirota, Bu huauata pek yakmda Tokyo nez-
,..... taarruz telakki edecektir. P'ranko bataryaları htlkilmet merkezi· devletler araaında deniz ıilihlarmın dinde teıebbilalerde bulunulması ve 
.. _~• MLehledir ki Almanya, cloiru- nin timali garbi•inde bulunan cum- indirilmeei lçin miizakereler bqladığı Tokyonun da 10 • 15 gün içinde iıtenl· 
-.. cloinaya Çelıoelovakyaya kartı hurlyet mevzilerini bombardıman et- takdirde bunu memnuniyetle Jrartda- len malOmatı vermeıi kuvvetle muhte-
~u göze alamıyor. Hedefine mitlerdir. yacaiuu aöylemiftir. ı meldir. 
~ yollardan varmaya çahtl)'Or. Şehrin merkezindeki aokaklarda bir 
uofrudan doiruya t-JTUZ kadar kaç mermi patlamıf iae de kimleye bir 

'-hlilceli bir JO), ÇekCNIOYakyadaki şey olmamıttır. B K B 1 k k • 
.\'-anlan kıyama tetTik ederek 1o- Büyük çapta hWcilmet topları mu- • om nen a an onseyı 
~-- tedib için Çek bük\imeti tara- kabele ederek frankietleri ateıi kes-

"-dan tedbir almmca müdahale et- meğe icbar etmlflerdir. çalışmaların 1 
"-lctir. Hitler, 20 tubat nutkwı 1 an at 1 yor 
~.. edikten ..,ma, Almanyaıun böy- Tokyoda sosyal partı başka -

bir t•tebbü- .. ;..;.__~ ·--··---._ ·-~•· _......,.... nına yapılan suykasbn (B ı ı ı ,z ~ ) --J dair 
;:; Fakat Almanya bu yolu da teh- tahkikatı afi • ne u1~aua çerçev- ealnde tuavvur edebile. 
llllEelt bulmut olacaktır ki Avustur- devletin her bir devletin cotraft ve po- cetini tebarüz ettinnlftir. 

ihtiyar devlet ıemiai 
yolmıu detittirmedi 
Vaşington, 5 (A.A.) - B. Ruzvelt 

gazetelere beyanatında, yeni kalkınma 
~~~aeai prenıiplerinin deiipedi -
gını, ücretler Ye iı aaatleri hakkındaki 
k~~n projesinin kongrenin bu devre
•ı ıçmde kabul edileceii ümidinde bu
lunduiunu ve hükümetin huıuai imti
yazları kökünden kazımak için olan 
mücadelesi zayıflamadığını aöyledik -
ten sonra, tamamlanan beı aenelik ida
re.inden bahsederek "ihtiyar devlet 
&:emisi yolunu değiftirmedi.,, demiı
tır. 

SON POSTA'da Muhiddin Birpa 
yeni büdce münaaebetile cumhariJet 
Türkiyeıinin f&tırtıcı kudretini teba
rüz ettiriyor ı 

"Bu kadar mücadeleler, istilalar, 
harabeler, mubaceretlerden IOlll'& Tür
kiyenin naul kalkmmıı olduiunu ....._ 
mak için itte bugünkü büdce e "Irmak 
L"-C...I!_ y 
wıuar. Bu büdce, bu memleketin Yari. 
dat ka)'Daldanıun biç bir ....... ..... 
ımmit olduiu bir yeldin s&t.i:yor, 
buna raimen buPnkii Türkiye balkı 
dünkü oemanb İımparatorluiunun bu • 
cünkii huct..cllan içinde yqayan m....,. 
lan niıbetle daha fazla bir yük albnda 
değildir. Belki de buaiinkii nüfus, dün
künden müreffehtir. 

Q~ IDeaeleainde olduiu sibi, aupl• Tokyo, 5 (A.A.) - Polis, 808yal litik vulyetlnden dolan huaual menfa- I 
! hareket etmefe karar vermiı kitleler partlıinln rei81 lto Abo'yo atini 18• 8nflnde tutan mUfterek men- Ç lflere luın,mamalc Birlejik devletlerin Bu refah farkını anlamak için oı. 

t6rlnüJOI'. Almanyamn takib et kartı yapılan ıuiıkuta i9tiriktecı mu- faatini terldb eden müttefik kararlara Diler devletlerin iç itlerine mUda • • • ~ İmparatorluğu tarafmdan sörit-
llaekte olduiu politika tabiyeü Al- nun birini yakalamıttır. Bu auikutm, sorlubua nnbllmlıtlr. Son teblii, ve- bale etmemek lrarannda bulunan Bal. sdôh ıhrOCOtl len hizmetlerle Türkiye cumhuriyeti 
..... akaUiyetine otonomi Ye hüldi- elektrik endilltriled kontroluna a- rilen kararlarm Aynuıdır. kan antantı devletleri, kendi iç itleri . tarafından sörülen hizmetler IU'Ulllda-
llaet kadro.u içinde de vaıııiyet temin leyhtar olanlar tarafından tefvik edil- it.al "-olan hiç bir ıurette ne Vqıngton, 5 (A.A.) - Şubat ayı ki farka bakmak lrifidir. Maela bun. 
~ bu ·nuta ile Çek dıt politi- diği hakkında heyecanlı ifpat bekle- )11 NCS münaıebetler ha mlldahaleye de mUuma- zarfında dıı bakanlıiı tarafından ve_ elan on 1ene enel orta mekteblerde eıa 
~111 idareai üzerinde nafiz ol- nilmektcdir. B. Kommen bundan eonra Romanya etmlyecelderdlr. Zikredilen bu beya- rilmit ihracat veai.kalarının tedkiki çok 9 • 10 bin türle çocuju okurken bu-
~· Gerçi bqün Çekollcwakya ballanı bilb•m •l•bdar eden app!a- :!ı. ldlçtlk antantm enelJd ban karar- neticesinde barb malzemeıi alıcıları a- Pn aynı clerecede tahsilde bulunanı.. 
~etinin s.hiye vekili Alman- laıtı. Bununla beraber ÇekCNloTllk· Jd flç noktaya lpret etmlftlr: ve bilbuu Rormnya tarafından ruında Çin ile Japonyanın ilk safta nn mikdan )'Üz bini bulmuıtur. Bu, 
~· Fakat bu zat ..,.yal demokrat ya, keacli kuvvetinden " biri tark- 1 - Bilkan antantı dnletlerinln 1- :ı:ıer Cemi:etlndo 27-1-1938 tari- geldikleri anlqılımttır. dnletin__ifa e~ ~~tinin ne 
-..ıllfunclan Hitler'in itimadmm ta. diieri •arbd• olan iki büyük talya ile olan ndlnaaebetlerl. Konsey dur yapılaq lan beyanata uypn • Çin 1.918.613 dolar kıymetinde barb ~~ yÜ)ue)dijim sostorir. Sdıiye t91-!-•har deiildir. Hitler, Çelr.oelo- müttefikinia ,ardımmclan emiD aö- lmrarlannda ul devletlerle İtalya ara· • malzemai ve bilhuaa askeri tayyare • kilitı babnmdan bugünle dün araıın-
ı!J'•daki Nazi partiainin lideri o- riinüJor. Çekoalovak ~iye amdaJd mflnuebetleri idare. eden col • B. Kommen BerUne giıd le ralmıftır. da ·~~ mesafeler buıl olmuıtur. 
111ıı. __ lfenlein'in hükU...et içine alın- reiai General Krejci'aia, seçen sün raftk. politik mUn11ebetlerden mlllhem Bllkret, 5 (A.A) _ B •--- Japonya iM 1.184.950 dolar kıyme- Bupıı tehirlere elektrik sirmit, mem. 
~ iatiyor. Yani Avueturya ile saaetelerde pkaa be1anatmda Al- otmuıtur. ~- · '-uwuen, ve- ti d lekette barek t 'mk" 1 kola hı._ --- b" u. mektul>unu vermek üzere gece n e bilhaıaa tayyare vo mot8r aatm 1 e 

1 
an an Ylatnut 

ili~m tartı olarak dahiliye ve- m&n)'aya kartı meydan okur B' • I r•ı Berline hareket etmi•t" ya- alm11tır. ve ucu7:_amıt, memleketin her tarafın. 
dı.;~•. Sey .. lnquart'ı tayin ett~ da •ardı. Bu ..... , yeni barlNI• mi- ıpanya meıeleai M s ır. da uayıf tam bir tekilde temin edilmif-
~ ribı, Çeklere de Almanya ıle dafaa .. tecaYÜs b•Wgncl& teknik 2 - İıpanya meeeleli. Konsey ademi B. etahaas Trakya .,., Make- L tir. Bilba11a ziraat bakımından büyük 
a_ ~nın faıl"ll olarak Henlein'in malGmat nrcliktıea IOlll'a Ç•ıııelo- mUdaba1e polltikaama devama ve Lon- donyada •eyalıaıine devam eh dıs bakanı ~iitildilder ıöze Ç&rpl)'or. Ollnlmb 
da.-~ mnpoze etmefe çalqmakta- nkyanm harb plbmı ela iuJa et. dra komitesine ittirike karar vermittlr. ediyor.. R unparatorlufu dnrindeki ıürülerle 
~- ti. Anlqıll)'Or ki ÇeJco.lovalqa b• DlL .. --~ Atina, S (A.A.) -Atı'na a· ..... ı bı" - oma yolunda ~ butalıldan. orta. dan.. kalkmlf, 

...._'4k
0

oelcwak•a buna bo- efe- cladl--...1- -L Lww_.u talJrinMt ,. .. r ~a1:tan, ad devletlerin ticari J-.- l lll8leli memJ-'- bi 
:""1111 ı ,,_ ..--. ~ •-··- - diriyor: Bapekil B. Metabaa'ın Tra- .-etin r koıeainde bi'" 
~? Çeklerin Alm&D79 ile an- :Jllpmııpır. Alman IMWmma kup mUnuebetleri baknmııdan ban fiU va. kya ve Makedonyadaki tumeai halkın Val'fOVa, 5 (A.A.) - B. Beck ile len~ )'IEbı~erce koyunu merinos to-
' İetedilderi ıüpheaizdir. Bil- huırbldı oldu.111 P,i, mllıtefiW.-i dyetleri de g8z 8nUne atmaıan icabe _ cOfkun tezahüratı arumda d refika11 Romeya gitmek üzere dün bıwniyle, ıunı ıurette tohumla."nak gibi 
~-L Almanya ile AYU8turya ara· )'U'dmnma ~ adar kmclini der. Buna binaen koneeyde ul her dev mektedir. evam et- akpm ıaaat 13.10 da V&r§OVadan hare- hizıne .. t1er. ifAama ltatlannuıbr. 
1.-~:-i IOn anla-•d•• -a r~ m.::....1af- --ıe _,_ .. _...1!-.1:... M4 İ '--t etnı1•lerd' • B tii L._, __ ~ak r- - _, ... , yv- uu - -..- ... letin ekonomik menfaatlerini korumak ıkeçe bölgesi ,Metabaı hilldhnetl- - 69 ar. u n ~·bir taraftan hükümet 
1r-._ ~·· J'&nın Iİyui " ukeri ha- dafaamu taıım,. etmek içia de icab di ne kart. 1 minnettarh~-ı gıı..t .. .._..k 1_ Le tarafından ifa edilen hianetlerin _ ...1: ~ •aziyeti zorlqmıflD'. Artık ec1... teclbirlwi ahna.,•dır. Her malrM yle miinuib zamanda pneral ,..... Utt .... __, h - lt.alyan mi.inaaebeıleri ~- taraf ...... -9'.._ • ..___ Frank il ı çln fkı •kert tayyare hediye.ine ka- !- .. tan da refahın artmakta oldu • 
.a_ -;;.,.-ıa ile Çeko.laYakya arama- halde Çekoelonkp, AY119tm7& si- 0 e temua ıe mek Uaere deleıe rar vermiıtlr. Roma, 5 (A.A.) - Polonyanın Ro- pnu soıteren valoalarcbr. Daha birçok 
-- ir itillf babiı menua ola- bi. Alman7anm tUJiki lrıarfıımcle gandereblleceiine karar vermlıtlr. Aıtlna ve Pirenin bOtUn iKi cemi- ma bUytlk elçiıl Vieoki, hariciye na- lanıu 1aymak ve ıeçmiıle mukayeleler 
"-~ lfoclza'nm AYUlturyayı da içi- bo:yun etmekten uallktır. Kendi MUle·'- C • yetleri befvekil B. Meta'---'• mlllt zırı Bekin İtalyayı ziyareti miinasebe J&Plll8k. •• kabildir. Dünü bilmi'y--'er, bel 
""'• d'"aıa T_ 1111_a Birliii -ieai de 111- ku9Yetiae n -ıı......_~:.1.ı---L-1- _ _..__ &&er emıyed --.., tiyle T u... i '..! 1.. • ..:: c:na ~~ttur. Avut..,;;a-~ Almanya mma 1ilweıae1~~· s- llilletler Cemiyeti meRlai. =inden ve iki memleketin elrono- yanattar;;:,.=~ P°:ı!nya~tyı!ıı!;: ..... ~~n lafıdıldan yükün aiırhiın-
'-.!_ı olub bitti aibi ıöriinüyor. Bi- bir Awapa harttini size aiamıp- Balan antantı, Milletler Cemiyetine ola hayat ve emniyetlerinin nefine 'ı birçok defalar anlay• slbn'-etlyle ~ -~"t ederler. Fakat, bizim aibi lh.~-··J'h Çekoslov-L-a bü-"'L Al- -~- iıwuınık utilr'llini " millki '-- udakatiid •-U e-'· - f""'--t -'--r_:k Tllrki,.e ile aktedilen yeni mu- bıarek t -a... .,. •r ~unu bilenler ve ellerini vicdanları üze. 

•
:qh tar fmcl _, T- -.- -r -pw .._, ..... ._ a&KıUeden dolayı mlnnettarbklarmı e .. .._,, olan faflıt İtalya ile nne koyup dünle basinü ı:ıukayeae 
• lelael, a an ihata edilmiftir. taPDNDlıimı kol aawık awmlwleclir. Cemiyet icrutmı ancak ad dnletlerin bildiren karar euretlerlni lmlxıl et- memleketi arasındaki doltluk mtlna- edeblJenler, busün .... dıldarı .... ı.•-"'n a). 

le ukeri •uiJ'eti ele .ar- A. Ş. ESMER politik i8tikW n mUavatlaqna .1.- -'-leıdk Hıbetlerlnin taıblt bir neticesi oldu- tnu1a _. "-•u ,._,_.. _., • a.uıu 18ylemittfr. edecelEI~~ Mn Mve eimeii kabul 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yaan: 
Yü6A11 F. W. uon Herbert 

Ceviren: 
Nurettin ART Ali 

ZEYL 
Plevne ordusunun kurulusu 

( Ordre de bataille) 
Dördüncü liva: Mirliva Atıf pqa. Vid köprü.ünde: Binbatı Kazım 
Yedinci alay: Kaymakam ibra- bey. 

him bey. Opaneç tabyalarında : Kayma-
Jki tabur nizamiye piyade. kam Süleyman bey. 
Bir tabur redif piyade. 

1 
Bukova tabyalanncla Kayma-

Sekizinci alay: Miralay Hamdi kam Mehmed Nazif bey. 
bey. Y amkbayır tabyalannda: Miralay 

Bir tabur nizamiye piyade. Emin bey. 
İki tabur redif piyade. Bqtabyalarda: Mirliva Kara Ali 
l batarya abra topu ( 6 lb.) pap. 
iki nizamiye liivari bölütü. Kararg&h bataryalarmda: Mira-
:Yüz bqlbozuk aüYari. lay Ahmed bey. · 

ihtiyat Karargi.b tep~lerinin prkı ile 
Kumandan: Mirliva Sadık P&f&· Bulgareni yolunun cenubundaki iki 
Yaver: Kaymakam Abdullah bey. büyük tabyada: Mirliva Tahir pa
Piyade: Kaymakam Hayri bey. fa, Mirliva Atıf pqa. 
lki tabur nizamiye piyade. ••y eıiltepe" tahyaamcla: Kayma-
~ edi tabur redif. kam lbrahim bey. 
Süvari: Miralay Oaman bey. Kritin yolundaki tabyada: Mira-
lki nizamiye MiTari bölütü. lay Yuauf bey. 
iki Oamanlı kazak bölüfü. Plevne kaaabaamda: Binbqı Mu-
lki.,.üz bqıbozulc piyade. aa bey. 
Topçu: Miralay Ahmed bey. 
lki batarya ( 6 lb.) 
1ki topçu tabm ( 4 top) ( 6 lb.) 
Bir atlı top bataryası (4 lb.) 
J.tibkimlar: Bir bölüık. 
Plevnecle kuvvet yekUıau: - 33 

tab1W, 9 1/ 2 batarya, 8 Mivmi bölü
tü, 400 batıbozuk IÜTari, 1 bölük 
iatihkim, yalıud 20,000 uıker, 57 
top. 

Lofçadaki kuvvet 
Kamandan: MirliYa Rifat pqa. 
Yaver: Miralay Tevfik bey. 
Bir tabur nizamiye avcı. 
Bir tab ... nizamiye piyade. 
Dört tabur redif piyade. 
Bir batarya ( 6 lb.) 
Yüz bapbozuk llİhVİ. 

Lofça kuvvetleriyle birlikte 
Plevne kuvvetlerinin yekunu 

39 tabur, 10 1/2 batarya, 8 MiYa· 
ri höliiiG. IOO hı' ı ı* ~ Wr 
latDJPm ....... ,..asc.aao ....... 
63 top. 

Romanya ve Sırbistan budu· 
dundaki kuvvetler 

Kumandanı Mirliva Mehmecl iz
zet Pata (Vidin) 

Vidincle ı On iki tabur, bir aiiTari 
bölütü, bir sahra top bataryaaı, 500 
alır kale topu. 

Şimali sarbi hucluchmdaı Dört 
tabur. 

Lom Palanka'daı Oç tabur, 30 

Hulasa 
(Boyarlardan Volkof'la Moakovaya ıe

len Alyoılı:a iıminde bir çocuk, orada baba
ıından mütemadi1en daJak yediii için e
vinden kaçan Alelı:aatlı:a adında diier bir 
,ocukla haJat arlı:adatı olmuıtur. 

Ölen Çarın Sofiya itmindeki hariı lası 
da prent Golicin'i sevmekte ve imparato· 
riçe ilin edilmeli iıtemektedir. 

Rusya feci bir haldedir. Baı 1oktur ve 
herkes biribirinin aleyhindedir. ltte bu va
ai1etten iıtifade eden Sofiya taraftarlan 
aylıklı ,.abancı aıkerleri onayak ederek bir 
isyan çıkartmıılar ve halkı buna tqvik i
çin de çareviç lvanm öldürillmiit. Çar 
Petron- da bu lkibete ditmek bere bu
lunducunu ip etmiılerdir. 

Fakat bunlar aaidır. l11anuı neticesi iae 
Sofiya'nm imparatorluk naibi ve lvan'm 
da sar ilan edilmesinden ibaret lı:abyor, ve 
Raıya rene eski haline avdet ediJor. 

Alelı:aaıka yolda raıtladıiı babumdan 
tekrar kaçarak 1abancılar mahallaine li
di1or. Orada Fram: Lö For'un hizmetine 
(iriJor. Kırat Petro iae artık bir delilı:an
h olmak üzeredir. Hep harb oJUDlan 01-
n117or.]. 

Ve birden bire kulaklarını tıka

dı. Mujik'ler, meıe odunundan yapıl
mıt bir topu ıiperin üzerinde ıürilkli· 
yorlar ve bunu Çariçenin eıuri muci
bince pipi' elma ve bayır turpu gi· 
bi en yumu,ak maddelerle dolJuru
yorlardı. Ateı edildi. Ve derhal mu
jik'ler, ıilihlannı yere atuak, teılim 
oldukları manasına, kollarmı havaya 
kaldırdılar, 

Petro, baımı sallayarak haykırdı: 
- T eslim olunmaz, döğüıillUr. Ap

tallar, sersemler 1 Yeniden batJıyaca
lı.ı yeniden 1 •• 

Çariçe: 

Sekizinci fasla aid 

Plevne ordusunun 6 eylfil 
1877 deki kuruluşu 

ULUS 

Ecnebi 
ismihaslar 

(Başı ı. inci sayfada) 

tekli franıız telaffuz kaidesiyle 
(Şamberlayn) okumak lazımdır; hal
buki "Ch" bititik konaonları in.giliz
cede "ç" gibi okunur; Türk imlbmda 
iae bu bititik konsonlar hiç ıecla ver
mez. Şimdi ingiliz bafVekilinin adını 
İngilizce imli 'ekline göre "CJı" bi
titik konaonlariyle yazarak türk ço
cuğunun gözü önüne böyle seda ver
miyen iki konson çıkarmak mı doğ
rudur, yoba kelimenin ingilizlerdeki 
tel&f fuz tarzını belletmek için o iki 
konaonun aeıini veren ''ç" konsonunu 
kullanmak mı daha doğrudur? Avus
turya Bqvekilinin adı, alman imli
ıiyle töyle yazılır: (Schuschnigg) ... 
kelimenin ba'ındaki "Sch" bi ti,ik 
konsonları almancada kendine mah
ıuı bir ıeda sahibi oldukları halde 
bizde hiç ıes vermezler; bunu doğru 
teliffuziyle türk çocuğuna okutup 
belletmek için "Sch" yerine "Ş" kon
sonunu kullanmak hem zaruri, hem 
de tabiidir. 

••Peyami Sefa" bundan sonra di
yor ki: "İmli vahdetinin gayesi te
laffuz vahdetini temin etmek değil
dir.,, İşte, üzerinde birçok durduğum 
halde ne demek isteöiğini anlıyama
dığım bir ifade. Maamafih muarızı
mı· · nazariye peşinde k09turmaya 
meobur bırakmadan tatbikatte bir mi
sal ile o iddianın çürüklüğünü isbat 
edeceğim: Elimize bir kalem ve önü
müze bir kağıt alarak arab elifbesiy-

lan bir türk çocuğu bile d~z. Gö
rüyorum ki, uzakları aydınlatmak 

töyle dunun, bazan gözlüğün önün
deki mesafenin sakladığı hakikatleri 
bile doğru dilrüat ıeçeıbilmek için fe
nerin mumunu canlandırmağa ihti
yaç vardır. 

"Peyami Sefa" nın bir cümlesini 
aynen alıyorum: "Ecnebi iıımibaıları 
kendi imlimızla yumağa taraftar o
lanlar bu kelimeleri halkımızın doğ
ru okuyamıyacağını pek haklı bir de
lil ve müphede olarak öne sürerler.,, 
lıte çok yerinde bir aöz ve fikir. Ma
dem ki milf&}ıede ve delilimizde pek 
haklı olduğumuz kabul ediliyor, ve 
madem ki halkımıza ecnebi ismihas
ları doğru okutup belletmekte hepi
miz müttefikiz, o halde davimızın da 
haklı olduğunu teılim etmek hak•i
naalık icabı değil midir? 

Ecnebi iıtmihaılar için bir kamus 
yapılması hakkında ''Vi - Nu" nun 
ileri sürdüğü teklife "Peyami Sefa" 
pek haklı olarak itiraz ediyor. Yeryü
zünde ya,ıyan iki milyara yakın in
sanın payla,tığı bir milyon, yarım 
milyon, hatti yüz bin iımihas bulun
duğunu farz edelim; bu yüz bin is
mihasın yazılı' ve okunu, tarzını gös
terecek bir kamus yapmağa kalkıtmak 
en akıllıları bile asabiye müteha11rs
larının eline düşürmek için kafi bir 
sebebtir. 

• •• 

8-3-1 

zu ifade edebilmek kabiliyetinden RADYO 
Bundaki kusur, ba.zılarınm sandıkla- 1 
rı gibi, türk harflerinin her teliffu

mahrum olmalarında değil, o harfle- ,-----------ıw..ı 
rl kullanmayı bilmemelerindedir. Ankara : 
"Shabpeare" i türklere "Şekspir" 
diye tanıtanlar hiç de alclanmı' değil- Uğle Nqriyatı: 

12
.
30 

Muhtelif 
terdir; İngilizler büyük pirlerinin neıriyatı _ 12.50 Plik: Türk muıiki 
İlmini öyle yazarlar fakat böyle te- hallı: prkılan - 13.15 Dahili ve harici 
llffuz ederler; bunu anlamak için herler. 
herhangi bir hlgat kitabına müracaat Ak N · 
etmek kafidir. şam qnyatı: 18.30 Kanıık 

''Bürban Cahit", bir edib doetu- neıriyatı - 19.15 Türk muıikiıi ve 
ı prlı:ıları (Hilı:met Rıza ve arlı:adaılan 

nun n.giltere tteyahatinde İngilizce 20 Saat ayan ve arapça nqriyat -
bir kelimenin okunufU yüzünden uğ- Türk muıikiıi ve halk ıarkılan (M. Ka• 

d v •• külA '-~ · daı ve arkadaşları) - 21 Edebi lı:onuı 
ra ıgı mu, ~tı f(>yle hi-ye edı- Behçet Kemal Çailar - 21.15 Stüdyo 
yor: Bu zat 'Katedral" kelimesini lon orlı:eatraaı: 1- Valdemar: İch hab 
İngiliz polisine doğru okuyamadığı Der _Pire~: Rüdolf. 3- H~z: Mein W 
için polis onun ne demek istediğin· 4- Mııellı : ~oıen. - 22 AJam haberleri 

• 
1 22.15 Yannkı procram. 

anlamamı' ve nıhayet "Ketedril" de-
yince cevab alabilmif. Biz buna hiç İstanbul : 
ta~dık; çünkü İngilizce bilmiyen 
bir adamın Londra eokaklarında tek Oğle Nqriyatı: 12.30 Plilda 

muıilı:iıi - 12.50 Havadis - 13.05-14 
man konaeri: Ali Sezin, İstanbul ko 
vatuvarı muallimlerinden: Piyanoda R 
Sadri. 1- Rondo Briyyan: Şubert. 2- L 
Gavot: t. S. Bah. 3- Kapriı No. 6 Pacaı 
ni. 4- Romanı (aol): Bethoven. 5- R 
Humel - Hayfez. 

baıına dolaıırken İngilizce kelimeler 
kullanmağa yeltendiği zaman mera
mını anlatamamasından daha tabii bir 
ıey olamaz; eğer bu zat İngilizce bil
seydi Londranın o muazzam kilisesi
nin ismini bir fransız fivesiyle değil, 
bir İngiliz ıivesiyle söyler ve itin 
içinden kolaylıkla çıkardı. "Bürhan 
Cabit" in tasavvur ettiği giıbi "y" yi 
biraz daha çekmekle - anlamadım, han 
gi ''y" ? - , ve kelimeyi evirip çevir
.nekle ingiliz şivesine uyduracağını 

ve en nihayet ingilizin kafasına dank 
dedireceğini de farzetmek romanım

sı bir teY olur. 
••• 

(l) "PetrocuimL 
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i1; Güzel bayan peyniri 

l.~J~.~I ~O·G~AFY ~J 
Üç kişi arasında 

Tiyatro edebiyatımızın en maruf 
müelliflerinden biri olan Vedad Ne
dim Tör'ün, hepsi İstanbul Şehir ti
yatrosunca büyük bir muvaffakiyetle 
oynanan eserleri kısmen Varhk mec
muasında tefrika edilmi§:ti. Bunlar
dan biri olan "Üç kişi arasında" isim
li piyes, şimdi kiıtab halinde intişar 
el.iniştir. 

Bir tek adamın zaferi 

Modern Ankara 
plak 
halk 

r) -
~0.15 
ıarın• 

ama: 
1 sa· 
~. 2• 
~ien. 
ri-

Eski hikayeyi elbette ititmiısiniz
Ctir, hatırınıza gelmiyorsa: O zama • 
hın patalarından biri haremde ye
llıek yerken, aadece, peynir iater. Ki
lerdeki türlü türlü peynirlerden ge
tirirler. Fakat pafa, bu değil, bu da 
değil, diyerek hepsini geri çevirir. 
llihayet kalfalar - tabii, dönme do
laptan - ağalara danı§Ulağa mec
bur olurlar. Onlar da konağm en a -
kıllısı sayılan, Ayvaza baıvururlar. 
Ayvaz: 

- Bunu anlamıyacak ne var, der, 
Pata hanımefendir.in yanında kirli 
1'.nmı peynirinin adını aöyliyemiyor. 
Ondan götününler, bakınız naaıl be
ienecek ••• 

Bu zamanın bakkalları eski za
bıan paıalarından daha iyi bulutlu. 
E.ki kirli hanım peynirinin adını gÜ-

• ael bayan peyniri k.oymutlar. lki de
ve fa haklan var: Bir kıere, hanmılarm 

heppai timdi bayan oldu, hem de 
hepai güzellettiği için biç birine 
kirlilik ianad edilemez. Sonra d~ bu 
taze peynir bahar müjdecilerinden 
biridir. O peynirle dil peyniri çıkm
ea bahar "..rtık uzak aayılmaz. Bahar 
aibi gÜzelliğin yakınlığından haber 
aetiren taze bir peynire eıki adını 

~ennek eaki zamanm zevkaiz bir 
devrine tesadüf etmİf olaa gerektir. 
Oııa güzel bayan peyniri demek 
IÜpheaiz daha zariftir. 
Şu suretle büyük bir haksızlık da 

Orta.dan kalkınıt oluyor. Peynirlerin 
hepsi her vakit birer kuvvetli gıda 
Olınakla beraber, es,iden peynirler 
\acuza satılırken kibarlıklarından 
biraz kaybederlerdi. Haylıca yıl olu-

;; )or, bir gün ittahıız ve iyi büyüyemi-
iıı hıı bir çocuğa peynir ekmek yedi-
. ., tilnıesini tavsiye ettiğim vakit, o za

bıanm kibarlarından olan, anne an
beai birden bire öfkelenerek : 

- Peynir ekmeği frkara çocukları 
Jer, benim torunum peynir ekmekle 
büyütülmez ••• 

Diye bana danlmıftı. Vakıa o sa • 
-.nda ekmekle beraber peynir de 
~uz oldutundan kibar bir ailenin 
llazh çocufunu peynir e'lanelde bes
leıne1c ayıb .. yılabilirdi. Şimdi pey
. ekmek hiç de ucuz gelmediğin
r hazır yemek olmaktan bile çık • 

' ~.· u~•- .. ~-=· "'"mtJ\._ nevniri en na
~ ıııarmaan orcıuıs--~m ~- --· J..-

Rı ~ olan kibarlığını da vennit olu
) ? )or •••• 

mayan kıımı da böbreklerden kolayca 
çıkar. 

Keçi südünden yapılanlar mü&tes -
na, öteki peynirlerde idrokarbonlu 
maddeler pek az olduğundan ıeker 
hastalığında peynir pek değerli bir 
yemektir. Yalnız kanlarında üre 
nisbeti normal dereceden fazla olan
ların peynirden çekinmeleri lazım 
gelir. · 

Kansızlarda, zayıf hastalarda, ve
rem haatalığınm ba9langıcmda bulu
nanlarda, &Üçlükle büyüyen çocuk • 
lar için peynirlerin hepıi değerli gı
da olur. 

Peynirin faydaaı hakkında herkea 
ittifak ettiği halde, onun yemekler -
de ne vakit yenilmesi muvaflk o~ac.a: 
ğı hakkında ihtilaf vardır. Kımısı 
peynirin ittah verdiğine b~~rak ~ -
nu yemek ibtidaaında yemegı tercih 
eder. Kimisi de hazmı kolaylaıtırdı
ğını dütünerek Y~9:k 80?~da pe>:
nir yer. Büyük ingılız ıaırı Şekıpı-
rin de yemek aonunda : 

_ Getirin. benim hazım ilacım 
peyniri ••• 

Dediğini rivayet ederler, iki tara-
fm da haklı olduğu inkar edilemez: 
Peynir hem iftab verir, hem hazmı 
kolaylaftırır. 

Yalnız, bir kuauru vardır: Tuzlu 
olduğu için, içki arzuaunu arttrrdı
iından meze eaofralarmm biç birin
de ekıik olmaz. Yalnız bira veya 1&
rab içenler bile peynir y-edikten aon
ra içince daha ziyade zevk bulduk • 
lannr iddia ederler. 

Havagazından 

zehirlenenler 

G. A. 

İstanbul, S (Telefonla) - ~ehza
dcıbafında Ad.ile ile kızları Hıkmet 
ve İsmet ve hizmetçileri birdenbire 
bayılmıtlardır. Yapıla~ a~ştırmalar 
neticeıinde zehirlendıklerı anlaşıl-
mıftır. r Küçük o:~ Haberi~~ ... , 

X Pariı - Al Bravn, İspanyol Balt
hazar'a güçlükle 15 ravundda sayı he· 
--h_;.,t- --1:,.. rrolmht Vfl> hQrO}! siklet 
dünya şampiyonluğunu munataza et-
mittir. 

X Nevyork - Uç katlı bir bin.ta 
bulunan bir birahanede bir kaç infilik 
vuku bul.mut ve bina tamamile harab 
olmuştur. Üç kiJi ölmüt bir kiti ağır ve 
elli kişi haffi ıurette yaralanmıttır. 

X Tuoaon - Perahing'in arht vaziye
ti gittikçe iyileımektedir. 

"Üç kişi arasında" müellifin en dik
kate deeğr eserlerinden biridir. İsmi
nin ifade ettiği gibi, yalnız üç şahıs 
arasında geçen bir vakayı sahne tek
niğine uygun fekle koymak ne kadar 
güç bir iş olduğu kolayca takdir edi
lebilir. Denilebilir ki, şahıs mikdan 
fazlalaştıkça, muharrir için, piyesini 
hareektlendirmok imkanları da o de
rece artar. 

Bu eserin mevzuu çok orijinaldir: 
Harbten erkekliğini kaybederek ya
rım dönen bir koca, bu maliıliyetinin 
görüklediği kıskançlıkla karısını dün
yadan tecrid ederek ıssız bir kır evi
ne kapamış ve onun dışarı ile teması
nı tamamiyle kesmiştir. Kadın, koca
sının müstebid idaresi altında taham
mül edilmez istirablar içinde kıvra
nırken, kocasının kardeşi, ve kendi
sinin sabık sevgilisi eve gelir ve dram 
unsuru bu suretle bir araya toplan
mış olur. Kadın, artık aralarındaki 

münasebeti unutmuş olan ve ağabey
sine ihanet etmek istemiyen kardeşi
ne kocasını çokiŞ:tirecek ve, uzun za-
mandır erkeksiz geçen hayatının çö
lünde ona, bir vahaymıı gibi, sarıla
caktır. Dram başlamıştır. Ve biribi
rini anlamaktan aciz, her biri kendi 
kafasının menşurundan vaziyeti mü
talea eden üç şahıs arasında açılan çe
tin mücadele maliıl kocanın bir kriz 
buhranına tutularak ölmesi ve kadı
nın vahşi bir kurtuluı ıayhaaı fırlat
masiyle bitecektir. 

Görüldüğü gibi hiç de harekete mü
said olmıyan bir eserde muvaffakiyet 
ancak kuvvetli bir ruh tahliliyle müm
kün olabilirdi. İşte Vedad Nedim, bu 
zarureti gayet iyi idrak ederek, seyre
denin veya okuyanın heyecanını dai
ma ayakta tutacak bir tahlil inceliği
le erkek ve kadın ruhunun derinlikle
rini, keskin bir nişterle açmış ve gös
termiştir. Bu itibarla, "'Üç kişi ara
sında"yı "Kör"e rağmen, Vedad Tör'
ün en iyi eseri telakki edenler belki 
hükümlerinde yanılmıyorlardır. 

Sahne edebiyatımızın en güzel ör
neklerinden birini teşkil eden bu gü· 
zeı esen mutıaıta oıc!ımaıarmı Kanı -
rimize tavsiye etmeliyiz. 

Hukuki Bilgiler Mecmuası 
Bu 15 günlük meslek mecmuası

nın 15 şubat tarihli 100 üncü sayısı şu 
yazılarla çıkmıttır: Avukat Gad Fra
nko Milaah: Hukuki fikirler, Ekrem 
Köni: Maznunun yaşı, Fuad Hul\isi 
Demirelli: Gıyabi muameleler, N. S.: 

Frenklerin yedikleri peynirlerden 
bazılarının haylice aöz götürecek 
)erleri vardır, fakat bizdeki peynir
lerin hangisi oluraa olıun, her biri 
değerli birer gıdadır. Tıu:e peynir bile 
)ağı az olınakla beraber insana 
epeyce azotlu gıda temin eder. Yağlı 
lcllfu peynirine gelince onun hem a -
31:otlu ma.ddelerile, hem yağile verdi
ii kalorilerden hiç kPıue fÜphe et
laıez. 

X Bükret - Küçük antant daimi tu
rizm komitesi dün burada açılımJtır. 

X Anver• - Albert kanalı bendle -
rinde suların tazyiki ile dün açılan ge
dik bugün kapatılmıf, civar toprakları 
basan sular da alçalmaya baılamııtır. 
Hasar mühimdir 

Cıyab hakkında, ordinaryüs profesör 
Ernst E. Hirch; Emre muharrer kay -
dını muhtevi aenedat hakkında, içti
had hülbalan. 

Sıhhiye Mecmuası 

Ankaranın çok muhteşem manzarası 
kuvvet ve irade azmini ifade eder 

Balkan ~nferansmr ~akib ebne!: üzere Curentul gazet1Uinin Ankara'ya 
gönderdiği muhabiri mahsua (Anadolu havası) baıhğı altında neırettiği 
bir baflllakalede, seyahat intrbalarını hikaye ettikten aonra Ankara 
hakkında §Öyle diyor : 

~"Modern Türkiyenin büyük adamı, 
Atatürk'ün aHi.yişsiz, reklfunsız ka
zandığı büyük zaferlerden biri de An
kara etrafındaki bataklıkların kuru
tulması olmuştur. Atatürk'ün, Timur
lenk dağları üzerinde mağrurane yük
selen bu kalesi, sanki bütün dünyaya 
şöyle haykırıyor: "İşte, tek bir ada
mın zaferi!" 

Ankara bir iş kalesidir. 
Şehrin manzarası çok muteşemdir. 

Kuvvet ve irade azmini ifade etmek
tedir. Şehrin muhtelif mahallerinde 
meydana getirilen umumi bahçelere 
yağmur yağmıyor. Fakaıt insan irade
si semayı sağarak yağmur getiriyor. 
A taturkün iradesi, yeşil bir Ankara 
yaratmak değil midir? 

Burada kadın .zevkini okşayan bir 
şey olmamakla beraber gölgeden ve 
taştan yeni bir medeniyet fışkırmak
tadır. Güne§. her sene iki metre derin
liğindeki gölü kuruttuğu halde gene 
her tarafa akasyalar dikiliyor. Bu a
kasyalar kısır bir tabiat ortasında o
turmak istiyen insanlar için semayı 
sağmaktadırlar. 

Şehirde, vekaletler, sefaretler, umu
mi müesseseler, hastahaneler, banyo
lar, müzeler vardır. Çankayada oturan 
ve Türkiyenin yaratıc111 bir adamı o
lan Atatürk, buradan sükunetle mem-
eketine nezaret etmektedir. Bir dizel 

motorunun monometrelerine bakan 

li 165 inci aayııı çıkmıfhr. Bu sayı
da şu yazıları görüyoruz: Rahmi Ba
laban: Fikir ve zihniyet, gençlik say
fası, M. Oksancak: Tevarihi ali Os
man, H. B. Para: okul ve karakter, 
Mehmet Tolun: beden terbiyesinin 
dayandığı üç esas, doktor Suad So
yer: Fidan abla. Seyid Tun~yürek: 
Xinderhayrı, E, H. Akman: genel 
pedagoji, Rahmi Balaban: Eski site. 
Halkevl haberleri. 

İsparta halkevi tarafından çıkarı
lan bu fiikr mecmua.ının 45 ve 46 ın
cı sayıları bir aarda olarak 9u yazılar
la çıkmıştır: Nazım Örenaun: Tasar
ruf ve bu ihtiyacı doğuran amiller, 
Fehmi Aksu: İspartada hıriatiyan 
türklere dair. Nazım Örenaun: !apar
ta coğrafyası, Hilmi Dilmen: İsparta 
da okuma i9leri, Hilmi Dilmen: İs
parta oı:ıta okulunun tarihçeıi, Nazım 
Örenıun: 15 ıncı asırda lspartanm i
dari vaziyetine toplu bir bakıf, Nuri 
Katırcıoğlu: Atalar sözü. Edhem Er
tem: Geçmiş günler-de İspartada dü
iiln. Bekir Türk: §iir. 

Taşan 

bir makinist gibi. Medeniyetin ihtira
ları yükseldikçe Atatürk, bunların en 
iyilerini seçmekte ve milletine arzet
mektedir. Ankarada bugün sivrisinek 
kalmamıttır. Yalnız müzesinde var
dır. 

Balkan antantı konferansı, şehire, 
büyük bir bayram manzarası venniş
tir. Herkes iki yıldönümü olduğunu 
biliyor: Birincisi Ankaranın onbe9 
yaşını doldurması, ikincisi, Balkan 
antantınn dört seneyi ikmal etmesi
dir. 

Modern Türkiyenin büyük kahra
manı Atatürk 1923 de Ankarayı mer
kez yapmıtır. 1934 senesi şubatında da 
Atinada, Balkan antantının ·esasları 
kurulmuş, aynı senenin son baharında 
da, döı:ıt müttefik devletin hariciye 
nazırları Ankarada toplanmışlardır. 

Türk hassas bir tiptir. Ankara yal
nız bir merkez değil, aynı .zamanda bir 
Hkir ve idealdir. Her siyasi teza
hür, Kemalist Türkiyenin malik oldu
ğu yükıek enerji kaynaklarım göster
meğe hizmet etmektedir. 

Bir yabancı yeni Türkiyenin mana
sını ve kıymetini ,ancak Ankarayı 

gördükten sonra takdir edebilir. Bu 
memleket ,müslüman ananelerinin ye
rine müsbet ilmi ve tekniği ikame e
derek müthiş bir inkılab yapmıştır. 
Atatürk rasyonalist ve laiktir. Mü
nevver tabakayı derin bir rasyonalist 
cereyanı kaplamıştır. İstanbul'dan 
Ankaraya kadar yalnız çiftçi manza
rası ar.ze<M:n memleketin merkezi, ta
biatin sertliğine kar'ı insan azminin 
muvaffakiyetine ve galibiyetine şeha
det etmektedir. 
Kanburlaşan çıplak fil ın'tım andı

ran Ankaranın yamaçları, bugün sal
kımlarla yemyeşildir. Ormanların de

desi olan bu ağaçlar, orada kolooize 

edilmiştir. Atatürk bu kadar yaptı. 

Bundan sonrasını toprak; güneşle, 

rüzgfırla ve karla mücadele ederek 
meydana getirecektir. Çankayaya gi
den yolun iki tarafı, birkaç sene içeri
sinde ağaçlar ve bağlarla doldurul
mu,tur. 

Şehir, döı:ıt müttefik devletin bay
raklariyle donatılmıştır. Konferans, 
caddenin yüksek bir mahallinde inşa 
edilen ve çok zarif bir saray olan ha
riciye nezareti salonlarında aktedile
cektir. Tünk payitahtında görülen 
her şey, Türkiyeyi idare eden büyük 
adamın eseridir.,, 

Soyadı cezaları 
Haz.an bakımmdan peynirlerden 

hiç birinin güçlükle hazmedilmek 
IÖbr•ti yoktur. Mideai bozuk olanla
~ hemen hepai peynir yemeğe ta
hll!nınül ederler, peynir mide 'usare -
'İni en iyi tesbit eden gıda olduğun
claıı ınide ülserinden rahatsız olan bu· 
taı.ra bile peynir yedirirler. 

X Berlin - Papas Nimöller'in nere
de mevkuf tutulduğuna dair sorulan su
alleri polis cevabsız bırakmakta ve bu 
babta en ufak bir işarette bulunmamak
tadır. 

Sıhat ve igtimai muavenet vekileti 
tarafından nep-edilen bu aylık mec
muanın teırinievel tarihli sayısında 
kanun, nizamname, talimatnamelere 
ve aaireye tahsis edilen reamt kıaım
dan batka ıu yuılar vardır: Dokıtor 
Memduh Say: Ankara içme suları, 
ecnebi devletler istatistikleri, sıhi ve 
içtimai f Üun. 

Merzifon halkevi tarafından çıkarı
lan bu mecmua da diğerleri araamda 
bilhaMa şu yazıları zikredelim: Ka
dir Can Kaflı: Edebiyat gönüllüleri, 
Şeref Erdoğan: Coğrafya dersleri ve 
harta yapmak, Ebed Mahir Yalnız: 

--5-

f1Gôo iQjd 
Bizim sokak 

"Bahk tutan köy aokağı" romanı 
bir macar kızmı birden bire mefhur 
edivermİ§tİ. Ben de "Bizim aokak,, 
adı ile bir ıkaç yüz sayfalık bir roman 
yazabilirim. Şöhret? O batka ıey ! 
Fakat "Bizim eokak,, da bir örf ve 
cidet romanı'nm bütün JJPlzemeai 
vardır. 

Bu romanm adı, dediğim gibi, ''Bi
zim ec*ak", ikinci bafhğı da ••Bir 
yan sokağa bakan matbaa pençere -
lerinden •• .,, olabilir. Romanm fuıl
lannı §Öyle taaavvur edebilirim ı 

Birinci fasıl • 
1-Gündüz; çekiç ve korna gürül

tüleri. 
il - Şoförler nasıl ıkavıa ~ 

ler? 
111 - Ankara'da bir otomobil me

zarlığı • 
iV - Çocuk bahçeliii eden dar. 

bir aoka:k. 
V - Köte bqındaki atıcılar. 
lkinci f aaıl • 
1 -Akf&ID üatü; kahve, miifteri • 

lerile doluyor • 
11- Ben emıeri fmclık ile .... 
lll - Radyodaki karagözü kabk• 

halarla dinliyen kahve halkı. 
iV - Bara giden aıtiatler. 
V - Otomobili• ıaraja çekiliyor. 
Üçüncü f aaıl • 
1 - F okatrot, rumba, tango a.lCfi 

araımda •••• 
il - yalnız bizi ürküten naralar J 
111 - Küçük kahvenin kap•ı açıl· 

drkça neler itiliyoruz ? 
IV - Çalııanlar ve bağıranı_. • 

V - Küfürün yakası açılmamqla
rı da vardır .... 
Romanın, bundan aonraki f aaıllan 

modern tehirlere, yan aOk•klarda 
bir gazete ve matbaa idareaile otomobil 
tamirhaneai, köy kahve&i, bar gibi 
müe~eselerin yan yana kurulup ku
rulamıyacağına, dimai faaliyeti ile 
geliıi güzel eğlencenin nasıl uzla. 
ıabileceğine, sabaha kal'§ı evlerine 
dönen sarhoı kadınların zavallı hal
lerine, kalabalık bir yan sokakta dı
varların gördükleri türlü vazifelere 
dair bir takım gülünç ve hazin tefel
süfleri ihtiva edebilir. 

Bu romanın, her örf ve adet roma
nı gibi, ahlaki neticeei yOktur; yal
nız 1938 de, büyÜk bir ıehrin bir yan 
sokağında olup bitenleri bizden son
rakilere nakleden bazı m\iıahedeleri 
bir araya getirmektedir. 

Roman ıöyle bitebilir: · 'Bir ael'

maye -.bibi, sünün birinde bu civar
dan seçerken etr.afına bakmıcln 
''Bankalar, büyük ticaret evleri,....,. 
mi daireler arasında cÇankın kapı
sı> devrinden kalma bu acaib ada
cığı aatın alıp oteller, maiazala.r, a
partımanlar kuracak oluraam mü
kemmel bir it yapmıt olunam, " de
di. Ve dÜ§ünceaini de tahaldwk et
tirdi. 

Şimdi, otomobil tamirhaneai teh
rin garajlar kıanmda, kır kahvea.i 
kim bilir nerede ve bar bütün bu gibi 
eğlence yerlerine tahsis edilmi§ olan 
bir caddededir. Günlük kazancını 
içkiye yahnnıt adamlar ar.tık bura • 
dan bağırarak geçmiyor, büyük am
pullerin bol ıtığı ile aydınlanan "Bi
zim sokak,, sakin ve temiz, bü.yük 
bir tehrin herhangi bir aokağına. 
benziyor. 

Kara ciğeri yorpn, böbrekleri bo
luk olanlara da peynir dokunmaz. Süt 
h1ftir olurken içindeki kazein adeta 
~edilmiı &ibi olduğundan peynirin 
-na kantma11 kolaylatır, kana kant • 

X Bcrlin - Avrupa ağır siklet şam
piyonu, alman boksörü Köbblin, avwı
turyalı Lazek'le yaptığı maç neticesin
de ıampiyonluğu kaybetmiştir. Köbb -
Iin, nizamsız vuruşundan ikinci ravunt
ta mağlCıb addedilmiştir. 

Fikirler 
İzmir halkevi tarafından çıkarılan 

bu deeğrli mecmuanın 15 şubat tarih-

Dilimiz, Feridon Altın: Stepte kavga, 
Sadi Gürel: Musikiye bir bakıt Be
hire Aşkun: Kadın hastahkları 'Hal
kevlerimizin bir yıllık çalışmal~rı. 

Soyadı kanun ve nizamnamesinin 
soyadı almak için tayin ettiği müddet 
2. 7. 936 tarihinde bittiğinden bu tarih
ten itibaren altı ay içinde karara bağ
lanmıyan soyadı cezaları için, bu müd
det geçtikten sonra idare heyetlerince 
verilen kararların kanuna uygun ol
madığı ve bundan böyle altı ayı geç
tikten sonra karar verilmemesi lüzu
munun alakalılara bildirilmeıi İç Ba· 
kanhkça valilere tebliğ olunmuştur. 

Bazı ihtiyarlar buradan geçerkeo 
biribirinin yüzüne bakarak mırılda -
nıyor : 

YEŞI L 

- Sevgilisini yemeğe davet ,.ttiği -
ile o~ • • d " b ıaore erkenden dönmcsını ne ıye 
ekliyorsunuz? Müşterileri memnun 

~tnıe~ini evelce kendisine tavsiye et-
etnış miydiniz ? 

d.- Doğru, fakat bana fazla ileri gi
d~·'Yor gibi geliyor. (Kilitte anahtarın 
., ondüğünü ipterek) hah, itte dedi, 
e lonra ilave etti : 

... - Naaıı kızı da beraber mi getiri
,,or ? 

d Çiinkü Betti'nin taze kahkahası hol
• e Çınlamıştı ve bir an sonra da arka
~tı.da liayslop olduğu halde, biraz 

lhcup bir tavırla büroya girdi • 
~ ~etti'den buraya kadar a:ahmet 
te esıni rica ettim. Çünkü size göe
lı recek vesikaları var. Haydi bakalım, 

Ctti •· G • goster vesikalarını. 
Çılt enç kız çantasından iki mektub 
•i ararak Cirnmi'ye uzattı. Her iki-

lldc d d ~ e Karamaske imzası var ı. 
Jti cylor'a hitab eden birinde Rezayr'ı 
'Yoıtnctinde kullanmaması ihtar edili
de r: Betti'ye hitaben yazılan ikinciain
"~ı ıac her tUrlü intikam ümidinden 

a rcçrnesi tavsiye ediliyordu. 
Ctti: 

...., Bu rnektublar sabah P.OStasıle 

DEFTER 
yazan: Marsıörit Randü 

ıs= 

geldi, dedi. 
Cimmi: 
_ Hım ı .... dedi. Şu halde bizim ma

nevramızdan haberdardırlar. Sizin de 
bize yardım ettiğinizden haberdar ol
salar gerek, mis Neylor l 

Hayslop : . 
- Ben de bu fikirdeyim, dedı. Hal

buki rolünü mükemmel l>ir aktris gibi 
yapm19tı, değil mi ? . 

Cimmi bu suale cevab vermedı ve 
genç kıza döndü : 

- Babanız bununla fazla meşgul ol
masa gerek, dedi. 'Gene poliain yardı
mını istiyebilir • 

- Böyle bir niyeti yok. 
Viv atıldı: 
- Bizi bırakmayacağını umuyo

rum. Yoku ev masrafını nerden çıka
rırız. 

Bu düşünce gitmeye hazırlanan Bet
ti'nin hO§:una gitti. 

Cimmi deddi ki: 
- Yalnız evinizin taraasud edildi

ğini veya takib edildiğinizi hia ederse
niz hemen bana haber verin. 

- Demek bundan korkuyorsunuz? 
- Babanızı korkutmaya ve sizin U-

midlerinizi kırmaya ~ahpcaklarını aa-

nıyorum. 

- Pek ala, size ne olursa maliimat 
vereceğim. 

- Orövuar, Mis Neylor. 
- Ne olur, bana hepiniz Betti de-

yiniz. 
Dışarı çıkarken Cimmi haykırdı: 
- Pek ala, dikkat edin, Hayslop da 

bu arzunuzun dışına çıkmasın. Bu ço
cuk fazla merasimi sever. 

Cevab olarak Mis Betti Neylor yü
zünü buruşturmakla iktifa etti. 

Onlar çıktıktan sonra Viv: 
- İyi bir kız, dedi, fakat Cimmi, 

Hayslop'la bu huauata ciddi surette 
kon uf malısın. 

Hayslop tekrar döndüğü .zaman 
Cimmi'yi esrarlı şifrenin tetkikine 
dalmış buldu. 

Kadehini doldururken : 

- Görüyorsun ya, diyordu, ne ka
dar vazifeşinasım 1 Cinuninin bana ih
tiyacı var, diye koşa koşa geldim. 

Viv : 
- 'Gevezeliğe lüzum yok, Hayalop, 

dedi. 
- Peki susuyorum. Yeşil defterde 

yeni bir şey keşfedemedin mi? 

cazibenizi mi kullamrıum.z? 
Genç kadın cevab ~rmedi. Ve koca

sına sordu: 
- Bu Viktor Ballarat kim? 
- Bir kaç sene önce bir aahtekarlrk 

işine kanun adamı ııfatiyle karıttığı
nı hatular gibiyim. Skotland - Yard'
dan doetum Gulic'e bu husuata bana 
maltlmat vermesini rica ettim. Bu iş
te rolünün ne olabileceğini henüz tah
min edemiyorum. 

Hayslop bir müddet sükutten sonra: 
- Ganimetimizin diğer kumu bir i

şimize yaramıyacaktır. Bu Vellena'in 
vilayetteki adresini bile öğrenemedik. 

Cimmi: 

şey kurtulmaz. Bu şifre bir muhtıra 
kabilinden kullanılmış olduğu pek güç 
olmasa gerektir. Her halde kullanılan 
taktik harflerin kıymet ve yerlerini 
deği§tirmekten ibaret kalmıştır.Bu ya 
zı eğer ingilizce yazılmışsa en fazla 
kullanılan işaretin "e" harfine muadil 
olması muhtemeldir; sonra sırasiyle 
fazla kullanılan harfler "t" "a" "o" , . . 
"n", ve "i" dir. "e e" ve "o o" gibi mü-
kerrer kullanılan harflerden bir ip u
cu elde otmek mümkün olsa gerektir.,, 

Bu noktadan hareket edon, ve yazı
nın ingilizce olduğu kadar fransızca 
yazılını9 olması ihtimalini de göz ö
nünde tutarak bir sürli sayfaları harf-

- Bununla beraber henüz ümidimi- terle doldunnuı olma.ama rağmen bir 
zi kayıbetmiyelim, dedi. Ve sonra ili- neticeye varamamıştı . 
ve etti: Zaferimize içiyorum. Gözlerini, bir mana veremediği işa-

- Ve Karamaskenin mağlubiyeti- retler üzerinde gezdirirken, bir sayfa-
ne 1 Dedi Hayslop. da bir harf grupunun üç kerre tekrar-

- Gene bu şifreyi halle çalışacağım !andığını farketti: 
sonra yatmağa gideceğim. 5 z + 7 + M + 

--: Be? de ~en yatma~a gideyim. Her halde bu bir kelime olacaktı ve 
Cimnu tenbıh etti: burada + işareti de bir harfin yerini 
- Hayslop, kapının kilidini muaye- tutuyordu. Sedalı veya sedasız. Evve-

ne ediniz .Ve zinciri takmayı da ihmal la sedalılardan başlamak daha mantıki 
etmeyin. olacaktı. Bu takdirde 7 ve M sadasız 

Viv yatalı çok olmu9 ve saat on iki- harfler olacaktı. + e ilk önce A kıy
yi çalmıştı ki Cimmi uyuşmuş vücu- meti izafe ederek yazdı: 
dunu hareket ettirmek ve gerinmek i- 5ZA7AMA 
çin ay~ğa kalktı. Bir kere daha, bütün Ve sadeleştirmek için: 

- Henüz hayır. Fakat unutmayalım 
ki bu defterin Karamaske bakımından 
büyük ehemiyeti vardır. Bunu geri al
maya teıebbüs edeceğine bahse girişi
rim. Bir tabancanız var mı, Hayslop? 

- Evet, bir tane var. Di,ıen tırna
ğa kadar sillhlanmanın zamanıdır, de· 
ğil mi? Sizin de silihmız var mı, Viv, 
yoksa kendinizi müdafaa için qdecı 

gayretine rağmen, karma·karıfık harf- - A - A - A 
ler ve rakamlardan bir mani çU:arma-ı O zaman bir kaç gündenberi sık sık 
ya muvaffak olamamı§tı. zihninden geçen kelime gözleri ö-

"Muhakkak bunu hal etmeli, diyor- nünde canlandı: Granada. Bu kelime 
du. Azmin ve zeıkanm elinden hiç bir Granada'daıı bafka bir ıey ifade etmo-

- Çeçmiı zaman olur ki .. - N .Baydar 

se gerekti. Esasen Neylor tehdid mek
tublarını bu lokantada almamış mıydı? 
Belki de bu mektublan bizzat Velle
ns getimıi~ti. Bu şifreler belki 
yeni şantajlar için verilmiş bir talima
tı ifade ediyordu. 

Cimmi sevinçle şu listeyi yazdı: 
+c:::..:: A 
5 = G 

Z = R 
1 ~ N 

M = D 
Sonra muvaffakiyetinden pek mem

nun, ellerini oğuşturdu. Bazan kor
kaklığa, fizik za:iflara kapıldığı olsa 
da zekası hiç şüphe götürmezdi. Bulu
şunu birine haber vermek ihtiyacım 
duyuyordu. Onun için Cimrni salonu 
ve holü geçerek, usulca Hayslop'un o
dasına girdi. 

Elektrik düğmesini çevirince, Hasy
lop'u açık renk bir pijama ile, elinde
ki tabancayla nişan alır vaziyette gör
dü. 

Cimmi: 

- Dikkat et, dedi, benim t 
. :-~h~iyatlı olmamı tavsjye etmemi§ 

mı ıdınız? 

Sonra gülerek ilave etti: 
- Madam ki tehlike yokmuş, timdi 

sırrımı size açabili rim: Bu silah dolu 
değildir. 

Ciınmi korkmuştu, fakat itirafdan 
çekinmediği bu zaafını saklayamıyor
du. Hakiki cesurlar korkularına hakim 
olanlardır. 

(Sonu var) 



-ff- ULUS 

Yozgatta zehirli gaz kursu Dlyarbakırda Betoven ge<esl 

1111111111111111111111111111111111111111111 --
EYukarda kurslara devam eden 
Etalebeler. Ortada vesika dağıtma 
E töreni, altta memurlar 
E maskeli halde --
_ Y ozgad, (Hususi) Vilayetimi~
E de açılan zehirli gaz kurslarını
Ehayet bulmuıtur. Kursa 67 me
Emur devam etmİf tir. Bundan haı
Eka vilayetimizdeki talebeler için 
:de kurs mahiyetinde dersler ve
Srilmiş, genç nesil bu derslerden 
Eçok istifade etmiştir. Kurslarda 
:pratik derslere çok ehemiyet ve
§rilmiıtir. - Ş. T ürksoy ---~111111111111111111111111111111111111111111 

Trakya bayındırlığa 
'doğru koşmaktadır 

Bütün kazalar ve köylerde hızh 

bir kalkınma hareketi var 
Edirne, (Hususi) - Vize, Trakya

nın ileri bir merkezi olmuştur. Bu 
zirai kalkınmanın en toplu ve örnek 
eserleri §Unlardır: 

Halkevi, tam devreli okul, uçak ku
rumu, Atatürk anıtı, büyük bir ha
mam, modern otel, 100 bin fidanh 
40 dekarlık bir kollektif ziraat bah
çesi, betondan bir aşım durağı, fenni 
tavuk ve tavşan istasyonları .. Güzel 
ve tarihi kasabayı baştan başa do
natrnağa başlayan ve harekete geti
ren planlı çalışmalardır. Yer yer kü
bik köşkler, villalar Vizenin tarihi 
kalesini süslediği görülmektedir. 

Lü1eburgaz, Babaeski birer modern 
kasaba olmuştur. Su, elektrik, arte
ziyen, kanara, park, otel, bahçeler 
gittikçe çoğalıyor. Asfalt yolun var
dığı Çorlu da kültür yapı1arı 1839 
programiyle daha çok genişliyor. Bir 
Halkevi, bir büyük orta mekteb, ve 
vakıflar idaresinin 10 tane binalık bir 
planı ile yeni yapılan şehir planı, su 
ve elektrik işleri, yarım milyonluk 
hastahane ve büyük ordu evi, park
lar ... Bu ilerleyişi çok canlandırıyor 

Uzunköprü elektrik tesisatı, hava 
kurağı bitmek üzeredir. Keşan, Mal
kara elektrik işleri, yepyeni çarşı
sı ve bir çok yapıları ve kollektif fi
danlıklar göze çarpan yeni hareket
lerdir. 

Eskişehirde 

İzmirde belediye sarayı 
İzmir, (Hususi) - Kordonda cum

huriyet meydanı arkasında ayrılan 

arsada 300.000 liraya iruıa edilecek 
belediye sarayı için bir proje müsa
bakası açılmıştı Müsabakaya İstan
buldan ve diğer yerlerden dokuz pro
je iştirak etmiş, yapılan ankette bi
rinciliği mimar Celal Biçer ve mimar 
Reşad San kazanmışlardır. 

Tekirdağ şehrinin kıyafeti de de
ğişti. Yenilikler çoğalıyor. Su işleri, 
park ve stadyom bu ar~?a.?ır. . 
Parkı, yeni binaları, buyuk mektebı 

fle Saray, ileri hareketler gösteren 
Malkara, Kapaklı, Çerkesköy, lnece, 

gibi rodyolu, elektrikli köyler, Avru · 
par n büyük Y""vlerinden farksızdır 
ve ıç yılda vüc.ııt bulmuftur. 

Halkevi orkestrası hergün 
hoparlörle neşriyat yapıyor 
~rln iki 

yerine birer 
hoparlör kondu 

Diyarba k r r , 
(Hususi) - Halk
evimizin kuvvetli 
bir orkestrası 
vardır. Müfettiş

lik gençleriyle 
kuvvetlendirilen 
orkestra, sık sık 

konserler ver -
mekte, halkta ga
rb musikisi zev
kini artırmakta
dır. Geçen gece 
bir Betoven ge· 
cesi tertib edil-
miş, bu musiki '{..,_ ___________ _ 

~~~,;;~~~:~~;!::/ 16 yaıındaki katil 
nın konserleri 
Halkevi önüne ve 
belediye meyda-

1
. k 

1
• 

nına konan ho- sene 
parlörle h,alka ya-
yılmakt a d ı r . 

~::d~:~~~~~ ;:~ hapse mahkum 
fi İhsan Onalı 
göstermektedir. 

Adana, (Hususi) - Bundan bir 
müddet evvel Şihli köyünden İsmail 

çavuşu mavzerle yaralayarak öldür
mekten suçlu olan ayni köyden 16 

yaşındaki Mustafanın ağır cezadaki 
muhakemesi bitmiştir. Zanlı iki sene 
h,apse mahkum olmuştur. 

Adanada bisiklet 

müsabakalara 
Adana, (Hususi) - Bö1gemizde bi

siklet müsabakaları tertib edilmiştir. 
Müsabakalara 13 martta başlanacak

tır. Bir mayısta yapılacak olan son 
müsabaka 125 kilometrelik bir meu
fe dahilinde yapılacaktır. 

Bolu biçki dikiş yurdu 

kır koşuları 

Eskişehir, (l~ususi) - Kır koşu
su Türkiye birinciliği müsabakası 
için bölgemiz atletleri arasında ter
tib edilen koşular devam etmektedir. 
Gönderdiğim resim, koşulara iştirak 
eden atletleri ajanları ve idarecile
riyle bir arada göstermektedir. 

Bartında yumurta 
fiatları düştü 

Bartın, (Hususi) - Yumurta fiyat
ları sandık başına 10 lira düşmüştür. 
Mevsim itibariyle mahsul çok boldur 
Piyasada yumurtanın tanesi 40 para· 
dır. 

Bolu, (Hususi) - Biçki dikiş yur
du bu sene 17 mezun vermiştir. Bayan 
Fethiye Görennin evvelki yıl açtığı 

bu yurd, bütün muhitin mühim bir 
ihtiyacını karşılamıştır. Gönderdi
ğim resim, yurd sergiainde ve dip
loma töreninde bulunanları ve bu se
ne mezun olan genç kızlarımızı gös
termektedir. 

Diyarbakırda. 

Emekli bir öğretmen 
Diyarbakır, (Hususi) - 25 yıldan

beri Diyarbakırda altı binden fazla 
çocuk yetiştiren Ziya Gökalp okulu 
Bllf öğretmeni Süleymanın emeklili
ğe ayrılması münasebetiyle öğretmen· 
ler tarafından bir tören yapıldı. 

Törende kültür direktörü, öğret

men bayan Neriman ve bayan Naz
miye ateşli sözler söylediler. Tam 
bir hatib olan İlbay Mitat Altıok, öğ
retmenliğin yüksek kudsiyetini izah 
ile öğretmenler tarafından hazırla· 
nan armağanı Bay Süleymana verdi. 
Öğretmen Süleyman Diyarbakırın 

tarihi üzerinde çok çalışmış değerli 
bir arkada,tır. Bilhas8a surlardaki ve 
şehir içindeki kitabeleri tamamen o
kumuş ve bunların üzerinde günler
ce usanmadan uğraşmıştır. 

Gerek Türk, gerek ecnebt Diyarba
kır için yazı yazanların hepsi muhak
kak öğretmen Süleymandan istifade 
etmiılerdir. - Usmaa Eti 

6 -3 - 1938 

f ngiltere Adliyesi 
Hukuk davalannın cereyan 
ceza davalannınkine çok 

tarzı, 

benzer 
-24-

Hukuk davalarınm tarzı cereyanı lara benziyor mu? İşte bütün mesel 
ceza davalarınınkine çok müşabihtir. buradadır. Avukatın gayreti mümasi 
Avue tarafından hazırlanan d06ya hadiselerle bir münasebet ve müşabe 
münderec"atına nazaran ayni izahat bet tesisine matuf olacaktır. Şayet, a 
verilir, ve şahidlere ayni suretle su- vukat, filan hakimin mümasil bir ha 
aller irad olunur. Londra mahkemele- diseyi iddia ve talebi dairesinde hal· 
riyle seyyar mahkemelerde tatbik o- Jetmiş olduğunu isbat edebilirse da· 
lunan usul arasında h.iç bir fark yok- vayı kazanmış sayılır. Buna muvaffak . 
tur. Ancak umumiyetle mühim dava- olamaz ve muhasım tarafın avukatı 
lar Londra mahkemelerinde görül- mukabil bir içtihat zikredebilirse no 
mekte olduğundan avukata tetkik ve dese faydasızdır. Şu halde prensiple
mUşavere imkanı verilmekte dosya ri tetkike ne lüzum vardır. 3 - En 
kendisine muhakeme celsesinden çok son zikredilen sebeb Avuelerin -
evvel tevdi olunmaktadır. Ne de ol- "Solicitor" haiz oldukları salMıiyet• 
sa, hatta bu kabil mühim davalarda tir. Ekser ahvalde, avue, istediği a
bile avukatın rolü aşırı bir mesaiyi vukatı seçmekte serıbesttir. Tahsil vs 
istilzam etmez. Muhakeme celsesi sı- yetişme seviyeleri avukatların pek 
rasındaki vazifesi yukarıda izah edil- dununda olan avuelerin bu sahadaki 
miş olduğu kadar basittir. Müdafaa nüfuzlarını Bacon "ilim sahibi olan
şekli ise her türlü hitabet sanatından lann mukadderatı cahillerin elinde
ari ve ancak faydalı söz kullanmağr dir" cümlesiyle ifade eylemiştir. Bir 
itiyat edinen pratik bir adamın uslU- diğeri "bir avukatın kanun nazariye
buna uygundur. Zahiren İngiliz avu- !erine vukufunu söylemek onu tcyip 
katlarının lehine olmayan bu variyet. etmektir, bir avuenin bilmediklerine 
hakikatte, adli teşkilatın bünyesine bigane kaldığını söylemek iyi bir tav• 
çok muvafıktır. Esasen İngilizlerin si yedir." (1) Bununla beraber İngilte
hukuktaki temayülleri, diğer ilimler- rede avukatlrk mesleğinin ciddi bir 
de de olduğu gibi, mücerret prensip- mesaiye ve muvaffakiyeti temin için 
lere kıymet vermekten ziyade pratik üstün vasıflara ihtiyaç göstermediği 
ve realist mahiyettedir. Bacon bu te- zannedilmemelidir. Bu vasıflar bizde 
mayülü şu suretle ifade eylemiştir: ve kontinantal Avrupada muvaffak o
"filosofların, mevzuat hakkındaki hi- labilmek için zaruri olanlardan fark• 
tabeleri, çok uzak ve yüksekte bulun- hdır. Ceza davalarında şahidini isti
malarından dolayı az ışık veren yıl- cevab eden mahkeme reisi değil iki 
dızlara benzer." Bazı Fransız müellif- tarafın avukatlarıdır. Hukuk davlila• 
leri İngiltere barosunun bu vaziyetini rında, tahkikat safhası mürafaada ce· 
İngiliz seciyesinin tabii temayülle- reyan eder. Orada da sual soran avu• 
rinden ziyade belli başlı dört sebebin kattır. Reis, sadece dinlemek ve zab
tevlid eylediği kanaatindedir. Yuka- tettirmekle iktifa eder. Hatta taraf· 
rıda i:zah eylediğimiz tahsil şeklinin !ardan her biri dinlenmesini istediği 

şahidleri isticevabtan başka karşı ta• kifayetsizliği bu sebeblerin başında 
rafın şahidlerine mukabil sualler gösterilmektedir. Bundan başka jüri-
(Cross - Examine) tevcih etmeğe de 

nin mahiyeti ile, hakimlerin intihap mecburdur. Halbuki avukatın iş hak· 
ve tayin usulünün ve nihayet avue kmdaki malUmatı kendisine tevdi kı
teşkilatının avukatlık mesleğinin tar- iman dosyada yazılı olanlardan iba· 
zı icrası üzerinde müessir olduğu ile- rettir. Buna binaendir ki avukat şah
ri sürülmektedir. Onlara göre: l - si fikrini hiç bir zaman beyan etmez 
Ceza davalarının büyük ekseriyeti, ve müdafaa sırasında ekseriya (banf 
hukuk daval~rının e~ az ya~ısı jüri verilen malUmat doğru ise) - if I ar 
huzurunda ruyct edılmektedır. Hal- · h 1 · d ·· 

1 
· · ı 

hulri h" br;ıfhn ;;;...; • ;·ı ~ rıg t y ınstructe - cum esını te,. • 
uınb«ır·~~~ ' ... Vlıdr--vermez, veya diger tarafın mı~t 
halktan aeçilml' ve dıger taraftan JU· kabil sualleri üzerine şaşıracak olur .. ' 
ri kararında ittifak şar:ının ara~mış sa avukat müşkil bir vaziyet karşısın
olması avukatı, herkesın ve hatta en da kalır. Buna rağmen derhal müda
az zeki olanın anlayabileceği bir hale ile vaziyeti kurtaracak cümle ve· 
lisanla konuşmağa ve o seviyeye in- ya kelimeyi bulmak lazımdır. Sıra 
meğe mecbur kılmaktadır. 2 - Sade· muhasım tarafın şahidleri~ gelince: 
ce bir hukuk meselesinin veya mil~- Ne diyecekleri önceden bilinmez. tb
hasıran hakimin salahiyetine dahıl raz olunacak vesikalar da ekseriya 
bulunan bir hususun mevzuu ba:11~ o~- muhakeme celsesinde meydana çıkar. 
duğu hallerde ise, avukat, kendısı gı- Çünkü lngilterede vesaikin önceden 
bi yirmi sene ve. daha fazla avukatlık tebliği mecburi değildir. Bu itibarla 
etmiş bir hakimın karşısındadır. Ha- delillerin zaif noktalarmı bir anda 
kikatte, hakim .de .avukatın .bulu~du- bulup müdafaayı hazırlamak (Cross 
ğu muhitte yetı"1119 ve aynı terbıye: examine)e asri bir veçhe vermek li· 
yi almıştır. Avukatın e~ esaslı .~ayesı, zımdır. BI! izahattan da anlaşılacağı 
davayı kazanmak olduguna gore de- _ . d 
lillerinin karar verecek hakimi ikna veçhile ingiliz avuk2rın.ın r~lu bıı e 
edebilecek şekilde irat ve iraesi tabi- ve bütün Avrupada tatbık edılt-n us~ 
idir. O deliller ki şimdi hakim mev- le nazaco:n çok farklı ve daha çetin• 
kiinde olan tarafından yirmi seneden dir. 
fazla ve muayyen bir sistem altında s o N 
kullanılmıştır. Şu halde prensiplerle 
uğraşmağa, hukuk nazariyelerine is- Dr. Sincui Devrin 
tinada ne lüzum vardır. Dava mevzuu 
olan hadise önceden halledilmiş olan· (1) 1nns of cout cvidcncc Noı 1509-1521 

İzmirde 
iki talebe 
kayboldu 

(omklınn bir dünyı seyahatına 
~ıklıklır1 söyleniyor 

İzmir, (Hususi) - İki liseli talebe 
üç gündenıberi ortadan kaybolmuş
tur. Ortada bir çok rivayetler dolaş
maktadır. Bu iki gencin para birikti
rerek pazar günü· evlerini terkettik
leri, "Kitaralar çalarken" filmini sey
rettikleri gün bir dünya seyahatma 
çıkarak Amerikaya gitmeğe karar 
verdikleri, ve sinema artisti olmak 

' istedikleri söylenmektedir.. Gençler 
lisede talebedirler. Biri on yedi diğe
ri on sekiz ya,ındadır. 

Çocuklar yakalandı 
İzmir, (Hususi) - Gaip çocukla

rın bulunması için bütün mülhakata 
telgraflar çekilmişti. Finikeden em
niyet müdürlüğüne gelen bir telgraf
ta, Hayri, Alp Arslan adındaki tale
belerle Nuri adında bir kahveci çıra
ğının Konya vapurunda bulundukları 
bildirilmiştir. Polis çocukları yaka
lamış, bu suretlt> 'ünya seyahatları 

yarım kalmıştır. 

Kardeı katili 
24 sene hapse 
mahkcun oldu 

Yaşıııı kiiPiklüiü yüzü ... 
idam cezasından kurtuldu 

Van, (Hususi) - Bundan bir müd• 
det evvel tüyler ürpertici bir cinayet 
olmuş, bir genç adam bir miras ka"' 
gası yüzünden kardeşini öldürmilf' 
tü. Facianın adli tahkikatı nihayet· 
lenmiş ve mahkeme kararını vennif' 
tir. Zanlı Bekirin Rıza adında bir a• 
damla birlikte kardeşi Esadı öldüt• 
düğü sabit olduğundan, her İkisini" 
idamlarına, ancak suçlu Rıza vak• 
tarihinde henüz 21 yaşını doldurınıa: 
mış olduğundan kanunun hafifletiC1 

sebebleri dolayısiyle, idam cezasını1' 
24 sene hapis cezasına çevrilmesirı' 
karar verilmiştir. 

Bir cehalet kurbanı 
Bartın, (Hususi) - Gürgenpın•' 

köyünde Emine adında gebe bir ıca· 
dm, çocuğunu düşürmek için k~ 
karı ilacı kullanmış ve bu yüzden ol' 
mii§tilr. 
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Macar başveki 1 inin nutku 

Ma<arlstanın devletlerle münasebetleri 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllDllDlllllllllllllllllllllllllllllllllll&llllll 

(Başı 1. inci sayfada) 
biriyle görüştüğiinü ve bu zatın Ja
pon menfaatlerinin troçkistlerin men
faatiyle bir olduğunu bildirdiğini 
söylemiştir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
rülüyordu. Birkaç gündcnberi vaziyet 
iyileşmiştir. Bu da, bilhassa İngiltere
de hakim olan ıulh arzuau sayesinde 
hasıl olmuıtur. 

edilmemesi lazımdır. Komşularımızla 
müsbct münasebetlerde bulunmamız 

için esas ş_art macar ekalliyetlerinin 
kanuni yollarla himaye edilmesidir. 
Ekalliyetler hukuku temin olunma.
dıkça Macaristan ile küçük antant 
devletleri arasında normal münascbot 
kurulması bahis mevzuu olama%-

Bölge kupa maçlarına dün başlandı Mahkemede itiraflar eırasında Ra
kovski, daha 1924 de Londrada büyük 
elçi iken ingiliz istihbarat bürosu he
sabına çalıştığını ve bizzat Troçkinin 
de 1926 dan itibaren aynı istihbarat 
bürosu hesabına çalışmış olduğunu 
söyledikten sonra 1927 den itibaren 
fransız endüstrisi hesabına da caaua
luk yaptığını ve Troçkiye verilecek 
para mukabilinde fransızlara Rusya. 
da imtıyazlar temin eylediğini ifade 
etmiştir. 

A. Gücü D. Çankayayı O - 1 yendi İngiltere Almanya ve İtalya ile 
doğrudan doğruya müzakereler yolu 
ile -kendisi ile Berlin - Roma mihveri
ni teşkil eyliyen iki büyük devlet a
rasındaki anlaşmazlıkları izale etmek 
istiyor. 

r 'f - .Macarisuının sulhculuğu 

... 
=·-------~#----~-- ~ 
~~-~~--~~___.,~~---:::.___~~~---~.~-? 

Macaristanı Avusturya ve Alman
yaya bağlıyan dostluk rabıtaları doJa
yısiyle macar hükümeti Almanya - A
vusturya münasebetlerinin inkiJ&f ını 
bittabi derin bir alaka ile takib et· 
mekte ve iki memleket arasında ge· 
çenlerde 1936 anl<lfDlaaı fikrine sadık 
kalınarak elde edilen tesviye tarzının 
devamlı olacağını ve alınanlarla mes
kiın iki devletin yanyana yürüyerek 
Avrupada hakiki ve müstakar bir sulh 
temin etmek üzere tarihi vazifelerini 
yapacakları ümid edilmektedir. 

Macaristanın sulhçuluğu herkesçe 
malfu:ndur. Sulh davasına imkanları

mız nisbetinde hizmet etmeye çahJ
malda beraber vaziyetin müstakbel in
kişaflarını itimad ve emniyetle bckli
yebiliriz. 

Dün şehir stadyomunda bölge kupa
aı maçlarına başlanıldı. tık karşılaşma 
Ankara Gücü - Demirçankaya arasında 
idi. San Jacivertli takım bu maçı birin
ci devrede yaptığı bir tek golle kazan
dı. 

Havanın güzel oluşu tribünleri epi
ce doldurmuştu. Saha çok iyi bir vazi
yette idi. Ilık ve rüzgarsız bir hava.. 
Tam bir futbol günü .. İki taraf ve ha
kem B. Ali Rıza vaktinden biraz evvel 
Bahaya çıktılar. Maç tam 15 de bqladı. 
Takımlar: 

Ankara Gücü: Keler• Rıza, Enver, 
Jlıf uaret, Ali Rıza, G. Ahmet • Hamdi, 
Abdül, Fahri, Fikret, İbrahim. 

Demirçankaya: lsmail • Hüseyin, 
'8aZI • ~eınsı, Aru, N:eludl - Muncda, b 
rahim, Orhan, Fethi, ZekeriyL 

Maça Demirçankayanrn vurupyle 
baılanddı. Bütiin dikkatimizi oyuna 
verdik. İki taraftan, şild maçındaki kar
plaşınada görerek çok beğendiğimiz o
yunu beklemeğe başladık. 

İlk dakikalarda, her takımda görü
len bir ahenksizlik vardı. Oyuncular bir 
kaç vuruş yaptıktan sonra maçın güzel 
bir cereyan alacağını zannediyorduk. 

Fakat, iki takım bize dün hiç de gü· 
zel bir futbol maçı seyrettirmediler. 
İçlerinde ferdi bilgileri birçok defalar 
tecrübe edilmiş futbolcular bulunan 
iki taraf, baştan sona kadar netice ver
mesi beklenilmiyecek bir şekilde saha
da koştular, durdular .. 

Ayağına top gelen her oyuncu ya 
lüzumsuz bir çalımla hasımlarını geç
ıneğe çalışıyor ve üç beş adım sonra ta
kılıp kalıyordu. Yahud da nereye gide
ceğini tayin etmeden sıkı bir vuruşla 
topu uzaklaştırıyordu. 

Dün bu karışık oyunda ankaragüç· 
liiler daha fazla göze çarpıyorlardı. 
liatta gol sayısını artırmak fırsatları 
da ele geçirdiler. Fakat, Fahri bile bu 
hususta beceriksiz kaldı. 

İki taraftan Demirçankaya takımın
da dün en esaslı değişiklik iyi bir for • 
Ved oyuncusu olan Arifin santrhafta 
tecrübe edilmesi idi. Arif belki bu yere 
alıpcaktır. Fakat dün oyuna tamamile 
Yabancı kaldı. Tabii takımın ahengi de 
bozuldu. 

Ankara gücü de müdafaadan sonra 
ıağ ve sol açıklarda enerjisiyle karşı ta
raf beklerini epiyce şaşırtan Ali Rızayı 
ıantrhafa almıştı. Doğrusunu söylemek 
lazım gelirse Ali Rıza bu mevkide Arif
ten daha çok kendini gösterdi. Fakat 
bu görünüş bir takımı sürüklemek için 
kiri değildi. 

İki takımda en iyi oynıyanlar iki ka
leci, Ankara Gücünden İbrahim, G. 
Ahıned, ve Demirçankayadan Şemsi, 
Zekc:riya idi. Kefer lüzumsuz jestleriy
le takımına zararlı olacağını anladığı 
tün iyi bir kaleci haline gelecektir. 

Geçen yıl bu vaziyetlerini tenkid et
tiğimiz İsmail, bu sene çok muvaffak 
bir kal~i olmuştur. 
. Ankaragüçlü İbrahim çalışırsa ye -

ti§ecektir. Antrenmanlarında topa da
ha hakimiyet için çok çalışmalıdır. Dün 
G. Ahmed. istekle oynanıldığr takdirde 
takımına faydalı olunabileceğini arka
da§larına gösterdi. Demirçankayalı 
Şemsi takımının en iyi oyuncuları ara
•tnda olduğunu dün de isbat etti. Zeke
riya da sağdan sola geçirildiği dakika -
Ya kadar fevkalade idi. 

l>iinkü maçın yazmak mecburiyetin-

Ankaragiicü kalesi önünde 
de kaldığımız bir noktaaı da oyunun 
çok sert cereyan etmesidir. B. Ali Rıza 
uzaklarda geçen bir iki favulil göreme
di. Fakat nihayet öyle bir vaziyet haaıl 
oldu ki iki oyuncuyu maçtan çıkarma • 
ğa mecbur kaldı. Böyle futbol~ulan 
yalnız o günkü maçtan menetmenın kl
fi olmadığı kanaatindeyiz. 

Bölge futbol ajanlığı hakem raporla
n üzerinde durarak bu gibi döğii§en 
futbolculara bir ceza bulmalıdır. 

Dalına çok güzel maçlannr seyret -
tiğimiz iki talama, <Snümilzdeki maçlar
da daha dikkatli davranarak düzgün 
takım çıkarmalarını hatırlamak için bu 
satırlan yazdık. Umanz ki ikinci maç
larında vaziyet değişmiş olacaktır. 

lzmirdeki maÇ 

O çok Muhaftz 

' ..... 

.,, ...................................... -. 

Bugünkü spor hareketleri 

Bölge kupası 
maçları 

Sanat okulu - Ticaret okulu 
saat ı 13, hakem ı Hamid 
Gençlerbirliği - A. Günet 

Saat: 15,15, hakem: M. Ali. 
• 

"······································" 

hafuhlaı durgun görllnUyorlardı., 

Vçok'un Uk aayıaı 

gDcünD 3 - 2 yendi 

Altıncı dakikada Kemal gayet güzel 
bir fırsatı gole çeviremedL Fakat biri-

• birini kovalryan Uçok hUcumlan niha • 

İzmir, S (A.A.) - Muhafız Gücü 
bugün ilk maçını Uçok'la yaptı. Güzel 
bir havanın stadyoma topladığı binler
ce seyirci önünde, hakem Ferid'in çal -
dığı düdük üzerine, iki takım sahaya 
çıktılar. 

Muhafız Gücü: 
Fuad - Salih, Saffet - İbrahim, Cihad, 

Ahmed - Kemal, İzzet, Rıza, Şahin, 
Naci. 

O çok takımı: 
Nejad - Ziya, Necdet - Mazhar, Adil, 

Halim - Süleyman, Hamdi, Namık, Ke
mal, Faruk. 

Oyuna üçoklular baıladılar ve ilk 
dakikalarda netice alabilmek için gay -
retli bir oyun oynadılar, fakat daha i
kinci dakikada bir fırsat kaçırdılar. Mu 

yet sekizinci dakikada semere verdi ve 
Namık takmuna ilk aayıyr kazandırdı. 
O zamana kadar durgun oynıyan mu
hafızlılar canlanarak hücwna geçtiler 
ve Uçok kalesine epi tehlikeli anlar ge
çirttiler. 

Muhafq Gücünün beraberlik 
aayıaı 

13 Uncu dakikada Uçok bir fırsat da· 
ha kaybetti ve Kemal, ayağına gelen 
topu, kalenin yanı ba,rnda bulunması -
na rağmen içeriye sokamadı. 19 uncu 
dakikada topu muhafrzlılann ayağında 
görüyoruz. Naciden aldığı bir pası, Ri
za, ırkı bir flitle kaleye soktu ve böyle
ce beraberlik kurulmuı oldu. 

Oyun gü:sellefiyor 
Oyun bu safhaya girince daha zevk-

Siueryadaki menfasından döndük
ten sonra Rakov&ki tekrar Troçkinin 
emriyle ingiliz casuslarına hizmet et
meye başlamıştır. Bu işte kendisine 
Ledi Mariel Paget delalet etmiştir. 
Ledi Paget diplomatik mahfillerde 
çok tanmmı9 bir bayandır. 

Sıalin' i öldürmek teşebbüsü 
Moıokova, S (A.A.) - Bugünkü mu

hakemede ,eski harici ticaret komise
ri Rozenholt:s, komiserliği zamanında 
Almanya ve Japonya lehine olarak 
Sovyet haricı tıcaretini muntazaman 
baltalamış olduğunu söylemiştir. 

Rozenholts'un itiraflar!na göre 1934 
de Moskovadaki bir ecnebi diplomat 
vasıtasiyle Troçkiye 300 bin dolar ve 
ondan sonra da her sene 110 bin dolar 
göndermittir. 

Staline karşı hazırlanan suikasd 
1936 mayısında Londraya taç giyme 
merasimıne giden mareşal Tuhaçevs
kinin avdetinde yapılacak ve bizzat 
ihtilili mareşal idare edecekti. 

Rozenholts nihayet Stalini bizzat 
öldürmek niyetini kurmuş olduğunu 
söylemiştir . 

Alman gazetelerinin ıenkidleri 
Berlin, 5 (A.A.) - Alman gazetele· 

ri başka memleketlerin aosyaliat mat
buatı da dahil olmak üzere bütün ga
zeteleri gibi Moskovada Krestinaki ve 
diğer maznunların muhaıkemeainde 

tatıbik olunan usulleri şiddetle tenkid 
eylemekıtedir. 

Macar naibinin Polonyaya yaptığı 
son seyahat, iki memleket arasındaki 
ananevi ve samimi dostluğu kuvvet· 
lendirmiştir. 

Macaristanın İtalya ve Almanya ve 
Avusturya ile ötedenbcri mevcut dost 
luk münasebetleri da.1a ziyade derin
leşmiş ve bu cihet Budapeştede üç 
devlet arasında ikinci kanunda yapı
lan toplantıda müşahade ve tesbit o
lunmu~tur. 

Bundan bir sene evel, Macaristanın 
azçok ihtilaf halinde bulunduğu mem
leketlerle dürüst münasebetler tesisi
ne ve karşılıklı anlaşmalarla bu me
seleleri halletmeye amade bulunduğu· 
nu ve ancak bu memleketlerin aynı i
yi niyeti göstermeleri ve Macarista
nın tabii ve meıru taleblerini 
tanunaları lazım geldiğini söylemiş
tir. Halbuki, aradan bir seneden yakın 
bir zaman geçtiği halde Macaristan 
teklif ettiği münasebetlerin tanzimi 
için hiç bir terakki eseri göstermemiş· 
tir. Buna rağmen Macariatanın tema
yülleri aynen eskisi gibi duruyor. 
Fakat bu siyasi sabrımızın suiietimal 

Macaristanın siüihlanması 
Budapeşte konferansından italyaıı 

ve Avusturya mümessilleri, Macaris
tanın silahlanmak hususunda tam bir 
müsavat hakkına malik olduklarrnı ve 
bunun bir an evel tahakkukunu lü· 
zumlu gördüklerini hükümetleri na
mına beyan etmişlerdi: Macaristanın 
komşuları diğer ekser devletler gibi 
senelerdenberi ordu mevcutlarını vo 
teçhizatlarını müthiş surette arttır· 
mışlar ve bu hususta muazzam mas
raflar yapmışlardır. Aradaki nisbet
sizlik Macaristanın aleyhine olarak 
bir kat daha artmıştır. Macar ordusu
nun inkişaf etmesi mileltimizin emni
yetini artıracağı gibi i&tiıklalini ve şe
refini de koruyacaktır. Silahlı kuv· 
vetlerimizin tam inkişafı için millet 
daha ağır fedakarlıklara katlanmalı
dır. 

!Gelecek beş sene zarfında memleke
tin milli müdafaasını takViye etmc.k 
üzere macar hükümeti bir milyar 
pengö sarfedccektir. Bu meblağ ser
vet üzerine konacak bir ver:gi ve cı.
hili bir istikraz ile temin edilecektir. 

Servet vergisi her şeyden evel ban
kaları ve endüstriyi istihdaf edecek
tir.,, 

Daranyi Macaristanın silahlanma 
programını ilan ettiği için bu sefer 
Macaristan silahlanma hususunda mü· 
savi haklara malik bulunmasını taleb 
etmemiştir. 

J' arıova atafemiliıeri Mos

kova' ya çaiırıldı 
Varfova, S (A.A.) - Sovyctler bir

liğinin VaI'fOVa atatemiliteri albay 
Ribalako birdenbire Moakovaya davet 
olunmut ve buradan hareket etmiıtir. 
Ne zaman döneceği belli değildir • 

Ribbentrop Londraya gidiyor: 

Sovyet elçiliğinde albayın oğlunun 
bir kaza geçirmesi üzerine hareket et
tiii aöyleniyor. 

li bir hal aldı. İki taraf da karfllıldı hü
cumlar yapıyorlar ve fırsat kolluyorlar
dı. 27 inci dakikada Uçok lehine bir kor 
ner verildi. Mazharın çektiği korneri 
Adil kaleye •okup takımına ikinci golü 
kazandırdı. Muhafız bu sayıya muka
belede gecikmedi ve Şahin 28 inci daki
kada Muhafız Gücüniin ikinci golünü 
yaptı. 

Bundan sonra Muhafız Güçlüler ge
ne gevıediler ve Uçoklular da eskisi gi
bi fınatlan kaçırmağa batladılar • Ve 
devre 2 - 2 beraberlikle bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrede enerjik bir §Ckilde o

yuna bqhyan üçoklular beşinci dakika
da Kemalin ayağiyle üçüncü sayıları -
nı yaptılar. Muhafız güçlüler bundan 
sonra beraberliği kurtarmak için beş 
dakika kadar süren bir gayret yaptılar. 
Oyunun bundan sonrası mütevazin bir 
§ekilde ve iki tarafın kaçırdığı fırsatlar
la geçti. Oyun neticede Uçok'un 3 - 2 
galibiyetiyle bitti. 

lngiltere -Almanya 
oları yakında 

Londrada başlıyor 
(Baıı 1. inci sayfada) 

10.mat alamaması llzrm geldiği hak
kında Hitlerin eon beyanatını tcıba

rilz ettirmekle iktifa eylemektedirler. 

Fon Ribbentrop Londraya 
gidiyor 

Londra, S (A.A.) - 8 martta bu
raya gelecek olan von Ribbcntrop İn
giliz ve alman kamoyları arasındaki 
gerginliği gidermek üzere Başvekil 
ile mühim görüşmeler yapacaktır. 

Söylendiğine göre Nevil Hender
son ile Hitler arasındaki görüfttleler 
İngiltere ile Almanyanın daha iyi 
bir şekilde anla~larını temin için 
sarfedilecek gayretlere yeni bir yol 
hazırlamaktadır. 

Kabine gelecek çarşamba günkü 
toplantısında Hitler ile Hendereon 
arasındaki mülakatın neticelerini tet
kik edecek ve fon Ribbentorp ile ya· 
kında yapılacak görüşmeleri hazırlı· 
yacaktır. 

premıipinin İngiltere tarafından ka
bulüne intizar etmektedir. 

4 - İtalya - Almanya münasebet• 
leri me.elesi - İngilterenin Roma • 
Berlin mihverini zayıflatmağa çalıt
maması icab edecektir. 

S. - Fransız - sovyet münasebet
leri meselesi - B. von Ribbcntrop, de
mokratik devletlerin sovyetlerle iJ
birliğine nihayet vennedikçe, İngil· 
tere ve Fransa ile hiç bir yaklaşma
nın mümkün olmıyaca~ını bildir .:cek
tir. 

Lord Pert Rom.aya gitti 
Londra, 5 (A.A.) - Lord Pert sa

at 11 de Romaya hareket etmiştir. 

B. Halil Etem 
ağır hasta 

PLAN KONTROLUNU KUVVETLENDİRELİM 
GörÜ§meler kati mahiyeııe 

olmıyacak 
Salahiyetli mahfiller bu görüşme

lerin İngiliz - alman görüşmelerinin 
kati surette açılmış olduğu manasını 
tazammun etmediğini kaydetmekte 
ve meseli basın tarafından yapılan 
hücumların durması gibi "manevi., 
bazı neticeler verebileceğini tasrih 
etmektedirler. 

İstanbul, S (Telefonla) - İstan
bul saylavı B. Halil Ethem ağır hu. 
tadır. lç Bakanı ve C. H. P. Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya bugün İs
tanbul valisi B. Muhiddin Üstündağ 
vasıtasiyle kendisinin hatırını sor
durmuştur. 

.. • ... u.,,. """""""..,..,..,.,.~ .. .,,,.,...,. .. .,,, 

Kamutay projeleri müaabakuı .için netrettiği
miz hakem raporunda beynelmilel töhrette büyiik 
mimarlar ezcümle diyorlardı, ki : "Bina. hakim 
noktıuını t•ıkil •ttiii meucıul İnfGatla pelriyi İm· 
ti.aaç •tmektedir. l,ıe bu vtuıl halıeml~:in pek b~
yük ehemi~t atl•ttikleri bir tHUıltır. Keza di-
yorlardı, ki : ''Mü•abılr, ••m binanın uaai~t plônı 
için JtmHn plônına .atlık lralmlfhr:,, •• 

An.karaya gelen bir Franaız numan bazmı dev-
let mahallemiz plinmm, umumi heyet itibari ile, 
etaiz bir abide tefkil edecefini aöy)emitti. Fakat 
bir kül olmak, yani, kimin tarafmdan oluna olaun 

her yeni yapılan bina ilk plin Ye Pl'Ol1'UDA sa
dık kalmak tartı ile! Yukarıda ilk tıeebit olunan 
planla infaat k,.ummın fotojrafmı m-.,..., ecler-

ken, ok itaretli binanın birdenbire nasıl ahengi 
bozmut oldufunu göreceksiniz. Bu bina uıl plan
da yuvarlağm içindeki gibi olacaktı. 

Kamutay grupu ile diğer eksikler de yapıldıktan 
eonra, kim bilir kaç milyonu bulaca.ık olan bu abi
de, hiç olmazsa bundan sonra, plana tam sada
katla tatbik olunmalı, botluklar bot bırakılma
lı, ıehircilik ve plan sanatkarının uzun münakqa
larla temin et.mit oldukları kazançlar korunmalı
dır. 

Bilha ... en önde yapılacak olan A d 1 i y e ve 
K Ü it ü r B a k a n J ı k 1 a r ı binalan mimarile
rinin, umumi heyet üzerinde en fazla tcairi olacak
t1r. Bu binalar bütün mahallenin cebheaini riıeude 
ıetirmekteclirl•. 

İngiltere hükümeti her ne kadar 
lngiliz gazetelerine talimat veremez 
ise de gazetecileri milli menfaat na
mına Almanyaya karşı yapılan hü
cumların durması lbım geleceğine 
ikna edebilir. 

Fon Ribbentrop burada ancak 48 
saat kalabilecek ve gelecek hafta so
nunda Berlin'e dönmü' bulunacaktır. 

8. Jon Ribbentrop Londraya 
bir lisıe götürecek 

Londra, S (A.A.) - Niyuz Kronikl 
gazetesinin Berlin muhabiri B. fon 
Ribbentrop'un Londraya muayyen 
teklifleri havi bir liste ile giderek B. 
Çemberlayn'a vereceğini yazıyor: 

Muhabirin sandığına göre, görüş
meler §U meselelere taalluk edecek
tir: 

1. - Sörnilrge meselesi, 
2. - Propaganda meselesi - Bay 

Hitler bir ingiliz - alınan matbuat pak 
tı istemektedir. 

3. - Ekalliyetler meselesi - B. 
Hiler, İngilterenin, Avusturyalıların 
iatikhaliııin plcıbilit yolu ile tayini 

Bn. Bolayırın armağanı 
Geçenlerde ölen eski darülfünun 

müderrislerinden Ali Ekrem Bolayır· 
ın sayın eşinin merhumun kütüphane
sinden 250 cildlik bir kısmını edebi
yat fakültesine armağan ettiğini meııı 
nuniyctle haber aldık. 

Edebiyat fakültesi dekanlığı Baya
na yazdığı bir mektupla teşekkürleri
ni bild irmiştir. Biz de Bayanın bu ha
reketini, Ali Ekrernin yıllarca çalış
tığı kürsüyü daima andıracak güzel 
bir örnek olarak kaydediyoruz. 

SKUPÇINADAKI HADi E 

General Mariç mebus 

Rokoviçi dava edecek 
Belgrad, S (A.A .) - Harb ve deniz 

bakanı general Mariç dün parlamento
da muhalif mebuslardan Rakoviç tara
fından kendisine yapılan tamamile 
şahsi mahiyetteki hücımlara mukabele 
ederek muarızını iskat etmiştir. 

General Rakoviç aleyhine hakaret 
davası açılacağını beyan etmiştir. 

Parlimento h "rb ve deniz büdcelc. 
dDi ittifakla kabul etmikti.r. 
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'"\ , Çocuk ilavemizde 

Bilmecemizi doğru çözüp 

hediye· kazananların isimleri 

ULKU 
HALKEVLE~Rt DERÖI~' 

IJlkUnli.n mart tarihli 61 
sayısı çıkmıştır. 

inci 

lstanbul borsası 
5 - 3 - 1938 
PARALAR 

Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 
ALIŞ SATIŞ 

Birer kar~ kazananlar : 
İçindekiler: ~ı:f~~n ~~~:= ~~~:= 2 - Kömür depolarının yeri, fenni tile parkeden veya düz taştan olacak· 

gene apartımanr 6 numarada Türkln, Mer- Frank 78.80 82.- ve sıhi şartlar bakımından alakadar tır. Betondan yapıldığı eakdirde hay-
sin maarif otelinde Turan Koç, İstanbul İç İşler Bakanı ve Parti Genel Liret 96.- 105.- ve mütehassıs dairelerin mütaleaları vanlarm kaymaması için üzerine de-Ankara kız lisesinden il. A. da 220 Zeh- • Belç. frangı: 80.- 84.-

rn, Ankara Bayram caddesi Anteb sokak ~~~1ş:;k~~~a~~~~r~a~~e~kfu~~~n~e:u1~:6 Sekreterı . ~· Şükrü Kayanın Drahmi 18__ 22.- alınmak suretiyle belediye daimi encü- rince çizgiler, yapılır. Zemin parko 
2 numarada Münevver, Ankara birinci or- Nahid, Ankara erkek lisesinden 565 Ta- Halkevlerının yıldönümünde ver- İs. frangı 575.- 582.- menice tayin edilecektir. taş1 gibi kesilmiş 12 ila 23 santimetro 
ta okulundan 1555 Murad, Ankara Gazi Ji. bir, Ankara Necati okulundan 708 Abdul- diği konferans. Profesör A. Leva 20.- 23.- 3 - Şehrin dışarısında ve mahalle- kalınlığında meşe ağacından dahi ya· 
sesinden 934 Sacid, Ankara Gazi llsesin- lah, Ankara Akalar mahallesi Bulduk _so- Mez: Orta zaman tü'"rk - ı·s10- Florin 65.- 70.- terden uzak ve kapalı yerlerde tesis o- d" . . k 1 
den 3. A. da Özhan, Ankara Bayram cad- a.ıu Kuron Çek. 78.- 82.- pılabilir. Bu tak ırde ıizerıne a ın kak 13 numarada Naı·me, Ankara Fev.zıpa- d·' d d • • p ı nacak ko··mur depoları tam ka~gı·r ola-desi Oyuk ersokak 12 numarada Münire, şa mhalalesi Benze sokağında Alfırcda, unyasm a enız naklıyatı, . Şilin Avus. 21.- 23.- u bir tabaka mayi ve sıcak katran dökü-
Ankara Dumlupınar okulundan 64 Hicri, Ankara türk maarif okulundan Yener E- Naili Bora tav: Bey Böyrek hi- Pezeta -.- -.- cak ve kereste depolan hakkındaki 2 lerek su geçmez bir hale getirilecektir. 
Ankara Dumlupınar okulundan 294 Saba- rozan, Ankara Hamimönü Bakrlar .sokak ldl • M E . E . . .1 h Mark 22.- 25.- inci madde hilkmüne tabi tutulacaklar k 
hat, Ankara G3Zi lisesinden 545 İbrahim, 23 numarada Feridon, Ankara Necatı oku- yesı, . mın rışırgı : u- Zloti 20.- 22.- dır. ''Bunlar kereste depoalrınm yan- 16 - Zeminde hayvanların ar a-
Ankara İsmet İnönU okulundan 4. B. de lundan 5. c. de 1006 Semire, ~nkara Ye- kukun ilç cephesi ve hukuk ted- Pengö 21.- 25.- gin söndürme vasıtalarına dair olan 5 sında azami 7 santimetre derinliğin-
Mustafa, Ankara İstiklil okulundan 132 ni halde 1/59 numarada Gültekın, ~nkara risatı, Orhan Şaik Gökyaz: Ba- Ley 12.- 14.- b'd' 1 " de bir oluk bulunacak, idrar ve gübre 
Muammer, Ankara Necati okulundan 992 birinci orta okulundan 3. 2. de Sabıt,_ An- b' 

1 
( .. ) V V Dinar 52.- 52.- inci fıkraya ta ı ır er. . al 

Cazibe, Ankara devrim okulundan 285 Sa- kara birinci orta okulundan 153 Alı Rı- na ır ses enen var şıır • · · Yen -.- -.- 4 _ Şehir haricinde ve açık yerler<k yıkama suları buradan akıp bır yer • 
ika, Ankara birinci orta okulundan 74 Ke- za, Ankara birinci orta okulundan Haldun, Bartold Mir - Ali - Şir ve siya- Kuron ts. 30.- 32.- tesis olunacak kömilr depoları hakkın- tı mecrasile ıskaralı delikli olan Higı· 
mal, İstanbul kuleli askeri lisesinden 9. 3. Ankara Cumhuriyet okulundan 343 Fuad, si hayatı, Ömer Barkan: Türki- ÇEKLER da odun ve enkaz depolarına mahsus ma gidecektir. de 685 Süleyman, Ankara Hamamönü Ati- Ankara Kayaba~ı mahallesi Eşme sokak 'hi 
la caddesi 83 numarada Oktay, Ankara i- 38 numarada Şevket, Ankara İstiklal 0 • yede toprak meselesinin tarı Aı;ılış Kapamş hükümler tatbik olunur. 17 - Dıvarlar dayanıklı ve hava ile 
kinci orta okulundan 695 Emirhan, Anka- kulundan 191 Naciye, Ankara iskin umum esasları, Sıdkı Akozan: Niçin 5 - Gaz şirketlerinin ve fazla mik- rutubeti geçirmez bir tarzda olacak -
ra Gazi lisesinden 569 Kemal, Ankara bi- müdürlüğünde memur Emine, Ankara niçin (şiir), Şevket Aziz Kansu: Londra 630.- 6JO.- tarda maden kömürü kullanan müesse t 
rinci orta okulundan 726 Samim Ankara Cumhuriyet okulundan 520 Cevdet, Anka- D A C 1 L. dbe Nevyork 0.796063 0.7940 selerin doğrudan dog~ruya trenden ,._,_ ır. . k"· 

1 
. Hacı doğan İbadullah caddesi 65° numara- ra Mimar kemal okulundan 185 Müfid, r. lexis arre ve 10 rg, Pariı 24.42 24.42 r 18 - Ahır dıvarlarının ıç oşe erı 

d:ı Şeekrci Hasan Hüseyin Ertürk, Ankara birinci orta okulundan Necdet Ak- Münir Hayri: K u k 1 a ti- Milano 15.1365 15.1365 kardıktan kömürler belediye daimi en- kolaylıkla temizlenmek için içeriden 
Ankara İltekin okulundan 791 Mualla, yüz, Ankara Mimar kemal okulundan 3. yatrosu, Beh,.,et Kemal Çagwlar: Brüksel 4.6950 4.6950 cümenince tayin edilecek yerlerden ve 

1 
k 

1 
k 

Zonguldak Fevzi "aıa caddesi 60 numara- A. da tıhan, Ankara Ulus okulundan 587 :ı Atina 86.7460 86.7460 oralarda bekletilmeden çıkartılıp taşı- yuvar a 0 aca tır. ..k kli 
klı dük1k1anda geredeli Mehmet Turgut, An- Şerafettin, Ankara inşaat usta okulundan Timur piyesinden bir parça, Cenevre 3.43 3.43 nacaktır 19 - Dıvarlar 1,75 metre yu se • 

ara tekin okulundan 488 Abuk Gökten, 169 Ömer, Ankara erkek lisesinden 3. C. Halkevlerinde göze çarpan ça- Sofya 63.4920 63.4920 YiRMi BiRiNCi FASIL ğe kadar çimento ile sıvanacak ve üst 
Ankara İltekin okulundan 2 Leyla, Ankara de Haluk, Ankara türk kolejinden Mübec- ı 1 N h · d S B · k Amsterdam 1.4234 1.4234 fla d h 1 k ' ı ba 
İltekin okulundan 5. B. de Recai, Ankara cel Alibaş oğlu, Ankara Mimarkemal oku- ışına ar, a 

1 ırrı: ır 0 u- Prag 22.6587 22.6587 Hayvan besleyenler ve tara rı a arç a sıvanıp ıreç e -
Ulus okulundan 505 Necmiye, Mersin or- !undan 941 Tarık, Ankara Devrim okulun- yucunun notları, Ömer Barkan: Viyana 4.2063 4.2063 dana edilecektir. 
ta okulundan 202 Mehmet, Ankara Gazi dan 725 Salih, Ankara Necati okulundan 5. "Şilkrü Kaya, sözleri, yazıları,.. Madrid 12.3810 12.3810 nalbandlar 20 - Ahırların kapıları kafi dere· 
lisesinden 1040 Burhan, Ankara ikinci orta C. de Kamil, Ankara iknici orta okulun· Pertev Naili Boratav.: Edmond Berlin 1.9682 1.9682 A - Ahırlar cede büyük, yüksek ve geniş olacak 
okulu 2. 9 dan Naciye, Ankara Gazi lise- dan 251 Saadet, Ankara tiırk maarif lise- Varşova 4.19 4.19 d h 
sinden 695 Muammer, Ankara Atatürk kız sinden 254 Cavid, Ankara birinci orta 0 • Sanssey: Tilrk halk edebiyatı, Budapeşte 3.9875 3.9875 Madde 380 - Belediye en ru sat- kolayca açılacak, iyice kapanacak ve 
okulundan 169 Ömer Faruk, Ankara Keçi kulundan 1130 Receb, Ankara Cebeci O- H. Ortekin: L. P. Potopov: Şar Blikreş 106.0317 106.0317 name almaksızın belediye sınırı içinde ahırın zeminilc aynı hizada buluna-
ören caddesi İstiklal fınnı yanında 11 de zanlar sokağında Oktay, Zile İstiklal ilk tarihi tasla.k1arı, Fevziye Abdul- Belgrad 34.2857 34.2857 ahır ve ağıl yaptırmak yasaktır. Ahır- k Ka 

1 1 20 
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1 50 
etr 

Nurten, Ankara İstiklil fırını yanında 11 
okulundan 20 Turgud, Adana birinci orta Yokohama 2.7268 2.7268 larm haiz olacakları vasıflar şunlar- ca tır. pı ar • 1 • m e ge· 

de Nuray, Ankara sanat okulundan Fikret okulundan 288 İ rfan, Ankara erkek lise· lalı: Faruk Nafizin akıncı türk- Moskova 23.6925 23.6925 dır: nişlğinde 2,40 ila 2,50 metre yüksek· 
Olgun, Ankara erkek lisesinden 1375 Fe- sinden 1703 Mehmet, Ankara erkek lise- killeri. Stokholm 3.0825 3.0825 liğinde ve dışarıya açılacak bir tarzda 
ridon, İstanbul kuleli süet lisesinden 9. 3. sinden 196 Tarık, Ankara İnönü okulundan Mecmuanın fiatı 25 ktıruştur. ESHAı~I VE TAPVİLAT 1 - Ahırlar kagir olacak ahşap ve 
de Hilmi Haktanır, Üsküdar İmrahor do- Remzi Serin, Ankara Atatürk kız okulun- ~ bağdadi olmıyacaktır. çift kanatlı veya yan taraflarına doğru 
iancrlar caddesi 125 numarada Fehamed- dan 107 Necibe, Türk musevi okulundan \... . . . , .... ,. ......... ..) ACILIS KA PANrn 2 - Ahırlar yüksek bir mevkide sürmekle açılacak surette yapılacak-
din, Beypazarı askerlik şubesi başkanı oğ- Orhan Mengen, Ankara Gazi lisesinden 977 inşa edilecektir. Bu mümkün olmadığı tır. , 
lu Erdoğan, Ankara tapu k~_dastro okulun- Muhib, Ankara İsmet İnönü okulundan 2. 1933 türk borcu l 19.30 19.30 
dan 341 Cemil Ankara Ataturk kız okulun- A. da Şerife, Ankara ..ıevrim okulundan B b d k 

1 
(Vadeli) takdirde dışarının zemininden bir az İç.inde 15 den fazla hayvan bulu-

dan Bülend Ergün, Ankara 1tteki_n oku- 591 Fahreddin, Ankaı devrim okulundan ay ur un urlu ucu \. ... yüksek olmak şartiyle kuru bir yer se- nan beygir ahırlarında ayni şartlan 
lundan Mesadet Aras, Ankara İltekın oku- 55 Kemaleddin, Eskişehır şimendüfer fab- ! çilecektir. Çukur yerlerdeleşlerin ve haiz ikinci bir kapı bulunması şart• 
!undan 710 Mubahat, Zonguldak orta oku- rikası montajında 19043 Cemal, Ankara ( her türlü hayvani maddelerin bulun-
lundan 945 Kemal, Ankara İl~ekin okulun- Dumlupınar okulundan İhsan Arar, Anka- Bayburt, Hususi) - Bayburdun tır. 
dan 635 Hasan Ankara İltekın okulundan ra İltekin okulundan 1031 Gönlil, İstanbul kurtuluş bayramı, çok canhbir şekil- Çankmda yeni bir dukları mahallere ahır yapılmıyacak- 21 - Pencereler hayvanlara maza-
122 Nurten, A~kara İsmet İnönü ~kul~- kuleli siıel lisesinden 9. 3. de 671 Vehbi, de kutlandı. Törende kahraman as- tır. rat vermemek için tavana yakın açıla-
dan 3 c de Zekai, Menemen Kubılay ılk Ankara inşaat okulundan 130 Kenan, An- k 1 . . . B b d h ıJ 3 - Ahırlar ayrı bir yere yapılacak cak uzun değil geniş olacaktır. Ur.. okul~da~ 4. A. da 47 Hüseyin, İstanbul kara Dumlupınar okulundan 313 Naci, An- er erımızın ay ur a girişleri tem- astane yap IJOr ve insanların otuı;dukları binalara bi- s 
sekizinci ilk okulundan 3. A. da 372 Nec- kara Yenihayat okulundan 842 Remzi, An· sil edildi. Bir taraftan şanlı hayra- hayvana bir pencere hesab edilecek-
det Ankara İltekin okulundan Ahmet Ka- kara İnönü okulundan 1203 Salim, Ankara v h . hak' l k 1 . d' Ç k (AA) Ç k d tişik olmıyacaktır. tir. Pencereler iki makaradan geren rac~ören, Ankara İltekin okulundan 567 postahane caddesi 56 numarada Erdoğan gmıız şe rın ım 0 

an a esme ı- an ırr, : · · - an ırı a ya- 4 - Beygi rahırlarının yanında kil- mu'" teharrı·k bı"r zı·ncı·r vasıtasiyle ;,..
1

• Melahat Ankara ikinci orta okulundan 226 Konuk, Ankara Dumlupınar okulundan 129 kilirken, bir taraftan da süngülü kı- pılacak olan yeni hastanenin bugün h :ı 
Şukriye' Samson İnönU ilk okulundan 45 İlhan, Ankara Gazi lisesinden Bülend Gör- talar Bayburtlu kuşatan yamaçlardan temeli atılmıştır. mes bulundurulması ve a ırlarda ve lır bir tarzda olacaktır. 
Saabhat: Kayseri lisesind~n 199 7~b~fr~- kan, Zonguldak Namrkkemal okulundan Ay aşağı süzülüyorlar hafif makineli tü- Halkevinde açılan köy katib ve ağıllarda hayvan bağlanan hanlarda 22 - Pencereler her dıvarda yapı· 
him, Ankara erkek lisesınden ıAal, ten Dafcı, Zonguldak Gazi okulundan 93 f k . 1 d V "h h" h 1 k b' . * tavuk, hindi, kaz ,ördek, güvercin gibi labı· ıı·r. Ancak ru'"zge:rların ve gu""nec:in İstanbul Şi§li 43 üncü ilk okulundan - Apser, Ankara Mimarkemal okulundan 4. e ateşı açıyor ar r. e nı ayet U· mu tar ar ursu yarın ıtıyor. u :ı: 
tan Gözey, Ankara Sekizinc_i fı~kada Ha~- C. de Özcan, Ankara Ulus okulundan 648 kumet konağını da işgal ettiler. Bu Halkevi dil tarih kolu tarafından kuşlarını beslenmesi yasaktır.• d gelişine göre tres istikamettekiler ka· d·ı kızı Hayriye, Malatya lısesı 601 Nerı- Abdullah, Ankara Ulus okulundan 363 zı·- b" k k G · b l J h Ik k J 5 - nek ahırlarının yanında o- patılmak l"'zımdır. ' Ik k ı d 359 uyü gilnlin utlama töreninde iı· aş anı an .a şar ı arının notaya ii 
man, Adana cumhuriyet ı o u. un akn 1 ver, Zonguldak orta okulundan 901 Nec- muz ahırları bulunamaz. 

23 
_ İnekleri güneşin ~iddetli zi• 

Mustafa. Kırklareli Koca bızır ılk o u un- miye, Zonguldak Namıkkemal okulundan müşhane valisi de hazır bulunmuştur. alınması işi ilerlemiştir. Yapılan tec- D ah 
1 

(b 
1 

d kl ~ 
dan 463 Nermin, Karaman orta okulundan 131 Turhan, Ankara Necati okulundan 5C. Akşam üzeri orta mektebde güzel bir rübeler müsbet neticeler vermekte- 6 - omuz ır arı u un u arı yasından korumak için pencerelerin 10 

Salim Ankara Gazi lisesinden ll89 Er- de Kemal. (Sonu yarın) 1 . mevkiin herhangi bir noktasından he- camları şeffaf olmıyacak ve ıtercihan Cümend, Ankara Atatürk erkek okulunldan müsamere veri miştir. dır. b d"l" d ' l . ) k 
1 

d 
569 Bedia, Zonguldak Namıkkemal oku- ----------------- sa e ı ırse e ı sın mes en er en çe- hafif mayi renkde olacaktır. 
lundan İlhan, Kayseri lisesin?Ct! 308 Tu- pcçevre en az 500 metre uzakta olacak 

24 
_ Pencereler sineklere karşı ı 

~~~· 2~~~~y~~~~~ski~~~:/~~1~~~ri~;:rrn; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Ajansından: tır. k . milimetre kutrunda teı ı1ı:afesıe örtu-
okulu 3 üncli sınıfından Ömer Lütfı, İs- 7 - Kendi ihtiyaçları ve endi hız- lecektir. 
tanbul Beyoğlu altıncı ilk okulundan 3. B. _,D_ö_n_u_m_n_E_v_. A ...... r•.,.·-:-:--:-""C•i.-n":'•i-:-----::M~ev:k~i.;.i --~..,.....,...~....,-,~~~~=-B~o':r~çl~u'."'.'n~un""'."':a~d~ı....,"=""""'"""""~~~S~en~e~t~N..,...o_. _ _ m.e

1

tle_.ri ~~in. ba.şlı başına _ot~r?~_ıarı _ 25 _ Ahırlar~a-~k J!eı!e!! bu19._.11;; de Fikret, Samson İnönü okulundan 1 k7 - -- - - . - , . 
N d t Ankara Utektn okulundan 5. · 29 400 Maahanc bağ Kllçtıkeaat Osman kızı Didar 3 beygir beslemek istiyenler beledıye- her 8 _ 10 hayvan için ay.rıca bir ha,.. ec e ' t b 1 Ak aray Küçük Lan- 32 ) d . . l • b d 1 
de Sevinç, stan u s İl kin 2 2 ,, ,, " en ızın a maga mec ur ur ar. valandırma tertibatı yapılacaktır. 
ga ııo numarada Aydın, Ankara l te 8 - Ahırların bu kısmı yani kapı 26 _ Havalandırma tertibatı mUın-okulundan Şcrafettin Akın, ÇanakkaNe'ğo;- 12 Tarlanın nısıf Deve Hokesi nanu diğeri Dile- ) 
ta okulundan 3. A. da Mehmet Tan, 

1 

e ve pençereleri cenub veya cenubu şar- Jtün olduğu kadar merkezde yapılacak Aksarayı orta okulundan 127 Ya!iar, Kon- hissesi menderesi ve namı diğeri Çal.) kiye doğru olacaktır. Garb cihetinde ve yağmur ve rüzgarlara karşı müte-
ya Aks:ırayı orta okulundan 35 HalUk, Tandırlı namı dig· eri Afşark:ıı.r. ) k " l .. b 1 
Mardin orta okulundan 6 Sıtkı, Konya Ak- 8 " " ,;- de olabilir. Ancak bu cihetin ya mm- harrik bir ~apka ile örtu muş u W&a• 
sarayı Cumhuriyet ilk okulundan 326 Nec- 4 ,, ,, Kurudere Çarşak. ) Dikmenli İbrahim oğlu Şükrü 15 da komşu yerin sıhi şartlarına bakıla- caktır. 
lfi., Ankara kız lisesinden 1 B. de 135 Ha- 5 ) rak eg· er uzakta bataklık yerler veya 27 - Ahırların harareti daima cer, Ankara İnön!i okulundan 1183 ,, ,, ,, ,, 

Yalvaç nsri berber Musa oğlu Muzaffer, 15 ,, ,, Harman namı diğeri Af§arkaşı. ) rüzgrların getirdiği kokular yoksa (santigrat) 15 derecenin altında 20 
Nevaehir Cumhuriyet ilk okulundan Cevad 4 ,, Köyönii. ) izin verilir. derecenin üstünde olmıyacaktır. 
Özsoy Niğde Aksarayı eski saylav Rıza " ' 9-Beygir ahırları hayvanın cinsine, 28 - Yemlikler beygir ahırlar~nda oğlu Yüce Ankara Gazi lisesinden 

766 
10 Tarla Süleyman tahtı ) · h h • · ı yapılacak ınek 

Memduh, Ankara erkek lisesinden 1432 Mütekaid Kaymakam Mehmet 74,75 boyuna göre beher beygir içın 1,5 ila er ayvan ı~ın ayr. '. 
Münir, Ankara Çadırcı oğlu sokak 16. A. 11 50 Zira, tarla ve münhe- ,, ,. ) Nuri ve eşi Zehra. 2 metre genişliğinde ve 3-4 metre u- ahı_rlarınd~ bır .!emlık ya~ıhp mek: 
da Turhan, Ankara İstiklal okulundan 83 dim bahçe hanyeri. ) zunlug~ unda olacaktır. İnek ahırların- lerın adedıne gore kompartı~~a tak Kasım, Ankara sanat okulundan 337 Mah- · "h · ek a rı 
mud, Adana birinci orta okulundan 281 Böcek oğlu Ahmet 171 da beher hayvan için 1,5 metre geniş- sim ~dilecektır. . . e~, ın ıçın Y 
Muhidin, Ankadra Mimarkemal okulundan 6 Maahane bağ. Küçükesad Iik ve en az üç metre uzunluk hesab yemlık de yapılabılır. 
201 Vedad, Ankara•Gazi lisesinden 2. C. ) edı'lecek ve hayvanın arkasında ser- 29 _ Yemlikler betondan veya ~ de Fuad, Ankara İstiklal okulundan 25 Çe- 10 Tarl; Sizakda h ld b 
tin, Ankara İltekin okulundan 523 Nuriye, Karamüklüğünden. ) bestçe dolaşmak için 1-1,5 metre ge- maye ve her a e .su geçmez ıı: Kadıköy üı;üncü orta okulundan 2. D. de lO " ) n. 1 - . d bir yol bırakılacaktır. maddeden olacak üst kenarı orta l.h Ank 11 ki k 1 d 956 20 ,, Sizakda ış ıgın e b" ı · · ı ı 20 metre 
684 Me ı , ara te n o u un an 10 - Hayvanlar ahırlar adedine göre boylu gey ır er ıçın - , Perihan, Zile orta okulundan 128 Ahmet, 20 Sarı Hüseyin yerinde ) Raşit kızı Huriye ve oğulları 188 k krkt b ı kt 
Ankam ikinci orta okulundan 319 Maide, " b" eya iki sı.ı-a üzerine ve muzaat a - yü se 1 e u unaca ır. 1. · d z· K 15 Gölba<aında ) Rauf ve İhsan. ır v . - _ 30 - Bir yemlik 20 santimetre de-Ankara erkek ısesın en 447 ıya, onya " Y hırlarda ıse ya sagrı sagrıya veya b~- . . . ~. 
kız tatbikat okulundan 115 Ayhan, Samson 10 Sarı Hüseyin yerinde. ) başa bagw lanacaklardır. uası·t bı'r ahır- rinliğinde 0,40 _santımetre ge!lışlıgın· orta okulundan 441 İsmail, Afyon - Kon- " .u 1 - d 

- tha 'Ik k 1 dan 370 30 " Beynam yolu ) da emlik genişlig- i 50 santimetre, de ve 0.50 santımetre uzu.n ~~un a ~ ya hatunda Argı n ı o u un y 1 k v be . 1 ·n yemı çıgnemesı-İzzet Yiıcel, Ankara birinci orta okulun- · 8 ,. Mezaraltında ) hayvana tahsıs olunan uzunluk 3 met- aca e ygır en .. .. 
· .. çleşti · ecek ve dışarı dökül· dan 583 Akgün, Ankara devrim okulundan Ak re, hayvanların arkasına bırakılan ge- nı. gu k ~ıdy d"b· d 

1 
a ak 

535 Emin Ankara İsmet lnönu okulundan 20 ,. taş ) zinti yeri 
1
,
5 

metre ki hepsi birden 5 mıyece şekıl e ı ı ar ? mıy .~ 
956 tlha~ı. Konya lisesinden 227 Akif, 1- 88 Sivrikaya ) t 

1 
kt y 

1
. _ .. .. de de ve iç cidarları hemen şakulı ve koşc· negöl 1smetpaşa okulundan Aydın Öz, An- " me re o aca ır. em ıgın onun . d 

kara Necati okulundan 844 Kaplan, Anka- 34 " Kızılyamaç ) gezinti yeri yapılırsa bu da bir metre lerınde yuvarlak olmalı ır. 
m Hamamönü Batı yol sokagında Suna, Ak ) .. 

6 
etre olur 31 _ Evelce tahtan yapılmış yem-d R h 12 ,, taş öı·· Ş ket Alt a 1 k · 1 194 oıacagına gore mecmuu m . . • . b" hal t• ·1 Ankara devrim okulundan 3. A. a u i, 10 Pamuklağ ) u ev 1 Y ı og u. .ti 

1 
' k " .. . bag-ıanan lıklıklerı su geçmez ır e ge ırı • 

Ankara birinci orta okulundan 560 R8;~i, " ayvan ar 1 1 sıra uzebrı~~ d t k mek için çinko He ve kanarları bey· 
Ankara birinci orta okulundan 613 Munır, 30 " Köyaltı ) ahırlarda arka arkaya ag an ıgı - a - . . d . 1 • • uh faz maksadiyls 
Ankara devrim okulundan Gül ören, An- 30 Çata ) dirde gezinti yeri müşterek olacagına gırın ış erını m a a 
kara birinci ortadan 5 Nejad, Ankara dev- 2 " Pamuklağ ) göre genışlık ı:s 5 metre olacaktır . .Mu- t.asla kaplanacaktır}. l"kl • 
rim okulundan 817 Müfid, Ankara İsmet Bağ ' 32 - 1>1varda o mıyan yem ı ertn 
pap okulundan 1404 Remziye, Ankara A- Osman kızı Behiye 221 zaaf ahırıarda hayvanlkar duvlarlardın altı istinatgalı olarak zemine kadar 
tila caddesi 60 numarada Kadir, Ankara 6 Maahane bağ. Toklu uzunluğunca bagıandı ta ara arın a - .. " 1 k b . . d·z 
İımet paııa okulundan 172 Feriha, İlgm b'b' Z"hd" . F 229,231 genişr.e bır yol ve baıtbaşa konuldukta ve~a.tugla oruklece ve eygırın ı·:·ın-Ziraat bankası memuru oğlu Erdoğan, An- 1 Bağ Danişmend Diş ta 1 1 u u eşı atma :ı Y b k 

1 
ak lerını ve topu arını çarpmaması :ı 

kara İtfaiye meydanı Niğde lezzet Jokan- Lütfiye arkalarında birer J:'o_ı ıra ı. ac ve bu kısım yukarıdan aşağı ve dışarı· 
tasında Raif, Ankara türk maarif okulun- yem dağıtılması ıçın yemhkler ara- d . . d ~ ~ · la aktır d 57 Y d k A k D 1 

b an ıçerı ogru egrı o c • an 1 ur a ul, n ara um upmar o- 3o 100 Maahane bahçe Hacıkadın ) sında bir yer ayrılac~k ~-e· u ~u.retle 
33 

_ İnek yemlikleri yerden 0.40 
kulundan 3 Ömer, Ankara Dumlupınar o- M ) Tekneci og~lu Kazım. 228 af ah 

1 
nışlıgı 10 1 ıı 

kulundan 626 Turkln, Ankara Namıkkemal 10 eyveli ve meyvesiz ,, ,, muza ır 3 .• rın ge 1 a santimetre yüksekliğinde olacaktır. 
okulundan 943 Faruk, Ankara 1nönil oku- tarla. metreden aşa~.' o:mıyacaktır. .. .. .. 

34 
_ Yemlikler daima temiz tutu· 

lundan 579 Mesude, Ankara İnönü oku- ıı _ Mevkıın ıcablarından oturu a-
1 

ak h yem verildiği zaman te· 
lundan 951 Mediha, Ankara maarif cemi- 5 Maahane bağ. Aktepe Abdülkerim eşi Azime ve 230 hırların genişliği asgari derecede ya- a~ ive ~a dikkat edilecektir. 
yeti orta kısmında 2. B. den N. Dikbaş, ~ 1u Vehbi ld"k ı . . ~f· "k da mız oması 
Ankara erkek lisesinden 1270 İbrahim, An- og ' pılmak lazım ge 1 te M. 1 mı tar 35 _ Ahırın tavanı behemehal dö-
kara sanat okulundan 53 J{adir, Ankıı.ra Et- Müfrez çiftlik ara- Odan çiftliği metre m_i~_ap h~vbayı ihtiva et

1
meski için şemeli olacak ve damla tavan arasm-

lik okulundan 352 Atilfi., Ankara Dumlupı- 1719 h . yükseklıgı o nıs e_tte_a. rttırı.~c.a tu. ra b"ır ratı arası bırakılacaktır. nar okulundan 257 Muazzez, Ankara İsmet zisi. Said oğ. A met Tevfık 257 _ :ı; 
lnön!i okulundan 113 Halim, Ankara Ye- 12-:- Ahırların_ ıç Y~.kseklı~.1 ~ayva- 36 _ Oluklar yemliğin üst kenarm-
nihayat okulundan 655 Yılmaz, Ankara 15 Maahane bağ. Küçükesad İbrahim Oğ. Kazım 216 nın cıns ve adedıne gore_degı~ı:se de dan 0,20 santimetre yukardan başla-Yenihayat okulundan 1655 Yavuz, Ankara k · kl k b l 

ger.e ıne er gere _eygır er ıçın va- yacak ve aaşğı yukarı 0,20 santimetre Ulus okulundan 133 Nimet, Ankara Ha- 2814 No.lu kanun mucibince bankamızla alakalı bulunan ve tahsili emval kanunu hükümlerine göre 21 gün 
5 

t d -
1 

akt 
mamönü Akalar mahallesi Bulduk sokak satı 3, me re . en a~a~ı 0 . m~yac ır. uzunluğunda ve 0,50 santimetre de-
13 de Ayşe, Ankara Atatürk kız okulun- müddetle ve açık arttırma suretiyle satılığa çıkarılan yukarıda isimleri yazılı borçluların lehimize birinci dere- 13 - Kendı evının ihtıyacı ıçın rinliğinde ve 0,40 santimetre genişli· 
dan 4. A. da 206 Muazzez, Ankara Cumhu- ce ve bı"rı·ncı' sırada ı'potekli bulunan gayri menkullerine ihale günü olan 17.1.938 tarihinde talih zuhur etmeme- b" · nek besliyenlerin ahırları da . d d · b k 
riyet okulundan 416 Ra§id, Kırıkkale mer- ır ı - ğinde ve ızgara tarzın a . emır çu u • 
mi fabrikasında 2928 Mehmet, Ankara si ve bir kaç parçasına sürülen peylerinde haddi layık görülmemesi üzerine satış müddeti vilayet idare heye- hi en az üç metre yükseklikte ola- tan yapılacaktır. 
Cumhuriyet okulundan 3. B. de 792 Fer- tinin karariyle on gün müddetle temdid edilmiştir. caktır. Ahır içinde hayvanlara ayrı- 37 _ Beygir ahırlarında her hayvan han, Ankara Özel bizim okuldan M. Ke· · d · d 
mal Vipan, Ankara Ulus okulundan 928 M. ..wl d 15 d 1 k S t tl k a ttırma lan yerı arla~tı:-acak vı.: hızmet ..: en- arasında yapılacak bölmelerin yerden • İhale 16.3.938 tarihinde rarşamba günü og e en sonra saat e yapı aca tır. a ış. şar arı açı r . d 

1 
.. 

1 
. k k 

Zek&i, Edirne garb hudud taburu muhabe- :ı: lerın o anmasını guç eştırece ova, itibaren hayvanın baş tarafına gelen 
re gedikli baş çavuşu Adil o~lu Erdoğan, kağıaında yazılıdır. gerdel ve saire bulunınıyacaktır. kısmı bir metre yüksekliğinde olacak-
Ankara Atatürk erkek okulundan 4 üncü · .. .. 14 _ Ahırların zemini ikinci fıkra- tır. sınıfta Erd31, Ankara Gazi lisesinden E- Açık arttırmaya arz olunan gayri menküllerin ihale bedelinin defaten veznemize teslimi şartnamenın üçuncu 
min Özber, Ankara Meşrutiyet caddesi Er- maddesi ahkamından ise de bedeli ihale alacağımızı tamamen karşılamak ve dörtte biri peşin alınmak ve mü- ya göre llclyanıklı. tc.ıniz ve kur ·ı o!a- 38 - Beygir ahırlarında bölmelc· 
,:!lilillllllllllllllllllllllllllllllllll!::, 

E ALİ BABA HİNDİSTANDA § 
: Türkçe sözlü şarkılı : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

k bed'lm k cak su idrar ve sairenin kolaylıkla rin - hayvanların arkasına gelen şa-tebakisi bankamız mevzuatına göre ve m0 9 faizle dört sene vade ve taksite bağlanarak ikraza al ı e sure- . 
/G akması için 1 metrede 15 milimetrelık kuli direklerin arasına - ufki direk· 

tiyle sat1ş yapılabilecektir. meyilli olacaktır. le tesbit edilerek üzerine eğer, semer, 

Talihlerin muayyen günde Ankara vilayetinde müteşekkil satış komisyonuna (idare heyetine) ve fazla malu- 15- Zemin betondan, asfalttan veya başlık, koşum takımları ve saire ko-
mat almak iıtiyenlerin ajansımıza müracaatları ilan olunur. 1261 araları çimento ile birleştirilmek şar- nabilir. (Sonu var)_ 
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H i K A y E ijK•JRl•t;•ımi 
.. Nöbetçi Eczaneler 

: Ankara Eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya " 11 Aradaki fark,, 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Per:ıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
: Sebat ve Ycni:ıehir • 
: İstanbul eczanesi 

/ngilizceden Çeviren Perihan PARLA 

y-; 
\ .......: f • 
/ '1 

: Merkez 

HALK ve YE Nl 

Sinemalarda matineler 
Hcrgün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden ba:ıka 
H A L K ainemasında hergün halk 
matineleri: 12.15 

Balkan antanbnm 
dinamik unsurlan 

"Karadenizle Akdenizi birleştiren 
Asya ile Avrupayı ayıran boğazlara 
hakim olmak için asırlarca müthiş 

muharebeler oldu. Boğazlara hakim 
olan milletler, dünyayı zaptetmek 
hülyasına düştüler. Lakin bu hülya
dan vaz geçmeğe mecbur oldukları 

vakit, boğazlardaki müstesna mevki
lerini muhafaza edebilmek üzere ya 
garb imparatorlukların veya şark dev 
Jetlerin müzaheretlerine arzı ihtiyaç 
etmek mecburiyetinde kaldılar. Son 
asırlar zarfında Osmanlı imparator
luğunun çok karışık tarihi de böyle 
oldu. Bizans imparatorluğunda da 
ayni hal görüldü. 

Film değiljme gliııleri: 
P a z a r t e s i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Estia ga~etesi "Balkan antantının 
dinamik unsurları,, başlığı altında 
yaz;dığı başmakalede diyor ki : 

Yangın ihban: (1521). - Telefo~, mUra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehırlerara
ıu: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705):-: _Tak.si. Te
lefon numaraları: Z ıncırlı camı cıvarı: 
(2645 1050 1196). - Samanpazarı civa
rı: cı'so6, S259). - Yenişehir, Havuzba
şı Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Gİiven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291), 

"Konseyin başkanı sıfatiyle, ya
pılan parlak istikbalden dolayı te
şekkür eden B. Metaksas, müttefik
ler arasındaki samimiyete iştirak ede
rek, bu sayede Balkan misakının u
mumi sulh işinde de kıymettar bir 
amil olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

"Balkan antantının kuvvetinin en 
mühim unsuru, azasının görüş ve fi
kir birliğidir. Dost Balkan memleke
tinin dış sıyasalarında hakim olan 
prensip, siyasi ve iktısadi istiklalleri
ni muhafaza etmektir. Bunu tebarüz 
ettiren B. Rüştü Aras da, "mukave
met ve müdafaa vasıtalarrmızı takviye 
ederken, bu ideale yardım ettiğimize 
kaniiz" demiştir. Arsıulusal mesele
ler hakkında görüş ve fikir birliği, 
sıyasal ve ekonomik istiklal ve mü
dafaa vesaitinin takviyesiyle sulhun 
temini, Balkan antantı programının 
kısaca ifadesidir. 

kan antantı çerçevesi içindeki mü
nasebetlerin heyeti umumiyesinin la
zım olduğu tarzda cereyan etmedik
leri gene bu kürsüde iddia olunurken 
Başvekilimiz Balkan antantı politi
kasının temellerini komşu Balkan 
devletleİ-i mümessilleri ile birlikte 
takviye etmek üzere Ankaraya hare
ket etmiştir. Madem ki, efendiler, bi
ze karşı düşmanca hisler taşıyan ya
bancı gazetelerin neşriyatına, dış po· 
litikamızın devamlı olmadığı hakkın
daki iddialara inanılmak isteniyor. 
Size şunu söylemek mecburiyetinde
yim ki, Balkan antantı devletleri ara
sındaki münasebetler hiç bir zaman 
bugünkü kadar iyi, bugünkü kadar 
devamlı ve bugilnkü kadar kuvvetli 
değildirler. Bu küçük itilaf hakkın
da da caridir . ., 

Bizans imparatoru Aleksis Kom· 
men'in dostu, Robert dö Flandr'a yaz
dığı mektubu tahattür edebiliyoruz. 
İşbu mektub ile imparator, türkler ve 
Peçenekler tarafından tehdid edilen 
!stanbulun ve mukaddes hıristiyan 
imparatorluğunun kurtarılması için 
ganbtan yardımlar dileniyordu. 

Stefan Bomon ve Katrin Silvir, tam 
lllanasiyle biribirine uyan ve yakışan 
bir çiftti. Onları tetkik eden bir gözün 
aralarında en ufak fark görebilmesine 
bile imkan yoktu. 

Stefan asil bir aileye memıub ve 
Yüksek tahsil gömıü§tÜ Artist ruhu
na daha uygun bulduğu için, henüz 
20 yaşında iken bir ressam atölyesinde 
Çalışmağa başladı, az bir zaman sonra 
ıtıodeli ile evlendi. Bu kadın Katrin 
Silvirdi ve dünyada gördüğüm ka
dınların en güzeli idi ... 
Stefanın ailesi bu evlenmenin tama

ıtıiyle aleyhinde olduğu için araları a
çıldı ve para yardımlarını derhal kes
tiler. Buna rağmen karı koca çok me
uttular. Kazançları az olduğu halde 
ayatlarından memnun, istikbalden ü
i tv;ır obrak vasıVDrJardı .... 
Nihayet umumi harb gelip çattı. Ste-

-ıan barba gitmek ve güzel karısından 
ayrılmak istemeyince babasının nüfu
~u sayesinde ilk zamanlar cephe geri
Einde, büro işlerinde alıkondu. Fakat 
1916 da kimse kimseden ayırd edilmez 
olunca, ister istemez o da orduya ka
tıştı ve ilk saflarda dövüştüğü bir gün 
hain bir şarapnel bütün yü.zünü hur
dahaş etti .... 

Aylarca hastahanede tedavi edildi. 
İlk defa kendisini aynada gördüğü za
bıan bu feci manzaranın dehşetinden 
!iıldırmak derecelerine geldi. Bir kaç 
defa intihara bile teşebbüs etti. 

O, yalnız Katrini düşünüyor, karşı
laştıkları zaman onun bu çirkin man
~raya nasıl tahammül edeceğini ken
di kendine soruyordu. Halbuki Katrin 
hiç de düşündüğü gibi bir duygusu 
?lduğunu göstermemiş, hastahaneye 
•lk defa görmeğe geldiği gün kolları
nı aaçrak onu, kucaklamı;;, muhabbet 
Ve i~tiyakla öpmüştü 1 ... 

• • • 
Eski hayatlarına dönmüşler, ayni 

Stüdyoda çalışmağa başlamı;;lardı. Bu 
Befer Stefanın ailesi de maddi yardım
larda bulunduğu için rahatça geçinip 
gidiyorlardı. 

Genç ressamın yüzünde sağlam ka
l~ tek uzuvları gözleri idi. Bunun i
!iın resme eski kudretiyle çalışabili
Yordu. 

yu tamamlamak için Stefandan müsa
ade istemiş ve muvafakat cevabı aldı
ğından hemen o gece çahşmağa başla
mıştı. 

Katrin ile Arkerin yalnız kalınala
rından beş dakika sonra atölyenin k~
pısı hızla vurulmağa başladı. Katrın 
derhal yerinden fırladı. Bu gelen Ste
fandı l 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah 
ı 1'k 

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

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

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

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

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

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

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

Yenişeh\r'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 
Akköprildcn S. pazarı'na 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.SO 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

6.45 
8.00 

Akoam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.30 
9.45 Asabiyetten gözleri büyümüş, Arker 

1 · • b § U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
le gizli bir entrika çevirdik erını ve u be9 dakikada bir sefer olup tren za-
modellik işinin bir vesileden ibaret manian seferler daha Biktır. 
olduğunu hiddetle bağırarak tekrarlı- § U. Meydanı ile Yeni:ıehir, Bakanlıklar, 

l Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
yordu. Gürültüyü duyanlar top anmış den 20 ye kadar vasati her be;ı dakika-
bu müthiş sahneyi şaşarak ve korkarak da; saat 20 den 21 e kadar her on da-
seyrediyorlardı. Stefan hakiki bir klkada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 

k kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir manyak gibi öyle acaib ve kor unç muntazam seferler vardır. 
sesler çrkerıyordu ki bir çoğumuz bu § Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
feci manzaraya tahammül edemiyerek deki son seferlerle bunların Ulus Mey. 
odalarımıza ekildik. Fakat seslerin ~!~~nüıı~~ıe!~nemaların dağılı~ 
yükselriıesi zenne l>u işin Dır eina-- ··--=~ ..... 

Posta Saatleri yetle neticelenmesinden endişe ederek 
Posta saat Hl a kadar İstanbul cihetine tekrar yanlarına gittik. Aralarında mektub kabul eder. 

müthiş bir boğupa başlamıştı. Evela, Toahhiltlü 18 e kadardır. 
Stcfanın karısını öldürmek istediğine Tren S a a t ı eri 
zahib olarak ko§Up ellerini yakaladık. Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 
Fakat hemen o saniyede yanıldığımızı akıam 19.15 ve 19,45 
anlamıştık: Büyük, keskin bir bıçak de (sah, perşembe, cu-
kocasının değil genç kadının elinde i- martesi Toros sürat.)_ 
di. Bununla ne yapmak istediğini dü- Samsun hattına: Hergün 9,35 (Kayse-

. 1 d b" d ri, Sıvas, Amasya bu şünmemıze zaman ka ına an ır a nn hat üzerindedir.) 
geriledi ve ani bir hareketle elindeki Diyarbakır hattı : Hergün 9,40 
bYçağı güzel yüzüne batırıp baştan ba- Zonguldak hattı : ,, 15.00 
şa parçalayarak bir harabeye çevirdi 1.. Kmkkalc'ye rayotobüs ,, 16.05 
Hayatımda bu kadar fed ve yürek 

sızlatıcı bir sahne tasavvur edemem. 
Fakat o mesuttu: İsterik bir gülüşle 
mütemadiyen: "Stefan sevgilim, artık 
sana benzedim.. Kıskanacak bir tara
f 1m kalmadı .. Erıkekler beni modellik 
için kabul etmiyecekler .. Çünkü onla
rın istedikleri güzellik tir. Halbuki 
sen de ben de, artık bundan mahrumuz 
değil mi? .... " Diyordu. 

GÜNDELiK 

6 

Hicri - 1357 
Muharrem: 3 

S. D. 
Güneş: 6 26 

Rumi - 1353 
Şubat: 21 

S. D. 
Akşam: 18 06 

Fakat zaman geçtikçe bahtsız ada
~ın içinde öldürücü hisler yerleşme
g~ başlamış, bu bakılamayacak kadar 
!iırkinleşen suratından genç ve güzel 
~~rısının bri gün gelip uzaklaşabılece
Cıni düşünerek kıskançlıktan kıvran
tlıaga başlamıştı. O kadar ki karısının 
kapıya gelen müvezzie biraz gülümse
{:1esi~i günlerce zihninde büyüt~y~r, 
ır gun gelip mutlaka onun kendısın

den nefret ederek güzel ve sağlam bir 
erkeği sevebileceğıne inanıyordu. 
k"·lialbuki tamamen yanı~ıyo~d~ ; çün-

Yaraların ehemiyeti ve derinliği o
nu uzun zaman hastahanede alıkoydu. 
Çok meyus ve muztarib görünen Ste

fan bitkin bir halde sık sık karısının 

ziyaretine gidiyordu. Genç kadına ge
lince, çok mesud ve neşeli idi: Artık 
kıskanılacak bir tarafı kalmadığı için 
kocasnın istirabının sona erdiğini dü
şünerek müsteri? ve men:nun oluyo.~
du. Kendisini zıyarete gıdenlere gu
lerek: "Stefan ve ben artık çok mesud 
olacağız." diye müjdeliyordu ... 

Ne yazık ki tahayyül ettiğ~ ha~at 
çok kısa bir zamanda sona erdı: Çun
kü iyileşip eve döndükten sonra Ste
fan onunla ancak üç hafta beraber ya
şayabilmiş, ve nihayet karısının çir
kinliğine tahanunül edemiyerek çıkıp 
tiitmişti ! .... 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit §ekli 

u genç kadında böyle bır fıkrın zer
re · 
• 51 yoktu. O, tamamen kocasına bağlı 
ldi, 

b· ~kançlık kavgaları zamanla müziç 
ır Şekil alıyor her ikiı;ini de günler-

ce h ' 
d' . arab ediyordu. Herkesten evel ken 
d 151nin bilmesi lazımdı ki Katrin c;nu 
ıı:lice seviyordu ve tahammül edilmez 
ka Herine de hep bu sevgi dolayısiyle 
l' ''tlanıyordu. Fakat o, muhakemeyi 
'Ur~tecek vaziyette değildi. 

g İ'iıhayet bir gece Arker isminde bir 
g:rıs Yüzünden büyük bir buhran baş 
'-~terdi: Bu adam cskidenbcri her i
l!;J.8ın · 
sa ın de çok yakın dostları bir res-
la ttldı. Harpten evel beraber çalıŞ,mıŞ
c•~ ·I<atrin ekseriya ona da modellik 

'<lll t' ş 1. 1914 de yarım kalan bir tablo-

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi her sene olduğu gibi bu sene de 
Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz (603) çocuğa hergün etli sı
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ço
cuğun bir öğünlük yemeği ekmeği ile 
beraber beş kuruş tutmaktadır. Her 
vatandaş kuruma beş kuruş yardım 
etmek suretile yoksul bir yavruya kan 
ve can vermiş olur. 

Kurumun dükkAn ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kuruş at
mak suretiyle yapılacak yardım da bu 
güzel maksadı temin eder. 

1 

2 
3 
4- S,.-.+-+--t--t--

s 

Soldan sa.ta: 
ı- Bauehrimlz - Otuz giln. 
2- Bir ıeminin takib edeceği yol. 
3- Akma. 
4- Belçikanın me3hur bir 3ehri - Um

maktan emir. 
5- İçine birçok hububat ve yemili konu

lan i r ta tir. 
6- Yunaniatanda bir yarımada. 

1- YuıoılaV)'anm merkui. 

" Balkan paktı 

herkese açıktır ,, 
Bükre§te çıkan Universul gazetesi 

26 §Ubat tarihli sayısında Balkan 
paktının bütün sulhçu devletlere a
çık olduğundan bahsederek diyor 
ki : 

"Balkan Antantını teşkil eden 
dört devlet, ötedenberi giriştikleri 
milli savaşlarla, genç dinç, canlı, nef
sine güvenen ve tarihi mukadderatına 
karşı imanla dolu birer millet olduk
larını isbat etmişlerdir. Bunların si-

"Paktı meydana getirenler, işbu yasi ve iktısadi istiklallerini muha-
sulh aleminde Bulgaristanın da imfaza etmeleri yalnız kendilerine ta-

alH!k eden bir keyfiyet olmayıp, ay- zasını görmek arzusiyle diğer devlet-
nı zamanda da Avrupa:~ ve Avrupa lerin iltihakı için bu paktı açık bırak-

mışlardı. Fakat bu memleket, bir ihmedeniyetini alakadar etmektedir. 
tiyat tedbiri olmak üzere iltihak etÇünkli bu gibi milletler medeniyet-

ler yaratmaya muktedir oldukların- memiştir. Umumi bir anlaşma kapısı, 
dan, aralarındaki anlaşmalar bunları Sofya ile Belgrad arasında, sulh,u e
kuvvetli birer sulh teminatı yapmak- bedileştirmek maksadiyle 25 sonki
tadır. nun 1937 tarihinde aktedilen Bulgar-

Balkan milletleri bu dahili ve ha- yugoslav paktı ile kısmen açılmıştır. 
Balkan antantına mensub devletrici çifte vazifelerini tamamlamış ve 

ler, umumi siyasette aynı ruhu taşı-
tamamlamaktadırlar. Tarihi ihtiyaç- d ki . 'kl • 'b' 

k 'f d b'l k d 1 r arını ıspat ettı erı gı ı aynı sa-larına ı ayet e e ı ece evlet er . .. . b' r ~ · dl d b'k 
vUcude getiren Balkan milletleri, mı~ı lışdı.r ıgıM'"?leltol arınCı ~ t~t dı 

ıh d.. d h'ld .. · etmış er ır. ı et er emıyetın e, 
ısu uşmanının a ı e muraıce ve 
"hariçten taarruzla faaliyette bulunma- konsey :o.plantılarında, Mont reux ve 
sına mani olmuflardır. O halde Bal- Nyon gıbı .. enternas~onal konf~ra~~-
kan milletle inin dahilde h rirte larda bu dort devletın delegelerı muş 

r ve a " k f 1 · · b. 1 · k b"" k tl . b ı ı k üh" d" tere men aat erını ır eştırere u-uvve ı u unırna arı ço m ım ır. .. 1 1 . .. d · d'kl · · 
B 1 d k • 1 :ı.· l"ğ" fi tun mese e erı goz en geçır ı erı gı un arın arasın a ı şuır ı ı zayı ı- . . 

k d d h • d k ti bı müşterek enternasyonal meseleler yaca yer e, a a %1ya e uvve en- . 
miştir. Balkanlıların silahlanmaları de d.e ahenktar bır faaliyet göstermiş-

. k lerdır sulhu tehdıt edecek yerde onu uv- · 
kuvvetlendirmiştir. Balkan Antantını •• ... Türkiye ve Yunanistan ile ge-
doğuran bilyüten ve kuvvetlendiren çici ve Yugoslavya ile uzun bir müd
prensipler, dış sıyasada realizmle te- det devam eden gerginlikten sonra 
lif edilmekle, gene türk dış bakanının İtalya ile Balkan devletleri arasında
-Oediği gibi bugüne kadar gördüğü- ki münasebetler son zamanlarda normal 
nilz muvaffakıyetleri doğurmuştur. bir şekle girmiştir. Türkiye ile Yu-

Geçici ihtiyaç ve emeller uğrunda nanistan, 1928 de imza edilen dostluk 
teşkil edilen diğer beynelmilel zilin- muahedesi ile esasen İtalyaya bağlı 
relerin, mahvolduklarını görüyoruz. bulunmakta idiler. 
Bilakis Balkan Antantı son yılların Habeşistan harbmdan sonra Tür
müşkülatına göğüs germiş ve mu- kiye • İtalya münasebetleri 1928 de 
zaffer olmuştur. Ankarada verilecek aktedilen dostluk muahedesine haki
olan kararların eski ideallerle realite ki bir kıymet verilmesi ile neticele
hududlarınr geçmiyerek, antantı da- nen, Rüştü Aras ile Kont Ciano ara
b,a kuvvetli bir hale koyacağı muhak- sında 1937 senesinin şubat ayında Mi
kaktır.,, lanoda yapılan görüşmelerden sonra 

Balkan 
yapılan 

konseyi için 
tezahürler 

pek ziyade genişlemiştir. 
İtalya ile Yunanistan beynindeki 

samimi miinasebetler, kıral J orj'un 
Romaya yaptığı seyahatle daha ziya
de kuvvetlendirilmiştir. Bu seyaha
tin bu sene içerisinde tekrar edilme-

24 şubat tarihinde Skupiçina da si de muhtemeldir. Velhasıl İtalya ile 

Bize gelince, büyük haıb esnasın
da da görüldiiğü veç.hile, memleketi
mizin akıbeti, boğazların mukaddera
tiyle sıkı surette bağlıdır. Bu vazi· 
yet bizi, tabii surette Türklere yak
laştırmaktadır. Müdafaa edilecek 
müşterek bir menfaatimiz vardır: o 
da, boğazların serbestliğidir. Boğaz
ların serbestisini müştereken temin 
etmeği takdir ediyoruz. Bununla be
raber, nereden olursa olsun hariçten 
gelecek emperyalist planlara ve işta
halara karşı durarak bir taraftan bo
ğazlara sahip bulunan milletin b,aki
miyetini ve boğazlardan istifade eden 
bizim gibi milletlerin serbestilerini 
ve binnetice sulhu temin etmiş olu
yoruz. 

Bu suretle yapılan anlaşmalarla 

boğazların serbestliği Tunanın ser
bestisi ile bir kategoriden sayılmış 

olmaktadır. Baltık denizinden Ege 
denizine kadar uzanan sulhcu millet
lerin müşterek menfaatleri bunu icab 
ettirmektedir. Onun için Balkan an
tantı, tabii surette, küçük itilafa ve 
miittefikimiz Lehistana bağlanmakta• 
dır.,, 

Balkan antantı ve 
Bulgaristan 

Salyada çıkan Slovo gazetesi, An· 
kara toplantısı hakkında 25 ıubat 
tarilıli sayısında §Öyle ~azıyor : 

Bulgaristan, bu antanta girmemiş 
olmasına rağmen, beraberlik gayesi· 
ne azami derecede ve tahminlerin fev· 
kinde bağlılık göstermiştir. Bulgaris
tan, sükun içinde yaşamak istediğini 
ve samimi bir barış politikası takip 
ettiğini muhtelif misallerle ispat et
miştir. Biz, Ankara konseyinde bu 
hakikate işaret edileceğini ümid et· 
mekteyiz.,, 

• 

Romanya 
Akdeniz sulhuna hizmet 

Ankara konferansı ve konıeransın 
çok mühim olan realist kararları ga
zetelerin başlıca tefsirat mevzuunu 
teşkilde berdevamdır. 

Universul, baş makalesinde, konfe
ransın yalnız mahalli bir barış eseri 
vücude getirmekle kalmadığını, aynı 
zamanda Akdeniz sulhuna da hizmet 
ettiğini kaydediyor. yapılan büdce müzakereleri, yugos- Yugoslavya 25 mart 1937 tarihinde 

l~v. J?arlamen!.osunun Balkan kon~e- aktettikleri iktısadi ve siyasi bir an
yı ıçın tezahurler yapmasına vesıle Jaşma ile, onbeş sene devam eden düş· 
olmuftur. Bu celsede Bakanlardan manhğa nihayet vermişi a· R _ 
Dr~~ıa. ~zve~~?kviç d~miıtir ki : manyanın İtalya ile bir si~as;r.anla~-

Bulgaristan ve Balkan antantı 
Kuvantul, baş makalesinde Bulga

ristanın da iltihakını müdafaa ederek 
diyor ki: 

arıcı po ıtı a munakaşaları es- ması yoktur. Fakat bu iki memleket 
nas~n.d~ bur~da .~alkan ant.antı çerçe- beynindeki münasebetler, son seneler 
vesı ıçındekı .. munasebetlerın haleldar içinde pek faal olmuştur. Bilhassa ti
oldukları, muteveffa kıral Aleksan- cari ve ku"ltu·· 1 ··b d 1 ı d b ... 
d • bb" ·· il .. re mu a e e er e, ugu 

r ın teşe usu e vuc.ud bu~m~ş olan ne kadar görülmiyen bir şekilde, pek 
bu anlaşmanın artık bır vakıtkı ahen- mühim netı'cele ld t · 1 d" .. h · 1 d ğ .. . . r e e e mış er ır. 
gını. aız o ~~ ı ı soylenmıştır. !!al- Bu diplomatik muvaffakıyetler, 
b~kı dı! pol~t~kamızın esas mefkure- hiç şüphesizdir ki, bazı iki taraflı an
s: oldugu gıbı devam e~egel?1ekte~ !aşmaların verdikleri meyvelerdir. 
dır: Balkan antantı (sagda şıddetlı Bunları imkan haline koyan da Bal
alkışlar) ve Balkan antantında tesis kan antantının ruhu ve metodla;ıdır. 
edilmiş bulunan münasebetler daima Derin anlaşmamazhğın biiyilk Av
meti?,. daima iyi •.. daima samimi ve rupa devletlerini biribiri~den ayırdı
kalbıdırler. Bugun etrafımızda her ğı bir zamanda, Balkan antantının 
tarafta çarpışmalar zuhur. et~iği bir dört senelik faaliyet bilançosuna bü
~~anda Bal~anları _tam bır nızam ve yük bir memnuniyet ve inşirahla bak
ıntız~ın numunesı ve Avrupanın maklrğımız lazımdır. Bir zamanlar 
s~lh ıçınd~ yaşıya~ ?ir köşesi olarak fesad membaı olan Balkanlar, bugün, 
gostermemız za~urıdır •.. <Solda alkış- sulh için bir misal ve enternasyonal 
lar). Bundan bırkaç gun evvel Bal- bir işbirliği için de bir model teşkil 

etmektedir . ., 
8- Anasonlu bir içki. 
9- Romanyanın merkezi - Me5guliyet. 

Yukarıdan aşatıya.: 
1- Yunanistarun merkezi 
2· Yemek. 
3- Bir eklenti - Suyun aktı&ı yer. 
4- Vurmaktan emir. 
S- Bir nota. 
6- FaBila • Askerlikte yürü kumandası. 
7- Okumaktan emir - Evin bir bölüğü. 
8- Bir defa tılacak kadar - Bir eklenti 
51- Ömriimüzün ıcne sayısı - hlemo. 

Müşterek bir menfaat: 
boğazlar1n serbestliği 
Bükreıte çıkan Timpul gazetesi 

de 27 ıubat tarihli sayısında Boğaz;
ların Romanya için olan ehemiyetine 
iıaret ederek diyor ki ı 

"Bugün yeni bir Balkan antantın
dan bahsedilirken, bizzat kırat tara
fından tahta çıktığının ilk yıllarında 
tespit ettiği şekilde görüşümüzü tas
rih etmek isteriz: "Balkan antantı, 
evet. Fakat Bulgaristanla". Buna kim
senin ve bilhassa tek bulgarların zor
luk göstermiyeceklcrini · ümid ediyo
ruz." 

iki "gerçek" 
Timpu gazetesınde, eski hariciye 

müsteşarı 'Gafenko, Ankara konferan
sı neticelerini tahlil ederek diyor .ki: 
"İtalyan impaartorluğunun tanın

ması ve Franko hükümetiyle bazı 
münasebetler kuruluşunu müştereken 
kararlaşmıştır. Buna diyecek hiç bir 
şey yoktur. Zira İtalyan imparatorlu
ğu bir "gerçek"tir. Diğer tarafdan 
nasyonalistler İspanyada bir "ger
çek"tir. Çünkü, bir yıldan fazladtr, 
Franko memleektin üçte ikisinden 
fazlasını idare etmektedir. 

Bayburtta fakir çocuklara 
yardım 

. Bayburd, (Hususi) - Cumhuriyet 
ılk okulunun fakir talebelerinden 
yetmiş çocuğa sıcak öğle yemeği ve
rilmektedir. Çocukların elbiseleri 
için de ayrıca 200 lira toplanmıştır. 



-ıo-

Vilayetler 
Sahhk tayyareler 

ile bir inpat kııamı ikmal edilerek be
deli olan .. on üç bin dokuz yüz dok
san aekiz" liranın 938 malt yılmda te
diyesi suretiyle ke,ifnameden ,.otus 
yedi bin" liralık illfaat kapalı arf a
ıuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Kati ihalesi 23 mart 938 tarihi
ne raıtlayan Çal'f&ID>a günU saat on 
beıte vilayet daimi encil:neninde ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat "lki bin ye
di yüz yetmi.f be'" liradır. 

4 - Talihlerin nafıa vekiletinden 
937 aeneai için alınmıt en u "yetmif 
bin" liralık resmi ve musaddak veaika 
yı göstermeleri uaul ve kanuni tarif 
veçhile teklif mektublarının 23 mart 
938 çar,amba günü ıaat on dörde ka
dar daimi encümen riyasetine gö11-

dermeleri ve vermeleri ilin olu~ur. 
(1163/ 591) 1253 

· · ,· Kazalar 

Canavar düdüğü 

ah nacak 
lnegöl Belediyeainden : 

İtfaiye için Alamanyanın Jurk-Sı
renen fabrikası mamulatından (634) 
L ıirane markalı ve çift motörlü ve üç 
sesli bir adet canavar düdüğü alınacak 
tır. 22-2-938 tarihinden 9 mart 938 çar
famba günü saat 15 e kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Ta
liblerden tafsilat iıtiyenlerin beledi
yeden tartnameaini istemeleri lüzumu 
ilin olunur. 1064 

HükUmet konağının 

bakıye in~aatı 
lidrr Malmüdürlüjünden ı 

Eakitehir Defterdarlıimdan : 

lıtanbulda Şi,lide Pesciyan apart
manının 4 No. lu daireaini ikametgah 
ittihaz eden Soıtyete Anonim K09 
Türkisyon Arpomotik Şirketi mü
messili Müayö Ruber Puti ile milli 
müdafaa vekaleti arasında akdolunan 
mukavelename mucibince mezkQr 
tirket tarafından vekaleti mÜfarÜn· 
ilayhaya tesellümü taahhüd edilen 12 
Adet tayyarenin mukavele fartJarına 

muhalif olduğundan dolayı vekaletçe 
tesellüm edilmiyerek bu baptaki da
va neticesinde Ankara Ticaret mah
kemesinden çıkan karar temyiz mah
kemesince de tasdik edilmif ve mez
kur tayyarelerin bulundukları yerde 
beklemesi Milli müdafaa vekaletinin 
zararını mucib olduğundan bahisle 
Milli müdafaa avukatı tarafından va
ki taleb üzerine ticaret kanunun 712 
ve 720 inci maddelerine tevfikan sa
tılmasına karar verildiğinden Eskişe
hirde tayyare Hangarlarında ve 930 
acnesindenbcri köhne bir vaziyette 
bulunan ve mecmuu 3940 lira kıyme
ti muhamrneneli (12) adet tayyare 
ve yedek malzeme 18. 3. 938 tarihine 
müsadif cuma günü saat onbeşte açık 
artırma suretiyle satılacağından be
deli haddi layik görüldüğü takdirde 
ihalesi aksi takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak prtiyle ikinci 
bir artırma günü olan 28. 3. 938 tari
hine müsadif pazartesi günü ayni sa
atte ihale katiyesi icra edileceğinden 
taHb olanların yedi buçuk ay pey ak
çesini veya o mikdar muteber banka 
mektubunu hamilen ve yevmi ve vakit 
mezkurde Asliye Hukuk mahkemeai 
salonunda hazır bulunmaları ve fazla 
tafsilat almak istiyenlerin 26. 2. 938 
den itibaren mahkeme kalemine müra
caat etmeleri ilin olunur. (618) 1268 

1 - lğdırda yapılmakta olan bükii
met konağının 15.000 ve 4.000 lira ki 
ceman 19.000 liralık in,aatına ilive
ten mezk\ir inpatın bakiyesi olan 
17818 lira bir kurutluk kısım inpatı 
da 27.1.938 tarihinden itibaren kapa
lı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmu1 
ve ihale günü 25.2.938 cuma günü ola
rak ilin edilmiıse de talib .zuhur et
mediğinden mezkur on yedi bin ıekiz 

Yol yaptırllacak 
latanbul Nafıa Müclürlüğünden: 

31.3.938 perııembe günü saat 15 de 
lstanbulda nafıa müdürlüğünde ek
ailtme komisyonu odasında (29667,58) 
lira k~if bedelli İstanbul - Edirne 
yolunun Silivri kasabası dahiline iu
bet eden kıtmında yapılacak beton u
falt kaplamalı pe ve teferrüatı in
patı kapalı sarf •uliyle ·~ 
çı karılm19tır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık l§
leri genel hususi ve fenni prtname
leri beton asfalt fenni prtnamesiyle 
keşif ve silıilei fiat cetvelleri ve bu

na müteferri diğer evrak (148) kurut 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2225) lira (07) 
kuruftUr. 

lateklilerin teklif mektuıblan ve 
en az (20.000) liralık bu işe ben.zer i' 
yaptığına dair nafıa vekaletinden ya
sılınıı ehliyet ve ticaret odası vesika
larını havi kapalı zarflarını İstanbul 
nafıa müdürlüğüne 31.3.938 per,embe 
günü saat 14 de kadar vermeleri 11-
sımdır. (1126) (574) 1251 

Mekteb yapttrdacak 
Konya V aliliiinden : 

1 - Konya Seydi fehir ilçeıi mer
kezinde yaptırılacak ilk okulun bir 
kıaım 16769 lira 44 kuruı ketif bedel· 
li inpatı 28. 2. 938 tarihinde kapalı 
.zarf uauliyle elnıiltmeye konulmut 
iaede talihlerin yaptığı tenzilat had
di layık görülmediğinden bu tarihten 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
k:onulmu,tur. 

2 - Pazarlık 29. 3. 938 salı günü 
aat onbcıte vilayet daimi encümeni 
odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat bedeli ke,
fin % 7,5 ğu 1257 liradır. Şartname ve 
ketifnameler her gün Kültür direk
törlilğünde görülebilir. 

4 - Talihlerin bu i'te ehil oldu1da
rını gösteren belgeleriyle ba.t vurma-
ları ilin olunur. (614)) 1266 

Mekteb yaptınlacak 
Afyon Vilayetinden : 

1 - Afyon merkezinde yeniden 
yaptırılaack ''Yüz ~ bir bin bet yü.z 
elli yedi" lira 21 kuru' bedeli ketifli 
Dumlupınar ilk okulu in9aatından 937 
mali yılı içerisinde "yirmi üç bin iki'' 
liralık inıaat yaptırılacak ve bu mik
dar para ile yaptırılacak in9aat kıamı 
937 malt aeensi içinde ikmal edilmit 
olarak bu inpat bedeli olan "yirmi Uç 
bin iki" lira 937 mali bildceainden ve· 
rilecektir. 

Yine bu okul in,aatı için 938 malt 
1eneıi büdceaine konmUf olan "on üç 
bin dokuz yüz doksan sekiz" liralık 
inpat tahsisatının kabulü suretiyle 
938 ı;ıall ıeneai içinde bu kadar para 

yüz on xki.z lira bir kurufluk kısmı in
pat yeniden kapah .zarf uauliyle ek
ailtmeye konulmuttur. 

2 - Talimatmmeyi 30.3.938 tarihi
ne müudlf sa.-. lilnii .. t on .... ıa.--::::-:~~-nacak olan eblltme 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1336 lira 35 
kuruştur. 

4 - Dosyasındaki evrak fUnlardır. 
Plin, ke,if, silsilei fiat, fennt prtna
me, eksiltme prtnameai, mukavele 
proje, Bayındırlık itleri genel ,.nna
me.i. 

5 - lstekli olanlar nafıa veklletln
den almıt oldukları 938 yılı yapı elı
liyet vesikası 938 ticaret odaıı vHlka-
11 ve teklif mektublarının mUıbUr mu
mu ile kapatılmıt bir zarfa koyarak 
yukarıda yuılı saatten bir aut eveli
ne kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeden ve yahud 
poata ile göndermeleri. 

6 - Postada ıeciken teklif mek
tubları komisyonca na.zarı itibare a
lınmıyacaktır. İlk talibine verilecek. 

(1153/588) 1252 

-Ziraat bakanlığı _ 

Kalörifer ve havagazı 
tesisatı 

Etlik Veteriner Baıkte1'İ7oloji Ye 

Seroloji Müeasea?.i Direktörlüiün
den : 

1 - Serom binasının ilave kıamı 
dahilinde yapılacak kalorifer hava
guı ve yangın IÖndürme teıiıatları 

kapalı .sarf uıuliyle eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7418 li· 
ra 34 kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminatı 556 lira 38 
kunlf olup Banka mektubu veya vez· 
ne malıl>uzu ile Tinrct odası vesikası 
ve Nafıaca tudikli ehliyeti fenniye 
veaikuı. 

4 - İbaleai 21. 3. 938 puarteai gü
nU aaat 15 de Ziraat Vekileti Muha
ıebe direkt6rltiiUnde topalanacak o
lan komisyonda yapılacaktır. 

İlt~~liler teklif ~ktublarını muay 
yen gun ve aaatten bir saat evvel ko-
mis yon riyasetine vermit bulunacak
lardır. 

5 - Bu ite ald fenni ve umumi P.· 
rtname ile ketif varakası bedelıbdir. 

6 - Yapılacak i§ln pllnmı cörmek 
ve f a.zla izahat ile adları bildirilen 
kiğıdları almak isteyenler her gün 
için müeıaeıe direktörlillüne müra-
caat edebilirler. (606) 1265 
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~--REÇETELERiNiZi---.. Uyan11-Servetiftanun 
1891 

BAfYU&n: A. Ihaan Tokgas 

(Sakarya eczane) ıınden yaptmnu. Her ı8tedi-

11n1s yerli ve Avrupa illçları bulunur. Resmi huaual mlln
aeaata uaml kolaylık gösterilir. Balık yalı ldloau 85 kuruttur. 
Ulu1, Halk ainemuı aıraaın.da. Telef on 2018 1~13 47 aenedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık reaimll guetenln 

Ankarada a&tlf yeri AKBA ltitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Tahmil ve tahliye eksiltmesi 
O..let Demiryollan Birinci l,ı.tme IComia;yGDUDdaa ı 

Dakme. Cevher, Maden kömiirii. Kok kömBrii ve Briket Malzeme ve malrfeıtf etJ'& 
Muhammen Tutarı Ton Mulı:ır.-·.1cn Tutarı Ton Muhammen Tutan Ameliyenin cinıi 

Ton lr·l" 1 kuruo; :1 ' · rş lı •d :i kunı, 

1 - Vapur dahılınde vınçle supaJan yapmak, bu ame!iyede rıhtım veya vapuı 
ıtıvertesine vermek, bırakmak da dahildir. d4991 

2 - Supalandan açıkıı vagona tahmil ve mütekabilen vagondan ıupalan yap-
mak ve idare vinçiyle vagondan denize vermek veya mütekabilen deniz-
den almak. 72919 

3 - Vinç ittirlki olmaksızın rıhtım veya ıilo iıkeleaine veya güverteden 
vagona tahmil etmek veya mütekabilen. 34514 

4 - Supalandan alınıp açık araziye nakil ve iıtif etmek mUtekabilen. 34511 
5 - Silo iskelesine yanafDHt vapur güvertesinden veya ıilo iıkelNinden na-

kil ve yerle,tirmek. 
6- Vinç ittiriki olmaksızın vagondan açık araziye mağazalara nakil ve ia-

tif ve mütekabilen. 56623 
7 - Vagondan idare vinçi ile açık eraziye ve iıtif ve mUtekabilen. 
8- Vinçai.z merakibi bahriyeden küfelerle veya arkalı veya el ile çıkarıla-

rak vagona tahmil açık aruiye mağazalara nakil ve i•tif ve mUtekabilen 567 
9-Vacondan olukla tahliye 

264125 

12 

8 

22 
24 

6 

14 
8 

24 
6 

10-Saatle müteahhitten alınacak amele. 
11-Yevıniye ile alınacak amele. 

67 20 
753 140 

Umumi tonaj yekQnu 

779892 4418 

583352 3340 

759308 510 
828264 

792722 
3084 

13608 341 

3757146 11693 
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1060836 

İdaremizin Derince llmanma bir ıene zarfında getecek otan maden, kok briket kömUrlerile muhtelif etya ve malzemenin 11 ametiyedn ibaret tah
mil ve tahliye iti bir ıene müddetle yukarıda takribt tonaj mikdarlarile her ameliyenin hizalarında yuıh tahmin bedelleri üzerinden 9.3.9.18 tarihine 
müsadif çarpmba günü aaat 11 de Haydarpapda Gar binuı dahilindeki birinci ifletme komiıyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye konmuttut• 
Yukarıda her ameliyenin hizamda yazılı tonaj mikdarı takribidir ve umum mikdar 338480 ton olarak tahmin edilmiıtir. Bu mikdar ihaleyi müteakip 
akit ve im.za edilecek mukaveleye eau te,kil etmiyecek ve milteahhit bir aene sarfında Derince limanına gelecek olan maden, kok, briket kömürleriyle 
muhtelif etya ve malzemenin tahmil ve tahliyesini teahbtlt edecektir. Bu ite girmek iıtiyenlerin (3825) lira (25) kurutluk muvakkat teminatla 2490 aa
yılı kanunun tayin ettiği vesaik ve reımt pzetenln 7.5.936 tarih ve 3257 numaralı nU.haaında intipr et:mlf olan talimatname daireainde alınmıt vesika 
Ye tekliflerini aynı günde aut 10 a kadar komisyon reltlillne vermeleri lhmıdır. Teklif mektuplannda yukarıdaki liıtede gösterilen ameliyelerin va
hidi kıyuı fiatlarmın her birinde yapılan tennllt ayrı g81terilecektlr. Bu tekilde nrilmemlt mektuplar kabul edilmiyerek iade edilecektir. Bu ite aicl 
fll1Dmneler ve mukavele projeleri HaJ.dar.P.Afl liman bit müfettipijillde pfllU olarak~· _(914). 1049 
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................................................... . 
Küçük ilan şartlara 

Dört satırlık küçük illnlardan: 
Bir defa için 30 kuruş j İki defa için 50 kuruş 
O ç defn için 70 kuruş 

l
ı Dört defa için 80 kuruş alınır. 

Devamlı küçük ilinlarm her defaaı 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 

; neııredilecek bir ilin için 140 kuruıı 
f ııhnacakur. 

i Bir kolaylık olmak üzere, her aaur, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiııtir. Bir küçük 

i ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 

i Dört satırdan fazla her satır•ic;in ay
rıca 10 kuruıı alınır. .......................... _______ _ 

Satılık: -
Acele sablık apartman - Yenişehir

de Havuzbaşında asfalt üstünde acele 
satılıktır. Komüsyoncu Vahdi Doğru
ere Tel: 2487 1196 

Acele Satılık Arsa - Karanfil soka
ğında 500 metre 15 metre cephe. En 
nıUsait fiat 15 lira. Müracaat: 16 Se
lanik cad. Tel: 2323 1057 

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

SATILIK - Merakla yetiştirilmi~ 
iyi ötüşlü beyaz ve san kanaryalar ha
reket dolayısiyle ucuzca satılıktır. 1sti
Yenlerin Cebeci çamaşırhane civan Uz
görenler sokak No. 10 A. ya müracaat-
ları. 1134 

Sablık arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde Bakanlıklara 100 M. 
nıesafede yeni yapılacak B. M. Meclisi
ne giden caddenin köşesinde 25 M. cep-

Kiralıkı 

Kiralık ucuz kat - Yenişehirde Se
lanik caddesinde 19 numaralı topçuoğ
lu apartmanında bir daire devren kira
lıktır. İki buçuk oda, banyo, havaga
zı, su parası dahil 40 liradır. İkiden 
sonra Ulusta B. Sabahattine müraca-
at. Telef. 1062 1210; 

Kiralık - Yenişchirde İsmet İnönU 
caddesinde yeni bir apartmanın alt ka
tında geniş 2 oda bir hol mutbak ve 
bnyolu daire kiralıktır. Her gün 12 den 
15 e kadar 2612 telefona müracaat. 

1207 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde 3 odalı konforlu bir daire 
ve müstakil bir oda Mahmut Sur. Tele-
fon: 3991 1160 

Kiralık- 2 oda, 1 bol, Sıhhiye Ve
kaleti yanındadır. Dikmen caddesi baş
langıcı, Tevfik Balıkçı apartımaru ya • 
nındaki sebzeciye müracaat. 1162 

Kiralık kat - Yenişehir Demirtepe 
Urunç sokak Na: 2 ~part:nam!" zemin 
katında dört odalı bır daıre kıralıktır. 
Telefon: 1348 1078 

Bayan ve aile için - Üst kat sıht ve 
kaloriferli 1 veya 2 oda. Bakanlıklar 
Karakol yani Olgunlar sokak Tan a
partman kapıcıya müracaat. 1069 

Kiralık oda - Yenişehir Devlet 
Şfirası arkası 16 No. lu Apartman 
ikinci kat. 1212 

Kiralık apartıman - Havuzbaşı ka
ranfil sokağında gayet manzaralı ve her 
nevi konforu mevcud muhtelif dairel.:r 
kiralıktır. Bina hol hariç elli odalı her 
şeye elverişlidir. Toptan da kiralanır. 
Tel. 2884 1238 

heli. Tel. 2884 1239 
Kiralık - Ziraat yapı kooperatifi ev

Satılık arsa -Aşağı Ayrancı'da Gü- lerinde, açık hava, bahçe içinde üç oda
~en evleri civarında 918 M. arsa satılık- lı ve bütün konforu haiz bir daire. Tele-
tır. İnşaat ruhsatı vardır. Tl. 2991 fon: 2166. Dr. Sıdkı 1186 

1245 Kiralık daire - Yenişehirde Karan-

Satılık - Bağ meyvalık istasyona 5 fil sokağında Vekfiletlerin karşısında 
dakika. Hareketten ucuz satılacak. (6) oda bir salon. Telefon: 3312 
(2181) e telefon yahut Kamutay ba- 1269 
snnevinde Mehmede müracaat. 1249 [ Kiralık.ev v~ dükkan - Ma~t~pede 

. biri beş dığer uç odalı konforlu ıkı evle 
-,-------------- üç dUkkan kiralıktır. UstUn sokak 3 nu-
~ arayan]ar: marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 

Almanca Ders - Tecrilbeli alman bir Kiralık - Kavaklıdere Güven Koo-
bayan almanca dersleri vermektedir. peratifi binalarından 18 No. lu fevkal
lJlus Gazetesinde .. C. W" Rumuzuna ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamam 

' ektubla mliraca1t. 1199 bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A-

LJ-~, P iva11n Oerııl~ervatuarel=an 
: Al iplomalı alman bir bayan piyano ders

ilen veriyor. Ulus "R" rumuzuna mek
tubla müraac":lt. 1198 

Harita yaptıracaklara - Maden imti
yaz ve her nevi arazi haritaJan yapılır. 
İstanbul Göztepe birinci orta sokak 
?-lo. 39 Lutfi paşa köşkünde Neıet 1158 

kant T el. 1272 - 3406 1271 

iş verenler: 

lnıaata nezaret edebilecek ehliyetli 
referans verebilir bir inıaat usta baştır 
aranıyor. Anafartalar caddesinde Emek 
apartımamnda Arkur inşaat müteah -
hitliğine müracaat. 

lnJaat yaptıranların nazarı dikkatine 
Denizliler caddesinde Çocuk Esirgeme Kurumuna ait yeni inşaatta 

muhtelif ebatta müstamel kereste ucuz fiatla acele satılıktır. Taliplerin 
mezkQr mahaldeki inşaata müracaatları. 127Z 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 

~ Satllık molör ve dinamo § - -- -- -E: Anadolu Kulübünden : : 
::: Anadolu Kulübü Büyükada şubesinde ~vcud Uç adet motör iki : - = :E dinamo ve bir hurda motör satılığa çıkarılmı,tır. Talip olanların bil- ; 
~ yükadada kulüb şube muhasebeciliğine müracaatları ile motörleri : 
:: görmeleri ve verecekleri fiatları bir mekhıbla Ankarada Anadolu 5 
§ kulübü müdürlüğüne gönderilmesi fazla malUmat şube muhasebeci- : 
~ liğinden alınabilir. 1241 : 
~ -
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[BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINlz.5· KURUŞ 1 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
w ~· 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

uı;us 

, · ~·. M· bakanlığı . 
Pirinç ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - 26000 ila 30000 kilo pirinç ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Beher kilosu tahmin edilen be
del (30) kuruştur. 

3 - İlk teminatı 675 liradır. 
4 - İhalesi 23. 3. 938 çarşamba gü

nü saat 11 dedir. 
5 - Evsaf ve şartnamesini görmek 

isteyen her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma komisyonuna müracaat. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. inci ve 3. üncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (603) 1257 

Rüzgôr ôleti alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Açık eksiltme ile 35-50 adet rüzgar 

aleti satın alınacaktır. Beherine 54 li
ra fiyat tahmin edilmiştir. tık temi
nat 150 liradır. Şartnamesi M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülür. 
Eksiltmesi 22. 3. 938 salı günü saat 
10,30 dadır. Eksiltmeye gireceklerin 
ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M. M. 
V. satın alma komisyonunda bulun-
maları. (602) 1256 

Benzin ahnacak 
M. M. V. Satın Alma Ko.dan : 
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 1125 kuruş mukabilin 
de M.M.V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 
yılı kanunun 2, 3 Uncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gUn ve aa· 
atinde M.M.V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(481) 1018 

Hurda es'YO satışı 
M. M Veki.leti Satın Alma Komis-

yonundan : 
AkköprUde hava malzeme deposun

da mevcud 219 kalem hurda eşya ar
tırma suretiyle satılacaktır. 
Eşyayı görmek için her gün mez

kur depo müdürlüğüne ve artırmaya 
girmek için de 7 mart 938 pazartesi 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
Ko. na müracaat edilme.si. (578) 1192 

Barometre ve 
termometre ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Açık eksiltme ile 35-50 adet baro

metre ve termometre satın alınacak
tır. Barometrelerin beherine 32 ve 
termometrelerin beherine 4 lira fiyat 
talunin edilmiştir. tık teminat 97 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi M. M. V. sa
tın alma komisyonunda görülür. Ek
siltmesi 22. 3. 938 salı günü saat 10 
dadır. Eksiltmeye gireceklerin ilk te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te M. M. V. satı nalına komisyonunda 
bulunmaları. {601) 1255 

l.: . G mruk ve inhisarlar B: 

Memur evleri 
yaptır1lacak 

ruş bedel mukabili İnhisarlar Leva
zım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fenni evrak ve vesikalarım 
İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ede
rek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlil teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya
zılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
tarın yukarda yazıldığı veçhile mü
nakasa günü en geç saat on beşe ka
dar adı geçen alrm komisyonu başkan 
lığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olması lazımdır. (1135-573) 1178 

2 kulübe yaptırılacak 
inhisarlar Ankara Ba~ Müdürlüğün

den: 
Ali baba tuzlası çoraklarında beheri 

689 lira 8 kuruş bedelli ve ceman 1378 
lira 16 kuruşluk iki keşif varakasına 

şartname ve projesine göre ıki kulübe
nin yaptırılması açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihale 10.3.938 tari
hinde saat 16 da baş müdürlüğümüzde 
toplanacak komisyonda icra edilecek
tir. Talihlerin 103 lira 36 kuruş ilk te
ıninat paralariyle birlikte komisyonu
muza gelmeleri ilan olunur. 

(442) 960 

Müdürlük binası 

yaptırılacak 
İnhisarlar Umwn Müdürlüğün -

den: 

1 - 7. 3. 938 tarihinde ihale edil
mek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konduğu itan edilen Urfada 
yaptırılacak 22864 lira 97 kuruş keşif 
bedelli müdürlük binası inşaatının 

münakasası ayni şartlar dahilinde 
11. 3. 938 tarihine talik edilmiştir . 

2 - Eksiltme 11. 3. 938 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 15 de Ka
bataşta Levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Teklif mektubunu ve sair evrak ve 
vesaiki ihtiva edecek olan kapalı zarf

ların eksiltme günü en ge<i s aat 14 e 
kadar adı geçen alrm komisyonu baş
kanlığına makbuz mukabilinde veril
miş olması lazımdır. 12<>5/ 610) 1264 

Gümrük komisyoncuları 

imtihanı 
Ankara Gümrük Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzde gümrük komis
yoncusu, maiyet memur ve tüccar 
müstahdemi imtihanı yapılacağından 
talih olanların 15. 3. 938 sah günü sa
at 10 na kadar müdürlüğümüze mü-
racaatları ilan olunur. 1270 

l!f!i5~ 
Çankırı Sulh Hukuk Hakimliğin

den: 

Çankxrının Perdeler mahallesinden 
Mehmed kızı ve Musullu oğlu Ali 
karısı Emine vekili Omer asdarlı oğ
lunun Çankrrının Hacı İsmail mahal
lesinden ekmekçi Mustafa karısı Fat
ma ve belediye tanzifat memuru Mus
tafa karısı Fatma ve Taş Mescid ma

halJesinden Edalı oğlu Mustafa aley
hine olarak açılan izaleyi şuyu dava
sı üzerine milddeialeylerden Edalı 

oğlu Mustafanın mahal ikameti meç
hul bulunduğundan tebligat yapıla
mamış ve ona aid tebligatın ilanen ic-

rasına mahkemece karar verilmiş ol
makla mahkemenin talik bulunduğu 
10 mart 938 perşembe saat 14 de adı 

geçen Mustafanın Çankırı Sulh Hu
kuk mahkemesinde isbatı vücud et
mediği takdirde hakkındaki mahke

menin gıyabında bakılacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (613) 1265 

lnhi&arlar Umum Müdürlüğünden: Ankara Oçncü Sulh Hukuk Mah-
kemesinden 

I - Maltepe Enstitüsünde şart
name ve projesi mucibince yaptırıla
cak memur evleri inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 15927 lira 27 
kuruş ve muvakkat teminatı 1194.55 
liradır. 

III - Eksiltme 17-III-1938 tarihi
ne rastlayan perşembe günü saat 16 
da Kabataşda Levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapı· 
Iacaktır. Kapalı zarflar münakasa gü
nü en geç saat 15 e kadar alım komis
yonu Başkanlığına makbuz mukabi
linde verilmiş olmalıdır. 

IV - Şartname ve projeler 79 ku-

Ankaranrn İnönü mahallesinde Til
kici sokağında ölü Kadire aid tapu
nun 383 ada ve 15 parsel 44 numaralı 
ve 1649 lira kıymeti muhammenli ah-

şab evi 9.4.938 tarihine milsadif cu
martesi saat 9 da mahkemede ve men
kul emvali 1 de 29.3.938 tarihine mü
sadif salı glinii saat 14 de mahaJlinde 
mahkemece ve bilmüzayede satılaca
ğından talib olanların yüzde yedi bu
çuk pey akçesiyle birlikte mezkOr ta
rihlerde Ankara 3 üncU sulh hukuk 
mahkemesine müracaatları 
nur. (600) 

ilan ohı -

1254 

Posta naklfyatı müteahhHliai 
Ankara P. T. T. Direktörlüğün

den: 
Küçük yozgat postahanesiyle istas

yonu arasında posta nakliye mliteah
hidliği 15.3.938 sah günü saat 15 de ve
rilen bedel muvafık görülUrse kati i
halesi yapılmak üzere 1.3.938 günün
den itibaren açık eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. 

Eksiltmeye i~irak edecekler mu
vakkat teminat olarak 63 lira ve bu 
nisbette tahvilat yatıracaklardır. İha
le sonunda alacak müteahhid 126 lira 
kati teminat ile beraber 500 liralık ida
ri kefalet vermeğe mecburdur. 

Talib olanlar her gün Ankara posta 
muavinliğinde şartiamesini görebilir
ler. İhale günü scrat 15 de P. T. T. MD. 
lüğündeki eksiltme komisyonuna mü-
racaat olunmalıdır. (560) 1153 

1 
.................................................... 1 

Hava yolla'rı ...................................................... 
Tıyyare makinisti ıhnacak 
Hava Yolları Devlet işletme lda -

resinden : 
1 - İdaremiz için imtihanla (4) tay

yare makinisti alıı;acaktır. 
Taliblerden: 
A - Sıhhatlerinin havacılığa müsa

id olduğuna dair tam teşekküllü hasta· 
hanelerden aldıkları rapor, 

B - Tahsil vesikası, 
C - Nüfus tezkeresi sureti, 
D - Polisten musaddak hüsnühal 

vesikası, 

E- 3 adet fotoğraf 14.3.938 akşamı
na kadar Ankarada hava yolları umum 
müdürlüğüne mürncaat etmiş olmaları 
lazımdır. 

II - İmtihanlar Ankarada idare 
merkezinde, İstanbulda Yeşilköy tay
yare istasyon müdürlüğünde, ve İz
mirde nafıa müdürlüğünde 18.3.938 

cuma günü saat 10 da icr a edilecektir. 

lll - Makinistlerin azami aylık üc-
reti 80 liradır. (559) 1152 

Ankara Valiliği 

Okul binası tamiri 
Ankara Vailiğinden : 

Keşif bedeli 2826 lira 28 kuru§tan i
baret bulunan Ankara ikinci orta o
kulu binasının tamiratı 7.3.1938 günü
ne rastlayan pazartesi giinü saat 15 de 
vilayet binası dahilinde naha komis
yonunda ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
Teminatı muvakkatesi 211 lira 97 

kuruştur. İstekliler teminat makbuzu 
ile ticaret odası vesikası ve Ankara 
nafıa müdürlüğünden alacakları ehli
yet vesikasiyle birlikte sözü geçen 
günde nafıa komisyonuna gelmeleri. 

İsteklilerin bu işe aid keşif ve şart
nameyi Naha dairesinde görebilecek-
leri. (431) 911 

-11 

Mütercim ahnacak 
Adliye Vekaletinden : 

Ayda maktuan 150 lira ücretle ve mü
sabaka ile bir mütercim ~hnacaktır. 

Müsabaka imtihanı 14.3.938 tarihine 
mlisadif pazartesi günü saat 15 de ve
kalette yapılacaktır. 
İmtihana kabul şartları şunlardır: 
A - Memurin kanununda yazılı 

vasıf ve şartları haiz olmak, 
B - Hariçte resmi başka bir vazi

fesi bulunmamak ve yüksek bir mek
teb veya fakültede talebe olmamak, 

C - 12.3.938 cumartesi günü öğle
ye kadar istida ve evrakı milsbitesinl 
vekalete vermiş olmak, 

Talihler; fransızçadan türkçeye ve 
türkçeden fransıuaya tercümeden 
imtihan edilecek ve ingilizce, alman
ca veya italyacadan birine vakıf olan
larla daktiloğrafi bilenler tercih olu-
nacaktır. (605) 1258 

Memuriyet imtihanı 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Mahalli idareler umum müdür
lüğündeki yirmi lira maaşlı münhal 
memuriyetler için 10. 3. 938 perşembe 
günü saat 14 de müsabaka imtihanı 
açılacaktır. İmtihan vekalet binası i
çindeki konferans salonunda yapıla
caktır. 

2 - Memur olmak vasıflarını haiz 
olanların ve evvelce müracaat edip de 
evrakını vermemiş bulunanların evra
kı müsbiteleriyle birlıkte 8. 3. 938 
perşembe günü aqamma kadar Ma
halli idareler umum müdürlüğüne 

müracaatları ve imtihan günü tayin e
dilen saatta bulunmaları itan olunur. 

(615) 1267 

Makina Ye endüstri iıleri 

T. A. ~. "Atak,, 
Şirket lbissedarlar umumi heyeti 23 

mart 938 çarşamba gilnü saat 10 da 
Ankara Selfinik caddeai 21 numarada
ki şirket merkezinde adi olarak top
lanacaktır. Toplantıya iştirfilc edecek 
hissedarların toplantıdan en az yedi 
gün evvel şirket merkezine müracaat
la duhuliye kartı almaları rica olu
nur. 

RZNAME 
1 - İdare meclisi ve muraklb ra

porlariyle bilanço ve kar zarar he
sa:blarının tasdiki 

2 - İdare meclisinin ve murakihin 
ibrası 

3 - Heyeti idaredeki tebeddülitın 
tasdiki. 

4 - 1937 senesi temettüünün auretl 
tevzii 

5 - Mlirakibe verile.cek ücretin ta-
yini 1247 

Çünkü ASPİRİN seneler• 
denberi her türlü soğukal. 

gınlıklarına ve ağrılara karş1 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. • 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfe n 
dikkat ediniz. 

1224 



-1~-

HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R i 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık
ları ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, kler movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Aliıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

Türkiyenin en mükemmel citalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdiı 
l, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

ULUS 

inşaat sahihlerinin nazan dikkatine 

KiREÇ 
Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Bcylikahır ve civarlarında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmak
ta idim. Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin 
iyiliğini bütün inşaatçılar teslim etmitlerdir. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çu
bukçu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi İsmail 
Ozar, Telefon; 3659 

Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon: 1446 
ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 
sattırmaktayım. Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler 
vasıtasiyle siparişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarım
la ilan ederim. 

1259 Karaköy Pazarcığında Kireççi Mehmet Çavuş 

Türk Ticaret Bankası A. S. den 
Aşağıda tarih ve numaraları ve ilk sahibleri yazılı Bankamızın on beş 

hisseyi havi muvakkat iki makbuzu ile on adet hisse senedi zayi olmuştur. 

İlk sahiplerinden Ticaret Türk Anonim Şirketine devren intikal etmiş 

bulunan iş.bu hisselerin ikinci nüshaları son sahibine verileceğinden mez

kur makbuz ve hisse senetlerinin hükümsüz oldukları ilcin olunur. 

Hisse numarası H. adedi Tarihi İlk sahibi 

123873 - 123982 
130 

148 

makbuz 
10 Karamu rsalda mukim Gelibolulu Emin 

10 23.2.1931 " " " 
5 18.3.1931 

25 

" 
Şişman Bekir'den Gelibolulu 

Emin'e intikal etamiş bulunan. 

1261 

8-3-1938 

Baş, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlarm111 derhal 
keser, icabında günde üc kaıe ahnabilir. 114s 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - --- ---Türk Hava Kurumu 
------- ------ -- -
~BÜYÜK PİYANGOSU~ - ------ Beşinci keşide 11 mart 1938 dedir ---- -- ------ Büyük ikramiye liradır ----50.000 
=: Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle:= 
=: (20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. := - -= Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden := 
=: bu piyangoya ittirik ediniz... 1-590 =: 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

- ANKARA PALAS -

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını istteyiniz. 1250 y hdl D ~ NAS\ll 1lAC1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~:ııı a o,ruer ııı: KANZUK . -

PAVİYONUNDA 

Her akşam ---- -E An karanın her tarafında Y enişeh- : . --- ----.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11ı. 

~ Heyeti umumiye toplanbsı ~ - -- -§ "Ankara Palas Türk Anonim Şirketinden:,, § - -- -: Ankara Palas Türk Anonim Şirketi Heyeti umumiyesi 30 mart :: 
E 1938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Ankara Palas ote- § 
E linde sureti adiyede içtima edeceğinden, hissedarların mezkur gün- : 
: de içtimaa teşrifleri ve malik oldukları hisse senedlerini Şirket : - -: merkezine kaydettirmeleri rica olunur. :: - -- :: 
; Müzakere ruznamesi berveçhi Citidir: § - -: 1. - Meclisi ldare raporunun kıraati : • = 

: rin en manzaralı yerlerinde acele : 
E satılık ev, arsa, apartıman : 

= Tel 2487 1197 = - -::111111111111111111111111111111111111111:: 

.................................................... 
Osmanbeyde 12 oda, bahçe ve 

garajı havi kargir 
GÜZEL BİR VİLLA 

ile yanında 10x23 metre 3 parça 
arsa satılıktır. Osmanbeyde Arpa 
suyu sokağında 12 numaraya mü
racaat. Tel:41647 1188 

.: 2. - Mürakıb raporunun kıTaatl -
E 3 - Bilinço ve kar ve zarar beuıbatınm t.eddk - imbata. ! 1"1:1mM!r 'Ve "'ldiiiMN 
: 4. _ Meclisi idarenin ve mürakibin zimmetlerin ibrası . . : 

E 5. - Meclisi idare azasının intihabı ve hakkı huzurlarının tayını E memuru aranıyor 
: 6. - Milrakıb intihabı ve ücretinin tayini E Muhabere ve dosya işlerinde çalış-
§ 7. - Meclisi İdare azasına Ticaret kanununun 323 ve 324 mad- : mış tecrübeli bir memura ihtiyaç var
: delerinde yazılı salcihiyetlerin itası. 1262 : dır. Bu işte ihtrsas sahibi olması şart
; l 1111111111111111111111111111111111111111111 llllll llllll llllllllllllll IJlllll lll,. tır. Talihlerin Ulus ilin memurluğuna 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarış.m, Esmer her tene tevafuk eden yegine sıhht krem· 

!erdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kimilen izale ed~r. ~arı~ 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhı gilzellık 
kremleridir. 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1-Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 _ Krem Balsamin acı badem, gece için. pembe renkli. 
lNGlLtZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

596 

Grib, 
Nevralji, 

Bas ve Diş Ağrıları, 
Artritizm, romatizma 

.... 
N -..... 

.:!1111111111111 Yenişehir çocuk yuvası 1111111111111~ -- -§ Modern bir ana mektebidir § 
- -- -E Kayıd ve kabul her gUn 9 - 16 Yenişehir inkılap sokak : - -: numara 15. Telefon: 1983 1161 : - -- -:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-

müracaatları. 

,..SiNiR HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 
Paris Salpetriere'den mezun 
Adliye sarayı hizası Sarraf 

Hakkı Ap. No. 5. Salı, cumadan 
başka saat 3 - 7 982 ~ 

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

§ Gül ve çam § 
- = 
~ merakhlarına § - -:: 110 çeşit bodur, yüksek, sar- E 
: maşık, parasal, yediveren güller, : 
: envaı çamlar, süs ağaçlan, salon : 
: yeşillikleri ve saire v. s •. Gül se- § 
: venlere kataloğumuzu gönderiyo-: 
:: ruz. Ortaköy GÜLCÜ VASİL = = 815 = 
.,11111111111111111111111111111111111111,. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi ıefi 
Her gUn saat ilçten sonra evin· 

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1179 

ULUS - 19. uncu yıl - No.: 5960 

İmtiyaz sahibi ve Baımuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neırlyatı idare eden 
Yazı tıteri MUdUrü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

m 
6a~ 

En eski nasırlan bile pek kısa biı 
!amanda tamamen ve kökünden çıka· 
rır. 

Umumt deposu: İngiliz feanzuk ec· 
~aneıi. Her eczanede bulunur, cidcl · 
ve mileaair bir nasır ilicıdır. 596 
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Dilnyanın en meşhur eksentrik dansörleri 

----------------------------------------: r-< 
~) -== ~ .. - · ------------------E -------------------------------:::ı ........ lml"ı ~dıilm ............................... == ----------Kato Leszay -Budapeıte'nin Büyük Operet Şarkıcısı 

Mercedes Hopkins 
Monden Dansöz 

Masaları tutunuz 1231 

734 

.... 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Okıürenlere ve 
ıöğüı nezlelerine Katran Hakkı Ekrem 

•ı:::===============================================::S 

YENİ SiNEMALAR HALK 
BU GECE SAAT 21 de 

Bayan Melek Tokgöz ve arkadaıtarı 
bestekar tanburt B. Salahaddin Pınar 

ve kemani B. N. Tekyay tarafından 
fevkalide konser 

GUndüz Seanslarında 
Atk - ihtiras - musiki ve nete filmi 

y AKAN PUS ELER 
Tino Rosai - Viviane Romence 

Mirielle Balin 
Seanalar 

.1ımıa.. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -""•nıır 

BU GECE 

Heyecanlı - hissi - aıkt ve fevkalade 
akrobatik numaralarile dolu almanca 

sözlü 

HARİKALAR CAMBAZHANESİ 

Bq rolde: LA JANA 

GUndU.z seanslarında : Uç SİLAH- ,.. 
ŞÖRLER Türkçe sözlü. l 
Seanslar 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de ~ 
Saat 11 de ten.zilitl matine ı . 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

Saat 11 de tenzilatlı matine 

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

Hediyelik eşyanızı bizden alın? 
Halil Naci Mıbçıoilu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
labeli: AU.ra Bankalar caddeai. T elefoaı 2111 5g5 


