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Falih Rıfkı Atay 
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hazırlamakta olduğu 

Tuoa arıları 
Unvanlı eaerini bitirmi9tir. 

Hatayın ilk seçim nizamnamesini tetkik edecek komite toplandı 
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Seçim İçin m abil bir proje verdik 
('"'"H~'t'~Yd'~kj'"''~;·ç'i';'"''t~·~;~·~"~""''I Ce b~J ü tta r ık civarında 
i t~~.~.~.!"'~.~.~.~"'.~.~~.~.~.~.~"'~.~~.~.~.~.~.I iki ingilil destroyeri me(hul 

Cenevre, 1 ( A .A.) - Halayda ya
pılacak ilk .eçim nizamnameairai 
tedkik etmeye memur milletler ce
miyeti komite.i bugün toplanmııtır. 

Türkiye müme.ıilleri, ıeçim ko
mi•yonu tarafından hazırlanan ni
zamname hakkındaki mülahazaları
nı bir mukabil proje ıeklinde komite

tayyarelerin taarruzuna uğradı 

lakenderundan güzel bir görünüş 

Tedbirlerimiz 
ucuzluğu temin 
ve müdafaa edecektir 

ye tevdi eylemiıtir. 
Komite, evvela ııeçim nizamname

ıinin cezai hükümler meselelerini 
tedkik etmek üzere bir tali komite 
teıkilini kararlaştırmıştır. 

Bunu müteakib komite derhal e
saı meselenin tedkikine geçmiştir ki, 
o da Hatay ana yaıaıındaki "komü. 
note,, kelisıe.inin telıiridir. Hatay
daki ıeçim tarzı bu tefsire bailıdır.,, 

Bağdat parlamenf osunda 

Sada bat dostluk ·ve 

hakem anlaşmalar1 

tasdik edildi 
-Hayat ucuzluğu savaşımız hakkında röportaj -

Yazan: C. K. 

Bağdad, 7 (A.A.) - Irak parl!men

tosu temmuzda İranla imzalanan hu· 

dud anl~sını 10 muhalife karşı 80 
rak alırlar: 1btiUUden evvel, hemen he- reyle kabul etınl§tir. Parl!nıento, Tür
men hiç et yemiyen franıuz köylüsü, kiye, Irak, İran ve Afganistan arasında 
1852 de nüfus başına 20 kilo et istihlak . . 
ediyordu. Bu miktar 1927 de 31; 1936 akdcdılen Saadabat paktıyle dostluk ve 
da 42 kiloyu buldu. Fransız vatandaıı- hakem muahedelerini ittifakla tasvib 

=tatanbulda ucuz eti, hükiimet, muh
telif meselelerin üzerinde toplandığı 
bir dav! olarak ele almııtır: Et, köylü
niln piyasaya arzettiği en esaslı mad
de, vatandaı ıihatı için en lüzumlu 
madde, iyi işler lıir mübadele organiz
ması için bir vahid - madde idi. 

(Sonu 6. rncı sayfada) !_eylemiştir. 
Cebelüttarık önünde İngiliz gemileri ve tayyareler 

Köylünün kazanması, vatandaş siha
tr ve iç mübadele organizmasını prog
ramrnm ön safına koyan Celal Ba
yar, eti bir tip ve örnek olarak hallet
mek istemişti. Bu hal tarzı, hayat ucuz 
luğunun gerektirdiği bütün teknik ve 
ilmi formülleri ihtiva etmekle bera
ber, vatandaşın vicdan ve §Uuruna da 
hitab ediyordu. İstanbulun et işleriy
le alakalı olanların mümenilleriyle 
yapılan 16 son kanun toplantısında, 
Celal Bayarm sözlerini, yalnız 1stan
bulun et meseleıiyle uğraşanlar değil, 
bütün memlekette mübadele hayatında 
~azifeai olanlar daima hatırda tutma· 
lıdır : 

"- UmumI olarak vatandaşların 
bayat şartlarını ucuzlatarak kolaylaş
tırmak kararındayız. ilk ağızda onla· 
rrn sağlığrnı korumak için gıda mad
delerini birer birer ele alarak ucuzla
tacağız. Bunun için her fedakarlığı ya
pacağız. Şimdi lstanbulda etten baş
lıyoruz:. 

Harice sattığımız Hatlar itibariyle 
ihracatta en ucuz satan biziz. Fakat 
Türkiyedeki perakende fiatlarımız, di 
ier memleketlerdeki satışlardan çok 
pahalıdır. Bunun manasını anlamak 
müşküldür.Et, başlıca gıda maddesi 
olduğuna göre, bu manzara, yalnız hü
lcümeti değil, vicdanları da alakadar 
edecek bir mevzudur. 

Biz masraflarrn, hükümete, bele
diyeye aid olan kısımlarından feda
karlık edeceğiz. Sizi de kendi hesabı
nıza bir fedakarlığa davet ediyorum. 

Bu, sizinle gitmek istediğimiz, nor
mal yoldur. Şayed bu fedakarlığa işti
rak etmezseniz, milli zaruret diye 
ifade ettiğim bu neticeyi sizsiz o
larak tahakkuk ettireceğiz. Ancak bu 
neticeyi sizinle beraber normal şe
kilde temin edebilir ve bu meselede 
~alışanların menfaatleri ile telif edebi
lirsek bizim için kazanç iki katlı olur· 

Çünkü biz, müşterek menfaatlere 
kıymet veriyoruz.,, 

Celal Bayar, bütün düşündüklerini 
Ye vadettikluini gerçekle§tirmiştir : 
air marta kadar günde 63 gram et yiye 
bilen istanbullu, o gündenbcri 90 gram 
et yiyebilecek bi'l" vaziyete girmiştir. 
Malına fiat düşmeden istediği gibi 
tnüşteri bulan hayvan sahibi memnun, 
istihlak arttığı için dünkünden çok 
kazanan mutavassıt memnundur. 

• 1(. • 

. İnsan hayatiyle uğra§anlar, et ia-
1ihlikini bir ıihat ve refah vahidi ola-

~ndr~ 7 (A.A.) ~ Amir~lık da~ ~~~~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

p. ~ 

' .... 

BE.ALİN 
o~ 

rJ ~ 
~ ~ olaypzik 

~O VllRŞOVll 
< o 

'--··\ 
Bresla'b \. 

'\ 
I 

o+ 
J-
~ 

olftdlfovi 

resi dün Paloı burnu açıklarında bat
mıt olan frankist kruvazörün Balear 
kruvazörü olduğunda hiç şüphesi ol
madığını bildirmektedir. 

Kruvazörün batması hakkında 
tafsiliıt . 

B. Prieto, frankiıt geminin batmaıı 
hakkında gazetecilere yeni tafsilat 
vermiştir: 

"- Cumhuriyetçilerin Mendez Nu
nez ve Libcrad kruvazörleri beraber
lerinde bir muhrib filoillası olduğu 
halde ilk defa olarak gece yarısını 45 
dakika geçe asi kruvazörlerine rastla
mıtlardır. Asi kruvazörler, muharebe 
e~me~sizin ~açmışlardır. Cumhuriyet
çılerın gemıleri, asi kruvazörlere saat 
2.15 te yeniden rastgelmişlerdir. Bu
nun Uzerine 4 ila 5.000 metre mesafe
den bir topçu düellosu başlamıştır. 

Destroyerler de İ§e karı-şıyor 
Sanşez Barketztgi, Almirante Ante

kuera ve Lcpanto torpido muhribleri, 
aıra ile dört, beş ve Uç torpil atmıtlar

( Sonu 8. İnci sayfada) 
Alman ekalliyetlerinin Avrupada yayılı,ını göıterir harita 

BENEJİN BEYANA il 

Çekoılovak Cumhur Rem 
8. Beneı . 

Çekoslovakyada yüz 
memurun 12 si almandır 

İçerde tek bir mesele var: 

Ekalliyetler • • 
ışı 

~ndra, 7 (A.A.) - Sanday Taymiı 

gazeteıi, Çekoslovakya cumhur reisi 

doktor Benetin bir beyanatını neıret· 

mektedir: 

B. Çemberlayn'in ingili:s ıi
lahlanma~ı hakkında Avam 
kamarmında verdiği izahat, 
italyan - ingili:s göril§meleri 
etrafında gelen haberlerimiz 
8. inci wyfadadır. 

Doktor Beneş bu beyanatında ez
cümle demiştir ki: 

"- Bizim için, içerisinde bir tek me
aele vardır ve o da ekalliyetler mese
lesidir. Bunun ilk safında da alman e
kalliyeti meselesi gelir. Biz, ekalliyet
ler hakkındaki muahedelere daima sa
dık bulunuyoruz. Bu hususta milletler 
cemiyetine karşı mesulüz. Avrupanrn 
ekalliyetlerimizle alakadar olmak bah
sinde manevi bir hakka malik bulundu
ğunu kabul ediyoruz ve dostlarımıza 
ve ilk safta Fransa ve 1ngiltereye ekal
liyetler hakkında arzu edtlen her tür
lU maJQmatı vermeye hanm:. 

(Sonu 8, inci saylıd•) 

F İ L İ S· T İ N D E 

Cenine harbi 
çok şiddetli 

oldu! 

Fili•tindeki karışıklıklar e•na
nnda Hayla'da çıkan bir yangın 

Kudüs, 7 (A.A.) - Cenine muhare
besi, isyanın batlangıcındanberi vu -
kua gelmi§ olan muh·arebelerin en şid
detlisidir. Arapların telefatı yüzü bul 
maktadır. Arablardan mürekkeb ufak 
bir takım gruplar, muntazam kıtala -
rın vücude getirmit oldukları çembe
ri yarmağa muvaffak olmuşlardır. Ve 
halen MaverayÜHeria sınırını geçme
ğe uğraşmaktadırlar. 

Fakat ia~e · güçlüklerinden dolayı 
(Sonu 8. inci sayfada) 

"'1Mfl:IJ:(lt3 7 Fa'-11l:te7U'l.7 o -

7 inci wyfamıida yii.~de yü~ 
ev kadını yeti§tiren 1. lnönii. 
Enstitii.aünde re ı i ı& i bir 
röportaj. ~tıı.t, ~ ~ 

Türk Dili 
kurumunun bir izahı 
Ankara, 7 (A.A.) - Kamutayda tet

kik edilmekte bulunan bir kanun proje 
ainde küçük sanatlar sözü yerine sa.na
at kelimesinin alınması hakkında Türk 
Dili Kurumundan Kamutayca veya bil 
lrilmetçe mütalea sorulup ceva.b alın • 
mıı olduğu yolundaki ıayialann ulr 
olmadığı Türk Dil Kurumu Genel sek
reterliğinden bildirilmiştir. 

Fıkra 

Her günkü haberler 
Madrid İspanyolları, Salamanka is

panyollarrnrn bir zırhlısını batırdrlar. 
Belki yarın Frankıo tayyarelerinin 
Barselon üzerine bir intikam uçuıa 
yaptıklarını İ§iteceğiz. Büyükharbda 
lransızlarla alman/ar arasındaki bo. 
ğazlaşma bundan daha az kinli ve ateı
li değildi. 
Kıtamızrn yarası ispanyada kanı· 

yor: bir dilden, bir dinden, belki bir 
ana babadan insanları bu kadar biribi
rine düşüren fikir a y r ı J ığı'. 
nın, ysrrn, eğer A vrupanın iki ideolo. 
ji cebhesi arasında bir çarpışma olar
~a, bizi nasıl bir faciaya şahid kılaca
ğrnı tasavvur ediniz. Kardeş kardttfl 
gülerek ateşte yaktığı, baba oğluna 
sevab işlemek için aslan pençesi altına 
atıp gülerek seyrettiği büyük taassub 
devirlerinin dehşeti içinde ya§ıyorus. 

Henüz iç sükünlarını koruyabil•n 
devletlerin vazifesi, miIIetleri maMYI 
ayrılığa ve ccbheleşmeye sevkeden bü· 
tün tahriklere kar§ı bilhassa dikkatli 
bulunmaktır. 

lnsaniyet, devirlik nöbetlerindf!l2 
birini geçiriyor: maddi bütün terak&i
le~ini, derin bir şuursuzluk içinde, tek· 
mıl manevI kazançlarını tahrib etmek 
için kul/anıyor. 

Garb alemi, mazide tenkid ettiğini 
şimdi, instenlcrinin zalim sevki altu;. 
da, kör körüne tekrar ediyor. Ôğündü
ğümüz müsbet ilimler dünyasının orta
srnda, ebediyen kaybolmuş olduğu 

zannolunan iki asyalı kelime yeniden 
zekayı §Üphelendiriyor: kader, tevek
küll 
Zamanımızrn tarihini, bir asır son

raya gidip okumak mümkün olsay
dı/. Fatay 
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Türk ve milliyet 
Yalnız Romanyada sayıları iiç yüz bini bulan hıristiyan türklerin ana 

yurdl~ t~masa g~lmcleri, çocuklarını tahsil için memleketimize gönder· 
melen nıhayet hır kaç yıllık çok kısa bir tarihe maliktir. Fakat bu kadar 
kısa bir müddet, uzu~ ~aı:nan unutulmuş ve ihma} edilmiş, her tarafı ya
bancı unsurlarla çevnlı hır halde yaşamış olan Gagauzların, türklük şu
ur.u~a tam bir imanla ve içten gelen bir heyecanla ermelerine kafi gel
rnıştır. 

Beni bu satırları yazmaya sevkeden, memleketimizde tahsillerini ya· 
pan Gagauz gençlerden Doğan Danın kendi muhitinin ve memleketinin 
intibalarmdan altlığı ilhamla yazmış ~lduğu ve yakında neşredilecek o
lan "Akıncılar köyü" isimli bir uzun hikayesidir. 

A~a dili olan türkçeyi, birkaç sene içinde edebi bir eser telif edecek 
~ad~~ ıle~let'?:1eye muvaffak olan bu ateşli Gagauz genci, rnnsup olduğu 
uç yuz bın nufuslu kütlenin, türkliik için sakladığı ve ergeç tezahür ede
ce~ olan geniş imkanlar hakkında bize küçük bir misal vermi§tir. Muh
tehf orta v_e yüksek rnekteblerimizde bugün okumakta olan besarabyalı 
v~~a dob~ıcalı hıristiyan türk gençleri, dürüstlükleri, zekalan, pratik ka
bılıyetlerı ve türklük idealine bağlılıklariyle muhitlerinde çok iyi intiba
lar uyandırmışlar ve kendilerini sevdirmişlerdir. 

Asırlarca ana kütl'eyle rabıtası olmadan, yabancı telkinler altında 
Y~şamı~ olan bu büyük türk topluluğunun, milliyetlerine ve dillerine 
gosterdıkleri eşsiz sadakat, türkün, soyuna olan derin ve sarsılmaz bağ
lılığının en güzel örneği değil midir? -YAŞAR NABi 

~eknik büro kuruluyor 
-------

Bütün ıehir iıleri tam bir 
kontrol altına alınacak 

iç Bakanlık, ~üyük Onderin program • nutuklarında itaret bu
yurdukları teknık büro tetkili hakkındaki kanun projeaiıni hazır
lamağa baılamııtır. 

Şehrimizde lilzum görülecek vali- J 
l~r~e bazı umumi müfettişlerin de iş· 
tır~k. edeceği bütün bakanlık delege-ı 
lerının de bulunaçağı bir konsey ku
rulacaktır. Konsey belediyelerin muh 
telif 'ehir meseleleri üzerinde aydın
latılmaları ile me,gul olacak, beledi· 
yelerin türlil işleri için kararlar ve· 
recek ve belediyelerin çalışmalarının 
yürUtUlmesini kontrol edecek, bu ça
lışma ıahalarma dahil işler üzerinde 
tedbirler alacaktır. 

Bu proje ile belediyeler imar fen 
heyetinin mevcud te§killtı !fepyeni 
bir tekle: .okuhnalı: wuTetiyle geni,le
tilecektir. Bu yeni heyet, ayrı ayrı 
fen heyeti, tcşkiJine mali kudretleri 
müsaid olmıyan belediyelerin işleri 

ü~er_i~de. me~gul olacaktır. Heyet şe· 
Jıircılık ışlerınde mütehassıs olan zat 
lardan mürekkeb bulunacaktır. 

Teknik büro, bu heyetin çalışma 
programını tanzim edecek ve mühim 
belediye işleri üzerindeki murakabe
yi kuvvetlendirecektir. Belediyelerin 
umumi nizamı üzerinde, belediyele
rin tenvir ve irşadı işinde nazımlık 
vazifesini görecektir. 

Et piyasasının 
tanziıni için 

kararlar 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Şehir 

meclisi et piyasasının tanzimi için ll
zımgelen kararları almak Uzere çar· 
famba gUnll fevkallde bir 1ıoplantı 
yapacaktır. Vali toplantı hakkında 

şunları sczyledi: 
"- Şehir mec1isinin toplanmasın· 

dan maksad belediye ile toptancı ka
sabların elbirliği yapmaları ve İstan
bulda inkişafa başlayan istihlakin de
recesiyle mütenasib bir şekilde vak
tinde kasablık hayvan yetiştirmeleri 
için lüzumlu kararları almaktır. 

Meclisten tahıisat ve bu işi layı· 
kiyle batarabilmek için icabında isti
fade edilmek üzere istikraz salahiyeti 
istiyeceğiz. Ticaret yapabilmek i~in 
de meclisten karar istiyeceğiz. 

Siircl'tc yeni bir kaza 
Siird vilayeti içinde Sason mınta

kasında yeniden iki kaza kurulması ka
rarlaşmıştır. İç bakanlık kurulacak o· 
lan bu kazaların merkez ve sınırları ü
zerinde tetkiklere ve hazrlıklara baş
lamıştır. 

ULUS 

Kamutay 

Encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aşa~ı· 

daki mevzular müzakere edilmiştir. 

Arzuhal enciimeninde: 

Encümene tevdi edilen arzuhaller
den ruznameye alınmıf olanlar hakkın
da vekaletlerden ve encümenlerden 
gelen cevablar ve mevcud ah.kim tet· 
kik edildikten aonra bu arzuhaller ka· 
rara bağlanmııtır. 

Dahiliye encümeninde: 

Köy kanununun bazı mactdelerinin 
değiştirilmesine ve mezkur kanuna 
yeni hükümler eklenmeıine dair olan 
kanun layihasının müzakeresine baş
lanmış ve dördüncü maddesine kadar 
müzakere edilmiştir. 

lktıMJd enciinumin'de-

Odünç para verme kanununa ek ka
nun 1iyiha11 müzakere ve kabul edil· 
miştir. 

M<lliyc enciimcninde: 

Tütün ve tütün inhisarı hakkındaki 
kanun layihasının müzakresine devam 
edilmiştir. 

Rii<lcc cnciimeninde: 

1683 numaralı askeri ve mUlkt tekaüt 
kanununun ıubay ve askeri memurlara 
aid tekaütlük sebeblerini izah eden 3 
ilncU maddesinin tadiline dair olan ka
nun liyihaaını müzakere etmiftir. 

Otobüs tahkikata fezlekeleri 
İıtanbul otobüı tahkikatına me· 

mur mülkiye müfettiflerinin fezleke
leri gelmeğe baılamıttır. Fezlekeler 
geldikçe tetkik edilecek ve allkalı 
mercilere verilecektir. 

Dil • tarih f akülteslne 
bir prolesör geliyor 

1 Sehir hayıfl 1 __ , 

Majeste Rıza Şah Pehlevi'nin 
Tahranda dikilen bir heykeli 

lran büyük elçiliğinde: 
Martın on beşinci sah günü Ma

jeste Rıza Şah Pehlevi'nin doğum yı
lı dönümil münasebetiyle şehrimizde
ki İran büyilk elçiliği bir suvare ter
tib etmiş, türk ve ecnebi birçok aile
leri davet etmiştir. 

Fran3ız bii.yiik el,,;iliğinde : 
Yeni fransız bilyUk elçiliği bina

sının tamamen açılışı münasebetiyle 
12 mart akşamı büyük bir suare veri
lecektir. Davetli olanlar, 1850 den e
velki tarihi bir şahsiyetin kıyafetini 
taşıyacaklardır. 

Yugoslavya elçiliğnde : 
Bu akşam Yugoelavya elçiliğinde 

Başbakanımız B. Celll Bayar'ın ha -
zır bulunacağı bir aktam daveti :yapı
lacaktır. . 
El wnadarı sergsi hazırlanıyor . 

Kültür Bakanlığı, mayıs ayı içinde 
sanat okullariyle, meslek mektebleri 
ve enstitüler tarafından meydana ge
tirilen elişleri ve sanatları için sergi 
evinde bir sergi açacaktır. Bunun i· 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Ankara çin sergi evinde hazırlıklara başla-
Dil, Tarih Fakülteıi almanca kürsü- B k l k u 

1 1 
A . mıştır. a an ı yurd gençliğinin el 

~.ı!. ~"!~-1..an :n:r--ı• edilen işleri ve el sanatları üzerindeki kabi-

rın Ankaraya hareket edecektir. d!n h;z;~a~::i:~n7." ;;;:~1:a::;~; 
Ulus: Şark dilltrl mütthassısr o- meslek mckteıbleriyle enıtitülcre bil· 

lan B. Htrbtrt Mtlzig Avrupada bü· dinni§tir. 
yük akisltr uyandıran ve haklunda 
gazetemizde de bir makale çıkmış o· Konser : 
lan Kemal Atatürk adlı eserin mu
harriridir. Kendisi ayrıca "Rıza Şah 
Pehlevi" adrnda başka bir eser de yaz· 
mıştır. 

Borsanın 

nakline 
An karaya 
haz1rhk 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Borsa a" 
ccntaları birliği reisile umumt katibi 
ve idare heyetinden bir lza borsanın 
Ankaraya naklinden sonra vaziyeti ve 
likidasyon itleri hakkında Maliye Ve· 
kaleti ile temaılarda bulunmak üzere 
bu akşam Ankaraya hareket ettiler. 

Haber aldığımıza göre İstanbuida çalış· 
mıı olan Madmazel Korman Padi'nin meı· 
hur Tapiya Holman Uba Kuba tango or
keatrHı 12 mart cumarteainden itibaren 
Karpiçte konserlerini vermeye baıhyacak· 
tır. 

muallimler ve •usust mektebler 
Kültür Bakanlığı, resmi mekteb

ler muallimlerinin talobelerirle daha 

yakından me.ıul olmalarını temin 
maksadiyle, hususi mekteblerde ders 

almalarının menedileceği etrafında 

İstanbul gazetelerinde çıkan haberler 
yalanlanmaktadır. 
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Memurlar için mühim bir 
• 
nızamname hazılllandı 
T ekaüdlükler, bu 
hükümlerine göre 

• 
nızamname 

yap11lacaktı r 
M~lki memurların sicilleri üzerinde tekaüdlüklerinin icrası ve 

tezkıye varakaları.~m .. hazırlanması ~~kkı~da yeni \ bir nizamna
me yapılmııtır. Mulki memurların sıcıllerı üzerine tekaüd edil
melerinin bu nizamnameye ıöre yapılmaıı tekaiid kanununda 
tasrih edilmittir. 

Kamu tayda 
Kamutay dün Fikret Sılaym ba9-

kanlığınıJa toplanmış hava saldırmala
rına karşı pasif korunma tedbirleri 
hakkındaki kanun layihası hüküme
tin isteği üzerine geri vermiştir. 

Refik İncenin Receb Tor hakkında 
arzuhal encümeninin 1099 numaralı 

karariyle yaptığı itiraza kar~ encü
men mazbata muharririyle itiraz sahi
binin, MiJh Müdafaa ve Maarif vekil
lerinin cevabı dinlenmiş ve neticede 
arzuhal encümeninin Milli müdafaa 
vekaletinin kararını teyid eden maz
batası kabul olunmuştur. 
Maraşh Mehmed oğlu Mustafa 

Kargının idam mazbatası tasdik olu
narak içtimaa nihayet verilmiştir. 

Adliye encümeni 

mazbata muharrirliği 
C.H.P. genyön kurulundaki işlerinin 

çokluğu dolayısiyle Kamutay adliye 
encümeni mazbata muharrirliğinden 
istifa eden Ankara mebusu Mümtaz 
Öğmen'in yerine seçilen Kocaeli me
busu Salah Yargı yeni işine başlamış
tır. 

ÇAGRI 
X Arzuhal encümeni bugün grup iç

timaından sonra toplanacaktır. 

X Maliye encümeni bugün parti 
grupundan sonra toplanacaktır. 

X İktısad Encümeni bugün grup 
içtimamdan sonra toplanacaktır. 

bölgesi kuruldu 

Devlet Şurasınca görülen bu 
nizamnameye göre her memur i
çin birinci ve ikinci derecede tez
kiye amirlri tarafmdan her sene 
bir tezkiye ki.iıdı doldurulacak· 
trr. Bu ki.ğıdda memurun bütün 
vasfı ve tabiati yazdacakt:ır. Yal· 
nız Devlet Şfiraaı ve Divanı Mu
hasebat reiai aza ve daire reiıle
ri bu nizamnameye dahil değil
dir. 
Başvekil, vekiller, vekalet müste• 

şarlan, umumi müdürler, müdürler, 
şube müdürleri, umumt müfettişler. 

valiler, elçiler, daimt maslahatgüzar
lar ,elçilik müsteşarları ,teftif heyeti 
reisleri, bulunmadığı halde ba, müfet
tişler, kaymakamlar, viliyetlerde mer• 
kez teşkilitına mensup en yüksek a
mirler, başkon&0loslar, konaoloalar an
cak gizli tezkiye kağıdı doldurabile
ceklerdir. Üçüncü dereceye kadar o· 
lan tezkiye emirlerini iki ay içinde her 
vekilet tesbit edecektir. Gizli ıtezkiye 
dolduracak memurlar tezkiye amirleri 
maiyetinde en az altı ay çalı9mı' ola
caktır. Gizli tezkiye dolduran Amirler
le bu yolda rapor yazan müfettişler 
garazdan veya hususi bir maksaddan 
dolayı hakikate uygun olmayan müta
leada bulunurlarsa evvela vazifesini i
yi kullanmamış. sayılacak ve bu iş tek
rarlanırsa kendileri ekil itibariyle te
kaild edilecektir. Bir memur hakkın· 
da iki satahiyetli makamın mütaleala
rında aykırılık görülürse daha üstün 
amirin kanaatine inanılacaktır. Gizli 
tezkiye verenler inziıbat komisyonun• 
da alakalı memurun evrakı konuşulur• 
ken orada bulunamıyacaklardır. 

Birinci derecede amiri vekil olan 
memurlarla umumi müfettişlerin müs• 
teşar, ve sefirlerin sicilleri üzerine t~ 
kaüde sevkedilmeleri icra :vekilleri he. ,.._ .... ._ __ ...... _ -· 

İrtikap ve irtişa şüphesi altında bu• 
lunan, kumar oynamayı itiyad edineQ 

Merkezi Bursada olmak ve Bile- kendisinin veya karısının cmlik ve 
cik vilayetini de ihtiva etmek üzere serveti ve ailesinin her günkü aarfiya
İ§ dairesinin on be~inci bölgesi te,- tı geliri ile aı~ülil olmayanlardan ge· 
kil edilmi§tir. "rek kendl ve gerek karılarının bütün 

Bu hususta hazırlanan kararname ıervet ve yaşayıf, kazanç kaynakları• 
Bakanlar Heyetinden çıkmıt ve ma- nı göıteren bir beyanname iıtenecek· 
hallerine tebliğ olunmuştur. Gene bu tir. İddialarını ispat cdcmiycnler te· 
kararnameye göre it dairesinin mer- kaüd edilecektir. 
kez tefkilltında ekonomik işler şube
si ismi altında bir şube daha kurul
muftur. 

Kütahya valisi geldi 
Kütahya valisi B. Sedad, vilayete ait 

işler üzerinde bakanlklarla temas et
mek üzere §ehrimize gelmiştir. B. Se
dad fehrimizde bir haf ta kadar kala
caktır. 

Bundan başka bu nizamnameye ~öre 
memurlar kanununda yazılı ihracı lü
zumlu gösteren işlerden batka memur
luk haysiyet ve §erefine uymayan kötü 
itiyad ve hareketleri gizli tezki~de 
yazılı olanlar da tekaiid edilecektir, 

Teknik büronun bu mesaisi, şehirl 
]erimizin gerek inşa ve gerekse bele
diyelerin Üzerlerine aldıkları halk 
hizmetlerinin sistemi bakımından çok 
faydalı olacaktır. Teknik büro, şe
hirlerin planları üzerinde de meşgul 
olduğundan, aynı şartları ihtiva eden 
§ehirlerimizde bir kuruluş ahengi el
de edilecektir. 
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Hıraızlık, emniyeti ıuiiatimal, do
landırıcılık, iftira giıbi fiilleri duyulUP. 
da kanuni lcafi delil bulunmamasından 
dolayı haklarında iki gizli tezkiye do
lanlar ve cumhuriyet rejimine uyma
yan ve memleketin içtimai nizamını 
bozmaia müıaid akideler yaymağa ça
lıştığı, gizli tezkiye varakalariyle te• 
eyyüd eden memurlar da tekaüde ıev· 
kedileccklerdir. 

iç bakanlık direktörler 

encümeni 
tç Bakanlık direktörler enclimeni 

dlin toplanmış, sağlık ve sosyal yar
dım bakanlığı tarafından hazırlanan 

iskan kanun projesini t etkik etmiftir. 
Encümen ayrıca ''Meni içtimaat ve 

tecemmu,, kanunlarını kaldırarak bu
nun yerine bugilnkü içtimai §artlara 
uygun bir tekilde emniyet genel di
rekt8rlüğUnce hazırlanan kanun pro· 
jeıini önUmlizdeki günlerde tetkike 
ba,ıayacıktır. 

Beı yılhk kültür proğramı 
Xültlir Bakanlığı, 7Uksek, orta, 

teknik ve ilk tedrisat için bet yıllık 
bir program hazırlamaktadır. Bakan
lık bu programın önümlizdeki yıl tat· 
bik mevkiine konulacak olan ilk ıene
ıi için JUzumlu tahsiaatın temini et· 
rafında çalıımalarına devam etmek· 
tedir. 

Yapı ve yollar kanun projesi 
İç Bakanlık, hu~ust bir komi91on 

tarafından hazırlanan yapı ve yollar 
kanun projeıini yeniden tetkika ka
rar vermittir. Projenin tetkiki sırasın 
da hazır bulunmak üzere İstanbul be· 
lediyeıi imar müdürü B. Zeki ıehri
miJe çağrılmıttır. 

Yabancı ismihaslar 
lstanbulda yabancı ismihaslar mü

nakaşasına karışanlar, bütün ismi
hasların Avrupa dmerinde de bir 
tek türlü yazılmadığını, bilmem, 
hatırlamışlar mıdır? 

Birka!; §ehir ismini ele alınız; ba
kınız, ka!; çeşid yazılır, ka~ ~e§İd o· 
kunur: 

London, Londres, Londra - Ha
gue, Hagen, Lahey-Belgrad, Beo
grad - Bruxelles, Brussels- Pra
gue, Praha- Varsovie, Varszava
Moscou, Moskva - Cologae, Köln 
- Vienne, Wien, Vienna - Buca
rest, Bucuresti - Rome, Roma, v..s. 

Eskiden bizim lstanbul'umuza 
lransızlar bazen Constantinople, ba
zen Stamboul, alman/ar bazen Kons· 
tantinopel, bazen Stambul derler,· 
lzmir'imizi fransızlar Smyrne, İngi
lizler Smyrna diye yazarlardı. Bu
na benzer birçok misaller de bulmak 
müşkDl değildir. 

Yukarıdaki misaller, ismihaslarrn 
bir milletten öteki millete değişik 
imla ve telaffuzlarla geçebileceğini 
göstermez mi? 
Meşhur ingiliz şairi Şeskpir'in adı 

yedi, sekiz türlü yazrlırdı. Şimdi 
masamın üstünde iki kitab duruyor. 
Bunlardan birisi ]. M. Dent kitabha· 
nesi tarafından neşredilmiş olan 
"Ta/es !rom Shakespeare", birisi de 
Warne kitabhanesi tarafından basıl
mıı ''The works of William Shaks
peare" dir. lki kitabda meşhur şai
rin adı, 1Jakınrz, biribirinden farklı 

imlilr~ yazılmıştır. 
S <t '\... ·eşlıur 1svi'1'e hbrama· • .-ı. 

nrnın adı: William Ttll, Guillaume 
Teli, Wilhelm Teli gibi üç şekilde 
yazılrp üç türlü okunmaz mı? 

Tanıdığım bir almaa müıteıriki, 
bundan yedi, sekiz sene kadar öa· 
ce yazıp Laypzig'e gönderdiği bir 
eserinde geçen Topbını isminia, o· 
radaki musahhihler taralından, pb 
harfleri f sesini verir diye, Tofane 
şekline konulduğunu söylemifti. 

O halde ismihaslarrn dj]jmize, 
i~inde miJrılleb konson vı vokal 
bulunmayan alfabemize göre yazrl
ması karıısında telaşlanmağa lüzum 
yoktur. Ben, bir takım muharrirle
rin yazılarında esas imlisın• uyıun 
olarak yazılmış yabancı ismihaslar 
görmüşümdür iri bunlar, ıncılc o 
muharrirlerin bir frenle diline v'1ııl 
olduğunu göstermekten baplc hiçbir 
işe yaramamııtır, . 

Uzağa gltmeğe ne hacet! bir buz 
dolabı mağazası, esas Jmlbını mu
hafaza etmek yllzünden lrüçllklii, 
büyüklü bir çok vatandaşa dolabının 
adını yanlış öğretmiştir: • 

Bir çokları frijider okunması 
/hım gelen bu kelimeyi - heceleri 
tek tek ve türk alfabesine ıöre oku
yunu• - (Fri·ıi-daire) diyı f usçı 
bir terkib ıibi okuyup 1idiyoıl11.T J. 

lJmer "Sey.fettin 

Evvelki gün (6 mart) büyük hiki.· 
)'ecimİ& Omer Seyfettin'in ölüm yıl· 
clönürnü idi. Sekaenine kadar da ya· 
ıasa genç kalacağına ıüphe olnuyan 
Omeı, on aekiz Mn• önce, daha pek 
pnç bir yqta hayata" tanata ıöz· 
lerini yumınuttu. 

Ömer Seyfettin, inkılab ve sanat 
terbiyesini ordudan ve "vatan cemi· 
yeti'' nin kurulcfuiu ufuklardan al· 
mıftı. Onun için kafası medeniyetle 
ve a-önHi ateıle dolu olarak yqadı, 

1udı ve öldü. 

Özdil inlolihını alkıılıyan aaflar 
arasında onu ıöremediiimize üzül
mekte haldı idik. Fakat bugilnUn ve 
yannm türk okurlanna hırakblt hlr 
awç ölmn •Mr içinde, hiç ıüpheıis, 
a-enç ve heyecanlı hiki.yedmis, ihti • 
yarlamaksızm, Y&fayacaktır. 

Şanghay' da hiidiıeler ! 

Şanıhay ismi, hütün y...,;lzünün 
tinirini oynatan kelimelerden hlriai 

olmuıtUI'. Onun için dün:raam her 
tarafmda olma11 l&)'et tabii röriinen 
hadiseler de, eter &u &üyük Çin .. h. 
rinde olacak ohana, hemen telrraf· 

larla yedi iklim, dört bucağa bildiri
liyor. Galiba, ıazete ve ajanı muha
birleri bu dünya kö~esine sükunu, 
huzuru ve aıayİfİ layık görememek -
teclir. 

Nerede ise Şanghay sokaklarında 
duyulan kuvvetli öksürük ve aksırık
lar da telgraflarla bildirilecek. 

Geçenlerde bir bar artistini ele ge· 
çirmek için birkaç fran11z bahriyelisi 
ile birkaç İtalyan bahriyelisi çarpış· 
blar; hemen ajanslar bunu bildirdi. 

Dün de Şanghay'da bir japon nÖ· 
betçiıinin bir amerikan mürebbiyesi
ne tokat attığı haber veriliyordu. 

Ne derainiz? Birincisi bir a9k, İ· 
kinci.si de bir terbiye hikayesi delil 
mi? 

Mahraca, karaca 

iki iqiliz gazetesi, fqizmin Ne
rüı'e kartı yt .. =:utadıiıru haber ve
riyor: 

Guya, Lord Halif akı, Bay Musoli

ni ile eaki kırallar kıralının arasını 

&ulacak ve Neıüs, kabul ederse, 
Adiaababa' daki eski sarayında otura· 
cak, ltalya'cl:!:oı da aenede on bin İn· 
rill zliraıı alabilecelcmiı. 

Bu haberi veren inıiliz a-azeteai 
"&u takdirde eıki imparatorun vazİ· 

~eti, Hincliıtan'da lnıiltere'nin hi· 
mayeaincle bulunan Mahraca'lara 
&emiyecek" diyor. 

Bu vaziyeti kabul edecek oluna, 
artık, koJU renkli sabık hükümdara 
mahraca ile kafiyeli bir isim bulma· 
b, ........ "Karaca'' demeliclirl 

Bu gizli tezkiye kiğıdları memurla· 
rm terfi vaziyetlerinde göz önünde bu
lundurulacaktır. 

ffavaJar lllDIJOf 

DUn ,ehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu Ye hafif rüzgarlı geçmittir. 
Günün en düfUk ııııı sıfırın altında 
5 en yükeek ısı ise 11 olarak kaydo-
1 unmuıtur. 

Yurdun Trakya ve Kocaeli mınta
kalariyle Karadeniz kıyıları bulutlu 
diğer mıntakalarr açık gec;ıniştir. 24 
saat içindeki yağıtların metrekareye 
bıraktıkları su mikdarları Rizede 8 
Gireaonda 6 Samsun ve Orduda 3, 
Kayseri, Sinobda 2, orta Anadolunun 
bazı yerlerinde bir kilogram kadar· 
dır. 

Karla örtUlU mıntakalarda karın 
kalınlığı Erzurum ve Karsta 39, Ulu
kı§lada 11, Vanda 9, Erzincanda 7 Kay 
seride 3 santimetredir. Yurdda en dU
şük ısılar Ulukışla ve Sıvasta 10, Kay 
seride 14, Vanda 16, Erzurumda 17, 
Erzincanda 18, Karsta 29 derecedir. 

En yilksek ısı sıfırın Ustünde İz· 
mirde 14, Antalyada 18, Eidrnedc 19 
derecedir. 
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~I ngiltere ve iki faıist 

devlet 
lngilterenin Roma büyük elçisi, 

lord Pöıt, Londraya gidip, Baıvekil 
Çeymberlen ve hariciye vekili Lord 
Halifaka'dan talimat aldıktan ve 
lt&Jyaya geri döndükten aonra artık 
İnciliz • İtalyan ıörütmeleri batla· 
blrf sayılabilir. Bu görüpnelerin mev
auu da in~liz avam kamaraamdaki 
llıünakaıalardan aonra kafi derece-
de aydınlanmııtrr: İspanya meaeleai, 
Habeıiatan meaele&i, Akdeniz nıeae
lesi, propaganda meeelesi, orta Av· 
hapa meaeleai ••• lıto Romada İngiliz 
büyük elçisi Lord Pörti ye İtalya ha • 
riciye vekili Kont Çiyano'yu gelecek 
hafta içinde ıııeıgul edecek olan 
llıeaelelerin b&şlıcaları. Bu meaelele
tin bazılan üzerinde anla~maya ya• 
lan bir ıörüı birliği de bugünden te
llıİn edilmi§tİr. ltalyanın "gönüllü· 
ler" hakkındaki ingiliz teklifini ka
bal ettiii resmen bildirilmİ§tİr. Bu 
teitlif de bilindiği gibi, lspanyaaan 
bM.aayyea mikdarda ''ıönüllü" çekil
dikten 80Dr&, Franko'nun muharib • 
la haklarını tanonaktan ibarettir. 
Frana teklifi çoktan kabul etmiıti. 
&.yet hükü:meti, birkaç gün eveliai
lle kadar, Franko'nun tanmmaam
dan evel çekilecek olan "gönüllü" 
llıikdan Üzerindeki rezervde ısrar e
diyordu. Sovyetlerin Londra elçiıi 
Mai.ki, eveliai gün Sovyet Rusyanın 
lca.yıdsız ıartaız İngiliz teklifini ka· 
bw ettiiini İngiliz bükü.metine bil
dirmiıtir. İngiltettı de anlatılıyor ki 
İtalyanın Habeıistan imparatorlu
iunu tanıyacaktır. Fakat bir defa bu 
Unparatorluk tanındıktan aonra bu 
memleketin ne tekilde idare edilece
ii İtalyayı ali.kadar eden bir me$C
ledir. Dün, italyanlann, eaki habet 
-paratonmu valiliie tayin etmeği 
dilfünmekte oldı:?t•anna dair bir ri -
•ayet ortaya ç.ıkt .'ek uzak gibi gö
.-\inen böyle bir ıhtimal, olsa olsa, 
liabeıiatanda ltalya hakimiyetini da
ha az maarafla kurup idame etmeye 
hrdım eder diye dütünülmüt bir 
teclbir olsa ıerektir. Yoksa lnsiltere· 
tlİı\ Ha.befiatandaki ltalya impar~
toırİufunu tan1111ak için böyle hır 
tartı ileri ~ beklenemez. H~
'-eieta•m bir Jmparatoru vardır: ~ır 
~fa bu tanındıktan aonra kendıame 
~ olan memleketin idaresini kime 
lridl edeceiini kendiai 'bilir. 

İtalya ile İngiltere araamdaki gö
tiitmelerin en enteresan eafhasmı 
t.,kil edecek olan Akdeniz meselesi 
hakkında henüz bilinen bir ıey yok
tur. Bu belki de müzakereler ilerle
dik~ aydınlanacaktır. 

Fakat birkaç günden beri, Londra 
•e Berlinden gelen haberler, lngilte
l'e ile Almanya araamda da müzake
t'elere batlama.k iç.in hazırlık yapıl
makta olduğunu bildirmektedir. 1n
tilterenin Berlin büyük elçisi Nevil 
lienderson, Hitler ile uzun bir gö
t'Üfme yapmıf. Bugün de alman 
hariciye vekili Ribentrop, Londrada 
hwunacaktır. Fakat Ribentrop, ingi
liı hükümet merke:ı:ine hariciye ve -
le ili aıf at ile değil, büyiik elçi aıfatile 
tidiyor. MalUındur ki, Ribentrop, 
lllhatm ilk haftasına kadar Alman -
hıun Londra büyük elçisi idi. ve ha
t'iciye vekilliiini deruhde etmek için 
.\)manyaya alelacele çağrıldığından 
londradan resmen ayrılamadı. Bi
tıaenaleyh itimadnamesini geri al
lbak için Londraya ıitmektedir. Bu
!lunJa beraber hafta sonuna kadar 
londrada kalarak İngiltere hüküme
tile yapılacak olan görüımelerin ze
llıinini hazırlayacaiı bildirilmekte
dir. MaJUındur ki İngiliz - alman gö
t'iitıneleri için zemin hazırlıiı, Hali
f aka'm birkaç ay evel Berline yaptı
iı seyahat ile baıJamıftr. Bugün o ae
hhab tertib eden Ribentrop da ae
)ahatı yapan Halifaka da hariciye 
~.ıtili olmutlardır. Binaenaleyh eğer 
ltıgiJtere ile Almanya arasında bir 
~lapa burünkü politika imkan
llrınm çerçevesi içinde ise, bu iki a -
dıun, bu iti baıarabilmelidir. Fakat 
hıa müzakereler müabet veya menfi 
ll~iceye varıncaya kadar bu görüt -
'-'eler etrafında en ufak malUınatın 
dıtarı aızacağından ümidi kesmek 
li.:ınndır. HitJer, göriifme mevzuu
lluıı gazetelere akaetmer.ini, bu mü
lllcerelerin müabet neticeye varması 
~nnından bir feli.ket addeder. 
~i:ıli diplomasi bu meaelede en ileri 
lcerteaine rötürülmüttür. 
Anlaıılıyor ki Almanya~- günün 

lalrola.aı bedbin ıörünmektir. Alman 
8lıetelerinin hepai de bir ağızdan, 
--~ic:e hak.kında hiç ümidleri olma
~"'larını yamıakla iktifa ediyorlar. 
lltiliz gazeteleri böyle disipline tabi 
:•lbaınakla beraber, yazılan ıeyler 

e tahminden ibarettir. Bu müzake
l"~leri ıizli tutmak ve hatta bunlara 
: ... ._.•nıiz bir mahiyet vermek İngil· 
.... •nin de itine elverir. 

t .. katta İngiltere, Almanya ile yap
i:tı müıakerelerin ltalyadan, ltalya 
)~Phğı müzakerelerin de Alman-

aiali lutulmuına taraftardır. 

U L"U S 

DÜNYA HABERLERİ 
~ . . 

Moskova davasında 

Zanhlar yeniden 
itiraflarda bulundular 

Moakova, 7 (A.A.) - Sovyetler Bir- ri vardır ve bunu biliyordu.,, 
liği yüksek mahkemesinin bu sabahki JUüddciumuminin sözleri 
celsesinde Buharin'in isticvabına de-
vam olunmuştur. 

Maznun sağcıların suykasd teşeb
büsü hakkında izahat vermiştir. Bun· 
lar Kremlinin işgalini ve sovyet reji
minin yıkılmasını hazırlıyorlardı. Bu
harinin ve Rikofun idaresi altında şi
mali Kafkasya ve Sibiryadaki çiftlik 
sahihlerinin oralara gönderilen Lis
mont, Slepkof ve Yakovenko tarafın
dan isyan hareketleri tertib .lmiş

tir. 
Dolambaçlı ccvablar 

Buharin, müddeiumuminin sualle
rine dolambaçlı yollarla cevab vermek 
istemiş, fakat Rikof, çiftlik sahihleri
nin isyan hareketini hazırlamak yo
lunda sağcıların şimali Kafkasyaya 
gönderilen ajanlar vasıtaaile ecnebi 
memleketlerde bulunan kazak ve beyaz 
rus mültecilerile irtibat peyda ettikle
rini ifade eylemiştir. 

Ru.syadan ayırtılmak istenen 
yerler 

Buharin, ifadesine devamla, Kara
hanla 

4alınan faşistleri arasındaki mü
zakerelerden haberdar olduğunu inka
ra teşebbüs etmiştir. Bu müzakereler 
Bielorusyanın, Ukraynanın ve diğer 
yerlerin Ruıyadan ayrılmasını istih
daf ediyordu. Bununla beraber Buha -
rin sağcıların konuşmalarını Karahana 
bildirmiş ve onun da bunları tasvib ey
lemiş olduğunu itiraf etmiştir. 

Cmm1tlu k ve !tabotaj 
Müteakiben mahkeme Buharin, Ri -

kof ve Şarangoviçin ifadclerile şunu 
tesbit etmiştir ki, sağcılar grupu, Bie
lorusya'da Goboded, Çerviakof ve Şa
rangoviçin faaliyetlerilc Polonya ca
sus teşkil!tlarının direktörleri casus
luk işlerile uğraşmışlar ve memleke
tin müdafaa kabiliyetini baltalamışlar
dır. Bu hususta B ielorusya'da iş başı
na kendi adamlarını geçirmişlerdir. 
Maznun Rikof, sağcıların Bieloruaya
yı Polonyaya videtmit olduklarını iti
raf eylemiştir. 
Buharin - Hocaef kar§ı karşıya 

Buharin ve Hocaef karşılaştırıl

mıflar ve Buharinin Hocaef'e sağcılar 
bloku ile alman faşistleri arasında bir 
anlaşma mevcud olduğunu bildirdiği 
ve Hocaefi de ingilizler mümasil bir 
anlaşma yapmaya memur eylediği an -
latılmıştır. 

Gene Buharinin isticvabından anla
şılmııtır ki, Karahan, sağcıların tali
matı dahilinde alman faşist mahfilleri 
ile müzakerelerde bulunmuş vıe mez
kur almar. mahfillerinin şartlarını sağ
cılara bildlnniştir : 

.~artlar 
Almanlara, Rusyadan bazı parçala

rın verilmesi, Fransa ve Çekoslovakya 
ile olan karşılıklı yardım paktlarının 
feshi ve Almanya ile askeri bir ittifak 
akdi. 

Sağcılar bu şartları kabul etmişler
dir. 

Buharin ve Rikof gene ifadelerinde 
itiraf etmişlerdir ki, sovyet rejimini 
devirmek için memleketin sınırlıırı 
alman ordularına açık bırakılacaktı. 

Bllluırin ca.m.duk etmemi~ 

Bunun üzerine milddeiumumt şöyle 
dcmittir: ''Bütün bu ifadelerden şu 
netice ırıkarılabilir ki, gerek Rikof'un 
gerek Buharinin mensub oldukları 

grupun casusluk i~lcrile de meı&ul ol
duğunu biliyorlardı.,. Her iki maznun 
bunu kabul etmiştir. 

Bayan Y akoleva' nın 
anlattıkları 

Bu sabahki celsede şahid olan Ba
yan Yakovleva dinlenilmiştir : 

1918 denberi solcu hiikümetlerin a -
rasında bulunmuş olan Bayan Yakov -
levanın ifadesine göre, grupun şefi o -
lan Buharinin muayyen bir planı var
dı: Sovyet idaresini başta Lenin olmak 
ilzere devirmek, Lenini, Stalini ve 
Svıcrdolfu tevkif edip öldürmek ve 
solcu komünistlerle ihtilalci sosyalist
lerden mürekkeb bir hükümet kurmak. 

Kaybolan zabıtl.ar 

Bu program Luttarin tarafından 
Moskova bölgesi parti bürosunun bir 
toplantısında izah olunmuştur. Fakat 
solcular mağlub olupta Lenin taraftar
ları muzaffer çıkınca Buharin bu bab
daki hattın ilerisi için fena olabilece -
ğini söyliyerek Bayan Yakovlevadan 
zaptın dosyadan çıkarılarak yakılma
sını istemi§ ve bu zabıt da o zaman 
kaldırılmııtır. 

Buharin, 1918 de Lenin hükümetini 
devirmek, ve Lenin, Stalin ve Sverdlo
fun tevkifi bahis mevzuu olduğunu iti
raf eylemiştir. 

Bir tek:ıib 
Paris, 7 (A.A.) - Krestinıki'nin i

fadesine göre kendisine Berlinde 1928 
sene.inde mühim mikdarda para ver -
mi§ olan B. Alfred Roamer, müddeiu
mumi Vi§inski'yc bir telgraf çekerek 
Krestinski'nin bu iddiasını kati suret
te tekzib etmiştir. 

Dış /fler Bakanı B. Bek 
Roma. 7 ( A.A.) - ltalya hariciye 

nazırı Kont Ciyano ile Polonya harici • 
ye nazın Bek arasındaki mülikat iki 
saat kadar sürmüıtiir. Muıolini öile • 
den sonra Polonya hariciye numıu 
kabul etmiıtir. 

Bn. ve 

İspanyad~ 

Yeni İtalyan 
askerlefİ mi? 

Londra, 7 (A.A.) - Deyli Herald 
ıazete.ainin Cebelilttank'taki muhabi· 
ri, B. Muıolini'nin İspanya iç harbını 
bir an evvel bitirmek için aon bir gay
ret olarak yeni kıtalar gönderdiğini ha
ber veriyor. 

Muhabir, geçen hafta Gradiska ha ... 
tane gemisile Antonyo .Sigfottaı'ın ku
mandasında kilçilk bir torpido muhrip 
filosunun Kadikse garp Trabluıundan 
beş bin asker naklettiğini ve bu kıtaa -
tın Guadalajara'ya sevk edildiğini yaz
maktadır. 

Macarlstana yeniden 
yahudl muhacir 

kabul o;unmıyacak 
Budapefte, 7 (A.A.) - Din işleri 

bakanı B. Homan, Sentes hükümct 
partisinin bir toplantı&ında htikümct 
pro&ramının, cumartesi gilnU B. Da
ranyi tarafından izah edilen, yahudi 
meselet0ine dair kısmı hakkında bazı 

tamamlayıcı izahlar vermiştir. 
Bakan, Macari&tanın, bu meselenin 

halli için kanuni vasıtalara malik ol
duğunu bildirmi§tir: 

1- Hıristiyan macar gençliğinin eko
nomi hayatına hazırlanmak üzere ta
lim ve terbiye&i, 

2- Kanururnz yahudi unsurlarının 

sürülmesi ve yeni yahudi muharici ka
bul edilmemesi, 

Bu makaatla hükümet yabancıları 
kontrol için bir hükümet komiseri ta· 
yin edecektir. 

Bakan, hükümct programının milli 
hıriatiyan, a0&yal milliyetperver ve 
aağ rasist olduğunu bildirmi§tir. 

l ' eniden silahlanma ve 
macar ba ını 

Budapeşte, 7 (A.A.) - Matbuat ye
niden silahlanma programının ilanını 
memnuniyetle lrartılamakta ve mim 
mildafaayı ehemiyetle kuvvetlendir
menin zaruri olduğunu kaydederek 
hilkümetin bu programı ihtiyatla ilin 
etmeıini umumi olarak ta&vib etmek
tedir. 

Bertin mahf illcri de nutkıı 
tasvib ediyorlar 

Berlin, 7 (A.A.) - Gazeteler Daran
yinin dün ak9am söylediği nutkunu ta
mamiyle tasvib etmektedirler. 

Berliner Tageblat gazetesi yazıyor: 
Bahis mevzuu olan bütün milletin 

iyiliği için sarfedilen bir gayrettir. 
Daranyinin tasavvuru Tuna havzasın
da politikanın inkiıafı icablarına ta· 
mamiyle uymaktadır. Bu silahlan
ma programı Avrupa sulhu için kıy
metli bir yardım mahiyetindedir. Bu 
silahlanma programı Avrupa sulhu i
çin kıymetli bir yardım mahiyetinde
dir. Bu program Macaristanın Roma • 
Berlin mihverinin çerçeveıi içinde 
gUttUfü siyasetin icabı olan sulhu te
min etmek vazifesini ifa etmesine yar· 
dun edecektir. 

arkodaılar1nın 
Buharin müddeiumuminin sualine 

cevaben casusluk etmediğini söylemiş
tir. Bunun üzeriM müddeiumumi Ri
kofu sorguya çekmiştir. Rikof, Bielo
rusya grupunun başta Çerviakof oldu
ğu halde ve bizzat kendisile ve Buha. 
rin ile irtibat halinde polonyallarla 
casusluk yaptıklarını itiraf eylemiştir. 
Buharin bunu inkar etmek istememiş
tir. Fakat Rikof ısrar etmiş ve demiş -
tir ki : 

yar1n 

Tokgöz 

akıom verecekleri konser 

"- Buharinin casusluklardan habe-

Bu, lngiltereye politika tabiyesi ba -
kımından büyük bir üstünlük temin 
eder. Gerçi Romanın Berlini, Serii
nin de Romayı müzakerelerin gidi
tinden haberdar etmesi, iki devlet 
arasındaki anlapna iktizaııdır • . Fa
kat her ikisi de karıı tarafın bütün 
hakikati söyliyeceğinden daima fÜP
helenecektir. Gizli diplomasi ile it 
görenlerin prenıipi, her ıeyi en ya
kın doata bile söylememektir. Sözün 
kııaaı, lnıiltere, her iki f aıist dev
letle aynı zamanda fakat ayrı ola
rak müzakereye giriımekle, ilk a· 
vantajı temin etmiıtir. Çünkü arada
ki sıkı fıkı dostluğa rağmen, Alman-
ya ltalyanm İngiltere ile anlaııp 
kendisinin açıkta kalmaamdan, İtal
ya da Almanyanın İngiltere ile anla
tarak kendisinin aynı vaziyete düt
mesinden endite edebilir. 

A. Ş. ESMER 

Bn. Melek Tokgöz B. Nobar Tekyay ve B. Salahaddin 
Pınarla beraber 

İlk konserini Yeni Sinemada bU
yilk bir muvaffakıyetle veren ses sa
natkarı Bayan Melek Tokg8z ve ar-

kadaşları. ikinci konserlerini yarın 

aktam vereceklerdir. 
Beıtekar tanburi Sılihaddin Pı· 

.. ve Nobar Tekyaıy gibi alaturka 

.usikinin tanınmıt ve her .zaman tak• 

dir edilmi' iki otoritesinin ittirık et
tif i bu konserin birincisi kadar al ika 
g8receği ,upheıizdir. Briçok yerler, 
şimdiden angaje edilmiştir. 

Bayan Melek Tokgöz ve arkada,
larr, yarın akşam için yepyeni ve çok 
zengin bir program hazırlamı,lardır. 
Konser, tam saat dokuzda ba§layacak
tır. 

· · - -

Bankacılarımiz 

Londrada 

Bir İngiliz gazetesinin 
türkiyeye dair yazdıkları 

Türldyenlı bllanlınıı 

sayıp dökmek bir peri 
11111111 söylemele benzer 

1 mart tarihli Deyli Telegraf -
Morning Post gazetesi yazıyor: 

Dün, Savoy otelinde Londrada bu
lunmakta olan türk bankacıları heye
tine verilen bir öğl e ziyafetinde Tür
kiyenin ikinci endüstri pllnı hakkın-
da tafsitat verilm işti r. · 

Bankacılar tekn ik ve finans bakı
mından yardım teminini ümid ettik
leri bu program~a şunlar vardır: 

1 - Altı, yedi liman inşas ı. 
2 - Madencilik makinaları, loko

motif, silindir ve gemi satın a lınma

sı. 

3 - Kimya fabrikaları kurulması. 
4 - Dokuma fabrikalarının ıbüyü-

tülmesi ve bUyUk bir sulama progra
mı. 

Ziyafet Birleşik Afrika kumpan
yası tarafından verilmiştir. Bu ziya
fete bu kumpanyanın direktörU ve 
Levcr kardeşler ile Unilever Limited 
şirket inin başkanı Bay F . D'arsi Ku
per riyaset etmiştir. 

Başkan bu ziyafette verdiği bir 
söylevde Türkiyenin on beş yıl için
de gösterdiğ i dikkate de ğer ekono
mik gelişmeden bahsederek demiştir 
ki: 

"- Türkiyenin başarrlarrnr sayıp 
dökmek, bir peri masalı söylemek gi
bi bir §Cydir. Karşrla~rlan güçlükler 
göz önünde tutulacak olursa, başka 
bir memleketin, endüstri ve !inamı; ta
rihinde bunun bir e§ine tesadüf edi
lemez. 

Orı be~ .<rene {;net'! Tıirkiye. aşağı 
yukarı. işe sılrrdan baflamııtı. Orta
da tmdüstrl, ticaret ve li1111ns için ha
zrrlanmış pek •z remin vardı: ve ya
hut hiç yoktu. Bugün bütün memle
kette, f erdln her şeyden fazla değer 
verdiği bir şey mevcuddur ki o da 
emniyettir . ., 

Türkiyenin başardığı başarılan an
latan hatib demiştir ki: 

"- Bir demiryol programı, he
men he111en, tamamlanmıştır. Binler
ce mil uzunlulunda demiryolu, 111ağ1 
yukarı, hepsi devletin kendi geliriyle 
inşa olunmuştur. Pamuk dokumacr/ı -
ğı sahasında bir fabrika modernleş

tirilmiş, beş tanesi de yeniden ya· 
pılmıştır. Bir seneye kadar şeker f ab
rika planları tamamlanmı~, şeker it
halatı tamamiyle durdurulmu~ ola
caktır. 

Mevcud yünlü dokuma fabrikala
rının muhtaç olduğu yün ipliğin mü
him bir kısmım bir yünlü iplik fabri
kası temin etmektedir. 

Biribiri ardınca şehirler elektrik 
cereyanına kavu~maktadır. Ne yazık 
ki lngilterenin Türkiyenin vücuda 
getirdiği bu eserlerde, Gereği gibi 
his~esi yoktur. Fakat şimdiye kadar 
yapılmış olan yanlışları düzeltmek i
çin geç kalınmış değildir ... 

Yakında LQndrada bankasının bir 
şubesini açacak olan TUrkiye İt Ban
kası genel dlrektörU B~y Muammer 
Eri,, 10,000,000 ingillz lirasına mal· 
olan birinci he, yıllık programın ame
li olarak nihayet bulduğunu, bu plln
da demiryolu inşası ve şeker endüs
tri&i inkişafları dahil olmadığını söy
lemiş ve kendi memleketinin ilerde 
yapılacak işlerde bUyilk Britanya ile 
laz ımgelen nisbette bir işbirliğ i yapı

lacağı hakkında Umidlcr besledi ğin i 
ifade etmiştir. 

Dealıbuk miiesseselerlm 
Kıymet blclllyor 

İstanbul, 7 (Telef onla) - Deniz
bank müesseselerine kıymet biçecek 
komisyon hafta iırinde toplanarak ça
lışmaya başlayacaktır. İlk olarak ts
tinyedeki fabrika ve dok tesi&atına 
kıymet biırilecektir. 

Çorum' da yangın 
Çorum, 7 (A.A.) - Şehre iki mil 

mesafede Bcydeli köyünde çrkan ıyan 
gında bir ev tamamen yanmı, ve i· 
çinde bulunan aileden iki çocuk kur
tarılamıyarak ölmüıtilr. Anaaı ile bir 
çocuk da ağır varalı olarak kurtarıla
bilmiştir. 

lzmlrde bir ziyafet 
İzmir, 7 (A.A.) - trmir villyet 

umumt meclisinin mesaisine aon ver
mesi mUnasebetiyle, bu akpm C. H. 
P. tarafından İzmir PalH salonların
da Uyeler terefine bir zlyat't wril-
mlftlr. i. 

. . " . ... 
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Hayatı ucuzlatmak 

TAN'da Ahmed Emin Yalman haya• 
tı ucuzlatmak için fili tedbirler almaya 
bqlanut olan hükümetin bu arada la• 
tanbul'da et fiatlarını indirmek sureti· 
le müstahsillerin ve müstehliklerin le • 
hine yerinde bir müdahalede bulun• 
muş olduğunu anlatıyor, bu müdahale
yi daha geniş ölçüde tatbik ederek da
vayı esasmdan halletmekle maksada da 
ha iyi vanlacağını söyliyerck diyor ki: 

" lıi kökünden hallebnek için ,ark• 
ta et aanayiinin kurulması, soğuk ha· 
va tertibatlı vapurlannuzın gelmesini 
beklemek zarureti vardır. Fakat bu· 
günden de halledilecek i,ler eksik de • 
ğildir. Bunlardan biri füzuli mutavas
aıtları azaltmaktır. Diğeri de İstanbul· 
da et Üzerine çalışan iktısadi amillerin 
rollerini umumi menfaat bakımından 
aydınlatmaktır. Et nakliyesinin, soğuk 
hava tertibatındaki vaziyetinin. mezba. 
ha i,lerinin ve banak ve aa.İreye aid ti• 
cari mecraların inhisar mahiyetinde ol· 
duğu ve umumi menfaate aykırı man • 
zaralar arzettiği söylenmektedir. Bu 
sözler ya doğrudur, yahud da nlkib 
menfaatler tarafından ortaya atılımı 

mübalagalı rivayetlerdir. Her halde bir 
taraftan halkın gıdasına diğer taraftan 
hayvancıJık gibi bir servet kaynağına 

taalluku olan hayati bir mesele de bu 
kazanç yapılan hizmete ve konulan ser
mayeye sdu sıkı uygun olmalı, serbest 
rekabeti kesecek bir inhisara v~sa 
böyle bir resmi veya fili inhisar ancak 
umumun menfaatine göı e ve açık bir 
surette kurulmalıdır. 

Et meselesinde yapılan tecrübe. 
çok mühim bir noktayı bir .defa daha 
teyid etmiştir. O da şudur: Ticaretteki 
ve hükümet ve belediyelerce alınan ver
gi ve resimlerdeki yüksek niabetler ıe· 
lir temin etmez. Aksine olarak il<tıaadi 

devir \'e harekete engel olur ve gelirleri 
kökiinden keser. istihlak eaimllerin• 
den hangisi indirilmişse istihlakin der
hal fırladığı ve az bir intikal müddetin· 

·den sonra yükıek nisbet zamanında ol-
d.~ğu.~d~ çok fazla varidat alındığı gö. 
rulmuıtür. Şuraaına ıiiphe yoktur ki 
her kilo et başından, tüccarın, nakli
yecinin. hüküme.tin, belediyenin da. 
ha az kar veya gelir alması, hem eti 
yetiş.tirenlerle yiyenin yüzünü gül
dürecek, hem de diğer alakalı taraf· 
ların d~ ni&beten kaybettikl~ini, 
fazla i.tihlik aayeainde kazanmala. 
rına yol açacaktır.,, 

BE~UN - ROMA MiHVERi 
ETRAFJNDA 

SON POSTA'da Muhiddin Bir
gen, son zamanlarda lngilterenin 
Almanya ve ltalya ile ayn ayrı müza
kerelere giritmesi üzerine Roma • 

Berlin mihverinin saraıldığını ve za· 
fa uğradıiı kanaatine kapılanlar ol· 
duğunu kaydederek diyor ki : 

''Fakat §İmdi görüyoruz ki İ§ öyle 
değildir. Bertin ve Roma Londra ile 
ayrı ayrı konuJuyorlar; yıu"ıud da, 
konupnaya değilse bile, kon~a 
hazırlığı yapmak üzere temasa geç• 
ıniflerdir. ltalya ile konuımalar Ro
mada, ln&iliz sefiri Perth ile bizzat 
Mu.alini arasında yapılace.k. Al· 
manyadan gelen haberler de gösteri
yor ki yeni hariciye na:ı:ırı bugünler
de Londraya gidip sefaret vazifeaİn· 
den çekilmesi münasebetile bir vedi. 

ziyareti yapacak. Bu ziyaret esnasın
da da İngiltere r icali ile bir temasta 
bulunacak. Bu temasın gayesi, Al
manya ile lngiltere arasında batla
ması her iki tarafça da arzu edilen 
anla§ma müzakerelerine bir esas ha
zırlamaktır. 

Bu suretle Üç unsurlu ve üç ayaklı 
bir müzakere ba§larken gerek Ro
madan ve gerek Berlinden çıkan ha· 
herler gösteriyor ki müzakerelerde 
üç unsur ve Üç ayak olmakla bera~ 
ber ancak iki taraf vardır. Berlin 
Londrada konuımak için Roma ile, 
Roma, Romada konuımak İçin Bet"
linle anlafarak hareket etmeye ka • 
rar venniı görünüyorlar. Her iki bat
şehirde oturan muhtelif dünya gaze-
teleri muhabirleri bu noktayı teyid
de ittifak ediyorlar. 
Şu halde Berlin • Roma mihveri 

henüz ne kırılmıf, ne bozulmuı ve ne 
de gevıemiıtir. Her iki tarafın gös
terdiğ temayüllere göre, ,imdilik ol· 
ıun mihverin sağlam durd'uğuna inan
mak lazım geliyor." 

Bugün ••ilam rörünen mihverin 
ileride ıevıemeai ihtimali üzerinde 
dütünen muharrir diyor ki : 

''Batlayan müzakerelerin yakın 
zamanlarda müsbet neticelere vara
mıyacaiı korıkularını doğuran aebeb
ler de zaten buradadır. Berlin-Roma 
mihveri ne kadar çok gevıer ve za
yıflarsa müzakereler o kadar kolay 
bir anlatmaya varır. Bu mihverin 
gevıemediii müddetçe de miizakere
ler uzun ve çetin, netice de ıüpheli 
olacaktll'.,, 
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Gabriyel Danunıiyo 
l'azan: Re§ad Nuri DARAGO 

Yemen prensi 
Hüseyin Romada 

Prens Türkiyeyi ve 
Arab memleketlerini 

• 
ziyaret edecek 

ZEYL 
Ölüm, bir çehrenin çizgilerini, bir 

şahsiyetin kusurlarını hafızamızdan 
nasıl silerse bir muharririn bir sa-. ' 

Fransa'da sembolistleri veya Remi dö 
Gurmon gibi "dimağ sanatkarları,, nı 
vücuda getiren bir devir, ltalyada za· 
ruri olarak Danunçiyo şeklinde te
celli edecekti. Dikkate şa:yandır ki 
Avrupanın sanat kaygılarından başlı
caları o sıralarda her zamandan daha 
çok gündeJik hayatın üstünde bir ya
şayış tarzı davasını gütmek ve bu da
vayı bir nevi sarhoşluk, garib bir ga
leyan, daha garib bir şuursuzluk için
de hakikatleştirmeğe çalışmak olmuş
tur. Bunların psikolojik ve sosyal se· 
bebleri kolayca izah edilebilir. Fakat 
burada ''netice" ile meşgulüz. Netice 
şu oldu: Danunçiyo'nun ifade ettiği 

suni, fakat sihirli ve emsalsiz alem. 
beşer muhayyelesi, hayatı unuttura
cak kadar tatlı alemleri yarattı ; Av
ı-upa bunların en nefislerini vücuda 
getirmiştir. 

Roma, 7 (A.A.) - Stefani ajansı 
bildiriyor: 

Yemen prensi Seyfülislam Hüse
yin - Alef - Ba - gazetesinin Roma 
muhabirine seyahati hakkında yaptı -
gı beyanatta, Londrada Filistin da
vası lehinde elinden geleni yaptığını 
ve İngiliz hükümetinin geçenlerde 
neşrettiği beyaz kitabın Filistin vazi
yetinde değişiklik yapacağına kani 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Plevne ordusunun kurtuluşu 
( Ordre de bataille) 

n~tk~rın da aykırılıklarını ve hoşa 
gıtmıyen taraflarını bir lahzada yok 
ederek eserinin yalnız ebediyete va
dedilmiş kısımlarını bırakıyor. Da
nunçiyo gözlerini yumduğu vakit o
nun hazan gülünç, hazan hiddetlendi
rici garabetlerinin ömrü ile beraber 
nihayet bulduklarını ve ondan artık, 
mermer basamaklarına zakkum çiçek
lerinin penbesi akseden bir yunan ma
bedini andırır som bir eser kaldığını 
herkes hissetti. 

Tahir tabyası : Tahir paşa 
laa tabyası: Binbaıı Isa bey 
Kavanhk tabyaaı: Rıza bey 

Sağ cenah 
4 

Yunuı tabyası: Yunus bey 
Talat tabyası: Talat bey 
Milaı tabyası: Ali Riza bey. 
Bağlarba§ı tabyası: Bnb. Raıim bey 

Yekun: 

ihtiyat 
ihtiyat tabya: Rifat paıa 
Karargah tepeıi : Ahmet paıa 
PJevne'de : 
Vid köprüıü: Binbaıı Kazım bey 

Yekiın 

icmal 

Sol cenah, yahud birinci fırka: 
Adil paıa 
Merkez, yahud ikinci fırka: 
Hasan Sabri paıa 
Sağ cenah, yahud sol cenah: 
Tahir paıa 
ihtiyat : Rifat paıa. 

:Yekun: 

Onuncu fasla aid 
8 llkteırin ile 24 ilkteırin I 8?? 

araıında Plevne orduıunun 
kuruluşu 

Kumandan: Müıir Gazi Osman 
pa§a. 

Erki.nıharbiye reisi: Mirliva Ta
hir pafa. 

Erki.nıharbiye: Mirliva Emin ve 
Hüıeyin Vasfi Patalar, Miralay 
Hamdi ve Hayri beyler, Kaymakam 
Mehmed Na:z:if ve Mehmed beyler. 

Ba.ıya.Terı Kaynıa.k.am Tal&t bey. 

Süvari kumandanı: Miralay Oa
ınan bey. 

Topçu kumandanı: Mirliva :4.h
ıned pa§L 

İstihkam kumandanı: Kaymakam 
Tiflik bey. 

Karar&'ih kumandanı: Kayma
kam Mehmed Nazif bey. 

Plevne (kaaaba) kwnandanı 
Kaymakam Hüaeyin bey. 
Baıhekim: Miralay Hasib bey. 

BiRiNCi FIRKA 
.(Opaneç tabyaıınclan baı tabya

ya kadar fimal cepheıi) 
Kumandan: Ferik Adil pafa. 
Birinci liva: Mirliva Sadık pafa. 

Tabur 

Birinci alay: Miralay Hafiz 
bey. 

İkinci alay: Kaymakam Latif 
3 

hey. 3 
ikinci liva: Mirliva Edhem 

pa,a. 
Üçüncü alay: Kaymakam Ka

aım bey. 
Dördüncü alay: Miralay Hay

ri bey. 

3 

3 

Tabur 

3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

10 

3 
4 
2 
1 

10 

-----
14 

12 

10 
10 

46 

Top 

24 

18 

12 
1~ 

72 

2 
3 
3 

12 

6 
6 

.lb 

Süvari bnlüğü 

2 

2 

2 
A3 

19 

Üçüncü liva: Miralay Süley
man bey. 

Betinci alay: 
Altıncı alay: 

3 
3 

18 
iKiNCi FIRKA 

(/brahim tabyaırndan Tulçeniça 
vadiıine kadar cenub. tarki 

cep hen 
Kumandan: Ferik Hasan Sabri pqa 
Haıtalığında vekil: Mirliva Atif 

Tabur 

Dördüncü liva: Mirliva Aatıf 

pafa. 
Ydinti alay: Kaymakam Raif 

bey. 3 
Sekizinci alay: Kaymakam E

yüb bey. 
Beıinci liva: Miralay Ömer bey. 

Dokuzuncu alay: Kaymakam 

3 

Natuk bey. 3 
Onuncu alay: Kaymakam Zih

ni bey. 3 

12 
(Sonu var) 

Her ölen adam beraberinde bir de
vir götürür: Ne mutlu o adama ki 
götürdüğü devir kendininki olmakla 
kalmaz, bütün bir hassasiyet veya fi
kir ailesinin malı sayılır.. Avrupa 
hassasiy etinin müstesna bir anını vü
cuda getirmiş ve temsil etmiş olan 
Danunçiyo'nun devri kendinden çok 
evel ölmüştü. Fakat Avrupa onu top
rağa emanet ederken en parlak sene
lerinde bu adama ne derin hazlar med
yun olduğunu hatırladı. 

Ancak zenginliğin, bolluğun, tok
luğun, sosyal muvazenenin mahsulü 
olan Danunçiyo, Avrupanın bir daha 
göremiyeceği saadet senelerinde em
salsiz bir ifadesi olmak imtiyazını 

taşıdı. O devir - yüzlerce şartların bir 
araya toplanmasiyle - "şahsiyet,, de
nilen suni şeyin inkişafına o kadar 
müsaiddi ki böyle nadir bir ncbatın 
yetişmesi adeta mukadderdi. Bütün 
hüner, öyle bir nebat olmaktı. İşte 
Danunçiyo'nun hüneri. 

O, her şeyden evci, mutlak bir lük
sü ifade etmiştir: Yalnız maddi ha
yatta lüks değil, aynı zamanda his
lerde, yaşayış tarzında, hatta dimağ
da, fakat bunun en büyük sanatkar
lara mahsus bir imtiyaz olduğunu u
nutmıyahm; bunu, ömrü ve muhiti 
fakirlik olan Fuzuli'mizde de gördü
ğümüzü hatırlayalım: Deruni zengin
lik, ruhun debdebesi, yani sanatın a
zameti... İşte Danunçiyo sanatı evveli 
böyle bir zarafet ve bolluk manzarası 
arzetmi' ve bunlar içinde beslenmiş, 
gel itrn1tdı-. 

Onun bu hususiyetlerini tahlil e
derken menşelerini gene Avrupanm 
o devirdeki intelektüel vaziyetinde a
ramalıyız. Sisli İngilterede güneş ve 
aydınlık sarhoşları prerafaelitleri, 

"Belki evet, belki hayır" ı, ''haz,, ı, 
"Ölümün Zaferi" ni, "Ateş" i okuyu
nuz: Bunlar alelade romanlar olmak
tan ziyade bir medeniyetin nasıl için
de kıvrandığı hayatın üstünde yaşa
mak istediğini, o hayat şartlarının ne 
gibi hipertrofilere götürdüğünü gös
teren vesikalardır. Onlar aynı zaman
da bir nevi fikri tasallufun korkunç 
zaferini ifade eylerler ki edebiyatı sos
yal manası bakımından muhakeme e
denler için aklıselimin mahkumiyeti 
demektir. Fakat Danunçiyo her şeyi 
harikulade sanatı ile kurtarmasını 
bildi. Sanatı öyle yükseklere çıkardı 
ki o yüksekliklerde akıl sanata ram
olur ve yalnız sanatı ister. Bu itibar
la Danunçiyo en büyük, en müstesna 
sanatkarlardan biri kalacaktır. 

Her sanat eseri bir felsefe ifade e
der ve kıymetini felsefesinin kıyme
tine de medyun olabilir. Danunçiyo'
nun eserlerinde bir felsefe aramağa 

koyulursak insanlık hislerimizi azçok 
hırpalayan bir felsefeye rast gelmek
ten korkabiliriz. Ferdin bu derece 
kudsileştiri}mesi, ancak bütün hem
cinslerinin zevk voya faide bekliyebi
lecekleri bir hedef uğrunda olmak ıar
tiyle meşru sayılabilir. Halbuki Da
nunçiyo ferdi yükseltirken, asilletti
rirken ..ona hUM&ai bi.E.,~verirk
kendl phalyetlnl nadir bir nebat trlbl 
beslemek, kendi hazlarını her •eyden 
üstün tutmak gibi bir kaideye tabi kıl
mıştır. Benliğimizi güzelleştirmeye, 
zevkimizi inceleştirmeye hizmet, bir 

Türkiyeyi ve ırakı ziyaretten son 
ra Suriye ve Lübnana gideceğini söy
liyen Prens, Yemenin bütün sahalar
da arab memleketlerine taalluk eden 
her meseleyi büyük bir alaka ile ta
kib etmekte olduğunu söylemiştir. 

Prens, fransız hükümetinin arab 
memleketlerine karşı olan politikası
nın istikbal iç in ümid verici mahiye
ti olduğunu söylemiş, bundan sonra 
ltalyaya geçerek, İtalya ile olan mü
nasebetlerin çok iyi olduğunu ve sa
mimi bir dostluğa, karşılıklı haklara 
saygı esasına dayandığını bildirmiş
tir . 

Prens Musoliniye ve bütün saha
larda çok büyük terakkiler başarmak
ta olan İtalyaya karşı hayranlığını 
kaydetmiştir. 

Amerika büyük okyanosla 

2 adayı ilhak etti 
Vaşington, 7 (A.A.) - Ruzvelt, 

büyük Oleyanos'taki Feniks takım a
dalarından Kanton ve Hender:buri a
daları üzerinde Amerikanın hakimi· 
yetini ilan etmiştir. 

Federal rejistıer, bugün Cumhur 
Reisinin bu iki adanın idaresi altın
daki adalara ilhakı için hükümete hi
taben yazdığı kararnameyi neşrede
cektiı:. 

Dış Bakanlığı, büyük Okyanosun 
ortasında bulunan ve hakimiyetleri 
hakkında ingilizlerle hadise veya gö
rüşmeleri intaç etmiş olan bir~ok a
danın kanuni statüsünü tetkik etme
ğe devam etmektedir. 

:ı..-~ ... ..,.. • .__. ~ ...... _:!' - ~--
yeg&ne ehemlyetll me,gale zannetme-

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

mek ,artiyle. İşte Danunçiyo'nun §a
hıslan bu bakımdan tasalhlfla malül
dürler. Kendisi de aynı illete müpte
la olmamış değildir. Son zamanlarına 
doğru bu estetikçi ferdiyetçiliğin! bir 
nevi kahramanlık felsefesine kadar 
yükseltmeye gayret etmiş ise de kah
ramanlık bahsinde edebiyattan ziyade 
askerlikte muvaffak olmuştur. 

- -E Yazan: Alexia Tolatoi No: 21 E ---------------

Fakat Danunçiyo, ne denirse densin, 
emsalaiz bir sanatkar olarak kalacak
tır. Eserlerini bugünkü insanlık mef

E humlarına pek uygun olmayan bir eti
E ğin unsurlarıyle besledi; geçici, fakat ----Zehirli gaz mücadelesi 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Zehirli : 

:"""""""'""'~L&..o::::.....ıı_..a;;.....,.,.~~~~L~di!Wi!l:ili~.:t.:.._.L.llU~~!:l.!lmE bıraktığı izler yer yüzünde edebiyat 
- denilen bir f:CY bulundukça silinmiye
: cek olan estetik ve sanat modalarına 
: kapıldı ; suni bir hassasiyet yarat
: tı: lakin bunların hepsini öyle sihirli 
: bir sanatın kalıplarına döktü ki, eser
E !erine öyle harikulade bir şiirin füsu
E nunu yaydı ki, bu sanatkara, bu şaire, 
: bu eşsiz muharrire hayran olmamak 

-
-gaz temizleme ekipleri için Avrupaya : 

ısmarlanan malzeme ve tcchizat bugün : 
İstanbula geldi. : -

Üniversite rektörünün ~ayı _ 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Üniveni- : 

te rektörü B. Cemil Bilsel bu gün sö- : -
---

mestr tatilinde yabancı memleketlere -
seyahata giden talebelere bir çay ziya- E 
feti verdi. -

-: kabil değildir. Ve Danunçiyonun bil-
: yüklüğünü kavramak için bir ikinci 
: Danunçiyo'nun gelmesi mümkün ol· 
: madığını düşünmek kafi. --

1-J-W. 

RADYO 

Ankara : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Muhtelif p 

neşriyatı - 12.50 Plalç: Tiirk masildal 
halk ııarkrları - 13.15 DabiU ve barid 
herler - 17.30 dan itibaren balkev" 
naklen: inkılap dersi (Mabımlt Beat 
kurt) . 
Akşam Neşriyatı: l&.JO Kanpk 

ne$riyatı - 19.15 Türk masildsi ve 
şarkıları (Haliik Recai ve 
- 20.00 Saat ayarı ve anpça 
yat - 20.15 Turk musikiıi ve balk IU' 
!arı (Melek Tokgöz ve arkadaılan)~l 
Sıhi konuşma: Zekii Tahir (Doktor) 
21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 - H' 
Uud Spitzen 2 - Mario: Ein Abea4 
per N ordişe 3 - Erno Kostal: ~amıdlll 
4 - Ozkar: Melodi der libe 5 - Bqu 
mi : Mazurka 6 - Çanninati: Zi 
Tanz 7 - Der Meder: Darinta -
Ajan& haberleri - 22.15 Yarınki pn.__. 
İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plüla 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 P 
tiırk musikisi - 13.30-14 llahtellf 
neııriyatı., 

Akşam Neşriyatı: 
ıuo 

dans musikisi - 19.00 Eminönü balhı" 
neşriyat kolu namına Nusret Sefa - 19. 
Memleket prkıları : Feryadı Halda 
19.30 Konferans : Eminönü balkevi 
yardım oubesi namına : Doçent, Sabri 
Siyavuşgil (Masallar ve çocuk nıhi7&tl 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Kllsik 
musikisi: Nuri Halil ve arkaclqlan 
fmdan - '20.30 Hava raporu - 20.U 
R.ıza tarafından arabça söylev - 20.45 V 
dıa Rıza ve arkadaşları tarafından 
musikisi ve halk &arkıları (Saat &7UI) 
21.1~ ':f~hsin ve arkadaşları tarafmdan 
musıkısı ve halk ısarkıları - 21.SO Ork 
ra: 1 - ~linka: İvan Susanin, uvertar. 2 
Maskaynı: Kavallerya Rüıtikana 3 -
riabin: Prelüd 4 - Severak: Vala ro 
tik 5 - .Pinozzi: Serenad - 22.45 AJ 
haberlerı - 23.00 P15.kla sololar, opera 
operet parçaları - 23.20-23.30 Son ha 
ler ve ertesi günün programı. 

AY!:'upa: 

V• L.M~ VE OPERETLER: 14.10 L8'f 
zir - 19.10 Hamburg - 21 Roma -11 
Paris-P.T.T., Straaburı. 

ORKESTRA KONSERLERİ VB 8 
FON!K KONSERLER : 19 Badapefte 
19.30 Stokholm - 19.35 Bükr.. - I0.1 
Köniksberı - 21 Frankfurt, llfbüb. 8 
gart, Milino, Varliova - 21.10 Bırno -
Sottens - 24 Stuttgart. 

ODA MUSİKİSİ : 15.15 Vi7U& - lt 
Kolonya - 21.15 Paris - 21.30 Beromdııııl'I 
ter - 22.35 Brealav. 

SOLO KONSERLERİ ı 15.20 
- 17.15 Roma, Milano, VU10n - 17 
Praı - 18.20 Breslav - 22.15 8tolıllol 
NEFESLİ SAZLAR (Maq v.a.) a 

Frankfurt ve diğer alman i~ 
20.10 Hamburı -23 Droit'ricb. 

ORG KONSERLERİ VB KOROLAJt 
15.15 Praı - 16 Frankfurt - 11 BltllılMll""ftl 
20 Monte Ceneri - 21.10 Stoldlolm. 
..~~lf.ı~~l! .!...'\s~ 'lfıWJl-....-.0 
lan - 10.30 Hamburr - 12 Ahua 
yonlan - 14.10 Frankfurt - 14.15 Kol~" 
ya - 15 Berlin - 16 almaıı ~ 
16.30 Franfurt - 17 Sottens -17.10 il ... 
- 18 Bertin - 18.30 Frankfurt - 11 
Berlin, Köniksberı - l!t-40 Vbıma -
Brükıel. 

HALK MUSİKİSİ : 11.10 ltatt9Ut -
23.5 Budapeşte (Sigan orkatrau) 

DANS MÜZİ<'.'it : 20.30 KoloaJ'a-... 
Münih, Viyana - 23 Floransa - ıs.il 
London - Rerioo.al - 24 Lfikleabaq 
0.15 Droitviç. 

lstanbul Türkk111unu• 
çahşmalan 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Tflrkku 
şuna aid iki motorlu tayyare Yetil ka
ye geldi. Geçen sene Anbrada TtırJDo 
kuşunun motorlu tayyare mektebindf 
ve balen İstanbulda bulunan mebeb 
mezunları bu tayyarelerde eksenbl 
rine devam edeceklerdir. 

Şimdiye kadar bir çok pJhar tipi 
ri yapan maruf tayyareci Volf H 
yakında memleketimize ıel..ecek, An 
kara ve İstanbulda tayyarecilik 
kında konferanslar verecektir. 

~--~----------------------~------~----------------~~~= :·~----~------~~~-----~~~----------------~--------------.... -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

Hulôsa 
(Boyarlardan Volko!'Ja Moskovaya se

len Alyoşka isminde bir çocuk, orada baba
aından mütemadiyen dayak yediği için e
vinden kaçan Aleksaşka adında diğer bir 
çocukla hayat arkadaşı olmuştur. 

Ölen Çarın Sofiya ismindeki haris kızı 
da prens Golicin'i sevmekte ve imparato· 
riçe ilan edilmeği istemektedir. 

Ruı;ya feci bir haldedir. Baş yoktur ve 
herkeı biribirinin aleyhindedir. İşte bu va
ziyetten i&tifade eden Sofiya taraftarları 
aylıklı yabancı askerleri önayak ederek bir 
jıyan çıkartmıslar ve halkı buna tesvik i
çin de çareviç İvanın öldiirülmüt, Çar 
Petronun da bu ikibcte düşmek üzere bu
lunduğunu işa etmişlerdir. 

Fakat bunlar sağdır. İsyanın neticesi i&e 
Sofiya'nın imparatorluk naibi ve 1van'ın 
da çar ilan edılmesinden ibaret kalıyor, ve 
Ruıya gene eski haline avdet ediyor. 

Alekııaeka yolda rastladığı babasından 
tekrar kaçarak yabancılar mahallesine ci
diyor. Orada Franz Lö For'un hizmetine 
giriyor. Kınl Petro ise artık bir delikan
lı olmak üzeredir. Hep harb oyunları oy
nuyor.] 

- Majeste'nin emirlerine amade
yim, dedi. 

Petro, boynunu uaztarak, ona, mu
cizeli bir hayalet gibi bakıyordu. Bu 
neşeli ve serbest tavurlu adam, ona, 
ötekilerden o kadar başka görünmüş
tü. 

Lö For, buklelerini sallayarak de
vam etti: 

----------------------------------------------------- ~~ ,'J 

-:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-----------------------------------------------------------

bahsettiği "Kunstsohtücke" terini 
göstermek istiyordu. 

Petro şaşıyor, durmaksızın ''bu ne? 
Ya bu nasıl yapılır? Ya şu? .. diye so
ruyor, Almanlar, yuvarlak başlarını 

tasvib manası ifade eden bir eda ile 
sallayarak: 

- O 1. •• diyorlardı, genç Petro A
lekseeviç her şeyi öğrenmek istiyor. 
Bu pek ziyade övülmeğe layık bir 
şeyi 

Nihayet, dört köşe göle yaklaştılar. 

- Şerefinize şarkı 18ylüyor. t 
bir kızcağızdır. Hali, vakti yerım. 
Yohan Mors adında bir tUcc:arm kr 
zrdır. 

Yohan Mors orada idi. Ai•mdall 
piposunu çıkardı, Petroya ~ .. 
lini aalladr. Lö For'un tJetCir ectl 
sesi mırıldandı: 

- Birazdan genç kızlar handa 
lanacaklar. Dans edilecek. H&'ftl 
şekler atılacak. 
Karanlık sokaktan nal Mllerl d 

yuldu. Çarın saraya dönmesi hal~lll1 
da Çariçenin kati emrini getiren b 
sürü Stolnik yaklaştı. Emre itaat 
rureti hasıl oldu. 

-4-

Kıyıda bir çakıl yığını üzerinde, 
kadife kaftanlı, üç köşe şapkalı, kı
lıçlı bir aCıam göründü. Bu adam yüz
başı Franç Lö For idi. Petro, onu, 
Kremlin'de, yabancı sefaret heyetle
rinin kabul resminde görmüştü. Eli 
bastonlu sol elini vücudundan ayıra
rak, Lö For şapkasını çıkardı, bir a
dım geri çekildi ve eğilerek selamla
dı. Perukasının bukleleri yüzünü ört
tü, çevik bir hareketle doğruldu ve 
kıvrık dudaklarının kenarlariyle gü
lümseyerek, f cna bir rusça ile: 

- Size, buğdayı ve enfiyeyi öğü
ten, dokuma tezgcihlarını işleten ve 
suyu kocaman bir fıçıya çıkaran yel
değirmenini gösterebilirim. Size, bir 
köpeğin işlettiği değirmeni de göste
rebilirim. Meyhaneci Mono'da, kapa
ğında on iki erkek ve kadın, iki kuş 
olan bir çalgı kutusu var. Tıpkı asıl
ları gibi, fakat olsa olsa tırnak bü
yüklüğünde ... Kuşlar bülbül gibi ötü
yor, kanad çırpıyor, kuyruk sallıyor. 
Halbuki bunların hepsi iyi tertib e
dilmiş makinalardan ibaret. Size bir 
de teleskop gösterebilirim ki bunun
la aydaki dağları görebilirsiniz. Ec
zacıda, ispirtoda muhafaza olunmu' 
bütun vücudu kıl içinde, elleri ve a
yakları ikişer parmaklı bir kız çocu
ğunu tetkik edebilirsiniz. 

AlekıanJr Menfikol muharebede 

Ortalık kararmıştı bile. Hanın açık 
kapısından, ışrklar suya aksediyordu. 
Petro, yelkeni hiç kımıldamayan kü
çücük bir kayık gördü. Kayıkta, be
yaz ve şatafatlı elbiseleri ile bir gül 
gibi pek genç bir kızcağız oturuordu. 
Tepesine kaldırılmış saçları çiçekler
le süslenmişti, ve çıplak kolları ara
sında bir lavta bulunuyordu. Petro 
lüzumundan fazla şaşırdı, adeta kor
ku duyar gibi oldu. Genç kız, alaca 
karanlık içinde, harikalı ve çizgileri 
belirsiz yüzünü Petroya çevirerek, 
lavtınr çalmağa ve ince sesi ile öyle 
tatlı ve hisli bir şarkı söylemeğe ba,. 
ladı ki, almanlar gözlerinden yaşlar 
akıtmak arzusuna kapıldılar. 

Petronun gözleri meraktan gittik
çe yuvarlaklaşıyordu. Fakat küçücük 
ağzmı sımsıkı kapayarak susuyordu. 
Öyle sanıyordu ki kıyıya çıkacak ol
sa, o U7.un boyu, acemice hareketle
riyle Lö ıfor kendisiyle alay edecek
tir. ~Y:,t yanaJmıı olmakla beraber ...... 

kendi mahcubieytinden kendi sinirle
niyor, bir türlü ayağını karaya atamı
yordu. O zaman, Lö For, güzel, neşe
li ve misafiraever bir tavurla kıyıya 
koştu, tırnakları bitmiş, Petronun tır 
mık içindeki sert elini yakalayıp kal
bine bastı: 

- Bizim iyi yüı;ekli almanlarımrz 
Majestelerini görmekle çok aevine
cekler ve size bütün ''kunstschtüc:
kc" (*) lerini göırterec;eklerdir. 

Lö For kurnaz ve becerikli bir a
damdı. Petro neye uğradığını anlaya
madan, uzun kollarını sallayarak, bu 
adamın yanında mahallenin kapısına 
doğru yürümeğe başladı. Orada, kır
mızı yanaklı, rahat ve memnun yüz
lü alınanlar etraflarını aldılar. Her
kes, çara kendi evini, kendi değirme
nını, değirmeni çeviren köpeğini, 
muntazam tarhlı, budanmıt küçük a
iaçlı tertemiz boatanmı, Lö For'un 

Fenerler ve ehram şeklinde kesil
mi' küçük ağaçlar arasından, tütün 
fidelerinin beyaz çiçeklerinden tat
lımsı bir koku duyuluyordu. Anl~ıl
maz bir ürperme ile, Petronun kalbi 
vahti bir tiddetlc çarpmağa bqladı. 
:US Forı lll Güzel sanat ve aana 
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Rüya görüyor musunuz ? 
Görseniz de çoğunu unutursunuz. 

Hatırınızda kalanlan bulunsa bile, 
tabii, onlara da hiç ehemiyet ver
mezsiniz. lnsanm bu zamanda rü
yaların tesirine inanarak, onlardan 
mana çıkarması gülünç olur. Eski 
adanllar, rüya haktır, diye ona çok 
inanırlar ve gördükleri tesirli rüya
ları tabir ettirirlermi§. Şimdi rüya
ların manası olduğuna ihtimal ve
ren bulunsa da eı, dost arasında gü
lünç olmak korkusundan, gördüğü 
rüyayı kimseye söylemez. 

Eski hekimler de rüyalara pek 
büyük ehemiyet verirlerdi. Bir za· 
man, geçen ıün Bursa.da güzel ik
lim tedavi.ti yazısında aöylediğim 
Eskülap madeblerinde rüya bir te
davi ,,-aaıtası olurdu. ilmi hekim
liğin piri lpokrat kendinden önceki 
hekimlerden hemen hiç bir §eY al
nıadığı halde yalnız bir rüya bah
sini tanımı§ ve onu bir teşhis vası· 
tası diye tutarak bir de hekimlere 
Mahsus bir rüya tabirnamesi yaz
mıftı. Onun fikrine göre rüyalar bir 
taraftan gökteki yıldızların, bir ta
raftan da insanın vücudundaki has
talıkların tesiriyle gelir. Şimdiki in
aanlar gökteki yıldızların tesirine 
fÜphesiz, inanmazlar. Bununla be
raber gökten bize kozmik reyonlar 
geldiğini fizik alimleri ya.km za· 
manlarda isbat ettiler. Bir gün bu 
reyonların rüyalara ıebeb olduğu 
da anlatılırsa büyük hekimin iki bin 
'bet yÜz yıl önce bunu hissetmit ol
duğunu kabul etmek li.znn gelir. 
Vücuddaki hastalıklara gelince, o
nun fikrine göre rüyada au veya ku
yu görmek mesane hastalığına de
lalet eder. Deniz görülürse bağır
eaklar bozulmU§ demektir. Rüyala
rmda beyaz renkli ıeyler görenler 
aağlık halinde bulunanlardır, hasta
lık rüyada kara §eyler gösterir. 

Ondan sonra gelen hekimler, 
aökteki yıldızlarm rüyalar üzerine 
teairine akıl erdirememiılerae de, 
en büyüklerinden en küçüklerine 
kadar hepsi rüyaların haatal~ tet-
h . · w kabul etmııler-Jllne yarayacasau . . 
d . H tt• çok büyük bır hekım olan 

ı. a a d" . b" 
Bersamalı Calinus ~en ısı ır gece 
rüyasmda bir bacagınrn ta§tan ol-
4tuJunu gÖrmÜ§ ve bir kaç gün son-

o bacagından felce tutulmuıtu. 
Bizim büyük lbni Sina devrinin 

"ekimleri arasında da rüyalar mü
him yer tutmu§tu, onların fikrince 
bir adamın mizacını teıhis etmek 
için en kolay vasıta ı:-ördüğü rüya
lardı. Mesela rüyalarında yangm, 

lev, duman ve bunlara benzer tey-
er &Örenler mutlaka aafravi mizaç
• olanlardır. Demevi mizaçta olan
ar da rüyalarmda ıarab, hurma İç· 
isi, güzel kokulu bahçeler, büyük 
raylar, erguvani renkte süslü el

iaeler ve daima neşe verecek §eyler 
örürler. 

Eski hekimlerin rüyalann mana-
arma inanıtları geçen on dokuzun
u asrın hemen hemen sonlarına ka· 
ar sÜrmÜ§tÜr. Rüyaları sanki uz-

n hastalığından yahud umumi 
ir hastalıktan ileri geldiklerine gö
e tasnif eden hekimler bile vardır. 
ir hekimin fikrine göre, rüyada 
Ul"U§Uk yüzler görmek ateıli bir 
aatalıiın batlangıcına, korkulu bir 
.. ya görerek birdebire uyanmak 
alb hastalığına, rüyada yediği ıey-

erin tadını bulamamak mide bo
ukluğuna delalet ederler ... 

Bu zamanda da rüyanm hekim· 
likte ehemiyeti büabütün dütm\İJ· 
tür, denilemez. Akıl hastalarmm 
gördükleri rüyalar her vakit ehe
miyetli tutulur. Akıl hastahğınm bir 
rüya ile baıladığına da misaller var· 
dır. Sadece sinirli dediklerimiz bile 
çok rüya görürler ve bir ~ de.fa 
da gördükleri rüyaları reahte ıle 
karıştırırlar •• Bununla beraber, bu 
zamanda bir hastanın rüyasmda 
tatlı tatlı yemek yediğini dinliyerek 
hastalığın mutlaka geçeceğine hük
medecek hekim pek de bulunamaz 
sanırım. 

Fakat rüyada, korkunç hayvan· 
lar görmek, hele yılanla.rl!' uğraı
mak her vakit olduğu gıbı, bu za
manda da alkolik olmak alameti 
sayılır, karaciferin bozulduğuna, ka
nın artık zehirlendiğine delalet e· 

der. v• -d d" 
Onun için işaret etmegı a et e ın-

miı olup da, rüyanızda korkunç 
hayvanlar görmeğe baılarsanız al
kole artık tahammülünüz kalmamı§ 
demektir. 

G.A. 

Şişli telefon santralının inşa
atına ba~lanıyor 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Şişlide 
kurulacak telefon santralının inşaatı -
na yakında başlanıyor. Bina 66 bin li
raya mal olacak ve tesisattan altı bin 
abone istifade edecektir. 

Küçük Dış Haberler 
X Londra _ Negtis, kcndisi_ile İtal

ya hükümeti arasında bir tesviye sure-

t . b 1 nması imkanına müteallik olan 1 u u • . . 
• 1 kati aurettc tekzıb etmıştır. 

şayıa an . 
X Berlin _ Prens Vilhclm ~rederık 

f ~ burg • Lipe, Bcrlin cıvarında 
on vom . . d öl .. 

bir tayyare kazası nctıcesın e muş • 

tür. hük' .. . . x Helıin.ki - Sovyet umetının 
yeni Helsinaki elçisi Darevjanaki, bu • 
raya gelmiştir. 

X Berlin - 1938 enternasyonal oto-
mobil salonu kapanmıştır. Salonu bu 
sene, 1937 den 39 bin fazlasile, 799.000 
xışı zıyaret etmittir. 

X Berlin - Meıhur tenia pmpiyo • 
nu fon Kramm. umumi ahlaka muıayir 
harekatta bulunmak auçu ile tevkif o • 
lunmuıtur. 

X Roma - Senato reisi B. Luici Fc
derzoni, İtalya akademisi reisliğine ta
yin edilmiıtir. 

X Nev • Delhi - Er • Frana kum· 
panyasına aid muazzam bir tayyare 
Datia devleti araziıinde yere düıerek 
parçalanmııtır. Milrettabat ve yolcular 
ölmüşlerdir. 

X Sofya - Şumnu ve Strazagora 
bölgelerinde seçilen 40 mebustan 30 u 
hükilmetin politikasına taraftar olduk
larını bildirmiılerdir. 

X Oslo - Şiddetli bir fırtına netice
sinde makineleri sakatlanan alınan Ko
eln kruvazörü imdad iaşreti vermiştir. 
Birçok vapurlar kruvazörün imdadına 
gitmişlerdir. 

X Tokyo - Hükümetin parlamento
daki suallere kaçamaklı cevablar ver -
mesi dolayısiyle, burada hükümetin 
Tokyo olimpiyadlarının hazırlanması 
için vaziyetin inkitaflarıru beklediği in· 
tibaı vardır. 

1 
AVRUPANIN POLiTiK DAVALARI ___ ____. 

Buy·· Britanya 
Gene politikasına 

devam ediyor 
S on hafta zarfında İngilterede 

vukua gelmiş olan ani ve ese
fe değer hadiselerin ehemiyetini 
mübalagalandırmamalıdır. Gerçi bu 
hadiseler intibah hususunda muha
fazakar partiyi çok zayıflatmıştır. 
B. Baldvin'in müşkülatla toplamış 
olduğu seçiciler çabucak dağılmış
lardır, ve bunları yeniden toplamak 
kolay olmıyacaktır. B. Eden'in şah
sında, milli hükümet yegane popu
ler simasını kaybetmiştir. On beş 
gün önce, seçicilere emniyetle baş 
vurabilirdi: Bugün partiye hiç "bir 
dostu böyle bir hareketi tavsiye ede
mez. 

Muvazi hatlar üzerinde Amerika 
ile İngiltere arasında inkişaf eden iş 
birliği için bu, geriletici bi~ ?arbe 
oldu. İngiltcrenin dış polıtıkast, 
şimdilik, Avrupada ve bütün dünya
da onun dostu olanlar için çok daha 
anlaşılmaz bir mahiyet aldı. Hatala
rı iktidarını sarsmağa başlamış olan 
bu diktatörü kurtarmak için yaptı
ğımız teşebbüs hususunda diğerleri 
arasında bugünkü günün intibah e
dilmiş olmasının sebebi haklCında 
bize hiç bir izahat verilmedi. Bu dik
tatör devrilmek üzere idi. Biz bu 
suretle hareket etmekle, ona istinad
gih vazifesini gördük ve bütün 
memleketlerde tehakkümü ve dik
tatörlük itibarını teşvik etmiş ol
duk. 

Bununla beraber İngiltere hükü
metinin har.eketlerinc, onun hakiki 
niyetlerinden fazlasını atfetmek bir 
hata olur. lngilterenin Avrupa itle
rine kar91 alikuu: kalmak niyetin
de olmadığı muhakkaktır. B. Çem
berlayn, bir askeri ittifakı da olan 
Fransa ile münasebetlerimizin de· 
ğişmemiş olduğunu söylemiştir. Mil· 
letler cemiyetini terketmek niye
tinde değiliz. Silahlanma prosesüsü 
kabilse daha hızlı bir süratle ileri 
götürülecektir. 
Şimdi Lord Pirt'in Roma0da Kont 

Ciyano ile ve belki de bizzat B. Mu
solini iloe başlayaca~ı müzakerele
rin neticelerini beklemeliyiz. İtal
yan diktatörünün kazanmış olduğu 
zafer dikkate değer. Bir hamlede o, 
ilmidsiz bir sıkıntı vaziyetinden, 
alman ve İngiliz hükümetlerinin 
tekliflerile karşılaştığı bir vaziyete 
yükselmiştir. Çemberlayn ve Hitler 
aynı zamanda onun dostluğunu arı
yorlar. İngilizler onunla müzakere· 
ye ba~lamak üzeredirler. Hitler biz
zat Romaya bir ziyaret yapmak ari
fesindedir. Tarihte hiç bir zaman bu 
kadar rnuhreşem bir "blöf,, görül· 
memiştir. 

Fakat son söz henüz söylenme-
miştir. Avrupanın henüz mey· 

dana çıkamıı realiteleri ve hakikat· 
leri gitgide daha kuvvetle teeyyüd 
edecektir. B. Çemberlayn'ın Muso
lini'yi Hitlcr'den ayırmak için bes· 
lediği ümidin tahakkuk edip etmi-

Yazan 

Vinston 
Çörçil 

yeceğini yakında göreceğiz. Eğer 
tahakkuk etmezse, Musolininin bi
ze verebileceğinden başka hiç bir 
şeyin en küçük kıymeti yoktur. İs
panyadan 10.000 veya 20.000 italyan 
askerinin çekilmesi, eğer aynı mik
darda hükümetçi gönüllülerin de 
geri çekilmesile muvazenclendirilir
se general Franko için büyük bir a
vantaj teşkil edecektir. İngiltere ta
rafından İtalyanın habeş imparator
luğunun tanınması, birçok ingiliz 
vatandaşları için, haysiyet kırıcı bir 
şeyse de, B. Musolininin indinde 
mevcud olan problemleri hiç de 
halletmiş olmıyacaktır. Libya'dan 
birkaç alayın geri çekilmesi ve Bari 
radyosunun ingiliz aleyhdarı neşri
yatı kesmesi ancak yeni bir zaman 
değişikliğine kadar lngilterenin i
şine yarayacaktır. Musolinin istedi
ği şey paradır. Bu parayı ona teda
rik etmek kolay olmıyacaktır. Böy
le bir istikraz projesini İngiltere a
vam kamarasında oldukça hoşnud
suzlukla mildafaa edebilir. Onun i
çin başvekalet çok nankör müzake
relere pek acele atılmış görünmek
tedir. Eğer Muaolini Hitlerden ay
rılmak ve Fransa ile İngiltere ya
nında mevkiini alarak, Avusturya
nm müdafaasına yardım etmek is
terse, kazanç şüphesiz olacaktır. 
Fakat vaziyetin böyle olması için 
ne kadar ihtimal vardır? Bunu öğ
renmek için fazla bekliyccek deii
li%. 

Bu esnada, Avrupada demokratik 
kuvvetlerin istikrarı ve mantıksızlı
ğı hayranlığı tahrik ediyor. Parli
men toda yapılan bliyük münakaşa
lar fransız milletinin yüksek cesa
retini gösterdi. Eğer ingiliz hükü
metinden çok mühim yeni teminat 
almamış olsaydı, B. Delbos'un bu 
kadar itimadla konuşabilmesi pek az 
mümkündü. 

y eni dış bakanı Lord Halifaks, 
"her neyıe mal olursa olsun 

sulh., fikrinin sadık bir müdafii ad 
edilemez. Şimdiye kadar, kabine i
çinde, bütün dünyanın dostu olmak 
hususunda samimi olduğu niscbtte 
mübhem fikrini müdafaa suretile 
büyük bir nüfuz sahibi olmuştur. 
Bugün, büyük bir şubenin başında, 
hadiselerin inkişafının neticesi o
lan korkunç güçlükleri yenmesi i
cab edecektir ve bu vazifeye layık 
olduğunu isbat etmiyeceğini iddia 
edecek değilim. 

Diğer taraftan pek hareketli ge-

çen son on beş gün, Avrupada hürri
yet davasının doğuştan kuvvetini 
göstermiştir. En korkunç tehdidle
rin savrulmuş olduğu Berhtesga
den mülakatında B. Şuşnig'in karşı
laşmış olduğu kaba şartlar, ikinci 
merhalesinde, bütün Avusturyada 
çok kuvvetli bir milli birlik yarat· 
mak yolundadır. 

Sosyalistlerin katoliklerle birleş· 
mesi Viyana hükümetine evelce as
la sahih olmamıı olduğu geniş bir 
temel bahşetmiştir. Bugün, bu hü
kümetin ardında, belki milletin üçte 
ikisi, istiklallerini müdafaaya hazır 
bir vaziyette beklemektedir. Viya
na, dürüst şartlar içinde yapılacak 
bir plebisti korkusuz bekliyebilir. 
Fakat nazi Almanyasının reaksiyon· 
ları ne olacağını, veya bedbaht bir 
küçük devleti yeni ne gibi ihtimal
lerin beklediğini kimse söyliyemez. 

Çekoslovakya da, aç ıkça anlattı 

ki, istiklali uğrunda harbetmekten 
çekinmiyecektir. Bazı kimseler bu 
merd topluluğun kuvetini layıkile 
takdir etmemektedirler. Muhakkak 
ki Çekoslovakya Prusya çizmeleri 
altında çiğnenebilir. Fakat iş kolay 
olmıyacaktır. Çekoslovakyanın yeni 
istihkamları müdhiştir. Yirmi dört 
fırkalık ordusu, sadık, iyi talimli ve 
iyi cihazlıdır. Bir dereceye kadar 
harb potansiyelinin ölçüsünü teşkil 
eden çelik istihlakinde Çekoslovak
ya İtalya ile müsavidir. Bundan baş
ka Gekoslovakya Fransa ve Rusya 
ile yaptığı ittifaklar da müdafaa e

der. Birkaç gün evel, parlamentosu
nun ezici bir ekseriyetle, Çekoslo
vakya ile olan ittifakını idameye ka· 
rar vermesi, fransız cumhuriyeti i
çin tarihi bir saat olmuştur. Madem 
ki Almanya, mütecaviz mevkiine ge
çeceği büyük bir harbı açacak mev
kide henüz bulunmıyor, Avrupada 
sulhu daha bir müddet devam ettir
mek için bu hareketin büyük tesiri 
olacaktır. 

Bunlar sağlam vakıalardır, ve e
ğer kuvvetleri, lngiltcrenin kısa gö· 
rüşlU harelretile zayıflattırılmazsa, 
!ngilterenin gecikmiş fakat muaz
zam silahlanması inkişaf ederken, 
yeni bir sükun devri kazanabilir. 

Butday 
İatanbul, 7 (Telefonla) - Buğday 

ihracatçıları bugün zahirıe borsasında 
toplanmışlar, buğday ihracatının mu -
rakabeaine dair hazırlanan nizamname 
projesini tedkik etmişlerdir. İhracat
çıların nizamname hakkındaki taleble
ri idare heyeti tarafından tedkik edile
cek, muvafık görüldüğü takdirde ra -
pora eklenerek vekalete yollanacak
tır. 

Bir tramvay kazası 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Hüviyeti 

anlaşılamıyan 65 yaşlarında bir adam 
Taıkaaapta tramvaya binerken düş
müş, yaralanarak hastahanede ölmüş

tür. Cesed teşhis edilmek üzere morga 
kaldırılmıştır. Adamcağızın üzerinde 
kendisine borçlu olanların isimleri ka
yıdlı olan bir defterden başka hiç bir 
vesika çıkmamııtır. 

Büyük adada hüviyeti tesbit oluna -
mıyan bir cesed bulunmuştur. 
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Dirilere yardım eden ölüler 
"lfkenceler bahçesi" nin , ''M.ak

bet" in, "faust" un, bütün o ölülerle 
dirilerin yanyana, karıı kartrya, lıuı.l" 
cak kucağa, dudak dudağa olclukla
rı koııkulaıda dolu edebiyatm verdi• 
ği yÜrek darfıimı duyarak ıu birkaç 
satın okudum : 

" ••• Ölüm.den aonra, vücudun her 
uzvu, bir kaç dakika veya bir kaç ..,. 
at, kendi baıma yaıamaktadır. Ce
sedden çıkarılmıı karaciğer ve böb • 
reklcrin dirileri tedaviye yarayabiıe
ceğini amerikan alimleri ke§fetınit
lerdir. Rusyalı profesör Şanof ile Yu
din tarafından yapılmlJ olan teclkik
ler neticesinde, cerrahide tatbik o
lunan kan nakli ameliyesinin yalnız 
dirilerden değil, ölülerden alman 
kanla da yapılabileceği anlaıılmııt
trr. Şimdi, hastahanelerde, bu gibi 
ameliyelerde derhal kullanılabilmek 
için kavanoz kavanoz kan stoklan 
tesis olunmaktadır.,, 

Mopasanın methur ''Bel Anü,. • 
sinde §Öyle bir sahne vardır: " •.. Olöo 
yü beklemek vazifesi onlara dÜ§mİİ!tiİı. 
Sabaha karşı mum CJZJrdayarak .ön • 
dü. Biribirine biraz daha yaklqtılar.aoı 
Y avq yavaş §afak söküyordu.,. Kad-. 
merakını ye.nemiyerek kocaaımn yü
zündeki örtüyü çekince ikiıi de korku
dan donakaldılar: Ölünün sakallan: 
dün akşamdan beri hayli uzarmıb ... " 

Fakat bugün biliyoruz ki ölümden 
sonra beyin on dakika, kalb adalesi yir
mi dakika, cözler otuz dakika, kula. 
lar bir saat, kol ve bacak adaleleri dört 
saat, kan höcresi bir buçuk gün, ke
mikler üç cün, deri beş gün canhhğml 
muhafaza etmektedir. 

Her hangi bir aebeble kulağuu ve • 
ya 1ıözünü kaybeden bir kimse • derhal 
müdahale edildiği takdirde· bir ölünün 
kulak veya gözünü • makinelerde ye
dek parça değiştirir gibi • bunun yeri• 
ne taktırabilecek midir? 

Felce uğranuı ciğerlerini iıleten bir. 
makine içinde Çinden memleketine 
gönderilen bir amerikalı gencin reaim
Jerini aeyretnüı, hazin maceraamı oku· 
muştuk. Doktor Aleksi Karel'in kalb 
değiştirme tecrübesini muvaffakiyetle 
baaşracağı hakkındaki iddiasını da bi· 
liyoruz. 

Acaba "hiç bir şey kendi kendini 
yaratmaz ve hiç bir şey kaybolmu'' 
nazariyesinin yepyeni bir tezahürü 
karırsında mıyız? 

- Ölüler sayesinde şifa bulan diri· 
Jer! ...• 

Hakikat odur ki ilmin henüz genç • 
lik, hatta çocukluk devreıindeyiz: Jül 
Vem'in hulyaları birer birer tahakkuk 
ettiği asrımızda her gün bir başka ke • 
şiften dolayı şaşabiliyoruz. Belki yann, 
hayatımızı keyfimizce uzatmak kabil 
olacaktır. timin ve medeniyetin yeni 
yeni terakkilerine şahid olarak insan 
zekasının zaferlerine kartı hayranlık 
duymak için dahi olaa uzun yaıamak 
istemek haklı bir arzu değil midir? He
le bir diş ağrısı hayatınızı size yinni 
dört saat zehir etmişse ... - N. Baydar 

Haklarında tevkif karan 
verilen iki memur 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Adliye 
levazım katiblerinden Emin ile def
terdarlık muhasebe kalemi avans kati
bi Necmi zimmetlerine para geçirdik
leri için bugün Sultanahmed sulh bi
rinci ceza mahkemesince haklarında 
tevkif kararı verildi. 

. - -- . - --

le bir vaziyette önceden aralarında 

Y EŞ i L DEFTER 
kararla1tmlm19 olduğu vcçhile, Mas· 
ters, ani bir hareketle Cimminin dik· 
katini kendi üzerine çekti ve Vellens 
bundan istifade ederek onun bileğine 
şiddetli bir darbe indrdi. 

-Acele edelim 1 Hiç korkmayın. 
Ja&ı kat kiracısı sağırdır. 
Vellens'in yardımcıları arkadaıla
nı bağlarlarken, Cimmi harekete 
eçmenin sırası gelmiş olduğunu an

ıştı. Yalnız hasımlarının ikisi si
lıydı. Fakat talii yolundaydı. Eve
V ellens, cigarasmı yakmak için ta
ncaaını masanın üzerine koydu; 
nra Masters diye çağırılan sabık bi
ldetli bir bezi bükmek için ayni ha
keti tekrarlardı. Hayslop'un taban
ı bir masanın üzerinde duruyorsa 

, Cimmi onun dolu olmadığını bili
rdu. Kalbi hızla çarparak, Cimmi, 

ini yaylı kapıya götürdü. 
Bir kaç aaniye sonra, Hayslop'u 
ğlamakla meşgul haydudlar masa· 
n yanından uzaklaşmışlardı. Cimmi 
.taman büfenin kapısını açtı, çıka
k tekrar kapadı, sonra dramatik bir 
vırla: 

- Merhaba, çocuklar, dedi. 
kuvvetli heyecanlara alışık olma

Vellens, b ir koltuğa yığıldı. Va
.Yeti anlamakta daima ağır davranan 
ed gözlerini hayretle açıyordu. 
alnız Masters tabancasını almak için 

iatedi, fakat CJmuıl ıll&hmı 

Yazan: MOTtrörit Ranclü 
17 Tabanca yere düşmü9til. Cmmi in· 

siyaki bir hareketle hasmına döndü. 
Masters Cimminin üstüne atılmak is-

göstererek onu yerinde mıhladı. tedi, fakat daha önce bağlarından aıy· 
Vellens : rılmıt olan Hayalop bir hamlede Us-
- Nereden çıktınız siz? Diyordu. tüne sıçrayarak onu yakaladı. 
Cimmi iki tabancayı cebine indirır- Çabucak herkes birbirine girdi. 

ken: Cimmi ve Vellens birbirlerini }"Cre 
- Bu size aid bir iş deiil. Ben kar- düşürmeye çalışıyorlardı. Hayalop, 

şrnızdaymı ya, siz ona bakm. Ar~a: Masters'i muvazenesini kaybettirip 
daşlarımı çözünüz ve bana dcfterımı yere yuvarlayınca bir tekme vurarak, 
verin. Cimminin tabancasını bir dolabm ~1-

Kendine gelmiı olan Vellens : tına fırlattı. Ve ayni anda, sabık bok· 
-Defter benimdir, dedi. Vermiye- sör Fred'in müthit bir yumruğiyle 

ceğim. yere serildi. 
Ve Fred, Cimminin tehdidi altında Tekrar ayağa kalkan Muters, Vel-

Hayılop'u çözmeye ballamı,ıı. lens'in imdadına koıtu ve Cimmi Uç 
- Şu halde üstünüzü arayacağız. hasma karJ.I tek baıma kaldı. Hayı· 
- Defteri bulamıyacakaınız. Ne ya· lop bayılmıı ve Jo, henüz bağlarından 

zık ki daha evci davranıp tifreyi çö- kurtulamamı9tı. 
zcmemi§liniz. Notlarınıza göre hemen Vellens bu üstünlüğü farkederek 
de çözme~ üze~e imişsiniz. Faka~. ~a- kaçmanın aırası olduğunu dü9ünmü9· 
ramaskcnın kım olduğunu asla ogre· tü. Bütün kuvvetini toplayarak Cim· 
nemiyeceksiniz. . miyi yakaladı ve yere yuvarladı. 

Hay.stop, n~ yazık kı pek geç ola- Suç ortaklarına: 
rak, dıkkat dıy~ hayk~rdı. . -Kaçalım, diye haykırdı. 

Cimmi defterı hangı cebınde ara- • 
mak icab ettiğini düşünürken, Velle- Masters kapıya koştu, fakat kapalı 
ns bir tarafdan müatehzi bir liaanlaıolduğunu hatırladı; diğer taraf dan 
ko~uşuyor ve bir taraf dan da. Mas- nihayet bağlarını ~özmeye muvaffak 
tera'l aağ yanında bırakarak: Cımml· o~an: Jo Plumer, elı~d~ kauçuk sopa
nm llOluııi ıeçl~rduı Her haldı beı· ll)':le J.Ollarmı k~amııtı. Maltenı bah· 

çeye açılan ve üst kattaki büronun aoğuk kanlılıkla hasmına karşı ilerle
tam altına rastlayan odaya kaçtı. Güç- mekte devam etti. 
Hikle ayağa kalkmış olan Cimmi bunu Cimmi: 
görünce gülümaemekten kendini ala- - Geri, yoksa yakarım, diye haykı-
madı. Maıtera bu tarafdan kaçabilece- rarak gene çekilmekte devam ediyor
ğini sanıyordu. Jo'yu yardımına çağı- du. 
rarak, tekrar Vellens'e hücum etmek Fakat Cimmi ilerlemelcte devam e
istedi. Fakat Vellena eline bir taban- diyordu. Vellcns, ortakları merdive
ca geçirmi' ve siliıhmı ona çevirmi9- nin yerinde olmadığını farketmeden 
ti. önce odaya girJeydi t Tabancanın 

Cimmi süratle vaziyeti zihninde hu- tehlikeli olmadığını düşünerek Vel-
lisa etti: lens'e doğru atıldı. V c beriki ,tetiği 

Kendi tabancası dolabın altına git- çekmeye cesaret eedmiyerek arkasın
mişti. Fakat, haydudlara aid olan di- daki kapıyı süratle açarak yandaki o
ğer iki sililı ceblerindeydi. Bunlar- daya geçti ve kapıyı hemen kapadı. 
dan birini çıkaramaz mıydı? Cimmi'nin istediği de buydu. Kapı-

Fakat korku içini sardı; iradeaine yı kilidledi. Patronunun cesaretinden 
hakim olamadı. Kendisine çevrilen çe- hayrete düten yerinden kımıldayama
lik namlunun tehdidi altında ellerini mıJtı. . 
havaya kaldırdı. Ar.kasında Jo da o- - Ahmaklar elimize Oü9tü, diyordu 
nun hareketini tekrarladı. Oç adamın Cimmi. 
aoluklariyle kesilen kısa bir ıükQt - Vay canına patron, dedi, ama da 
hüküm sürdü. cceur muıunuz. Herifin elinde taban-

Cimmi, Vellens'in iki arkada9ı c:a vardı 1 .... 

meydana neden çıkmıyorlar diye hay- Fakat Cimmi, ateş etmesinler diye 
retteydi, fakat bunların ip merdiveni kenara çekilerek, odada ne olduğunu 
aramakta olduklarını dü9ündü. anlamaya çalıtıyor.du. 

Vellena lcapıya doğru çekiliyor ve - Kapana sıkı9tılar, diyordu. Sekiz 
arkada9larının hatalarını tekrarlıyor- gün çıkmasalar bekliyeceğim ve mu
du. Birden Cimmi bir kahkaha salı- hakkak defteri ele geçireceğim. Jo, 
verdi. Vellens'in masa üzerinden al- Hayılop'a bak, gözlerini açtı. 
dığı tabancanın Hayslop'unki oldu- Hayslop güçlükle ayağa kalktı: 
ğunu, bu itibarla da boş olduğunu ha- - Tüh allah mustahkını versin, di-
tırlamıştı. yordu. Tavan mı kafama yıkıl -lı. 
Hayatında bir defa olsun cesaret - Hayır, Fred. e. 

C. ., . h H b k boka.. v la ~~.ı göstermek arzusu ımmı yı eyccana - a, şu sa ı or. i.:ı_.; 
~irmi§ti. Ye elleri havada oı.rq, rindOfllllt keratanın. ıı-; .. 

Etrafa 9öyle bir göz gezdirdi. Ve 
şakaklarını oğan Jo'ya te9ekkür etti. 

- Gene hava aldık, galiba? Dedi. 
Rezayr: 
- Henüz dcfferi ele geçiremedik, 

ama gangsterlerimiz sıçan gibi şurada 
kapalı kaldılar. Yukarı çıkamazlar. 

Çünkü biraz evel merdivenlerini aşa
ğı atmıştım. Buradan aş_ağıdaki bal
kona beş metrelik mesafe var. Atla
mak kolay değildir. 

- Bir defa da aşağı kata atlamaya 
muvaffak olamayınca yinni metreden 
aşağıya düş.üp parçalanmak da hesab
ta var. 

Küçük bir çıtırdı işiten Rezayır, ta
bancas,ı. elinde olarak geriye döndü. 
Büfenin kapısı açılmış ve asansörden 
çıkan Viv, peşinde bir çinli olduğu 
halde görünmüştü. 

Viv sinirliydi: 
- Size Ah Sin'i getiriyorum, dedi. 

11 numaralı apartmandan şik'i.yeti var. 
Cimmi: 
- Ne o, ne var Ah Sin, dedi? 
Ah Sin bir reverans. yaptı: 
- 'Oç adam, bahçe pencereden gel

di, Ah Sin "böyle yapmıyacak" dedi. 
Ah Sin'i döğdüler • 

Çinli boğazındaki bereleri gösteri· 
yordu. 

- Pencereden, üç adam mı 1 Kabil 
değil ı 

Çinli, V ellens Mas ters ve Fred'i ta
rif etti. 

(Sonu var). 
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Ballkeslr günde 
ne kadar el yiyor! 

Balıkesir (Hususi) 

Veteriner müdürlüğü şehrimizde, 

kazalarda ve belediye teşkilatı olan 
nahiyelerde 937 yılı içinde mezbaha

larda kesilen hayvan adedi ile nüfus 

başına isabet eden et mikdarını gös-
• teren bir istatistik yapmıştır. 

Bu istatistiğe göre 1937 yılı için
de 12,674 adet büyük hayvan, 107,208 

.küçük hayvan ki, 119,882 hayvan ke
ıilmiştir. Bu kesilen hayvanlardan 

alınan et mikdan 293,480 kilodur. 
Bu et şehrimizde kaza ve nahiye 

merkezlerinde 124,727 kişi tarafından 

istihlak olunmu§tur. 
Şu halde yalnız mezbahada kesi

len etten nüfus ba§ına bir yılda 23 ki
lo 760 gram, günde 65 gram et isabet 

etmektedir. -
İzmit meyva fidanlığının 

çalış malan 
İzmit, 7 (A.A.) - Vilayet fidanlı· 

iJnda bu sene yeti§tirilen 31.000 muh
telif atılı meyva fidanı ile 259.000 adet 

muhtelif aşısız meyva fidanı halka da -

ğıtılınııtır. Gelecek aene daha fazla 

mikdarda fidan yetiştirilmei kararla§ -

tmlnuıtır. 

Karahisar Halkevinin 
çalı§malan 

Karahisar, 7 (A.A.) - Halkevinde 
0

bilfiln °komite 'heyetlerinin lttirlki ile 
bir topfantı yapıtmııtır. 'Bu toplantıda 

halkevinin yeni yıl çalışma programı 

teıbit edilmiştir. Bu meyanda çevre

nin tarihi, coğrafi vaziyeti ile yetişen 

mahıulleri ve madenleri baklanda bir 

brotür vücude getirilmesi de kararlq • 

tmlımttır. 

Fmdık kongresi 
!Giresun, (Huıusi) - FındılC kon

gresinin hazırlıkları devam etmekte
dir. Bu if büyük bir ilgi uyandırmak
tadır. 

ULUS 8. 3. 1938 

Ordu halkevi binası 

Ordu (Hususi) - Gönderdiğim resim, Ordu'nun yeni Halkevi binası
nın maketidir. Ordulular bu güzel kültür kaynağına bir an evel kavuşmak 
için sabırsızlanmaktadırlar. Yeni binanın 100 bin liraya çıkacağı tahmin 
olunmaktadır. Yeni binanın önümüzdeki sene içinde bitirilmesine çalışıl
maktadır. 

Evkaf idaresi lzmirde 
hamam yaptıracak 

İzmir, (Hususi) - Evkaf idaresi 
şehrimizde büyük ve modern bir ha
mam yaptırmağı kararlaştırmı§tır. Bu 
binanın etrafında bütün temizlik tesi
satı bulunacaktır. 

Orduda bir köprü 
Ordu, (Hususi) - Ordu - Mesudiye 

şosesi üzerinde Ziraat örnek tavlası 

yanındaki Kayacık köprüsü tamamlan
mıştır. Köprü beton armedir ve cum
huri~t nafıasının muvaffak bir eseri
dir. 

Giresunda kooperatifler 
'Giresun, (Hususi) - Tarım kredi 

kooperatifleri çok inki~f etmektedir. 
Giresun ve Bulancık bölgesinde 13 
merkez teıldl olunmuştur. Bunlarda 
15 şubattan itibaren umumi toplantılar 
yapılmıştır. Köylere yakın ve köy içe
rilerinde orta merkezler teıkil edile· 
rck birer köy kooperatifi kurulmuş
tur. 

Konya halkevinde sinema 
Konya, (Hususi) - Halkevimiz için 

seyyar bir sinema alınması kararlaş

mıştı. Bu makine ile köylerde halka 
faydalı filmler gösterilecektir. 

Giresun' da hastahane 
yaptırılıyor 

Giresun, 7 (A.A.) - Şehrimizde 

yaptırılacak olan yüz yataklı haıtaha· 
nenin inşaatı müteahhide ihale edil
miştir. Betonarme yapılacak olan bi -
nanın inp masrafı yüz bin lirayı bula
caktır. 

" 

. 

Mlnnlrlsle bir miiıe 
Marmariı, (Hu

sususi) - Hükümet 
doktoru B. Halit 
Aybar• tarafından 

şehrimizde bir sı
hat müzesi açılmış
tır. 'Genç doktor, 
kendi eliyle balmu
mundan frengi, bel 
soğukluğu, sıtma 

hastalıklarını ve 
bunların zararları- B. Dr. Halit 
nı gösteren canlı tablolar yapmış ve 
boyayarak dıvarlara asmıştır. Halk 
akın akın müzeye gitmekte, doktor 
gelenlere izahat vermektedir. Halk ve 
köylü bu müzeden çok istifade et
miştir. 

Ada nada 
108 yaşındaki 
ihtiyar öldü 

Adana, (Hususi) - Yetmiş sene e
vet Adanaya gelerek burada yerleşen 
Ali ~t adındaki ihtiyar 108 yaşında 
olııhatu hala M .,,..__,._u ...... _ 
zamanlara kadar, omuzunda halt, elin
de saat, kırbaç; tesbih satardı. Kendisi 

tatlt sözleri ,iyi halleriyle muhitinde 

kendisini sevdirmişti. 

Göç~enlere hayvan dağıtılacak 
İzmir (Hususi) - Göçmenlere çift 

hayvanı alınması için lazım gelen tah 
siaat gönderilmiştir. Hayvanlar ya
kında bir komisyon tarafından satın 

alınacak ve göçmenlere dağıtılacak

tır. 

• t'' 

Antalyada Atatürk 
günü kutlandı 

Antalya, 7 (A.A.) - Atatürkün An
talyaya gelişlerinin yıldönümü müna
sebetiyle bütün şehir baştan başa do
nanmıştır. Bu münasebetle halkevinde 
büyük bir tören yapılmış, Atatürkün 
askeri ve siyasi dehası ve yüksek var· 
lığı hakkında konferanslar verilmiJ
tir. 

Bu gece bir fener alayı yapılacak ve 
halkevinde zengin bir müsamere veri
lecektir. 

Her tarafta halk büyük bir sevinç 
tezahüratı yapmaktadır. 

Bafra mezbahası 
Bafra, (Hususi) - Beş yıllık bayın

dırlık programı içinde bulunan mezba
hanın proje ve keşiflerinin yapılması 
işi mimara verilmiştir. Keşifler iki ay 
içinde yapılacak ve vekaletçe tasdik

ten sonra derhal mezbahanın inşasına 

başlanacaktır. Mezbahanın 12-14 bin 
liraya çıkacağı tahmin olunmaktadır . 

Do§uda ö§retmenier1n 

köy gezisi 
Ağrı (Hususi) - İlk okul öğret· 

menleri köy gezilerine ba§lamışlardır. 
Her pazar günü geziye devam edil· 
mekte, ve köylülerle temas edilmekte
dir. 

İzmir köylerinde telef on 
İzmir, (Hususi) - Vilayetin bütün 

köylerini telefonla biribirine bağla

mak için jandarma kumandanlığı tara
fından yapılan tetkikler bitmiştir. 

Şimdiki tesisatın yenilenmesi ve bu şe
bekenin yapılması için 30 bin liraya 

ihtiyaç vardır. Bu tahsisat jandarma 

umum kumandanlığından istenecektir. 

24 çocuklu baba 

f Tedbirlerimiz 
ucuzluğu temin 
ve müdafaa edecektir 

(Başı 1. inci sayfada) de, yedi gün içinde tesirini göste 
nın sihati ile uğraşanlar, bu rakamı da tir. Fakat mart ayının, İstanbul da eti 
yeter saymamaktadırlar. en pahalx sayıldığı ay olduğun 

Fakat cumhuriyet istanbulluyu ne da unutmamak lazımdır. Daima kont 
kadar az et yiyen bir zavallı müstch- rol komisyonu fiatları hassas bir dik 
lik olarak buldu, biliyor musunuz? bir kaffe takib edecek ve ucuzluk kararı 
senede yalnız yedi kilo ... 921, 922, 927, nın tam olarak tatbikini sağlayacak 
ecnelerinde İstanbulda nüfus başına tır. lstanbulda ucuz etin her hangi bi 
düşen et, 6 - 8 ki.Jo idi. Yani günde 16 - cephesi, yaşama işlerimize verilme 
23 gram ... Bir de bu tarihin on üç se- istenen yeni seyrin bir ifadesidir 
ne sonrasına bakınız: 936 da İstanbul- Türkiyede, Karstan, Erzurumdan 
da 16.920.750 kilo et yenmiştir ki, bu Karadeniz sahillerinden, Egeden 
da nüfus başına senede 22 kilo 630 Trakyadan, orta Anadoludan gelen; 
gram eder. Artış üç mislinden fazla- aynı cins yiyecek maddesi olarak et 
dır. ten başka bir misal bulamayız. Bu iti .. 

Fakat et davamız, bu rakamla asla barla hükümet, tanzimi en güç madde 
bitmiş değildir. Hükümet, kesim hay- olarak eti ele almıştır. 
vanı yetiştiren ve satan bir memlc- Ucuz et bahsi üzerinde en büyük fo
ket olarak, vatandaşa istihlakinde hak dakarhğın devlet tarafından yapd~ 
kazandığı miktarda ucuz ve bol eti ğrnı anlatan dahiliye vekili ve pd 
verebilmek için bugünkü kökten ted- genci sekreteri B. Şükrü Kaya, W.
birleri almıştır. Ucuz hayat; bir nü- bihal sırasında, şunları söylemişti: 
fus, bir iç ekonomi ve nihayet ikti- "- Yapılan on kuruşluk ucuzlama
darların muvaffak olma ölçüsü ola- nın yüzde 73 küsürü, devlet ve bele
rak kabul edilmiş olan memleketlerde diye gelirlerindendir. 10 kuruşun 3~ 
et istihlaki bir rejim meselesidir: 936 kuruşu esnaftan, 6-60 kuruşu rcmıl 
da bir alman vatandaşı senede 54, dairelerdendir. 
arnerikalı 63, kanadalı 64, çekoslovak Memleketin ve halk sihatrnrn ica
yalı 34, İsviçreli 50, yeni zelandlı 111, bcttirdiği bir kararı tatbik edeceği&. 
avusturalyah 97 kilo et yemiştir. Ve Bunda alakalıların bize müzahir ola
bu memleketlerde hayat istatistikle- cağında şüphe yoktur. Fakat bunun 
rinde ete ayrılan geniş yer üzerinde aksi halinde tedbirler alacağız.,, 
en tafsilatlı rakamlar verilir. Bu ra· Baş vekil Celal Bayar, bu sö?.\.ere 
kamlar, daima bir münakaşa mevzuu- şunları ilave etmişti: 
dur. "- Arkadaşlarımız, bize sö"' ver-
Şimdi bize bakınız: 936 da 396 şeh- mişlerdir. Bu ahlaki bir sözdür. Ah· 

rimizde yapılan bir istatistikte her lakını kaybetmiş olanlara karşı heı: 
türk vatandaşının bir senede 15.610 türlü tedbirler alınabilir.,, 
kilo et istihlak ettiği tesbit edilmi~- Hükümet nazarında ahlakını kaybet 
tir. Bu miktar çok azdır ve hüküme- miş adam, milli menfaatlere · kastet• 
tin bugünkü davası da, köylüsü ucuz miş adam demektir. Başvekilin, "fa· 
hayvan satan ve hayvan ihraç eden bir kiri ve orta hallisi maalesef çok,, de· 
memleket olduğumuz hakkındaki ri- diği İstanbulda vatandaşa kan ve can 
yazi hakikati, bu azlık rekoriyle telif verecek bir tedbiri küçüksemeye ça• 
etmektir. Her şeyden evvel, bir teza- hşanların şu ahlak bahsi üzerinde bir. 
dı tasfiye yolundayız. an durmalarını gönül ne kadar iıti• 

İstanbulun et meselesine aid rakam yor. Bilhassa 922 de bir istanbullunuıı 
lar, devletin bugünkü tedbirlerine ka- günde 13 gram, 938 şubatına kadar 
dar, bir barometre ibresi gibi inmiş, çık 63, gram, et yediğini öğrendikten 
~ış, bir hafta bile durluk göstereme- sonra ....... 
miştir. Bugün vaziyet, bütün istihlak 
maddelerimiz için örnek olacak bir 
katilik gösteriyor: Devletin bugüne 
kadar yalnız ihraç maddelerimız üze

Onun için bir nokta üzerinde itini 
ile durmak lazımdır: 

Etin ucuzlamasile istihla.kin artlfl-

Ordu (Hususi) - Ulubağ'ın Diken

lice köyünde Külcü oğlu İbrahimin 24 

çocuğu vardır. Çocukların hepai aağ • 
llhr. 

rinde tatıbik ctmiı old~t,k iiatlı nı göz önünde bulundurmak, ve bu su-
~ ....... ı...s. ~li ... ....- .......... --...-~ ·- ·-·-r-....._ 

Konya Ereğlisinde kükürtlü 
su bulundu 

Konya Ereğfüi (Hususi) - Yakın 

bir köyde kükürtlü su bulunmuştur. 

Bu su, etrafını aka aka bir tepe haline 

getirmiş ve sarı kükürt tebellür etmiş

tir. Bu köyde uyuz ve ekzama hastalık
larına tutulanlar bu auda yıkanarak 

kendilerini tedavi etmektedirler. Te -
ressüb eden kükürt miktarı fazladır. 

• t 

ai olarak ilk defa et üzerinde tecrü- ğını anlamak dirayetini göstermiyen 
b~ edilmiş ve muvaffak da olmuştur. bazı kimseler sözde bir nevi menfaat 

Bı~;af ~a~an evvel, belli başlı ihraç mukavemetin~ kalkabilirler. Fakat 
ma e erımızden olan fındık, yumur- bunlar bilmelidirler ki, tedhirlerimis 
ta ve elma için ve deniz limanlarından 
mesafe farkı kaldırılmış ve altı mın
takaya ayrılmış olan limanların han
gisinden olursa olsun getirilecek bu 
mallardan aynı fiat alınması kararlaş
mıştı. Tek fiat usulü, timdi et ile is
tihlak maddelerimiz üzerine de geç
miş bulunuyor. İstihlak pazarları o

daima ucuzluğu temin ve müdafaa e
decektir. Başvekilimizin söylediği gi· 
bi "milli zaruret,, diye ifade edilen bu 

netice, onlarsız da tahakkuk ettirile· 

cek ve hükümctin tedbirleri şüphcsis 

böyle bir mukavemeti süratle öoli7 .. 
lan her vilayet için hazırlanacak olan tektir. 
formüllerle; et, kömür, ekmek ve di
ğer bütün yoğaltım maddeleri için tek· 
fiat teabit edilecektir. Bu itibarla la
tanbulun ucuz eti, bizim senelerden· 

c. K. 

ı Yurddon resimler 1 
beri hasretimiz olan bir gayemizin 
ilk müsbet tezahürüdür. ı 

BaŞ:vekil hayat ucuzluğunun ilmi 
esaslar dahilinde halledileceğini söy
lemiştir. Bugün ekonomi vekaletinde 
yerli ve yabancı mütehassıslar, ucuz 
·fürkiye planını hazırlamakla meş
guldürler ve yakın zamanda bizde de 
uır hayat normunun kurulduğunu gö
receğiz. O zaman ya§:alll<l bakımından 
Türniyenin her tarau tam bir bütün· 
Jük gosterecektir. Bu, şu demektir : 
.Erzurumlu vatandaş İzmir üzümünü . 
Hamburg fiatına yemiyecektir. An
talyanın ı~uzu bir karsh için; Karsın 
peyniri bir karadenizli içın, Marn1a-

Mıaırda vaziyet 
Kahire, 7 (A.A.) - Salahiyettar 

makamlardan bildirildiğine göre, kı
ral Faruk, yukarı Mısır mıntakasını, 
seçimden sonra ziyaret edecektir. 
Başvekil ise bilakis pek yakında yu• 
karı Mısıra gidecektir. 

' ' ... t· .... I(' 
... 

ranın balığı bir orta yaylalı için lüks 
eşya halinden çıkacaktır. Yurdun bin 
bır çeşidli yiyecek ve içeceğini mem· 
leketin her tarafında aynı fiata ala
bileceğiz. İstanbulun et meselesi üze
rindeki devlet tedbirleri, bu kör dü
ğümün ilk çözülüşüdür. 

• l#o • 

lstanbulun et meselesine aid bir kaç 
rakam, muhtelif pazarlardan gelen a
na yiyecek maddelerimizden biri o
lan etin, bütün derdlerden tasfiye e
dilmesi halinde her yiyecek maddesi
ne tatbiki kolay bir formül elde edi
lebileceğini isbat edecektir. 
Şu iki rakama bakınız: 937 martın

da etin fiat vasatisi 50 kuru~tu. İs
tanbul halkı, yedi günden beri ucuz et 
yiyor. Bu yedi günde fiat vasatisi 37 
dir. Ucuzluk, yüzde yirmi beş.tir. 
Şimdi birde, İatanbulun yediği muh 

telif et nevilerinde devlet tedbirinin 
ne kadar ucuzluk yaptığını tetkik e
delim : 

28 şubat Bir mart 
938 de 938 de 

Karaman ~~-J:J 4U 
Dağlıç 55-60 47 
Kıvırcık 55-65 so 
Kuzu 55-65 47 
Sığır 40-50 35 
Dana 50 25 
Xilodı °" ~ llCUlulr. iatibıik 

Vafd partisine mensub ''Almısrr' 
gazetesinin vaktiyle bir kere tevkif 
edilerek sonradan kefalete rapten ser 
best bırakılan baş muharriri, h,üküme
ti seçim tethişçiliği yapmakla itham 
eylediğinden dolayı, gazetenin diğer 
iki muharriri ile birlikte yeniden tev
kif olunmuştur. 

Ayaklarını el gibi 
kullanan bir artist 

. 
' 

Amerikada bir dansöz ayaklarile 
fevkalade meharetler yapmakta .,e 
ayaklarını elleri gibi kullanmaktadır. 

Yukardaki resimde bu dansözü elleri 
üstünde yürüyüp ayaklarile mendil 
tutarken görüyorsunuz. Fakat bu men• 
dille ağız burun silinir mi silinmez sııi 
artık .o.rMUU Iİ& takdir ediDJ 
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Yüzde yüz ev kadım 
1 Yetişti ren bir müessese: İ. lnönO Enstitüsü 1 

Biliyor musunuzki : 
Ankarada toruniyle beraber 
mektebe giden ninelervar? 

G eçenlerde bir mecmua, Avus
aralyadaki Melburn şehrin

de çocuğiyle beraber mektebe gi
den bir anne bulunduğunu haber 
veriyor ve soruyordu: 
"- Acaba bizim memleketimiz

C!e de böyle garib vakalara rastlı
yacakmıyız ?" 
Meslekdaşımıza şimdiden cevab 

verelim: Biz kendisine, oğliyle be
raber mektebe giden bir anneden 
değil, toruniyle beraber mektebe 
giden bir nineden bahsedeceğiz. 
Asıl enteresan bu hadise, ne Avus
tralyada, ne Amerikada, ne de baş
ka bir yerdedir, Ankaradadır ... Baş
•ehirde öyle bir müessese vardır 
ki, yaş farki olmaksızın bütün ka
dınlığı topluyor. 

935 nüfus sayımının verdiği ra
kamlara göre, Ankarada evlerde 
yalnız ahçılık yapanların sayısı 756 
dır. Sayısı on ikiye varan ''aile 
mutfak" larının abonesi de iki bi
nin içindedir. Şehirde on sekiz bi
ne yakın ev bulundlğuna göre ge
ri kalan on beş bin küsur evde otu
ran ailelerin yemeklerinin nasıl ha
zırlandığını hiç merak ettiniz mi?.• 
Kadınlar için enternasyonal bir 

tabir vardır: Ev kadını .. Bu, evinin 
işlerini icabında kendisi yapan ka
dın demektir. Ev işleri deyip de 
geç.meyiniz: Temizlik, yemek, alış · 
veriş, üst baş, ve isted~~i?iz _kadar 
uzayıp gidecek bir su~ ışler.:· 
Türk kadını, muhakkak kı ~~ ~ad~ı-

. k kazananlardan bırısı ır. 
rı en so . 
KS de tarladaki yorucu ışlerden 
ba rayarak, üstündeki giyeceğine 
kadar evinin ve kendisinin bütün 
ihtiyaçlarını hazırlayan kadın, şe
hir hayatının bütün icablarma ko
layhkla intibak edebilmiştir. İnki
ll-bın; millet vekilliğini bile verdi
'ği türk kadını, profesör, hakim, 
doktor, mühendis, avukat, tayyare
ci, muallim, memur, müessese sahi
bi ve serbest mesleklerin bütün şu
bllerinde, medeni hayat makaniz
masrnrn her kolunda vazife alarak 
yüzünün akiyle çıkmrş.tı:. İy~. ~.ir 
anne olan türk kızı evının butun 
işlerini, milli kabiliyet ve ileri zev
kinin üstünlüğü içinde başarabil
mek için btr fırsattan. f~yda~anma
ya hazırdır: İşte bu hıstır kı, an: 
ne ile kızı, ayni çatı altında aynı 
bilgileri almak için topluyor .. 

••• 
Uç arkadaş, İsmet İnönü kız ens

titüsünün önünden geçiyorlardı. 
Birisi, arkadaşlarına dedi ki: 

"- Ne zaman buradan geçsem 
güzel bir yemek kokusu duyarım. 

Burada okuyanlara kim bilir kaç 
çeşid yemek yapmasını öğretiyor
lar? .. 

Arkadaşı, heme ne tashih etti: 
••- Burada yalnız yemek yapma

ımı öğretmezeler. Dikiş dikmesini 
de öğretirler. Şu camekanlara bak
sana!'' Eliyle vitrindeki mankenle
ri i§&ret ediyordu: 
"- O şapkaları da burada yapar

lar •. " 

Burada talebeler en güzel mayonezi yapmaıını bilirler. On. 
ların elleri öyle mahirdir ki dakikanın içinde mayonez ağır· 
latır ve hazan böyle üç kitinin biribirine yardım ettiği görülür 

Üçüncüsü iki arkadaşının bilgi
sini tamamladı: 

"- Burada yalnız yemekle, di
kiş öğretmezeler. Çocuklara nasıl 

bakılır? Oda nasıl döşenir, misafir 
nasıl ağırlanır, ütü, yama, kola na
sıl yapıhr? Onlan da öğretirler." 

I• sterseniz evvela yeme.k pişir
me kısmını gezelim. Yüzüme 

öyle hayretle bakmayınız. Burada 
yemek pişirme bir ders nürvesidir. 
Cevabıma dikkat ediniz: Ders değil, 
ders zümresi. .. Mesela tabiye, edebi
yat gibi bir ders grupu... Midesine 
çok düşkün olduğu söylenen eski 
fransız hariciye nazırı Briyan'ın 
güzel yemekleri güzel sanatlardan 
saydığı ve "- nefis bir yemek icad
eden enternasyonal bir şöhrete la
yıktır.,. dediğini, tam sırası olduğu 
için, hatırlıyabilirsiniz. 

Yandaki salonlardan birine gın

yoruz. Biz camekan, kenarında Ro
benal sistemi teraziler huniler, yani 
türlü türlü ölçekler, üzeri derecele
re ayrılmış bir sürü cam, çinko kah-

lar .• 
"-Fakat burası bir kimya labo

ratuvarı, yanlış mı geldik ? 
"- Hayır, yanlış. değil ... Burası, 

yemeklerin hazırlandığı yerdir. Bir 
ev yaparken bile kumunu ve çakılı
nı ölçüyorsunuz da topraktan daha 
çok zayıf olan midemize dolduraca
ğımız ve kendisinden enerji bekle
diğimiz yemeklerimizin ilk madde
lerinin ölçülü olarak hazırlandıiını 
neden ka.bul etmiyorsunuz? 

Enstitüde alaturka mutfak tasfi • 
ye edilmi' vaziyettedir. Bundan, i
çinde zevkimizin ve midemizin alış
tığı bütün iyi yemeklerin çıkarıla -
rak, yerine bize garib gelen bir sürü 
adını bilmediğimiz ve ilk maddesi 
zor bulunur yemekler konulduğunu 
zannetmeyiniz. Hayır, mesele öyle 
değildir: Enstitüde şarklı yemek -
ler garblılaştırılmıştır. 

Enstitülü, lezzet ve nefaset kadar 
sıhatle de alakalıdır: O, bir yemek
te fazla biberin, fazla yağın mideyi 
bozduğunu, zevkle yenildiği kadar 
kolay hazmedilebilmesi için nelerin 

"aela 250 gram irmik Jalaa konur"'• 150 ~ram da Ytli. ctık ~munın --., tamam olar. 

UtUS ~-1-

Hamuru açma•ını bilmek meharettir ama, bir tatlının hamuru içine konacak yağı, •uyu he•ab etmelı 
de ayrıca bir dikkat e•eridir. Niçin tu ve yahut bu harcı ek•ik veya lazla koyup yemeğin tadını bo~ 

malı? Terazide tartmak varken!. 
ne mikdarda konulacağını bilir. Sa -
bah kahvaltılarında alınması lüzum
lu kalöri, öğle yemeklerinin kuvve
ti, akşam yemeklerinin sadeliği on
ca malUmdur. Enstitülü kız, evin
de mide rahatsızlığı çeken bulunur
sa, bunu kendi bilgisine bir hakaret 
sayar ... 

"- Bakınız size, burada okuyan 
talebelere sorulan bir imtihan sua
linden bahsedeyim. Muallimleri ta
lebelerine şu suali sordu: Evinize, 
hiç beklemediğiniz zamanda üç mi
safir geldi. Hazırlığınız yoktur. 
Evde mesela pirinç, yağ, un, şeker, 
zeytinyağı, taze fasulya, soğan ve 
yumurta var. Nihayet iki saat için
de yemek hazırlamak mecburiyetin
desiniz. Ne yaparsınız? .. 

Genç kızlar ,ellerini şakaklarına 
dayadılar, düşündüler, hesapladılar 
ve cevablarınr yazdılar. Cevabları 

nihayet yarım saat içinde yazılacak
tı. Öyle ya .. Hazırlanması için an
cak iki saatlik mühlet olan bir ye -
mek için, nihayet bir yarım saat dü
şünülebilir. İnanır mısınız? İçlerin
de 7 türlü yemek yapan çıktı. 

Enstitüde talebeye, ders pro

framındaki yemeklerin 
masrafı, müessese tarafından veril
mektedir. Yalnız Ayniyat olarak 
değil, nakid olarak .... Yani talebe, 
paraaınr cebine koyuyor ve bir ev 
hanımı gibi, küçük sepeti elinde 
pazara gidiyor. Enstitülü kız, size 
bir münevver bakkal kadar bütün 
yiyecek içeceklerin fiyatını söyle
yebilir. Eğer talebe, kendisi ayrıca 
ve ikinci defa olarak ders progra
mındaki yemeği yapmak isterse, o 
zaman, masrafını kendisi vererek 
yapabilir. Bu da, evdeki anneıine 
güzel bir yardım oluyor. 
"- Siz, bu kadar çeşidli yemek 

yapan enstitüyü sakın müsrif~ san
mayınız: Bir enstitülü kız, ne ka
dar güzel ıyemek yaparsa yapsın, 
lüzumundan fazla ilk madde har
cadığı zaman asla makbul değildir. 
Mesela şurada leyli talebenin bu 
akşam yiyeceği ve kendi arkadaşla
rı tarafından hazırlanmış 3 kap 
yemek görüyorsunuz. Bunlar kaça 
mal olmuştur dersiniz? 

"- Elli kuruş! ... 
"- Bu sizin söylediğiniz lokan

ta fiyatrdır. Şu üç kap yemeğin iş
çiliği ile beraber - Çünkü enstitü
lü kız kendi emeğini de bir nakid 
sayar. - 19 kuruşa mal olduğu
nu söylersek şaşmayınız. Bu gördü
ğünüz yemeği, buradaki talebeler 
yapmıştır. Biliyorsu~uz ki enstitü
de üç yüze yakın yatılı talebe var-

• 

Pul böreğini •ecer misiniz? Hamur açılmıştır. Biraz. ıonra hepıİ 
birer birer ke•ilecek, •onra kızartılacaktır. Sıcak •ıcak yemeıi Jc 

ne güzel 'olur 

" 

Enstitüde her fey temiz her §ey muntazamdır. Çünkü en te
miz ve en iyi bir tekilde pitirilen yemekleri ancak böyle te
miz ve muntazam bir yerde yemekle zevk duyulur. 

dır. Bunların yemeklerini, bir staj 
yapmış olarak 'kendileri ve nihari 
arkada,ıarı hazırlarlar. Bu hazırla
mada azami ekonomi esastır. Ens
titülü, nefisin, ancak çok ucuzla 
birleştiği zaman hatırı sayılacağını 
hiç unutmaz I" 

Enstitünün yemek züıpresi de

yince hatırınıza yalnız çorbadan 

başlayrb tatlıda nihayet bulan yal
nız yemek serisi gelmemelidir: 
Sütten peynir, yağ yapmak, sabah 
kahvealtısı için pisküvi hazırlamak, 
misafirlere kendi usta eliyle hazır
ladığı pastayı ikram etmek ensti-

tülü kızın vazifeleri arasındadır. 
Fakat o, sınıfında tam bir ihtil!l
cidir. Asla klasik değildir ve mu· 
ayyen metodlara bağlı kalmaz: Me· 
sela İzmir üzümiyle çavdar unun
dan yapılan pastalardan çoğunun 
formülünü, talebeler, kendi kendi· 
lerine bulmuşlardır. Asıl insanı 
hislendi ren tarafı da şudur: Ensti
tülü kız, bütün hazırladıkları i~in 
kullandığı malzeme arasında, bu 
memleket topraklarında yetişme. 

miş bir şey kullanmak mecburiye

tinde kalırsa, eli o maddeyi tutar
ken yanıyormuş gibi azab çekiyor. 

Salça artık kıvamına 6elmi.ı taJını bu,mııl\ ı~' · Fakat tomateıin çekirdeklerini 
• aİİUH!;oı \~· '•Jil,rrıil, 
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• 
• Çemberlôyn CJiyörki 

Ben ferdi hürriyete tarafdarım 
11 hiç bir diktatör rejimine,, 
11 
karşı temayülüm yoktur /1 

il 

Çemberfayn silôhlanma programını 
ve avam kamarasından itimad reyi 

anlattı' 
a_ldı 

Londra, 7 {A.A.) - Bugün Avam 
kamarasında İngiliz silahlanma prog
ramı hakkındaki müzakereler başvekil 
Çemberlaynın büyük bir nutku ile a
çılmıştır. 

Başvekil, iktidarda herhangi bir hü
kümet bulunursa bulunsun İngiltere 
için silahlanmanın bir zaruret olduğu
nu ehemiyetle kaydettikten sonra, har
bm yalnız silah ve adamla değil, ihti
yat kuvvetlerle ve parayla, yani bir 
milletin mukavemet ve tahammül ka· 
biliyeti ile de kazanıldığını ve bunun 
da ticaret ve endüstri faaliyetinin ida
mcsine bağlı bulunduğunu söylemiş 
:ve demiştir ki: 

"-Bizim mukavemet ve tahammül 
kabiliyetimiz bütün dünyaca tanınmış
tır. Bu, taarruzlara karşı mühim bir 
&et teşkil eder. 

Çünkü herhangi bir devletin muarı
zını birdenbire ezebilmesi ümidleri ne 
kadar az olursa - aon tecrübeler bu hu
susta pek cesaret verici mahiyette ol
mamıştır - tahammül ve mukavemet 
kabiliyeti !iOk olan memlekete taarruz 
etmekteki tereddüdü o kadar fazla o
lur.,, 

Başvekil bundan fU neticeyi çıkarı-
yor ki, 1ngilterenin geçirmekte old~ğu 
büyük masraf devresinde ckonomı ve 
endüstri istikrarım muhafaza etmeye 
mecburdur. 

l ngiliz programı 
Başvekil ingiliz programının umu

sni vaziyetini şöyle tarif etmiştir: 
1 - Memleketi müdafaa etmek, 
2 - Memleketin yiyecek ve ilk mad

de ihtiyaçlarını temin için zaruri olan 
jicaret yollarının hlirriyetini garanti 
ı.ltında bulundurmak, 

S • B'ir harb takdirinde İngilterenin 
ınüttefikl olan devletlerle, bunun top
raklarını müdafaa için işbirliği yap
µıak. 

Her ıeyden evvel lngiltere 
Batvekil her şeyden önce lngiltere

nln mUdafaasmı temin etmek zarureti 
üzerinde ısrar etmi9tir. Bu cihet hlikü 
metin mlidafaa siyasetinde esastır. 
Başvekil bu hususta t,öyle demiştir; 
"- Harb takdirinde imparatorluğun 

sevkulceyf noktalarına mühim kuvvet
ler göndermeye mecburuz. Fakat mü
dafaalarının ehemiyeti () bakımından 
miltalca edersek bizzat kendi memle
ketimizin müdafaası kadar ehemiyetli 
değildir. Biz, kendi memleketimizde 
mağlQ.b olmadığımız müddetçe, hariç
.te mağH1biyetlere de uğrasak bilahare 
s:ınları telafi imknmı bulabiliriz.,, 

1,5 milyar kiifi değil 
Başvekil ailahlaruna masraiınm da

ha şimdiden ~k yübek bulunduğunu 
kaydetmiş ve ezcümle demiştir ki: 
"- 1939-1940 senesi masrafları bu 

senekinden çok daha fazla olacaktır. 
Mezkur senede azamisini bulmasını te· 
menni ederiz. Fakat artma veya eksilt
me hadiselere bağlıdır. Kati olarak bir 
şey aöyliyebiliriz ki, o da şudur: 

Geçenlerde masraf olarak derpiş et
tiğimiz bir milyar 500 milyon ingiliz 
lirasının, daha 9imdiden ehemiyetli 
bir tarzda, yetmez olduğu anlatılmış
tır. Bu rakamın ne olacağını söyliye
bilmek için daha erkendir. Fakat mec
lisiniz, pek korkarım, esaslı bir artışı 
beklemek zaruretinde kalacaktır. Bu 
rakamların ehemiycti hakkında mecli· 
sinlıi iknaa lilzum görmüyorum.,, 

Silahlanmanın ekonomideki 
akisleri 

Başvekil, hükümetin silahlanma 
programı ile alakadar olmak lizere bu
nun ekonomi hayatındaki reaksiyonla
rına engel olmak için sarfettiği mu
vaffakiyetli gayretlerden bahsederek 
demiştir ki: 

''- Vaziyeti iyilettirmek için gay
retlerimize devam etmeye azmeyle
mit bulunmakla beraber bütün dünya 
şunu bilmelidir ki, bizim sulh arzu
muz sulhu bugUn yarından dalia ucuz 
satın alabileceğimiz ümidinin bir 
mahsulü değildir. Keza bu bizim mil· 
letlmize ve umumiyetle bütün beşe· 
riyete karşı olan manevi meauliyeti • 
rniıi unuttuğumuzu da ifade etmez. 
Dünyada olup bitenlere karşı aUika-
11zlık gösteremeyiz. Her hangi bir 
noktada çıkan kavga umumi titr ihti
lafa yol açabilmek iıtidadında oldu
mu bizim için fevkalldc ehemiyet 
kesbeder. 

''Ara sıra ıeıimizi 
yiiksel teceğiz. '' 

.dianenaleyh diğer memleketlerin 
işlerine karışmak veya oralarda entri-

katar çevirmek aklımızdan geçme
mekle beraber kuvvete veya tehdide 
müracaat edilecek yerde sulh yolu ile 
anlaşmazlıkların halli lehinde arası
ra sesimizi yükseltmemiz Uizımgeldi
ği kanaatindeyiz. Bunu yapııyoruz. 

Hususiyle ki gayemizi dünya devlet
lerinin ekseriyeti sempati ile kar4ıla· 
maktadır. Fakat bütün gayretlerimi
ze rağmen sulh ve itimadı tekrar kur· 
mağa muvaffak olamazsak silahlanma 
programımızı genişletmek ve hızlan
dırmaktan asla çekinmiyeceğiz. Emi
niz ki, bu suretle hareket ederek mem 
leketimiz, kendisine yüklenecek fe
dakarlık ne kadar ağır olursa olsun, 
bize tamamiyle yardım gösterecektir. 

l~çi partisinin takriri 
Başvekil munalefetin itimadsızlık 

takririni tenkid eylemiştir. Bu tak
dirde, tecviz olunmayan bir 11iyasete 
müzaharet için tatbik edilemeyecek o
lan silahlanma programı hakkında 

kati ihtiraz, beyan olunmaktadır. 
Başvekil demiştir ki: 
"- Tecviz olunmıyacak bir poli

tikadan bahsediliyor. BilAkis iddia e
diyorum ki, ben Milletler Cemiyeti
nin ondan bahsedenlerden bir çoğun
dan daha zeyade dostuyum. Milletler 
Cemiyetini hakikt bir dünya Cemiye
ti haline koymak için çalışanlar, ona 
bugünkü vaziyette kabiliyetinin üs
tünde vazifeler vermek istiyenlerden 
her halde daha ziyade hizmet ediyor
lar. Bugün hangi küçük devlet büyük 
bir komşusunun istilası tehlikesi kar
şısında müdafaasını Milletler Cemi
yetinden bekleyebilir? Bu sualime 
muhalefet azası arasında cevab vere
bilecek tek bir kişi varsa meydana 
çıksın. Bu milletin, onun lehinde bir 
muhafız ve hami olarak hareket ede
cek ve sulhu koruyarak kuvvetli dost 
ıan 01ııı:n11r. lşte o ıcaaar. Fakat kU-

çük devletleri sulhun bulunmadığı 
yerde sulh vardır diye iknaa çalış
makda fayda nedir? 

Fa§izm, nazizm ve Çemberlayn 
İspanya meselesinde muhalefet, o -

FİLİSTİNDE 
Cenine harbi 
çok şiddetli 

·oldu! 
(Başı 1. inci sayfada) 

kendilerinin pek yakında hükümet 
kuvvetlerinin eline geçeceği muhak -
kaktır. Kasabalardan kaçmak mecbu -
riyetinde kalmış olanlar yaralılarını 
nakletmok Uzere katırlarını ve atları . 
nı beraber götürmektedirler. 

İngiliz yüksek komiseri Sir Ha -
rold Mak Mihael, yüksek memurlar ve 
askeri harektı idareye memur gene -
rallerle görüşmüştür. 

Kara kuvvetleri kumandanı ~ene -
ral Vavel, hava kuvvetleri kumanda -
nı general Hil ve polis umumi müfet -
tişi harp yerinde, daimi temas halin -
dedirler. 

Bundan başka çarpışmalara iştirak 
etmiş bazı birliklerin değiştirmek ü • 
zere Telbiv ve Sarafand'dan iıtenil • 
miş olan kuvvetlerin de Cenine'e vasıl 
olmuş oldukları öğrenilmiştir. 

Tenkil hareketleri Filistinin şima
line, bilhassa Nasıra bölgesine kadar 
hemen hemen temizlenmiş gibidir. Bu 
bölgede birkaç yolda serbestçe gidip 
gelmek kabil olabilmektedir. Asken 
müfrezeler, bu havaliden çekilmiştir. 

1 ngiltere - 1 rlanda 
temaslar. iyi safhada 
Londra, 7 (A.A.) - Bu aabah irlan

dahlar mahfillerinde İngiltere - İrlan
da görü9meleri hakkında daha nikbin 
bir hava vardı. 

Taksim meselesi bir engel olarak or
tada kalmakla beraber görüşmelerin 
bir ticaret anlaşması akdine doğru a
çıkça istikamet almı9 olduğu İanıl
maktadır. Eğer hafta tonundan önce 
bir karar vermek mümkün olacak olur
sa B. dö Valera'nın İrlanda deleguyo
nunun yarın hareketine mani olmak i
çin bir Çllre araştmlabilmeıi mUmklin· 
dür. Birç<>k şeyler, bu akşam aktedile
cek olan umumi heyi'/ to >lantılarını 
bağlıdır. ~ 

' 

nun fikirlerine iştirlk etmedilim için 
beni diktatörlere temayW etmekle it -
ham ediyor. Fakat ben diktatörlerin 
hüküm ~ürdüğil memleketleri hesaba 
katmak mecburiyetindeyim. Oralarda 
mevcut rejimler beni ancak diğer mem 
leketlerdeki teıirleri bakımından ala -
kalandmr. Ne nuiliğe, ne fapıtliğe ve 
ne de bolşevikliğe hiç bir temayülüm 
yoktur. ÇUnkü bunların hepsi benim 
kafamda kök salml§ olan zihniyetle te
lif götürmiyen şeylerdir: Benim siyasi 
imanım ferdin hürriyetidir. Ben, fikir, 
söz; ve hareket hlirriyetine iman etmiş 
bir adamım ve bence bunlar olına.dık!ia 
hakiki demokra1ıi olamaz. 

Demokraıinin muhafazaıı ki, hürri
yetimizin korunması demektir, müca
d,.le edeceğim ve zannederim ki, Bü
yük Britanya milleti de benimle bera -
ber milcadele edecektir. Ve gene sanı -
rım ki programımızda tatdb ettiğimiz 
yol korkunç aavaı zaruretlnin önUne 
geçecek en emin vasıtadır." 

Uzun ve ıürekli alkışlar başvekilin 
nutkunu ıel!mlamı~tır. 

Avam Kamaraaı görllJmelerden 
sonra, i§çi partilinin ıila.hlanma prog -
ranu aleyhindeki takrirlnl 134 ınuball -
fe karşı 354 reyle reddetmiıtir. 

lngilterede hava müda/amı 
tedbirleri 

Birmingham, 7 (A.A.) -İç Bakan
lığı parllmento müsteıarı B. Gorey 
Loyd şehrin itfaiye teştdlltı mensup • 
larına hitaben bir nutuk ıöyliyerek 
harb esnasında tayyarelerden atılacak 
bombalardan çıkan yangı:nlan ailratle 
söndürmek için lltun olan tedblrlerin 
alınmıı o1dutunu bildlrmiıtir. 

Mumaileyh, hava seferleri yapılnla
sı halinde memleketin her tarafında, 

her mahaldeki bütUn caddelerde yan • 
gm tulumbalarını hamil otomobillerin 
iki dakika faııla ile sıraya dlzilecefini 
söylemiştir. 

Hitler 
İngiltere ile glıll 

görüımeler yapmak 
istemiş · 

Londra, 7 (A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesinin ıiyasi muharririne göre, 
B. Hitler, Sir Nevit Henderaon ile o
lan mülakatında, iki hUkümet arasrn
claki müzakerelerin diplomasi yoluyle 
ve kati bir gizlilik içinde cereyan et
mesini istemiştir. Bu taleb, inglliz ga
zetelerinin tiddetli bir kontrola tlbi 
tutulması arzu edildiği ~eklinde tefıir 
edilmektedir. 

Muharrir, Çemberlayn'in bunu red
dedeceğini teyid vaziyetinde bulundu
ğunu bildiriyor. 

İngiliz gazetelerinin Almanyaya ve 
onun ~flerine kar~ı hiç bir zaman hak
~ız hücumda bulunmadığı bildirilmek
tedir, 

A.lmanya sömürgelerini ser'i 
istiyecek mi? 

Muharrir, çar9amba gilnü Londraya 
gelecek olan B. fon Ribbentropun he
men B. Çemberlayn ile Lord Halifaksı 
göreceğini ve kendiıinin yeni Avrupa 
barıfı muahedesi hakkında sarih fikir
ler beyan edecek vaziyette bulunduğu
nu yazıyor. 

Alman hilkUmetinin, görU,melere 
baJlamadan önce, eıki alman ıömUrge
leıinin kayıtsız ve f1rtıız olarak geri 
verilmesinde ısrar edeceii sanılmakta
dır. 
Aynı muharrire göre, ingiliı - al

man görUtmcleri haftalarca. ıUrecek
tir. 

Akdeniz meselesi icln · 
Fransada yıpllın görüpneler 
Pariı, 7 (A.A.) - İyi malCUnat alan 

mahafilden öğrenildifine ııöre, Akde
niz meseleleri etrafında nazırlar ara
aında yapılmakta olan konf er anı çar
şamba gününe kadar devam edecektir. 
Tunüı, Fıı umumi valileri de bu mUıı
kerelere iştirak ediyorlar, 

~ iki İngiliz 
I ;, destroyerine 
. ...... , 
, ; 
, ' I 

• 
• 

tecavüz 
' drr. 

( Ba11 1. inci ~aylada) 

Etlen iıtilatlan ıonra Dıf bakanlıia geliyor 

İtalyan - İngiliz görüşmeleri 
bu hafta içinde başlıyor 

Avım kamarasında dörtler anlaıması 
etraf ındı sorulan suallere lngillı 

baıveklll (emberlıynln cevablar1 

Eıki lngiliz Dıi bakanı Etlen iıtilaııntlan ıonra BCJfbakanlık 
tlaireıini terkeclerken 

Londra, 7 (A.A.) - Bu •balı reaml İngiliz mahfillerinde aöy
lendiiin• ıöre inıiliz • İtalyan ıörüımelerine resmen bu hafta 
başlanacaktır. 
llive edildiğine göre Lord ~ 

Pert, Roma'ya B. Ciano ile yapa
cağı müzakerelerde takib edece· 
ği hareket hakkında B. Çember· 
layn ve Lord Halif aks' dan almış 
olduğu talimat ile mücehhez bu
lunduğu halde avdet ebnittir. 

Ta;ymis gazetesinin Roma muhabi
ri inA:iliz büyük elçisinin samimi bir 
dostluk teklifi ile ıeldifinden ital
yan gazetelerinin §Üphc etmedif ini 
kaydettikten 90nra: 

"İtalyan hükümetinin, gör~ele
rin muvaffakıyetle neticeleneceğini 
büyük bir itimadı olmadan gazeteler 
bu ümidi göstermesi tasavvur edile
mez" diyor. 

Taymiı gazetesinin Paris muhabi
ri, Sir Erik Filips'in dün öğleden 
sonra Delbot'u ziyaret ettiğini ve in
giliz - İtalyan görüşmeleriyle orta 
Avrupa vaziyetinin görütüldüğünil 
yazıyor. 

Avam Kamarwında 
miizakereler 

Londra, 7 (A.A.) - Bugün Avam 
kamarasında işçi mebus Henderson, 
hükümetten bazı sualler sormuştur. 

İngilterenln Fransa. Almanya ve 
İtalya ile bir anlaımaya varmak ni
yetinde olup olmadığı ve böyle bir 
anlaşmanın Milletler Cemiyeti pak
tına uygun dil§Up dUımiyeceği suali
ne Çemberlayn verdiği ccvabta hlikU
metin Milletler Cemiyeti paktına ay
kırı hiç bir ~rt kabul etmemiş oldu
ğunu ve hUkilmetin mezk!lr pakta mu
halif muahedeler akdetmemek hak -
kındaki paktın yirminci maddeıiyle 

mukayyet kaldığını aöylemittir. 
Diğer bir suale cevaben de Çember

layn, alman ıömUrgelerlnin iadeıi me
selesinin ingiliz - italyan müzakerele • 
rine dahil bulunmadığını beyan etmit • 
tir. 

fıçi mebuı Fileçer, baıvekilden, 
Berlin'de Hitler ile ingiliz bUyil.k elçi • 
si arasında yapılan müllkat hakkında 
izahat istemi,ıir. 

Baıvekil Hitlerin ingiliz bUyUk elçi· 
sini kabul ederek iki memleketi altka • 
dar eden bUtUn meseleler hakkında 
kendlalyle görUıtUfUnU ve fakat bu 
hususta hiç bir ıey ıöylemlyeceğinl ce· 
vaben bildirmittir. 

Fransa taarruza uğradığı takdirde 
İngiltere'nin Fransa hakkındaki teah -
hUtlerine dair de Çemberlayn 'öyle de
miştir: 
"- Fransa•ya karşı olan teahhütle -

rimiz Milletler Cemiyeti paktının ta
zammun ..,aodiklerincltn batl*t 19 

Franıız dış bakanı ile son vazi
yetleri tetkik eden lngilterenin 
Pari• büyük elçiıi Erik Filipı 

mart 936 tarihinde Londrada yapılan 
anlaımanın üçüncü kısmında teyiden 
beyan olunan Lokarno muahedesinde -
ki teahhütlerdir, . - '\.'' 

İngilterenin merkezi Avrupaya kar-
şı olan vaziyetine dair yapılan ısrarlı 
izahat taleblerine Çemberlayn şu ceva
bı vermekle iktifa etmi~tir: "İngiltere
nin bu babtaki hareketi Eden'in 24 ha
ziran 1937 tarihindeki beyanatiyle ta -
yin ve teabit edilmiıtir.'' 

Hitler'in ingiliz büyük elçisinden 
İngiliz matbuatı tarafından nasyonal 
11osyalist rejimi aleyhinde yapılan neı
riyata bir nihayet verdirilmesini istedi
ğine dair olan haberler hakkında soru
lan suale ve İngiltereyi al!kadar eden 
meseleleri tam bir hürriyetle bahis mev 
zuu etmekten ingiliz matbuatının bir 
ecnebi memleket talebi üzerine mene • 
dilmeyeceğine dair teminat rica edilme
ıi üzerine hariciye ıiyasi milsteıan Ba
tler dcmiıtir ki: 

Benim bildiğim, Hitlerin ingiliz bll
ytik elçisine böyle bir talebde bulun
madığıdır. Fakat •benden istenilen te
minatı kati olarak meclisinize verebi· 
lirim.,, 

lngilterenin dl§ işler müsteıarı 
lıalya ile anlO§mayı 

tavsiye ediyor 

X:Ondra, 7 (A.A.) - Yeni hariciye 
müıtcşan B. Bötler, dün Salsbüride 
bir nutuk ıöyliyerek Hindistandaki i
kametinin ingiliz imparatorluğu me
nafii ile İtalyanın menafii arasında ga
rib bir surette biribirine uymakta ol
d\ljunu ia~t etmiı bulunduiunu, IÖY• 

Saat 2.20 .da Asilerin gemilerinden 
birinde ve ihtimal Kanaryada müthiı 
'bir infilak vukua gelmiştir. 

Diğer asi kruvazörün, Almirante 
Cerveranın Silhuet'i ziya altında par• 
lamıttır. Endaht kesilmif ve cumhuri
yetçilerin gemileri saat 7.45 de Karte• 
jendeki üslerine oorunü~erdir. 

iki ingiliz destrO)·eri 
hücuma uğradı. 

Londra, 7 (A.A.) - Karı,mazhk iş• 
leri devriyesine mensup iki ingiliz tor
pido muhribi yani "Blan§' 've "Briyan .. 
deıtroyerleri, dün öğle vakti Palo& 
burnu yakı.nında hüviyetleri anlaşıla
mamış olan bet tayyarenin hUcumuna 
uğramışlardır. Bu tayyareler, birçok 
bombalar atmıtlar ve muhribleri bek
lemeksizin ortadan kaybolmutlardır. 
Cebelüttarık'a dönmek üzere olan des
troyerler dün sabahki deniz muharebe
sine girmiş olan gemiler aanılmıt ol· 
maları muhtemeldir. 

f'rankocuların ganimetleri 
Saragos, 7 (A.A.) - Sal4hiyctli mali 

fillere göre frankiıtler, ilkkinun aym• 
danberi hilA:ümetçilerden yüz on bir 
tank, yetmit be~ tayyare, muhtelif çap
ta 286 top, iki bin yedi yUz mitralyöz, 
yüz milyondan fazla kurtun nptet• 
mişlerdir. 

Benesin beyanatı 
(Başı 1. inci uyfada) 

• T 
Büyük devletler anlQ§ırlaraa.. 

0 Büyük devletler arasında bir anlar 
ma, Çekoslovakyada çok iyi bir ıuret..; 
te karıılanacaktır. Zira böyle bir an
laşma, Orta Avrupa.da da bir rahatlrlc 
husule getirecek ve gerginli~ gidere
cektir. 

Çekoılovakya, mügterek bir demo~ 
raşi ile kendiıine bağlı hissettiği garP, 
devletlerini katiyen terkeylemiyecek· 
tir. Çekoslovakya, garp devletlerinin 
de kendisini bırakrruyacaklanru ümld 
etmektedir. Maamafih, bu, Çekoslovali 
yanın Almanya ile olan ekonomik mU· 
n•10Cbethırlnl - ,...ı.u~ A.1...-.,- :ı. i>'i
politik mUnasebetler idame eylemek 
huıusundaki hayatt menfaatini unut• 
muş olması manbmı tazammun etme
mektedir. 

Komşularla olan münase'6etler. 
Doğrudan doğruya alman ekalllyt .. 

tini aUlkalandıran meselelere geli9ce, 
memurlarımız araaında yalnız yüzde 
12 ila 14 niıbetinde alman bulunduğu· 
nu kabul ediyorum. Almanlar, yüzdo 
22 nisbetlnde memurluk taleb edebilir .. 
ler. Fakat bunun bir çok aebebleri var
dır. Bu •ebeblerden biri, aynı zamanda 
çekçe ve almanca bllen tahıalann ulı· 
ğıdır. Bu meselenin muhtariyet eaa~ 
üzerinde federalist bir hal tarımı bağ· 
!anması kabil değildir. Biz, bu husus
ta parlamenter rejim usul ütakip eyle· 
mekteyiz. Vakıa bugün inkişaf nihaye
te ermemiş ise de, muhalefet partileri
mizin gittikçe genişlemekte ve inkişaf 
etmekte olduklarını tahmin eyliyo
rum." 

B. Bene9, ayrıca, Çekoı;lovakya ile 
Avusturya arasındaki iyi münasebetle
ri tebarüz ettirmiş ve Macaristan ile o
lan münaıebetlerin de gittikçe sıkılaJ
makta olduğuna işaret eylemiıtir. 

~anside bir japon muvaff akiyeli 
Tokyo, 7 (A.A.) - Taiyuan'dan bil· 

diriliyor: Şansi'nin cenubunda taarru• 
za geçen japon kıtaları Sarınehir üze
rinde Tatunı demiryolunun ıon nok· 
tası olan Puıcu'yu ifgal etmitlerdir. 

Çoruh'un kurtulu§ günü 
Artvin, 7 (A.A.) - Çoruhun kur

tuluf gUnU olan bugün, köylerden 
gelen birçok vatandaım iştirakiyle 
heyecanlı bir ıurette kutlanmıgtır. 
Asker ve mektebliler, kurumlar ta
rafından bir resmi geçit yapılmıttır. 

Bugün ayrıca da ağaç dikme bay
ramı olarak da kabul edildiği için 
halk İn8nü meydanına gitmif ve ge
niş mikyasta ağaç dikmiştir. 

Gece bir fener alayı ve belediye 
tarafından da bir ziyafet verilmiıtir. 

lemiıtir. 
Hatib ıözUne devamla şöyle demiş

tir: 
"-Akdeniz ile Şap denizindeki mü

nakalitımız tblribirine benzemektedir 
ve sağduyu, imparatorluğumuzun men 
faati için bir itillf vücude getirmek 
üzere bu elverlf1i halden istifade etme· 
mizi amirdir. 

Hatib bundan sonra Vikont Halifak· 
11n pbalyot6Di ıcna ctmitltr. 
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H 1 K A y E i~K·Jll•l•lml 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Ankara Ec:ıancai 
Pazartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

DÖNÜŞ Salı : Halk ve Sakarya " 
Çarşamba : Eğe ve Çankaya Ecııaneleri 
Perşembe : Sebat ve Yenlıehlr .. 
Cuma : İstanbul ecune1i 

Aralarında büyilk bir ya;; farkı var
dı. Necati 40 yaıına gelinceye kadar, 
başını, kitablarından ve liboratuarın
dan kaldırmamış, hayatta daha batka 
zevkler bulunabileceğini hatırına ge
tirmemiş bir adamdı. Güniln birinde 
tesadüf karşısına Neclayı çıkardığı 
zaman henüz on yedi yaşında olan bu 
genç kızın taze ve saf güzelliği birden 
bire içinde o zamana kadar tanımadığı 
hisler uyandırmıJtı. 

Hayatta fazla tecrübesi olmıyan her 
adam gibi o da uzun boylu düıünme
Ye lüzum görmemitti l N celi, fl)hretin 
halelediği bu alnın UJ:erinde belirmiş 
olan ilk aklara fazla dikkat edememiş, 
adı herkesin ağzında ~ezen adamın 
lcendisi gibi mütevui bir kı.za gCSnUl 
~emıit olmasını ıevinçle karplamış
\t. J:ier ikisi de aradaki bilyük yaş 
~kının neticelerini hcsaplamıyacak 

4adar bu hislerinin esiri idiler ve iş-
te bu şartlar içinde gUnUn birinde 
~ecati, Neclanın duvaklı batını kolla 
rı arasında bulmuttu. 

Ve ona sevmeyi pek genç öğrenmiş 
kalbinin bütün ihtiraıiyle bailanmıJ, 
~detinden hiç bir ICY eksik olmama
•ı için elinden gelen her şeyi yapmış
tı. 

Fakat genç kız, safiyetinin kendisi
ne saadetlerle dolu tahmin ettirdiği 
Yeni yuvasında, hülyalarınm inkisarı
nı farketmekte gecikmemişti. Gerçi 
kocasından şikayet için hiç bir sebeb 
:Yoktu. Kendisine karşı alakası gün
den güne artıyor, etrafında pervane 
&ibi dönüyordu. Fakat, bu kırla,mış 
baıı ıeyredcrken, içinde, bilemiyordu 
lleden, daima bir büyük ağabey veya 
bir babayı seyrediyormuş gibi bir his 
duyuyordu. Onun aşkın sembolü ola
rak genç kızlık ruyalarına girmiş ve 
hatta. hayatına da karışmış olan başlar 
hanı başka ıekildeydi ve gençlik, bun 
lara kocasından bulamadığı hususi bir 
Cazibe katıyordu. 

Her milvazene&iz yuvada olduğu gi
bi, Neclinın da etrafında genç aşık
lar peyda olmakta geçikmedi. Ve o
llun saf ve tecrübeıiz ruhu, atefe ko
tan pervanenin gafletiyle, ismetine 
terilen ağlara düşmekten kendini ko
ruyamadı. 

Bir müddet bu böyle devam etti. 
~ecla, içinde kocasına ihanet ettiği i
Sin büyük bir eza duymasına rağmen, 
btnı başka bir fCkilde tanıdığı a,kın 
Clı:ibesinden 11yrılamadı, hatta, ço
cukluk yaıında henüz büsbütün çık
lllaınış olmanın bütün acemiliğiytc: "a 
tiyetini idare etmeye de muvaffak o
lamadı. 

Günün birinde hakikati öğrenen Ne 
tati, dünyanın başına yıkıldığını zan
iletti. Böyle bir ihtimali hiç hatırına 
tetirmemişti. Fakat, onun aile ve na
lbUau huıuıunda aaraılmaz telakkileri 
"ardı. Karısının hareketini mazur 
tösterecek ve onu bir defa da olsun 
lffa kendisini sevkcdecek bir tek se
bcb bulamadı. 

'( . . . 

- Necati, bana bütün söyliyeceiin 
bir çekten mi ibaret olmalıydı ? 

İztirabının yükü altında ezilmişe 
benziyen karısının yüzüne baktı. İlk 
defa olarak bu yüz, ona, çocukluk ma
nuını kaybctmiı gibi gö~il.n~ü. 

_ Batka daha ne istedığını anlamı-
yorum. 

- Yuvamız, Necati, bu kadar mı 
ehmiyetıizdi • ~ 

Necati asabt bir tavurla ayaga kalk-
tı : 

- Hayır.r1edi, hl1 artık bitmiıtir. 
Anlıyormuıun, artık aramızda hiç bir 
şey kalmamıştır ve kalamaz. 

Bu sözleri, yüzü masasına ve arka
sı genç kadına dönük olarak aöyle
mitti. 

Birden ardında bir hıçkırık işitti : 
- Fakat, senden başka kimsem yok, 

benim. 
Bir kadının gururunu ezerek yaptı• 

ğı bu itiraf büyük bir nidametten ha
ber veriyordu. NecHimn ilk defa ola
rak, o zamana kadar hatırından geçir
mediği bir hakikatle karşı kartıya ol
d~ğunu hisaetti. 

Necla, kocasının zile bastığını gö
rünce içi titredi : 

Kendisini kapı dı~rı etmesi için 
hizmetçiyi mi çağrıyordu l 

Fakat o, içeri giren hizmetçiye : 
- Sofrayı iki kişilik hazırlayın, de

di, bayan da yiyecek. - HlKA YECİ 
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Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit ıekli 

2. 6 '1 

Cumartesi : Merkez • 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

HerıUn 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumarttsi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartcal sUnlerlnden baıka 
H A L K sinemuında herıUn halk 
matineleri: 12.15 

Film değiıme günleri: 
Pazatteıi ve Cuma •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, mUra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehlrlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıaz~ 
Arıza Memurluiu: (18415). - MeaaJerı 
Şehir Anhan: (3705).-: .Takı i. Te
lefon numaraları: Zincırlı cami cıvarı: 
(2645 1050 1196). - Samanpazarı civa
rı: cı'so6, 3259). - Yenlıehir, Havw:ba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havw:baıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik takll: (2333) 
- Çankın caddesi, Ulus takslı (1291), 

Otobüslerin i 1 k ve SOD 

Seferleri 
Sabah Akıam 
ı lk Son 
aefer ıefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulua M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çankaya'n 7.25 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan :Dikmen'e 7.30 lP.00 
Dikmen'den Uluı M. na 8.00 19.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den UJuı M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Etlik'• 6.30 20.30 
EtlilC'ten Ulus M. na 1.00 21.00 

UJuı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebecl'denUluı M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 7.00 --.-
As. fabl. dan Cebeci'ye --.- 17.00 

Y eniıeb\r'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenlıehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'7e 15.45 7.30 
AkköprUden S. pazarı'na 8.00 P.45 

§ U. Meydanı ile 11taıyon araıında her 
bet dakikada bir ••fer olup tren H• 
manları ıcferler daha ııktır, 

§ U. Meydanı: ile Yeniıoblr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı ara111nda ııaat 8 
deıı 20 :V• kadar va1att her b., dakika
da; uat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından uat 2S 
deki 11on aeferler1e1>unların Ulus Key
danına danlltleri sinemaların datıJıı 
saatlerine tlbldfrler. 

Poıta Saatleri 
Posta aaat 151 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhlitlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her u.bah 8.20.Her 

aksam 19,15 ve 19,45 
de (sah, perıembe, cu
martesi Toroı ıilrat.} 

Samsun hattına: Hergün 9,35 (Kayae
ri, Sıva., Amaaya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergüri 9,40 
Zonguldak hattı : ,, 15.00 
Kmktale'ye rayotobliı .. 16.05 

GÜNDELiK 

Hicri - 1357 
Muharrem: 5 

S. D. 
Günell: 6 ~3 

Rumi - 1353 
Şubat: 23 

S. D. 
Aksam: 18 08 

Sanayi miif ettişlcrinin 
tetkikleri 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Sanayi 
müfettişleri deri fabrikalarındaki ted
kiklerini bitirdiler. Raporlarını veka
lete göndereceklerdir. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme kurumu gen;l- m7r
kezi her sene olduğu gibi bu sene de 
Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz (603) çocuğa herglin etli sı
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ço
cuğun bir öğünlUk yemeği ekmeği ile 
beraber beş kuruş tutmaktadır. Her 
vatandaı kuruma beş kuruş yardım 
etmek suretile yoksul bir yavruya kan 
ve can vermit olur. 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına bet kuruf at
mak suretiyle yapılacak yardım da bu 
güzel maksadı temin eder. lier .zamanki gibi aşkının randevü

•Unden dönen genç kadın, bir gün, 
c"inin kapısını yüzüne kapanmış bul
~u ve aadık Ufakları Ahmet, ona, ~ğ
dilnıaklı gözlerle, bir zarf uzattı. İçın-

Soldan ula: 

c bir kaç kelimelik bir tezkere ona 
~:~ık aralarında her şeyin bittiğini 
-oer veriyor ve kağıda bin liralık bir 
$tJt ilişik bulunuyordu. 
bi ~ecati, masasının başında, gözleri 
1-r kitabın, manasını anlamadığı satır
d tına dikmiş, derin bir düşünce için
i ~Y~i ki, arkasından karılınm sesini 
btıttı ve hayretle döndü. Necla, hica
s~·nın ve nedametinin alırlığı altında 
L?lcrnuı ve bütün iradeesini kaybetmif 
uır v,. •. 

-ıyette kartısında duruyordu. 

1- Uzun bacaklı bir kuş - Akıl 
2- Hastalıklara karşı vücuda şırıngjl. 
3- İl. 
4- Adalara ve Kdıköyüne işleyen vapur -

Görmekten emir. 
5- Bo& yere. 
6- Ta. 
7- Fazlala6tı - Arkadaş. 
8- Elektrikte mukavemet ölçüsü. 
9- Gizlice atız aramak. 

Yubudan aıağıya: 
1- Levanta satan. 
2- Kapının önündeki tUmıek - Sanat. 
3- Uzun hayvan - Karnı doymuı. 
4- Baştan çıkartma. 
5- Eğilmekten emir. 
15- Bir marangozun çahıtıfı yer. 
1- Bir nota. 
9- Sürmekten emir. 

Teşekkür 
Sevgili yavrum GUnseli Aysan'ın tu

tulduğu difteri hastalığını .zamanında 
teşhis ederek yavrumu kurtaran ve bü
yük bir şefkat ve sürat gösteren An
kara Cebeci Askeri hastanesi dahiliye 
mütehassısı sayın doktor Bay Nusret 
Karasu ve kulak, boğaz, burun müte
hassısı sayın doktor Bay Şevket Hüs
nü Taray'a sonsuz minnet ve tükranla
nmı arzederim. 

Kurmay yiiabqı Emin Ayan 

Balkan konseyi tebliğinin 
İtalya basınında akisleri 

antantı konferansı hakkında tefsir
lerde bulunan Samuprava gazetesi 
şöyle yazıyor: 

"Görmek için gözleri ve işitme.k i
çin kulakları olanlara Ankara kon
feransı bir ders teşkil etmektedir. . 

BUtiln italyan gazeteleri Balkan masını bizim kadar kimse istemez. Bu konferans Balkan antantı dev-
letlerl sınırlarının mUşterek olduğu .. 
nu ve bunlara dokunmağa kimsenin 
cesaret edemiyeceğini teyid etmiştir. 
Bu konferans ayni zamanda dü~n
larımızı ve malide Balkanlardaki an
la§m&ılklardan istifade edenleri bil• 
yilk bir tıukutu hayale uğratmıştır.'' 

Antantı konıcylnin içtimaları sonun- Fakat, İniiltere ile İtalya arasında 
da neşrettiği komUnikeyi ilk sayfala- bir anlaşma imkanı görülse bile, Al
rına aynen koymuflardır. Bunlar ara- manya ile İngiltere arasında anlaş
sında ı mart 1938 tarihli 11 Popolo ma imkanı çok az görülebilir, Hit
d'İtalia gazetesi komilnike sonunda Ier, Nevi! Henderson'dan müstemle
şu mütaleayı ilave etmektedir: kelerin tamamen iadesini ve orta Av-

" Gerek Balkan Antantı cephesin- rupada serbesti istemiyor mu?,. 
de, gerek diğer bUtUn Avrupa ve Av- Çcnıherlayn \'C Halifaks \'akit 
rupa dışı devletler nezdinde, İtalya, 

kaJı:anmak iı-th·orlar Habeşistandaki hakimiyetimizin ta- • 
nrnması için ayrıca teşebbüsatta bu- Eko dö Pari gazetesinde Perti· 
lunmamayı kendine umumi bir pren- naks diyor ki: 

Terf llerlnde bir 
sip ittihaz etmişti. İtalyan impara- "Hodza, fikrini vekar ve sal!betle 
torluğu tecezzi kabul etmez bir tari- söyledi. Fakat İngiltere barış muahe
hi hakikattir ve aynı .zamanda italyan delerfoin toprak hükUmlerini mUda
milletinin nakabili itiraz bir hakkı - faaya hazır rnıdır? Mitteleuropa'nın 
dır. Yugoslav _ Romen _ Yunan ve gerçekleşmesine mUsaade edecek mi
TUrk Antantı tarafından Ankarada dir? Bütün zevahirden anlaşılıyor ki, 
yapılan beyanat, bu devletlerin biz- Eden kararını vertnlfti. Çemberlayn 
zat kendi arzularını gösteren ilham ve Halifaks vakit kazanmak istiyor
mahsulü olmayan bir hareketi ifade lar. İki batı devletinin, orta Avrupa
eder. da enternasyonal muahedelerin ihla-

Avrupanın politika vaziyeti dikka- line karşı koyacaklarını Berlin'e bil-

mini görülmlyen 
Hakim, muavin ve 

müddeiumumilerin 

listesini neırediyoruz 

dirmeleri icab etmez rni? 29 ve 30 te alındığı takdirde Balkan Antantı-
nın resmi beyanatı; İtalyanın hukuk son teşrinde, Çemberlayn, Fransa -
ve hakimiyetinin tanınması ve Akde- Çekoslovakya muahede!ılni barışın 
nizde olsun, Avrupa kıtasında olsun, muhafazasına !aydah nazarlarla bak
bUtUn itbirliklerinin italyasız müm- tığını Şotan ve Delbos'a söylemişti. 
kUn olamıyacağının tasdik edilmesi Son haftalarda bu fikrini değiştir
mahiyetindedir. Balkan antantı dev- miş midir? Ve bu suretle de Avus
letleri bir mUsademe ve muhalefet turyanrn akıbetine lakayt kalmağa mı 
politikası takLb etmek niyetinde de- başlamıttır?,, 
ğildirler ve İngiltere, İtalya ve Fran- Hodza 'nm sözlt•ri örnek 
sa gibi batlrca sahil devletleri ile olahilir .. 
aulh ve milsalemeti idameye çalışıyor Pöti Parizyen i&zetesinde Burg 
lar. Gerek Yugoslavya, Romanya, Yu diyor ki: 
naniıtan ve Tilrklye için, gerek bü- "Çok u%un umandanberi, totali
yilk kUçilk Avrupalı veya Avrupa ha- ter devletlerin relılerl aeslerfnl yilk
rici birçok devletler için Habeşistan seltiyorlar ve ortada bunların yilk
meselesl, mevcud olmayan bir mesele sekten atan sözlerini reddedecek hiç 
halini almıttır. Nerede italyan istik- bir ccvab yok. Hodzanın serbest ko
ran. parlak mu.zafferiye.~lerl~. t_açlanır nuşmaaı, alınanların mübaleğalı ihti
ve ıtalyan kanunu hUkum surerse o- rasları hakkında kendilerine de söz 
rad.a .a~l~şmazhk olmaz. Yugosla':'Ya düşen büyük devletlere örnek olabi
elçısını ıtalyan kıralı ve ~abeş ı?1: lir. Müzakere iyi bir şey. Fakat; mü
paratoru .. hazretlerinin nezdıne bu ıkı zakereye girişmeden önce, hiç bir hal 
sıfatla gondermlttlr. . . de geçilemlyecek aınırları part8nere 

• ~oman.ya, komilnlkede ı~şare.t edıl: bildirmek de mUkemmel bir şeydir. 
dığı veçhıle Romaya ~e~ı hır el~ı İşte Hodza bUyUk bir kiyasetle bunu 
gCSndermeye karar ~ermış~ır .. y~~~anıs yapmıştır. Bu ihtar, Berlin dış poli
tan ve Türkiye dah!• blldırdıgı uzere, tika11 fon Ribbentorp'un idaresine 
Habetl~tan meıelesınde hareket tarz- geçtiğindenberi her gUn biraı: daha 
l~rını, ı~alyaya karşı. olan ?ostane va- iddiah ve biraz daha mütearrız hale 
zıyetlerıne uygun hır şekılde teyid geldiği için bilhasA lüzumludur 
edeceklerdir. Her şey gunu bariz bir ' • ~· 
surette meydana koyuyor ki; Anka Nutkun Parıste uyandırdıgı 
ra görUşmelerinde hakim olan nokta, biiyiik tesir 
Roma ile olan münasebetler meselesi Övr.gazetesinde Bayan Tabuis ya-
olmuştur.,, zıyor: 

Bulgarl~tan 

B. Stoyadinoviç Sof yadan 
geçerken 

Utro gazetesinin başmuharriri Gos
podin St. D. Tanef, yugoslav Batve
kili Dr. Stoyadinoviç'in Ankaradan 
dönüşünde Sofya garında bulgar ga
zetecileriyle yaptığı bir konuşmayı 
neşretmektedir. Yazı şudur: 

"- Güzide dostum Dr. Köseiva
nof'u tekrar gördüğümden dolayı bah 
tiyamn. Bu sabah enternasyonal du
rumun ufuklarına göz atmak için ka
fi derecede vaktimiz vardı. Aynı za
manda, bunun, Bulgariıtanı ziyaret 
telikki edilmemesini de kendisinden 
rica ettim. Sofyayı resmen ziyaret 
etmeye karar vermiş bulunuyorum. 
Bu ziyaretin katt tarihini te~it ede
ceğiz. Bu tesbit itinde hiç bir engelle 
kartıla§amıyacağımıza da emin olabi
lirsiniz. Bulgar basının dostane bera
berliğe gö&ıterdiği ilgiye teşekkür e
derim. Bulgar ve Yugoslav basınları 
arasındaki bu dostane münasebetlerin 
ve beraber çalışmaların devam edece
ğine inanıyorum.,, 

Fransa 
İki kiiçük memleketin 

verdiği ders 
B. Hodza'nın Çekoslovak meclisin

deki beyanatı hakkında tefsirlerde 
bulunan Donadiö, Epok gazetesinde 
şu satırları yazıyor: 

"Tebarüz eden alman istekleri ö
nünde, barba engel olmanın en iyi 
usulü asla boyun eğmek değildir. İ
ki küçük memleket büyük devletlere 
daima göz önünde tutulması icabe
den bir cesaret ve kiyaset dersi ver
miılerdir. İngilterenin hangi vaziyet 
ve şartlar içinde Roma ve Berlin ile 

"Hodza'nın nutku şimdiye kadar 
bir batyekilin söylediği nutukların 
en cesaretlisidir. Hiç ıüpheıiz Ber
lin, bir Başvekilin kendisine bu ka
dar enerji ile cevab verdiğini gör
meie ah,kın değildir. Pariıte, nut
kun hasıl ettiği tesir çok büyüktür. 
Çek milletinin Avrupada mevcud en 
cesaretli millet olduğu mütaleası bir 
kere daha teyid edi1mektedir.,, 

Karışmazlık i~leri ve İtalya 
Löru, Popüler gazetesinde ingiliz · 

italyan görüşmeleri hakkında şu sa
tırları yazıyor: 

''Bazı haberlere göre, B. Musotini, 
gönüllüler hakkındaki İngiliz formü
lünü kabul etmekle beraber, gönüllü
ler sayısının tesbitine memur komis
yonlar Barselon'a ve Salamankaya 
varır varmaz, fransız - ispanyol sını
rında kontrolun tekrar kurulmasını 
istemektedir. Cumhuriyetçi İspanya
nın ablukasını tahakkuk ettirmek ve 
Frankoya top, mühimmat ve tayyare 
gönderilmesine devam etmek... İşte 
faşistlerin karışmazlık formülü, fran
sız hükümeti blfnu kabul edecek ve
ya müsamaha ile karşılıyabilecek mi
dir?., 

A nısturya ve Çeko~Jo,·ak -
yanın hürriyetleri 

Vladimir Dormeson, Avusturya me
selesi hakkında Fipro gazetesinde şu 
satırları yazıyor: 

"Avusturya hilrriyeti ile Çekoslo
vakya hürriyetinin biribirine bağlı ol
duğu tesbit edilebilir. Pragın ahnyazı
ıı Viyanada oynamaktadır. Buna bina
en, Hodzanın da söylediği gibi, Çeko8-
lovak istiklilinin bir harb veya barış 
meselesi olduğunu söylersem, bu çek 
istiklalinin ve hattl bütün Tuna dev
ietlerinin istiklllini Avusturya iştik -
lalinin temin ettiğini görmemek ma -
nasız olur.,, 

Yugoslavya 
müzakerelere giriştiği maHimdur. ---------

Çembcrlayn bir tecrübe yapmak 
Wt:edi, Bu tecrübenin muvaffak ol-

''Ankara konleran•ı bir der•tir', 
Ankara'da toplanmıı olan Balkan 

~liiddt•iumumilcrin nıuavinJili 

sınf ma nid defter 

Balıkesir müddeiumumi muavini 
Abdullah Azmi Altan, Kastamonu 
müddeiumumi muavini Hasan Yazıcı 

Beyfchir müddeiumumi muavini Os
man Tarık, Akşehir müddeiumumi 
muavini Ömer Könü, Siirt müddeiu
mumi muavini Hasan Mülayim, Bile
cik müddeiumumi muavini Ali Rıza 
Gürael, Aküağmadcni müddeiumumi 
muavini İsmail Çimenoğlu, Adana 
müddeiumumi muavini Hatice Teş
rekli, Erzurum müddeiumumi muavi
ni Mehmed Tevfik Tekeli, Bursa mUd
deiumumi muavini Reşad Türel, Sa

rayköy müddeiumumi muavini Meh· 
med Faik Civga, T~vM mUddchımumt 
muavini Şilkrli Eroğlu, Eşme müddei
umumi muavini Ahmed Akkulak, Zon· 
guldak müddeiumumi muavini Fahri, 
Dörtyol müddeiumumi muavini Sakib 
Günef, Kars müddeiumumi muavini 
Osman Muhlis Çövenli oğulları, Ko
caeli müddeiumumi muavini Bedri 
ÖzKaya, Balıaeski müddeiumumi mua· 
vini Davud Burhaneddin Arat, Çorlu 
müddeiumumi muavini İbrahim Hak
kı Haker, İzmir müddeiumumi mua
vini Mustafa Sabri Atamaner, Sıvas 

müddeiumumi muavini Makbule, Nal• 
lrhan mUddeiumumisi Nureddin Gür• 
sel, Denizli ıpüddeiumumi muavini E
min Muhlis Arsan, Trabzon müddeiu
mumi muavini Ali Şahin Şahinler, Bi
recik müddeiumumi muavini Mehmet 
Kazım Altan, Cizre müddeiumumi mu
avini Mahmud Rıfkı Taner, Kastamo
nu müddeiumumi muavini İbrahim 
Tali Parla, Erzincan müddeiumumi 
muavini Selami Akdağ, Bozkır müd
deiumumi muavini HUseyin Hüsnü, 
Ankara müddeiumumi muavini Meh
med Kemaleddin Ergün, Diyarbakır 

müddeiumumi muavini Mehmed Muh
sin, Manisa müddeiumumi muavini 
Hilmi Davazlıgil, Ankara müddeiumu
mi muavini Ayşe Enise Güven, Manisa 
müddeiumumi muavini Hüsniye Ne
bahat Eğilmez, Kocaeli müddeiumumi 
muavini Fatma Güzide, İzmir müddei
umumi muavini Fatma Handan, Bahçe 
müddeiumumi muavini Mustafa Saim 
Çankırı müddeiumumi muavini Meh
med Enver, Tokat müddeiumumi mu
avini Ahmed Kamil Tckerek, Yozgat 
müddeiumumi muavini Mustafa Zih
ni Kutlar, Baş müddeiumumi muavini 
Semiha Nejat Özoğuz, Malatya müd
deiumumi muavini Ahmed Şeref, ıGe
diz müddeiumumisi Hüseyin Tüze
men, Samsun müddeiumumi muavini 
Ayşe Belki& Özün, Edirne müddeiu
mumi muavini Mehmed Ata Soyver, 
Malatya müddeiumumi muavini Mus
tafa Ha1im Ağabigün, Balıkesir müd
deiumumi muavini Şahabettin Arıç, 
Anamur müddeiumumi muavini Tev
fik Doğu Işıker, Çiçekdağı müddei
umumi muavini Yusuf Ziya Günay, A
dana müddeiumumi muavini Mehmed 
Hilmi Arca, Seydişehir müddeiumumi 
muavini Ahmed Hilmi Gökler, Adıya
man müddeiumumisi Osman Celal Ök
den, Muğla müddeiumumi muavini 
Ahmed Hikmet Eğinlioğlu, Buldan 
müddeiumumisi Halil Kadri Karafakı, 
Avanos müddeiumumi muavini Meh
met Hayati Yeşilova, Zonguldak müd
deiumumi muavini Osman Bayrav, 
Sorgun müddeiumumi muavini Ahmet 
Erdoğu, Burdur müddeiumumi mua
vini Ural İdil, Adana müddeiumumi 
muavini Muazzez Apaydın. 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 
. 

39 - Ahırlarda tazyikli su bulun-, lan her şey yapılmış olacaktır. 
dur.ulacak ve sab~h akşa~ ahı~, avlu 49 - Gübreliklere yığılan gübreler 
ve ı~ek ahırının sut yerlerı temızlene- her mevsimde haftada üç defa ve ya
cektır. zm saat 8 den kışın 9 dan evel kaldı-

40 - Hayvanlara yapılacak yatak- rılmış olacaktır. Ahalisi kalabalık yer-
lık samandan ve ottan olacaktır. terde hususi ihtiyaçlar ve hizmetler i-

41. - Hay.vanların yem, saman ve çin evlerin avlu ve bahçelerinde inek 
ot yıyeceklerı, ahırların dışındaki av- ve beygir besliyenler gübreleri behe
lularda ayrılmış hususi yerlere sak- mehal her gün kaldıracaklardır. Güb
lanaCS;ktır. Bu yerler her halde ahır- reler her kaldırıldıktan sonra yerleri 
dan hır dıvarla ayrıl~ış_ bulunacaktır. temizlenecek ve kokusu giderilecek-

42 - Arpa, yulaf gıbı şeylere mah- tir. 
aus yem anbarlarmın içi çinko kapa- 50 - Ahır için müsavi araltklarla 
lı o.lacak ve otluk ve samanlıkların ü- senede en az üç defa badana edilecek 
zerı kapa!~ dacak. ve zeminle yemlikler, bölmeler ve n-

43 - Eger ahırların üzerinde ot ve ir kısımlar muzadı taaffün maddeler
aaman koımağa mahsus oda varsa a- le temizlenecektir. Yalnız, sütler ku
hırdan çıkan koku ve gazlar ile saman kuyu pek çabuk aldığından dolayı i
ve o:l~rı~ bozulmaması için bu odanın nek ahırları içinde kokulu maddeler 
zemını çımento gibi bir madde ile sı- kullanılmıyacaktır. (Muzadı taaffün 
va_lı olacak ve içerisine ahırdan giril- olarak litrede % 40 göztaşı veya % 2 
mıyen ayrı kapısı bulunacaktır. hamızı kibrit kullanılabilir.) 

44 - Arabalıklar ahırın dış:arısında 51 - Sari hastalık ve mesela bey-
olacaktır. Yalnız ahır ile arabalk ara- gir ahırlarında, ruam, inek ahırların
•ında müşterek bir kapı yapılabilir. da teverrüm, vebayı bakari, hummai 

45 - Bir ahır her hangi bir cins kulai, cayihi ıskatı cenin gibi bir has
hay.van için ruhsat alınmış ise ancak talık zuhurunda ahır hayvanlardan 
o cıns hayvan için kullanılacak ve o- tamamiyle boşaltıldıktan sonra alaka
rada başka bir cinsten hiç bir hayvan dar memurların nezareti altında de-
bulundurulmıyacaktır. zenfekte edilecektir. 

46 - Ahır içinde hayvanlara bak
mak üzere bir köşede en çok iki ki,i
lik zeminden yüksek ve sıhhi şartları 
haiz bir yer yapılabilir. 

47 - Ahır içinde abdesthane ve 
gübrelik bulunmıyacaktır. 

48 - Gübrelikler ve gübreler; su 
kuyularına ve her türlü au mecrala
ırına hiç bir zarar vermiyecek veçhile 
bu gibi yerlerden belediyece lüzum 
eösterilecek mikdarda uzak buluna
cak ve sızıntı olmaması için lazım o-

Jandarma komutanlık 

binası yapılacak 
~nkara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (24482) lira (78) kuruş 

tan iba~et olan vilayet jandarma ko
mutanlık binası inşaatı kapalı zarf u-
11111ivle eksiltmeve konmuştur. 

Eksiltme 15 - mart - 938 gününe 
rastlıyan salı günü saat 15 de Ankara 
vilayet binası dahilindeki nafia komis
yonunda yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektublarını, tica
ret odası vesika ve (1836) lira (21) ku
ruşluk muvakkat teminat mektubu ve 
ya makbuzları ve nafıa vekaletinden 
938 takvim yılına mahsus olarak aldık
ları müteahhitlik vesikalariyle birlik
te sözü geçen günde saat (14) de ko
misyon reisliğine vermeleri istekliler 
buna aicl keşif ve şartnameyi her gün 
nafia mlidUrlüğünde görebilecekleri. 

(486) 1019 

(ocuk Esirgeme Kurumu 1 

İnsan fart an otomatik baskül 
yaptudacak 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden : 

Kurumumuz insan tartan yerli oto
matik baskül yaptıracaktır. Böyle bas
kül yapabilen sanatkarların kurum 
hesap işleri direktörlüğüne müracaat-
ları 1301 

•Belediyeler .. · 
Bir mimar aranıyor 

'.Adana Belediye Reisliğinden : 

Belediyemiz fen dairesi kadrosunda 
210 lira maaşlı bir mimarlık münhal
dir. 

İsteklilerin mufassal tercümei hal 
kağıdları, ikişer tane fotografları ve 

HAKlKİ VALD~ 
PASTiLLERİ SİZİ 

'eoGAZ HASTAUKLARİlE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE GRİPTE~ 

ııss 

Sütler 

52 - İnek ahırlarında süt tevzi ma
halli ayrı olacak ve her vakıt temiz 
bulundurulacaktır. 

53 - Süt tevzi mahallerinin zemi
ni betondan yapılacak, dıvarları fa. 
yans veya beyaz yağlı boya olacaktır. 

54 - Süt kaplarının konulacağı 

raflar fayans veya çinko kaplı tahta
dan olacaktır. 

(Sonu var) 

diğer evrakı müsbitelerile müracaatla
rı ilan olunur. 

1312 

Havıaı11 istihsal ocaaı 
lzmir Belediyeainden : 

Belediye hava gazı fabrikası ıçın 

tek teshin jenatörlü ve kavi gazla ila
veli teshin cihazını havi ve 24 saatte 
asgari yedi bin beşyüz metre mi~ 

gaz istihsal edebilecek kabiliyette altı 
şakfili vartikal kamaralı bir hava guı 
1c.tihcal Ol"..ağ'lnn.. me=1•~ .. anon.~•jl 

kapalı zarflı eksiltmeye konulmuŞ:tur. 
Şartnamenin fenni kısmında yazılı ol
duğu veçhile ocağın müteahhide aid 
makina alat ve malzemesiyle montajı
nın bedeli muha.mmcni 70.500 liradır 

Şartnamesi 176 kuruş bedel mukabilin 
de hava gazı müdürlüğünden tedarik 
edilir. Taşradan istiyenler ayrıca pos
ta ücretini de göndermelidirler. İha
le 15-4-938 cuma günü saat 16 dadır. 
Muvakkat teminat miktarı 4775 liradır. 
İştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi 
dairesinde hazırlanmış teklif ~ektub
ları ihale günü olan 15-4-938 cuma gü7 
nü azami saat on beşe kadar encüme
ne verilmelidir. 

(615-552) 1135 

Elektrilç tesisatı 
Bolvadin Şarbaylıiından : 
Nafia vekaletince musaddak proje 

mucibince 23000 lira 40 kuruş bedeli 
k~şifli Bolvadin şehrinin elektrik te
ıısatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme müddeti 1- mart- 938 
tarihinden itibaren kırk beş gündür. 
İhale 14 - nisan - 938 perşembe günü 
saat 14 de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

. 2 - F:ksil~eye gireceklerin şerai
tı kanunıyeyı haiz olduklarım vesai
ki resmiye ile i&bata mecburdurlar. 

3 - Taliplerin ihale saatinden ev
vel %7,5 teminatı muvakkatlerini ve 
teklif mektublarını encümene vermiş 
olmaları lazımdır. 

4 - Elektrik projesini ve !Jartname
yi görmek ve fazla malfunat almak is
tiycnler belediye reisliğine müra
caat edebilirler; talipler fenni şartna
me ile projeleri belediyeden 5 lira 
bedel mukabilinde alınabileceği ilan 
olunur. 

(609) 1296 

Şehir harita Si yapf mlacak 
Kalecik Belediye Reisliğinden 

1 - Tahminen 100 hektardan ibaret 
bulunan kalecik kasabasının hatr'ha
zır haritasiyle İmar plinının yaptırıl
ması 1.3.1938 tarihinden 21.3.1938 tari
hiı.e kadar 20 gün müddetle açık ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Beher hektar için tahmin olu
nan keıif bedeli 25 liradır. 

3 - Şartnamesi Kalecik belediye re
isliğinden parasız alınır. 

4 - Münakasaya iştirak etmek isti
yenlerin imar ve şehircilik işlerinde e
hil olduklarına dair Nafıa vekaletin
den musaddak vesika ibraz eylemeleri 
şarttır. 

s - Münakasaya iştirak etmek isti
yınlerin 2490 No. lu kanunun 2. 3 ün-

\ıJL1JS 

• 

cü maddelerinde yazılı şeraiti haiz ol
maları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 188 li-
radır. 

1 - İhale Kalecik belediye encüme-
ninde yapılacaktır. 

8 - Taliplerin ihale günü olan 21.3. 
938 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on beşte Kalecik belediye encüme
ninde hazır bulunmaları lazımdır. 

(625) 1307 

- Vilayetler 
Elazığda yapılacak cüzamlılar 

hası anesi eksilsme ilanı 
Elazığ Sıhat Müdürlüğünden 

1 - Eksiltmeye konan iş: Elazığ
da Emrazı akliye hastanesi arkasın

daki arsada cüzzamhlar hastanesi in
şası 

2 - Keşif bedeli 96923 lira 64 ku-
ruftur. 

3 -'937 mali senesi içinde başlana
cak olan bu işin bu seneye malı.sus 
tahsisatı 67500 liradır. Mütebakisi 
938 senesi büdcesinden ödenecektir. 

4 - Bu iş 3-3-938 tarihinden it~ba
ren yirmi bir gün müddetle kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

5 - A§ağıda yazılı şartname ve ev
rak Elazığ Nafıa müdürlüğünden 
dör~ ~ira seksen beş kuruş bedel mu
kabılınde istenebilir. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C: Bayındırlık i~leri genel şartna

mesı 

Ç - Metraj cetveli, hulasai keşif cet 
veli ve planlar 

D - Nafıa Bakanlığı yapı işleri in
şaat şartnamesi 

E - Fenni şartname 
Yukardaki bedel mukabilinde A, 

B, Ç, E ile göserilen evrak verilip 
diğerleri Nafıa Dairesinde görülebi-
lir. 

6 - Eksiltme 24-3-938 perşembe gü-
nü saat onbeşte Elazığ Sıhiye müdür
lüğü odasında müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmeli için ta
liplerin 6096 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan ıbaşka aşaiıda ya-

,,. .... 

zılı vesikaları haiz bulunmaları ll
znndır. 

A - Nafıa Bakanlığından alınan 937 
ve 938 yılına aid müteahhitlik v~i
kası 

B - 937 yılına aid t icaret odatn ve-
sikası 

C - Asgari 50.000 liralık bu gibi bi
na inşaatı yapmış oldu~una dair dai
resi vosikasr. 

8 - Müteahhidin mühendis ve:ya 
mimar olması veya bunlardan biriyle 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imzalaması şarttır. Müşterek 
teklif yapanların her ikisi de müte
ahhitlik vesikasını haiz olacak ve te
minat müşterek olacaktır. 

9 - Teklif mektublarr yukarda ya
zılı saatten bir saat evveline kadar 
Sıhhiye müdürlüğünde müteşekkil 
komisyona getirerek makbuz mukabi
linde verilecektir. Bu mektublar ek
siltme kanununun 31,32,33 ve 34 üncü 
maddelerine tevfikan ihzar olunacak
tır. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet saat on dörde kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmı§ olması lazımdır. 
Postada hasıl olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (1215-622) 1305 

Muhtelif binalar 
yaptırılacak 

Niğde Ziraat müdürlüğünden : 

1 - Niğde ziraat örnek fidanlığın
da 41832 lira keşifli üç parçadan ibaret 
memur, müstahdem evleri ve işletme 
binasının yapılmaları kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler şartnameyi, mukavele 
projesini ve keşif cetvellerini, her gün 
Niğde ziraat müdürlüğünde görebilir
ler. 

3 -Eksiltme 25 - 3 - 938 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat 15 de ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin 
3138 lira muvakkat teminat vermesi ve 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster -
meleri llzrmdır. 

a) - Nafıa Vekaletinden alınını§ 
1938 seı:ı.esine alt müteahhitlik ehliyet 
vesikası ve ticaret oda\!II sicil ldğıdı: 

b) • Bir teahhütte en az 20.000 lira· 

lık bina inşaatı yapmış olduğuna dair 
vesika. 

5 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazılı saattan bir saat evveline ka
dar Niğde ziraat müdürlüğünde müte • 
tekkil eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektup _ 
lann eksiltme saatına kadar gelmiş ol -
ması ve zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1313 

4 kazanın hartası 
yaptı rı laca k 

Çorum Valiliğinden : 
1 nisan 938 cuma günü saat 11 de Ço

rum vilayeti makamında ihalesi yapıl
mak üzere 1950 lira keşif bedelli Sun
gurlu, 3250 liralık Osmancık, 1950 li
ralık Mecidözü, 1625 liraltk Alaca ol
mak üzere ccman 8775 lira keşif bedel
li yukarıda isimleri geçen kazaların 
hali hazır hartalarının alınması açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve 
buna aid diğer evrak Çorum Nafıa da
iresinde görülebilir. Muvakkat temi· 
nat 658 liradır. İsteklilerin teklif mek
tuplarile bu işi yapabileceklerine dair 
Nafıa vekaletinden alınmış ehliyetna
me ve diğer belgelerini ihale günü saat 
10 :la ihale komisyonuna vermeleri la· 
zım.hr. 1~83 

Mühendis aranıyor 
Zonguldak Amele Birliğinden : 

Zonguldakta Amele Birliği ve Sağ

lık tejkilatına ait her türlü inşaat ve te
sisata müteallik plan ve projeleri tan
zim etmek, inşaat ve fenni tesisat işle
rinin kontrol ve murakabesini yapmak 
üzere aylık ücretle ve hitamında yeni
lenmek üzere senelik mukavelelerle bir 
mühendise ihtiyaç vardır. Bu mühen -
disin inşaat işlerinde çalışmış olması 

şarttır. 

İstekli olanların evsafı matlubeyi 
haiz bulunduklarını gösterir vesaik su -
retlerini göndermeleri, isteklileri aylık 
ücret miktarıru ve varsa başkaca şart -
!arını bir mektupla Zonguldakta Ame
le birliğine martın sonuna kadar bil -
dinncleri ilan olunur. 1314 

8. 3 -1938 

Jandarma pavyonu. 

yapllacak 
Siirt Nafıa Müdürlüğünden ı 

Siirdin Hazo nahiyesi merkezind• 
yeniden yapılacak 52585 lira bedeli ke
§ifli iki bölüklük bir jandarma pavy<>" 
nu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye k<>" 
nulmuştur. 

1 - Eksiltme günü 25-mart-938 cu
ma günü saat 15 de tesbit edilerek Si• 
irt hükümet konağı içinde vilayet ma• 
kamında yapılacaktır. 

2 - İstekliler evrakı fenniyesinl 
Siirt nafia müdürlüğünde okuyabile
ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminat 3944 lira
dır. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7-5-
936 gün ve 3297 sayılı nüshasında çı• 

kan talimatnameye göre vesikaların' 
hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 el 
maddesi mucibince teklif mektublar,.. 
nı birinci maddede yazılı gün ve saat• 
ten bir saat evveline kadar komisyoıı 
riyasetine göndermeleri mecburidir. 

(437) 11>4'1 

Belediye binası 

yaptınlacak 

Malatya Vilayeti l unet Pata K# 
munu Uray Baıkanlığmdan : 

Malatya İsmet paşa nahiyesind' 
yaptırılacak 8718 lira 74 kuruş keşifli 
belediye binası inşası 1.3.938 den iti' 
haren kapalı zarf usuliyle eksilt:ıne' 
ye konulmuştur. 

İhale 21.3.938 pazartesi günü saat 1' 
de belediye da.iresinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 653 lira 91 kuruf 
tur. 

İsteklilerin teklif mektubları ve bd 
işe ehil olduklarını gösterir vesikall' 
rını havi kapalı zarflarını ihaleden bif 
saat evele kadar eksiltme komisyorıtı' 
nu bulmalıdır. 

Proje, evrakı k~fiye ve şartnaııt" 
ler her gün görülür. İsteklilere par' 
ııı: suret gönderilir. (567). 111' 
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' 
M. M. bakanlığı 

ruş ve muvakkat teminatı 1569 lira
dır. 

uı:us 

cek zahire hangarları için montaja ha
zır bir halde takriben 210 ton demir 
malzeme mübayaası kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu malzemenin muhammen be
deli 50.000 liradır. 

A. Levazım Amirliği 

Haki bez aftnacak 

..................................................... 
Küçük ilan şartlara 

Dört satırlık kUçUk ilinlardan: 
Bir defa için 30 kunıı 
lki defa için 50 kunıı 
Uç defa için 70 kuruı 

-11-

Kiralık - Ziraat yapı kooperatifi ev
lerinde, açık hava, bahçe içinde üç oda
lı ve bütün konforu haiz bir daire. Tele. 
fon: 2166. Dr. Sıdla 1186 

Kiralık daire - Yenişehirde Karan
fil sokağında Vekaletlerin karşısında 
(6) oda bir salon. Telefon: 3312 

1269 
Muhtelif inşaat ve 
tesisat yaptırrlacak 

3 - Eksiltme 14.3.935 tarihine 
rastlayan pazartesi gUnil aaat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat §Ube· 

sindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. Kapah zarflar aynı günde ni
hayet saat 14 e kadar verilmelidir. 

2 - İstekliler bu i§e aid şartname ve 
sair evrakı devlet demir yollarmın 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vez
neler.inden 2.50 lira bedel mukabilin
de alabilirler. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Kodan: 1 

Dört defa iı;in 80 lcunıı alınır. 
Devamlı küı;lik ilinların her defası 1 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neiredilecck bir illn için 140 kuruş 
alınacaktır. t 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, f 
kelime aralanndaki boıluklar müstes- i 
na 30 harf itibar edilmiljtir. Bir küçük 1 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 

Kiralık ev ve dükkan - Maltepede 
biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 
üç dükkan kiralıktır. Üstün sokak 3 nu
marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 

M. M. V. Satın Alma Kami&yo -
bundan: 

1 - Çorluda (F) tipi iki hangar, ha-
mam, mutfak, su tesiatı ve 6 erat pav
yonu ile yol meydan tesviyesi, elekt
rik tesisatı, kanalizasyon, cephanelik, 
ıondaj inşaat ve tesisatları kapalı 

.zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İşbu inşaat ve tesisatın umu

munun keşif bedeli (852.522,89) sekiz 
yüz elli iki bin beş yüz yirmi iki lira 
seksen dokuz kuruştur. 

3 - Eksiltme 21 mart 938 pazartesi 
günü saat ıs de Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 37851 liradır. 
5 - Şartname, keşif, proje ve sair 

evrak 42 lira 63 kuruşa M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

4 - Şartnameler 53 kuruş bedel 
mukabilinde inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara BaFlÜ· 
dürlüğilnden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fennt evrak ve vesaikini 
İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca vesika almaları lazımdır. 
• 6 - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile beşinci maddede ya 
zıh eksiltmeye ittirak vesikasını ve 
muvakkat teminat parasını veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
ların yukarda yazıldığı veçhile eksilt
me günü en geç saat 14 e kadar alım ko 
misyonu başkanlığına makbuz muka
bilinde verilmiş olması lizımdrr. 

(1090/537) 1100 

Toprak doldurulması 
Ankara inhisarlar Baı Müdürlü

ğünden: 

3 - Eksiltme 21.3.938 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 de Ankarada dev
let demir yolları yol dairesinde mer· 
kez birinci komisyonunca yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gUn saat 14 de kadar ko
misyona tevdi etmiş olmaları lbrm. 
dır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkimına uy. 
gun 3750 liralık muvakkat teminat, 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika. 

ı - Askeri okullar için 30350 metre 
haki poplin gömleklik bezin kapalı 

zarfla eksiltmesi 21 mart 938 saat 15.30 
da Tophanede İstanbul Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 26708 lira ilk 
teminatı 2003 lira 10 kuru!tur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesika ve teklif 
mektublarını ihale saatından bir saat 
evel komisyona vermeleri. (562) 

1172 

2.500 kilo tereyağı alınaca~ 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al-

lar, K • d ma omııyonun an : 
C) Nafia vekaletinden musaddak eh· 1 - Harb okulu ve Cebeci hastaha: 

liyet vesikaları, (515) 1108 

Elektrik ve telefon 
tesisatı 

nesi için 2500 kilo tere yağın açık ek
siltmesi 21 mart 938 saat 14 de Anka
ra Lv. amirliği Sa. Al Ko. da yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 lira ilk 
teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. 

: 
Dört satırdan fazla her satır için ay-
rıca 10 kurut alınır. --........ -................................................... . 

Satılık: 

SATILIK - Merakla yetiştirilmiş 
iyi ötüşlü beyaz ve sarı kanaryalar ha
reket dolayısiyle ucuzca satılıktır. İsti
yenlerin Cebeci çamaşırhane civan Uz
görenler sokak No. 10 A. ya müracaat-
ları. 1134 

Satılık araa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde Bakanlıklara 100 M. 
mesafede yeni yapıl" 'k B. M. Meclisi
ne giden caddenin köşesinde 25 M. cep-
heli. Tel. 2884 1239 

Satılık arsa - Aşağı Ayrancı, da Gü
ven evleri civarında 918 M. arsa satılık
tır. İnşaat ruhsatı vardır. Tl. 2991 

1245 

Satılık - Bağ meyvalık istasyona S 
dakika. Hareketten ucuz satılacak. 
(2181) e telefon yahut Kamutay ha· 
sımevinde Mehmede müracaat. 1249 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Koo
peratifi binalanndan 18 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A~ 
kant Tel. 1272 - 3406 1271 

lş \'erenler: 

İnşaata nezaret edebilecek ehliyetli 
referans verebilir bir inşaat usta başıaı 
aranıyor. Anafartalar caddesinde Emele 
apartımarunda Arkur inşaat müteah -
hitliğine müracaat. 

Kurslar : 

Arar liıan okulu - Almanca, fran • 
sızca, ingilizce dersleri için hiç bilmi -
yenler, az bilenler, orta dereceliler için 
muhtelif kurlar açılmıştır. Samiin sıfa-
tiyle dinlemek scrbe.sttir. 1282 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
Uncü maddelerinde yazılı belgelerle i
dari şartnamenin dördüncü maddesi
nin (F) fıkrasında yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarmı beheme
hal ihale saatından bir saat eveline ka
dar Ankarada milli müdafaa vekaleti 
ıatın alma komisyonuna makbuz karşı· 

Çankırı Tuzlasında tuz anbarları ö
nünde çöken sahanın 700 metre mika • 
hında toprakla doldurulma.sı işi 350 lira 
muhammen bedelle fenni şartnamesine 
göre aleni pazarlığa konulmuştur. Ta
liplerin 26 lira 25 kuruı ilk teminat pa
ralariyle birlikte 11-3-938 tarihinde ta· 

sat 16 da baş müdürlükte toplanacak 

D. D. Yollan Merkez 1. ci Komis
yonundan: 

Sivasta Cer atelyeleri mildürlük, ka
pıcı ve kantin binaları elektrik, saat 
ve telefon tesisatının yapılması kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

Kanuni vesika ve teminatla komisyon- ---------------

Fistlar Kültür Bakanlığınca tesbit 
edilen normal •• tmlardır. Mektep ta

lebeleri için smıılarında takip ettikleri 
metod dahilinde takviye kurlan açıl-lığı olarak vermeleri. (561) 1171 

100 adet subay 
çadırı ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis • 
yonundan: 

1) 100 adet subay çadırı kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
8Cl~O lira olup ilk teminat parası 600 

liradır. 
3) !halesi g mart 938 sar§amba günü 

saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yilı kanunun 2, .3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lik mektublarını ihale /ününde en ge~ 
bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
adma komisyonuna vermeleri. 

(443) 961 

Plan malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
nıisyonundan : 
Ağır makineli tüfekler için 35: 50 

takım pUin malzemesi pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Hepsine tahmin edi
len fiyat 800 liradır. llk teminatı 60 
liradır. Şartnamesi M. M. V. satın al
ma komisyonunda görillür. Pazarlığı 
17.3.938 perşembe günü saat 11 dedir. 
Pazarlığa gireceklerin ilk teminatla
riyle birlikte muayyen gün ve vakıtta 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (585) 1222 

. . G mrük ve inhisarlar B. 

Müdürlük binası 

yaptırılacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün -
den: 

1 - 7. 3. 938 tarihinde ihale edil
llıek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
llıeye konduğu ilan edilen Urfada 
:Yaptırılacak 22864 lira 97 kuru' ke§if 
bedelli mUdUrlUk binası inşaatının 
tnünakasası ayni şartlar dahilinde 
11. 3. 938 tarihine talik edilmiştir. 

2 - Eksiltme 11. 3. 938 tarihine 
taıtıayan cuma gilnU saat 15 de Ka
bataşta Levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
'teklif mektubunu ve sair evrak ve 
'-'esaiki ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 e 
kadar adı geçen alım komisyonu baş
ltanlığrna makbuz mukabilinde veril
tı'ıig plması lazımdır. 1205/610) 1264 

Demir çatı ve tamirat 
yaptırılacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün • 
de:a : 

l - Şartnamesi mucibince Paşa
blhçe müskirat fabrikasında yapıla· 
~k üç demir çatı ve diğer tamirat işi 

apah zarf usuliyle eksiltmeye ko
tıuırnuştur. 

2 - Keşif bedeli 20919 lira 37 ku-

komisyona gelmeleri ilan olunur. 
• (466) 1011 

Demiryolları 
Mudıayı • Bursa baHında 

IJYI lllllliylfı 
D. D. Yollan U. Müdürlüğünden : 
ı Nisan 1938 tarihinden itibaren hal

ka bir kolaylık olmak üzere ağırlığı 
elli kiloya kadar olan parça emtea ve 
eşyanın kayıdsrz nakline dair olan ta
rife, Mudanya • Bunıa hattında da 
tatbik edilecektir. Fazla tafsilat için 
istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(596) 1293 

Kasaplık hayvan 
nakliyatı 

D. D. Yollan U. Müdürlüfünden ı 
10 • 3 • 938 tarihinden itibaren tam 

vagonla nakladilecck kaaaphk hayvan 
lara cart tenzilli tarife üzerinden ay
rıca yüzde on tenzilat yapılacaktır. 

(597) 1294 

Gizi• ~. klnlllıısyoı 
" Siirt 11111111 

D. D. Yollan Merkez 1. ci Komis
nundan: 

Ankara iıtaıyonunda gazino bahçe
si inşaatr: tanzimi; kanaliHsyon, ıu, 
tenvirat, teıisatı yolları ve ıair milte
ferrik ameliyatı dahil olmak üzere ka
palı zarf uıullyle eksiltmeye konmU§· 
tur. 

1 - Bu işin keıif bedeli ceman 
42500 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarmın 
Ankara, Haydarp1.fa, Sirkeci veznele
rinden 212 kuruı mukabilinde alabilir 
ler. 

3 - Eksiltme 24.3.938 tarinhinde 
perşembe günü saat 15 de devlet de
miryolları yol dairesinde toplanacak 
merkez birinci komisyonunca yapıla
caktır. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için is-
teklilerin teklif mektupları ile birlik
te a~ğıda yazılı teminat ve v:esaiki 
aynı gün saat 14 de kadar komısyona 
tevdi etmit olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun ahkam.ına uy 
ğun 3188 liralık muvakkat temınat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart· 
namede yazılı vesikalar. 

c) Nafia vekiletinden musaddak 
müteahhidlik vesikası. 

(599) 1295 

Kesilmiş tahtalara 
yapılacak tenzilôt 

D. D. Yollan U. Müdürlüğünden : 
10-3-1938 tarihinden itibaren; yu

murta, meyva ve sebzelere aid olanla· 
ra ilbeten diğer ambalaj sandıkları
nın imalinde kullanılmak üzere mun· 
tazam boylarda kesilmiş ve hazırlan
mış tahtalara da, cari tenzilli kereste 
tarifesi tatbik edilmek suretiyle ten· 
zilat yapılacaktır. 

(595) 1292 

Demir malzeme ıhnacak 
D. D. Yolları Merke~ 1. ci Komis

yonundan ·: 
Muhtelif iatuY.onlarda İDf& edllo• 

1-Bu işlerin ke§if bedeli 7300 lira
dır. 

da bulunulması. (581) 1201 

1 O ton sadeyağı ahna<ak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - İdareleri amirliğe bağlr jandar

ma erat ve okurları için 10 ton sade ya
ğının kapalı zarfla eksiltmesi 21 mart 
938 saat 15 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 -1stcklller bu i~e aid şartname ve 
sair evrakı devlet demir yollarının 
Ankara, HaydıarpaJa ve Sirkeci vezne
lerinden 37 kuruı mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 18.3.938 tarihin.de cu-

2 - Muhammen bedeli 10500 lira ilk 
teminatı 787 lira 50 kııruftur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. Ka

ma günU saat 15 de Ankarada devlet nunf vesikalarda bulunan teklif mek· 
d.em!ryoll~rı yol da1resinde merkez bi- tublarımn saat 14 e kadar komisyona 
rıncı komısyonunca yapılacaktır. verilmesi. (580) 1200 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
t klilcrin t klif m ktubiyle birlikte a
pfıda yazılı teminat ve veAild ayni 
gün saat 14 de kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmif olmaları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 547.50 liralık muvakkat teminat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesi
kalar, 

C) Bu gibi işleri başarmış olduğuna 
dair nafıa vekaletinden musaddak eh· 
liyet vesikası. (516) 1109 

Muhtelif inşaat 
D. D. Yolları Merkez 1. ci Komis· 

yonundan .; 

Avrupa hattında Yedikule istasyo
nunda yıkanma ve yemekhane binası 

ile tahtani geçit inşasr ve Y cnir.ıahal
le istasyonunda iki bekleme mahalli 
yapılmaıı işleri kapalı .zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu i~lerin ke'if bedeli 50.000 li
radır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
ve sair evrakı devlet demir yollarının 
Ankara, Haydarpaıa ve Sirkeci vezne· 
lerinden 2.50 lira mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 23.3.938 tarihinde çar
fatnba günü aaat 15 de Ankarada dev· 
let demir yolları yol dairesinde mer· 
kez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
t eklilerin aşağı<U yazılı teminat v~ 
vesaiki ayni gün ıaat 14 de kadar ko
misyonr tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A) 2490 ıayılı kanun ahkAmına uy
gun 3750 liralık muvakkat teminat, 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika· 
lar, 

C) Nafıa vekaletinden musaddak eh-
liyet vesikası, (514) 1107 

Bankalar 
inıaal mühendisleri alınacak 
Sümer Bank Umumi Müdürlük

ten: 

Bankamı% merkezinde ve şantiyele
rimizde istihdam edilmek üzere diplo
malı ve tecrübeli inşaat mühendisleri 
alınacaktır. 

Kendilerine ehliyetlerine göre üc
ret verilecektir. 

Talip olanlar 20.3.938 tarihine kadar 
tahsil ve hizmet vesikalariyle birlikte 
Ankarada umumi mUdUrlilğUmüze mü-
racaat etmeleri (634). 1306 

Bay1nd1rhk BakanhQı 

Asfalt kaplamah yol 

in_şaata 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - Ankara civarında Ankara • İs
tanbul yolunun 11 + 000 - 18 +550 
kilometreleri arası ile Etimesğud yolu 
ve Dikmen yolundan ayrılan Harb o
kulu iltisak yolunun asfaltlı kaplama 
ve teferruatı inşaatı kapalı zarf usu
liyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Bu yolların keşif bedeli (203.018) 
lira (59) kuruştur. 

2 - Eksiltme 17.3.938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat (16) da na
fıa vekUetinde şosa ve köprüler reis
liği eksiltme komisyonu odasında ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütefcrri diğer evrak (508) kuruş mu
kabilinde şosa ve köprüler reisliği ka
leminden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
(11401) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve vekaletimizdcn alınmıJ mü
teahhidlik vesikasiyle bu eibi asfalt 
yol işlerini yapmış olduklarına dair 
vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dairesinde hazırlayacakları tek
lif mektublarınr ikinci maddede yazılı 
vakitten bir saat eveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri muktazi olup postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(478) 1106 

Jandarrpa; 

Jandarma binası yapllrılacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Anka· 

ra Satın Alma Komisyonundan: 

Kc~if bedeli (20023) lira (84) ku
ru:ıtan ibaret ve Ankarada Jandarma 
subay mektebi civarındaki jandarma 
kışlası planındaki yerinde yaptırıla
cak bina 9.3.938 çar,amba saat (15) de 
kapalı zarf usulil ile ihale edilecektir. 

Bu yapıya aid keşifname ve şartna
me ve teferrüatı her giln komiıyonda 
görülebilir. Eksiltmesine girmek isti
yenlerin (1501) lira (79) kuru§luk ilk 
teminat makbuz veya banka mektubu
nu mııhtevi teklif mektublarım el' geç 
eksil\ ne günü saat on dörde kadar ko
ıxıiay(ına ycraııif olmalau •. (417). 956 

l~ arayanlar: 

Almanca Der• - Tecrübeli alman bir 
bayan almanca dersleri vermektedir. 
Ulus Gazetesinde "C. W" Rumuzuna 
mektubla müracalt. 1\99 

Piyano Dersleri - Konservatuardan 
diplomalı alman bir bayan piyano ders
leri veriyor. UILıs "R" rumuzuna mek
tubla milraac:tt. 1198 

Harita yaptıracaklara-Maden imti
yaz ve her nevi arazi haritalan yapılır. 
İstanbul Göztepe birinci orta sokak 
No. 39 Lutfi paşa köşkünde Neşet 1158 

Kiralık: 

Kiralık - Yeni§ehirde İsmet İnönli 
caddesinde yeni bir apartmanın alt ka
tında geniş 2 oda bir hol mutbak ve 
bnyolu daire kiralıktır. Her gUn 12 den 
15 e kadar 2612 telefona müracaat. 

1207 

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

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

Kiralık apartnnan - Havuzbaşı ka
ranfil sokağında gayet manzaralı ve her 
nevi konforu mevcud muhtelif daireler 
kiralıktır. Bina hol hariç elli odalı her 
şeye elveritlidir. Toptan da kiralanır. 
Tel. 2884 1238 

Ankara Qelediyesi , 

Kazma ve kürek alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi için almacak 800 a
ded çelik kürek ile 500 aded üçer kilo
luk kazmaya istekli çıkmadığından a
çık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (870) liradır. 

3 - Muva~kat teminatı (65,25) lira
dır. 

4 - Şartname ve nümunelerini gör
mek isti yenlerin her gün yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de 18 mart 938 
cuma günü saat on buçukta belediye 
enciimenine müracaatları (626) 

1308 

mıştır. 1238 

Stenografi kurıu - 4 üncü devre ni
san 1938 ilk haftasında başlıyacaktır.! 
Kayıt zamanını geçirenler talimatna -
mesi mucibince ilktcşrinde açılacak 5 
inci devreyi beklemeleri zaruridir. 

1284 

Alınacak talebe sayısı mahdut oldu
ğu için günün en faydalı bilgisi olan 
stenografiyi öğrenmek istiyenleı; 
kayıt zamanına ehemmiyet vermelidir. 
ler. Mezunlara diploma verilir. 1285 

Daktilo kursu - Her sene 12 devre 
çıkarmaktadır. Her devre başlangıcı 
her ayın ilk haftasıdır. Müddet iki ay. 
dır. Tahsil aranmaksızın herkes alınır_. 

1286 

H~ziran teşkil!tına mahsus, nisan 
938 ılk haf~asında başlıyacak (45) inci 
devre d~~lo kurlarr geni~ progra· 
ma mahktır. Mezunlara diploma veri -
lir. 1287 

Yukarda gösterilen bütün bu tedrl • 
sat için Yenihal arkası Yenihaınam a
partrmam kat 2 de Arar lisan okul~ 
daktilo, steno kursları direktörlüğüne 
başvurulması. Telefon 3714 1288 

Aranıyor: 

Frigid'aire - 36 :veya 37 modeli te. 
miz kullanılmış, orta boy bir buz dola
bı aranıyor. Başka marka da olabilir. 
Sabahları 9 • 12 arasında Telefon 3859 

1315 

Adliye bakanfığ,.ı 

Bandırma noter 
muavinliği 

Adliye Vekaletinden : 

Bandırma noter muavinliği açılmı~ 
tır. İmtihansız noter muavini olabil
mek ~rtlarmı haiz taliplerin bir ay 
içinde vekalete müracatları ilan olu-
nur. 

(620) 1297 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

ALİ BABA E 
: Pek yakında Ankarada : - -"'ll1111111111111111111111111111111111111i=' 

Vakıflar umum müdürlüğü 1 -----
Satıhk arsa 

Vakıflar Genel Direktörlüğünden: 

Metre Muhammen bedeli Muvakat teminatı 
Mahallesi Mevkii murabbaı Lira Lira 
Bostan Soğukkuyu sokağı 3421 10263 770 

':ukar~.da. evs~f~ lazimesi yazılı arsanın kapalı zarf usuliyle ve peJin pa
ra ıle mulkiyetının satışı artırmaya konulmuş ise de birinci artırma müd
deti içinde verilen bedel lfiyik had görülmediğinden iş 16. 2. 938 günün
~e.n i.tibarcn bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Talihlerin her gUn 
ıkıncı vakıf apartmanında vakıflar umum müdürlüğüne müracaatları. 

i419~ g42 



-t!--

Dünya mevaddı gıdaiyeai arasında en büyük mükafatla 
zafer niıanını, diploma, donör ve altın madA;lyayı kaza.

nan ve bu suretle birinciliii bihakkın tasdık olunan 

H san ·· zlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, Yulal, Mercimek, Buğday, irmik, Patate., Mınr, 

Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Ôzü Unlarını 
Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahın yarattxğı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi 
kuvvei gtdaiyesi çok olan Hasan Özlü Uularına doktorunuz ta· 
hadet eder ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gxda
udxr. 

Hasan özlü Unları çocuklarmrza tam liiyet temin eder. NeJVU
nümalanna yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neşeli, tombul, 
bastahksxz tombul yapar. Hasan Özlü Unlariyle çok leziz mahal
lebi ve çorba ve yemek yapxlır. Mutlaka H A S A N markasına 

dikkat. 1290 , 
Yenişeh.ir çocuk yuvası 1111111111111!:. ..11111111111111 -- -

Modern bir ana mektebidir ---- ---- -- -- -: Kayx\1 ve kabul her gün 9 - 16 Y eniıehir inkılip sokak : - -:;: numara 15_ Telefon: HIR'.I 1161 ; - -::ıı ıııııııııııııııııııı ı ııııı ııııııııııırııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

..1111111111111111111 11111111111111111 111111111111111111111111 11111111111111 1111111 ... -- -- -
~ Umumi heyet toplantısı § - -- -E Doğu ve cenub Vilayetleri Canlı Hayvan ihracatçxları Birliği E 
E T. A. Şirketi Umumi Müdürlüğünden: E 
E Şirketimizin hissedarlar umumi heyeti, alelade surette, Karsda :E 
E Türkofis salonunda, 31 mart 938 perşembe günü saat ıs de aıağıda -
E yazılı ruznameyi müzakere etmek üzere toplanacaktır; bilumum : 
§ hissedarların bu toplantıya teırifleri rica olunur. ------- RUZNAMEı -----E 1) - İdare -mecliıi ve murakıp raporlarının okunmasr, : 
E 2) - Bilanço ve kir ve zarar hesabının kabul ve tasdiki ile İda- E 
E re • meclisi ve murakiplerin ibrası , -
5 3) - İdare - meclisi azah&mdan istifa etmiş bulunan Bay Mu- : 
E sa Kayanın yerine seçilen ve intihabı iktısad vekaletince tasdik b'u- :E 
:E ıyurulan Bay Raif Mumcu'nun azalığının kabul ve tasdiki ile İdare- : 
:E meclisi azalarına verilecek huzur haklarının tesbiti, :E 
E 4) - Murakiplerin 937 yılına aid ücretlerinin tesbiti. : - -: Ticaret kanununa ve statümüzün 38 inci maddesine tevfikan ye- : 
E niden iki murakib intihabile yıllık ücretlerinin tesbiti. 1302 :E - -~ııı ııııııı ıı ıı ııı ı ıı ı ıı ı ııııııııııııııı ı ıı ıııııııı ı ıı ı ıııııııı ıı ıı ı ııı ııı ıııı ıı ı i=' 

NEVROZiN 
. ··~ ; 

Baı, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlar1 n1zı derhal 
keser, icabında günde ü~ kaıe ahnabilir. 1145 

~ııı ıı ıııııı ı ııııııı ı ııı ı ı ı ı ıı ı ı ıı ı ııı ı ıııııııııı ıı ıııı ı ııııııııııııı ıı ı ııı ı ıııııL. -- -E Sallhk motör ve dinamo ~ - -- -- -: Anadolu Kulübünden ı --: Anadolu KulübU Büyükada fUbesinde mcvcud Uç adet motör iki : - -: dinamo ve bir hurda motör satxhğa çxkarılmiftır. Talip olanların bü- : - -: yükadada kulüb şube muhasebcciliğine müracaatları ile motörleri : - -: görmeleri ve verecekleri fiatları bir mektubla Ankarada Anadolu : - -: kulübü müdürlüğüne gönderilmesi fazla mal\imat •ube muhasebeci- -
- T -: liğinden alınabilir. 1241 : - -- -~ı ı ııı ıı ı ıı ııııı ı ıııı ıııı ı ıı ı ııı ı ııı ı ııı ı ııııı ı ııııııııııııııı ı ıııı ı ı ıı ıııııııı ı l r" 

uı.:us 8. 3. 1938 

Küçük evler • 
YAPI KOOPERATİFİNDEN: 

26 mart 1938 tarihine rastla
yan cumartesi günü saat onda 
kooperatifimizin umumi heyeti 
idi surette içtima edeceğinden 
ortaklarımrzın tayin olunan saat
te Halkevinde hazır bulunmaları 
rica olunur. 
KONUŞULACAK ŞEYLER 
ı - İdare meclisi raporunun 

okunması ve kabulü. 
2 - Murakıbler raporunun o

kunması 

3 - Bilançonun tasdiki ile 
idare meclisinin ibrası 

4 - Müddetleri biten mura
krblerin yerine yenilerinin seçil-
mesi. 1289 .................... 

:m Vahdi Doğruer 111: 

Diş tabibleri 
diyorlar ki: 

Ditlerinizi fırçalayınız. Ancak 
"Lazım olan, diıleri alabildiğine fırçalamak değildir. Evvela 

diı temizliyen tertipleri iyi intihap etmelidir,, 
Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde dişleri güzel ve 

beyaz pek az insan tanımakhğxmu: bu sözün doğruluğunu ispat eden 
en kuvvetli delillerden biridir. Diş macununuru iyi düşünerek seçiniz. 
Daha doğruau dif macunu denince ilk akla gelen ve en mükemmel, en 
müessir, en çok sevilen ve kullanilan macun olduğunda §Üphe bulunmı
yan ''R A D Y O L ! N" i kullanrnrz 1 

R YOL İN 129! 

-: Ankaranın her tarafında Yenişeh- :E -------------------------------------------
rin en manzaralı yerlerinde acele = Kiralık otel ..1 ıııı ı ı ı ı ı ıııı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ııı ı 111111111111111111111111111111111111111111111111 '!:. 

: satılık ev, arsa, apartıman - § u h • • E 
§llllllllllllll~;:l~::171111111 111~~:1711 ~ Karaoğlan Tahtakale caddesin- § mum t ey et 1 çtı ma 1 ~ 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mcsine mani olur. Komojen saçların 
köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen aaçlarm gıdasıdır. Tabi.l 
renklerini bo..-.... l&tU bir ray).haaı 
vardır. Komojen Karmık •aç elnlrl 
maruf eczanelerle ıtriyat mafazala
rında bulunur. 

LINIMANTOL KANZUK 
ROMA TIZMANIN KA Ti 

DEVASIDIR 596 

SiNiR HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 
Paris Salpetri~re'den mezun 
Adliye sarayı hizasx Sarraf 

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

Dahiliye bakanhğı 

Memuriyet imtihanı 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Mahalli idareler umum müdür
lüğündeki yirmi lira maaşlı münhal 
memuriyetler için 10. 3. 938 perşembe 
giinü saat 14 de müsabaka imtihanı 
açılacaktır. İmtihan vekalet binasx 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 akpmma kadar Ma
halli idareler umum müdürlüğüne 

müracaatları ve imtihan günü tcıyin e
dilen saatta bulunmaları ilan olunur. 

(615) 1267 

Şehir haritası 

yaptırılacak 
Dahiliye Vek&letinden : 

Çorum şehmrinin hali hazır hartala
rının tanzimi işi kapalı zarf usuliyle 
ebiltmeye çxkarılmııtır. Maktu keşif 
bedeli 8500.- liradır. Eksiltme 21.3. 

938 pazartesi günü saat 11 de, Anka
rada dahiliye vekaleti binasında, bele
diyeler imar heyetinde yapılacaktxr. 
Muvakkat teminatx 637.50 liradır. 

Şartnameler bilabedel belediyeler i
mar heyeti fen şeflifinden alınabilir. 

(551) 1170 

de 6 No. lu Şark otıcli namile ma- : : 

ruf elektrik, •u tertibatını havi = Malatya bez ve ı'plı'k fabrı'kası = 
odaları muıarnba döşeli 9 odalı o- E E 
tel toptan kiralıktır. istiyenle- E E 
rin Misakı Millt mahallesinde E tu .. rk anonı•m cı•rketı•nden •. = 
Ezberciler sokak 2 No. da Bayan : '1 : 
Akkxza müracaat edilmesi. ~ Şirketimiz alelade hissedaran heyeti umumiyesi aşağrda yazılı E 

1303 
: ruznamci müzakerata dahil bulunan mevad hakkında görüşmek ve ka- : 

Mahkemelerden 
Ankara Oçün~ü Sulh Hukuk Mah

kemesinden: 
Ankaranın Nazımbcy mahallesinde 

ölü altx ayhk oğlu Şevkete aid mahalli 
mezkurda Dede çıkmazı sokağında 481 
ada, 29 parsel, 9 numarah ahşap hane
nin 80/ 56 hissesi ve 1050 lira 70 kuruş 
kıymeti muhammencsi ve gene mez
kur mahalde 481, ada, 34, parsel, 1 nu
maralı ahpp ahmn kıymeti muham
menesi 400 lira olup mezkur hane ve 
ahxr bir ay müddetle ve bilmüzayede 
9.4.938 tarihine müaadif cumartesi gü
nü saat 9 da satxlacağmdan talip olan
ların yüzde yedi buçuk pey akçesiyle 
birlikte Ankara 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesine müracaatları ilin olu-
nur, 1309 

~ - Zayiler 
Zayi - Dahiliye V ekl.letinden almıt 

olduğum 293 sayılı uzman vesikasını 
bundan 1 S gün evvel zayi ettim. Yeni
sini çıakracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Ön Cebeci Erdem sokak No.12 
de Spevak. 1316 

Zayi Şoförlük ehliyeti - Ankara be
lediyesinden aldığım 1200 No. lu §O -
förlük ehliyetimi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadı -
ğı ilan olunur. KıI'§ehirli Yusuf To -
zan 1115 

Zayi-1937 -1938 ders ydında An
kara kız lisesinden aldxğım tasdikna -
meyi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. Ankara 
kız lisesi S inci sınıf talebesinden Asi • 
ye Işık 1304 

Zayi bisiklet plakası - Kaybettifim 
1S38 No. lu bisiklet plakasının yenisi -
ni alacağımdan eskisinin hükmü yok -
tur. Orhan Ağakay 1123 

ULUS - 19. uncu yıl - No.: 5962 

İmtiyaz sahibi ve Ba§muharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umu mi N eıriyatı idare eden 
Yazı lıteri Müdürü 

Mümtaz Faik FENi K 
Ulus Basrmevi: Ankara 

YENİ 

E rr ittihaz etmek üzere 22 Mart 1938 salı günü saat ıs de Ankarada E 
E Sümer Bank Meclis salonunda içtima edecektir. E - -~ -
§ Ruznamei müzakerat E - -- -1 - İdare Meclisi ve Mürakipler raporunun kxraatı, E -2 - Bilanço ve kar ve zarar hesaplarının ta1diki, : -
-------- 3 - İdare Meclisi azalariyle mürakiplerin ücret ve huzur haklan- : 
: nın tesbi ti, • E - -- 4 - Şirket mukavelenamesinin 22 inci maddesindeki hudud daire- : - -: sinde tahvilat ihracx için idare meclisine salahiyet itası, E 

5 - Şirket mukavelenamesinin 32 inci maddesi mucibince Şirket ve : --- -: Faıbrkalarımxz tesisatları ihtiyacı için emvali gayri mer..kule tasarru- E 
: fu hakkmda İdare Meclisine salahiyet verilmesi. 1300 : - -~ııııı ı ııı ıııııııı ıı ıı ı ııı ıı ı ı ı ıııı ı ııııı ı ııı ı ı ı ı ıı ıı ııı ıııııı ı ıııı~ıııııııııııııi=' 

Satıhk elma ve armut 
Ağacı fidanları 

Kastamonu bahçesinden getirilen Amasya ve İngiliz elmaları ile çeşit
li armut ağacı fidanları toptan satx~ çxkarılmıştxr. Ankara Müdafaai Hu
kuk caddesinde Kastamonu oteli aahibi Bay Abdurrahman'a müracaat. 

1299 

Grib, 
Nevralji, 

Bas ve Diş 
Artritizm, 

Ağ rıla r1, 
romatizma 

~EK~TA 
- -- - - -----

PAT 1 

.... 
N --

iç ve dıt baıur memelerinde, basur memelerinin her tür· 
lü iltihaplarında, cerahatlenmiı fistüllerde, kanayan ba

sur memelerinin tedavisinde daima muvaff akiyetle tifayı 
temin eder. 1122 

Uyanıı · Se"etifünun 
1891 

Bafyazarı: A. İhsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satıt yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. S92 

SİNEMALAR HALK 

bizden alıi ! Halil Naci Mıhçıojlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeıi. Telefon: 1230 
lubeeiı AaJrara s.-.ı. caddeAi. T'1efon: 2618 Si 


