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Bir amerikan muharririnin Japonye
da yaptılı harikullde bir r6portajı 
neıredeceli•. Bu yuıyı da HA .-rupa 
ve Amerika'ma 400 milyoalulc mDf· 
terim Çin" ismindelci r6portaj bdar 
büyiU bir alllra ile okuyacahınıs. 

Fransız kabinesinin vaziyeti nazik! 
Bir ingiliz gazetecisi diyor ki : 

·"Atatürk bize,, 
·'~bir model,, 

"olabilir,, 
Türk inkilabını tetkik etmek üzere geçenlerde 
memlcJ:etimize gelen ve aramızda bir müddet 
kalan ingiliz muharrirlerinden Herbert Side 
Bothan, Türkiyeye dair yazdığı yazılan Sunday 
Times Gazetesinde Serutator imzasiyle neıre 
ha~lamışbr. 
''Bir milletin yeniden kuruluşu - Türkiyenin 
yeniden canlanışının hikayesi, Atatürk'ün sulh 
siyaseti,, başlığı ile çıkan bir yazısini dilimize 
çeviriyoruz : 

AiS.1IJll.1llJI s ao s &aT ......_, o sıaısoo o o o .. 

A nkara • • 
Mustafa Kemal Atatürk, Geliboluda 

ingiliz ordusunu mağlub etmif, Filia
tinde çarplflIUf, Büyük harbten ıonra 
yunan ordusunu yenerek 'Gazi unvanı· 
nı kazanmıştır. Fakat 1923 cumhuriye
ti ilin ettiği güne kadar bütün dünya 
onun asker olduğu kadar da devlet a· 
damı olduğunu bilemiyordu. İhtimal 
ki onun bir devlet adamı görilfüne sa
hib olduğunu ilk gösteren emmare, 
Ankara'da yeni bir hükümet merkezi 
kurmaaı olmuıtur. 

O, o zaman, bugün olduğu kadar, in
ıiltert-nın doıtu değildi; fakat kendi
ai, Ankara'yı kurmağa hatladığı za
man, hakikatte yeni bir hükümet mer
kezinden daha fazla bir fCY kurmuş o· 
luyordu. O, barbm acı batıralanm or
_!&dan kaldı~11ıaw.,u118-~~ 
kalmamı,, fakat İngiltere için de •· 
lim bir ,ark. politikasının CIUIDI kur
muştur. 

Her ne kadar Ankara'daki aefirimia 
Sir Percy Loraine bizim Türkiye'de
ki preatijimizi "Büyük elçi"nin günle
ıindeki ıcviyeye çıkannııu da Ata
türk'ün dehasıdır ki, Stratford Can
ning'in aciz kaldığı noktalarda mu
vaff akiyetler gÖltermittir. 

Kendisi için bugünkü Avrupa'nın 
en muktedir devlet adamıdır demek 
mümkün olan Atatürk, hiç fÜpheaiz, 
devlet adamlarının en ceıur ve en ori-

jinalidir. 
Bununla beraber O, ne kadar u in-

1. bir isimden fazla bir tey ifade 
gı ıze ~ bil ük 
edeı: ve onun başlanut oldugu_ Y . 
tarihi vakıayı hakkiyle tak~ır .edebı
lecek kimseler ne kadar nadırdır 1 

Bir makale ile modern Türkiy~ ta
rihinde ihmal edilen on dört seneyı te
lifi etmeğe imkin yoktur. 

En iazla yapılabilecek olan fCY•. bu
günkü İngiliz aiyuetine ve yenıde.n 
canlanan tarkın verdiği ümidlere bır 
kaç noktadan temas edebilmektir. 

YENl HAREKET 
Ankara'nın hükümet merkezi olarak 

acçilmeai, Atatu iın ıiyuetinin bat 
anahtarı olmuttur. . . 

Neden türk kurucu•u, ıki lata 
arasında muhteıem bir köprü olan, aa
natla tabiatin el ele verdifi, • para da 
harcanıraa - Avrupanın en güzel bir 
hükümet merkezi olması mümkün~~
tanbul dururken; küçük Aıyan~ uç 
yüz elli mil içerisinde bulunan bır ka-
Bcıbayı ıeçmittir? 

Bunda ehemiyetli ukeri ıebebler 
'Vardı. :fakat asıl mühim olan bunlar 

• 
değildir. . . . 

Bunun bathca amiller• ııyutdır. 

ı:i, kendi t.uafdarlarının daha çok bu
lundutu, -·on dört ıene öncesinden ve 
henüz Atatürk'ün milli kahramanlıiı
nın herkeaçe tanınmadığı bir zaman
dan bahıediyoruz - ayni zamanda türk 
kitlesinin de daha lif olduğu Anado
luda bulunmalı idi. O, kendi milleti
nin kuvvetli taraflarını olduğu kadar 
zayıf noktalarını da biliyordu. 

BİR REALİST 
Türkiye makine aarından önce bü

yüktü; yeni terakkileri elde etmek te
tebbilıilnde bulundukça, bütün tefeb
büıleri, hükümetleri tarafından, ıiya
ı: maksadlar için vasıta olarak kulla
nılan yabancı imtiyazcıların ellerine 
dil9üyordu. Yeni Türkiye'nin bu teh
likeden sakınması, çabuk davranabil
mek isiJa ftlat UHNDMI, Jwuli ---
~Pd ... [pnkti.-- --r-

BUtUn bu dtlfllnceJer, Atatflrk'Un 
lıtanbul yerine Ankara'yı merkez aeç
meıinde müeuir ve lmil olmuıtur. 
Türkiye için, eski bir ,ehri yamalamak 
ve tamir etmektenae yeniden bir 'ehir 
ku~~ daha iyiydi. Yeni Türkiye, 
kendıaıne uilam bir temel kurduktan 
ıonra, tıtanbulu dütünmete ıua eele
bilirdi. 

Hem aıker, hem de reaJiıt olan ka-

( Sonu 1. inci sayfada) 
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Kemalizm ocaklar1 
Dünkü " Ulua,, da Cumhuriyet 

Halk Parti.ai G. Y. K. nun yeniden 35 
Halkevi açımaja karar verdiiini yu
mııtık. H alkevi bütün yurdda, yal
nız, eaaılı bir hizmet vaaıtaıı deiil, 
a)'JU zamanda, sençlik ve halk için 
hakiki bir ihtiyaç haline s•lmiıtir. 
Memleketin her türlü müneYVeri, 
ancak, Halkevinde bulutabiliyor; 
her türlü Mrbeıt kültür, terbiye ve 
aanat faaliyetleri ancak, onun çatıaı 
altmda kurulabiliyor; müneYVerler, 
halk ile onun aalonlarmda temu • • 
debiliyor. Nihayet, temıiller, kon. 
feranalar, eilendirici •• öiret ici her 
tef Halkevinin imkanlarından i.ti
fade ediyor. 

Bir tehir ve kaaaba için HalkeYaiz 
olmak, mektebaizlik ve hekimaizlik 
sibi bir mahrumiyet t91kil etmekte
dir. Gençler unıuıni hizmet faaliyet
lerine Halkevinde aldıkları vazife
leri• baılamaktadırlar. Bu müe .... 
.. ye artak ''Kemalizm ocaiı,, admı 
verebiliriz: Davamız, onun hizmet
lerinden kuvvet almaktadır. 

Halef ile ıelel: Eıki Bcquek il 8. Blum, yeni Bcquekil B. Sotan 

Fransız lranaı 

boyuna düs ··yor 
SOTAN KABİNESİN İN KARARI 

/(ambiyoyakontrolkonalmıyacak, 

apekUl~ayonla mücadele edilecek 
Franaa'daki son grevler ve ıosyal kargaşalıklar yüzünden frank dütme

ğe başlamıf, bu yüzden de franıız kabinesinin vaziyeti güçle~ştir. Kabi
ne toplanarak vaziyeti gözden geçirmit ve kambiyoya kontrol koymamağa, 
fakat spekülasyonla mücadeleye karar vermiştir. Bu husustaki telgraflar 
3 llncU •1fmmdadır. 

Y tın/lÇ•' Jelıi japon harb gemileri 

Jopcnlor Yongçe nehrini kapadılar 
seyir ve seferi kontrol ediyorlar 

iki İngiliz vapurunu daha 
tevkif ettiler 

Şanghay, 13 (A.A.) - Japon elçiliii namına aöz aöylemeie 
salahiyettar bir zat, töJle demittir: 

"- Bütün inıiliz ıemileri ile diier bitaraf ıemiler Y anatae 
nehri üzerindeki Çin barajlan araımda açılmıt olan ı~idi ıeç
~4:ie tetebbüı etmeden ance japon donanmuının muvafakatini 
ıatıhaal etmelidirler.,, · (Sonu 1 inci sayf da) 

Türkiye, büyük harbten çıkınıf ve Al
manya ile ittifak feliketind~ bulundu
ğu için imparato~lu~unun bır çok par-

Halkevi yepyeni bir muhit ol- l'i!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IPI 
muttur. Münevverler içın tqrayı Denizbank çalarını kaybctmıttı. . 

Fakat 1923 de Atatürk, kendı mcm-
lekc:tıne harbın hükmüm kar•• . dur
maktan daha büyük bir ideal verıyor
d H b h""kınünü kabul ederken 
O u. b. ar ın -~ubiyetten kendi mille-

ti
., ız~atd.magk dar görmcnıit oldukla-
ne, pm ıye a . 

n b. f h ka--•k azım ve karann-• ır re a çı .. ..-
Ü idi. . 

Eski, kötü bir rejimin ve ımpara-
t 1 w b lil olarak tanınmıt b-or ugun sem o .. k' • . 
tanbııl, yeni demokrat Tur ıye ':: 
merkezi olmak liyakatinden mahru 
du. Kaldı ki burası, içinde ot~an-
lar . . . 

1 
bi ~ı.·Jr -hn ol-

ıtibany e, r 'Uo r 
i wııık ve kos-

ınaktan ziyade ıekene1 k 
lllOpolit bir tehirdi. Yeni tilrk mcr e-

YARIN 
16SAYFALIK 
iL AVEMiZ 

surbetaizleftİND bqbca bİr kaç UDIU• 
run bqmda belki de o ıeliyor. Şart
lar deiiıtikçe, Halkevi büyiiyecek, 
ıeniıliyecek, y e n i b a 1 a t :m 
nizam ve diıiplİD yurdu olarak. ın
kıl&b Türkiyeainin infaama, her sün 
daha artan yardımı devam edecektir. 
Partimizin halkm ihtiyacmı brtı-

lamak için katlandıiı feda~arlık ta- ı• l M ı• R mamen yerinde oldufuna tubhe yok· 
t•. HalkeYİ, belki, o r a nıüYeleri 
ile bir pa bütün köylerin içine ka • 

dar ıirecek, tekmil memleketi kap- -------------
l17aa mükemmel bir lala....ıak ciha· l 1 • • il 
•ı, davimızm • miielır claı-Dll o- İİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii •• 
laaıkbr. 

umumi 

heyeti bugOn toplanıyor 
Denizbank: kanununun g uncu mad

desi mucibince bUdce, ik:tiAd ve diva· 
nı muhuebat encilmenlerinin mevcud 
buile Bqvekilet murahhularının 
toplanmuından tcteklrill edecek De
nizbank: umumi heyeti 14. 1. 1938 cuma 
gtlnil aaat 14 de toplanacaktır. 

Ruzname ıudur : 

l - Bir idare mecllai ktu intihabı 
2 - Bit adDldb kıtibab&. 

Konsey pazartesi 
günü toplanıyor 

Hatay seçimi konuşulacak 

Ayrıca mühim 
yapılacaOı da 

politik temaslar 
haber veri 1 iyor 

1111111 llllaklıın 

tanınması 

dl airlıllecek 
Londra, 13 (A.A.) - Diplomaıi 

mahfilleri, İtalyan imparatorluğunun 
filen tanınması meıeleıinin Avrupa 
devlet adamları aruında, Cenevre'de, 
buıu.i muhavereler e1naaında görü· 
filleceğini beyan etmektedir. 

Bu mahfiller, Oılo mukavelenameıi
ni imza etmif olan devletlerin Roma· 
ya bir elçi tayin etmelerine ve fakat 
bunu yapmakla beraber Habepıtan fü
tuhatını hukubn tanımıyacak bir for
mül tanzim etmit olduklarını ilive et
mektedirler. Bu devletler, milletler.---------------
cemiyeti konseyi açılmadan önce bu 
babdaki kararlarını bildirmek niyetin
de değildirler, zira bu formülün met
ni henüz kati olarak telbit ediknemit· 
tir. Diğer taraftan, Budapefte konfe-

Dr. Aras 
Cenevreye 

gidiyor 
(Soau 1 inci ayfda.) 

B. Suat Davaz 
B. Sotan terefine 

ziyafet verdi 
Parla, 13 (A.A.) - HaYU bildiri

yor: Türkiye büyük elçiai B. Suat Da· 
vu ve refikuı, Bqbakan B. Şotan ve 
refi.kuı ıerefine bir öğle ziyafeti ver
mi9tir. Bu ziyafette, aynı zamanda, dıt 
ifler bakanı B. Delboı, Maliy-c bakanı 
B. Bonne ve refikaaı, diğer hUkUmet 
adları, birçok mebuılar, diplomatlar, 
edipler ve dıt bakanlık erkinı da hazır 
bulunmuftur. 

Ziyafet, çok ıamiml bir hava içindt" 
cereyan etmiftir. 

PGTu s ;;y;;k ElçimU s . 
Suat Daoa 

Botanik 
terimler 

l 7 ikinci Ununda toplanacak olan 
Milletler Cemiyeti komeyinde bulaa· 
mak lbere Dıt Bakan B. TeYf i.k RUf
tU Aru, HU1ual Xalem Direk:tıikil B. 
Refik Amir Kocamaz ile birlikte ya• 
rm aktııın Cene•reye hareket edecek• 
tir. 

.. o Wl1RliDCJi10 %ltR 9 2 - - • • · q 

Fılıra 

lstanbulumuz 
DDn bu sBtuaun yaıu bqıada Jt.,,ı. 

cami meydanlığı lcıolıilini _,,.tti"4 
Jlcinci sayfamızda da lnanbul plbil 
baüıada bir eoplantıdaa IJebudJ,_. 
dulc. 
BQyiJ/ı tDrk phri, uul, crımJuut. 

yet devrinde, milli ekonomi, ticant 
ve endüstri balcımındaa caalıaıp bl• 
lıınmıpa, ıeae cumhuriyetin al,,.._ 
ta olduğu ve bilhaua ,l.lacalı imu ted
birleri ile, Asya hsabalılıadıa hflo 
tu/acaktır. Su Jehri o/aralı Yalon, 
pllj olarak Florya, lstanbulan aba 
fİmdiden ilıi büyüle huacıdır. 

Kazanç blimesi Dstünde duralım: 
Para sarlolunaa lstaabul yılnı• le a • 
• a n m a • , le a • a a d ı r ı r : Dnrl
miade turiam de, felıet ıibi, do.tıuu 
ıibi, badi baıına bir eadastri oı,,,,,.. 
ıur: Bt endlbtri diSviz dedilimi• mlll
tesna nrveti Jnihu/ eder. 

Plln yapılırken, Ankaradan a/dılı
mıs derslerle, ilci aolcta #Uttnde dura
lımı 

1- s,,.1caısayona lcarfl tedbirler, 
2- Pllaı ve teabit olunan hidel•rl 

mut/alca tatbiki 
Bunlır o lcadar ıDçtür Jd Aalrara 

pllnının be~inci yılında devlet ,,..,,_ 
kez.inde dahi aksamaktadır. Hatın-

1121u ıelmifbn söyliyelim: TDrlci1• 
illfa İJl•ri ile hiçbir a/Uaaı olmayııı 
bir ecmbi sanıtkir "- Aman boııma
yıaıa, boauyorsunuz, diye yalvarıyor• 
du, ıu devlet mıha//enis, bir kDI ola
relc, hiçbir tara/ta efi olmayın bir •bl· 
dedir. Fakat bu lbide tıhukulı ede
bi/mele için ora plim tam o/arık 
tatbik olunmılr, binaların ahengi yllc· 
sele sanatkirlara temin ettirilmek 11-
•ımdır. Devlet mahallesinin her biaı· 
ıı, bir devlet mese/ttsi olmalıdır!" 

Bütün mekteblercle denler 
öz tüıkçe terimlerle veril
mektedir. Bunu göz önüne 
alarak, öz türkçe matematik 
terimlerini nqre bqlamlf
bk. Bu terimler dün bit:mif. 
tir. Bugün 4 üncÜ •yfamız
da öz tüıkçe Botanik terim
lerini bulacakmuz. 

lalıiurlar biaı6lnı balcınca ba qcil 
t1ewb1,. hu vermemek JmHnı • ., 
mıdıtl Acabe 7aprlacalı olıaler hak· 
hlldı Yuna veyı diler ıaaaclrhlal 
,. tll7•I • Jl'ata7 
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İdeoloji kurbanları. 

F~anko'nun saflarında harbeden bir İspanyola yabancı bir gazeteci 
hangı °!~sad uğrunda döğüştüğünü sorunca şu cevabı almış : "Bilmi
yorum! 

Bu zavallının bildiği bir şey vardır: Günün birinde ona bir silah 
uzablarak "harbedeceksinl" emri verilmiştir. Ve o, düğmesine basılın
ca harekete gelen bir makine itaatiyle harbetmektedir. 

"İsp~~yan~.n .. i~~ ide~l~ji~ ce?hesinde karşı karşıya boğuşanlardan 
çogu nıçın dovuştuklerını bılmıyenlerden mürekkebtir. Fakat bir mak-
aad ~ğ~unda ~övüş:ükle.ri?i sananların büyük bir ekseriyeti de, hakikat
te hiçbir fCY bılmedıklerının farkında olmayan gafillerdir. 

Düşman istilasına karıı nefsini koruma insiyakının bile mevzuu
bahs ~lmad~ğı yerde, binlerce ve binlerce zavallı, hergün, insanlığa ve
ya mılletlenne yeni ~~a~et ufukları açmayı tasavvur eden saf ideolog
l~rm, y~ud da, §8hsı ıhtıraslarını tatmin için hiçbir vasıtadan yılmayan 
kımselenn kurbanı olarak, bir daha açmamak üzere gözlerini hayata 
yummmaktadırlar. 

Hakikatin herkese göre değiştiğini söyliyen Pirandello'nun hakkı 
~a~. Fakat bu hc:ngfilnede asıl acınmaya layık olanlar, hakikati aramak 
ıhti~acmı .. aa~ hıssetmemiş oldukları halde, ideolojilere göre değişen 
hakık.at r~zgarlarınm yarattığı tayfunlara kurban gidenler değil midir? 

.. ~ır ~n şu veya bu taraf yanılmış olduğunu anlayabilir, muhtelif 
~Oru§lerı uzlaştıracak bir hal şekli bulunabilir, bir tarafın zaferine is
tina~~n kurac.ağı ideolojik rejim yann yıkılıp herşey eski haline dö
nehılır. Fakat geri dönmiyecek bir şey vardır: yuvalarını öksüz bıra
karak cebhede düşenlerin hesabsız kalabalığı 1 - YAŞAR NABi 

Bugün Kamutayda 
görüşülecek IOyihalar 

Te/ıirler : 
1 - Aıkeri ve millld tekaild kanu -

nunun 58 inci maddesinin tefsirine 
dair divanı muhasebat encümeni maz -
batası hakkında maliye ve bildce en
cümenleri mazbataları, 

2 - Ankara yüksek ziraat enstitüsü 
hakkındaki 2291 sayılı kanunun 19 un
cu maddesinin tefsirine dair Bqveka
let tezkeresi ve ziraat ve bildce encü
menleri mazbataları. 

Bir defa müzakereye tabi 
olanlar: 

3 - 1937 mali yılı büdcesinde yapı. 
Jacalr: bazı milnakaleler. 

4 - Orman umum müdürlüğü 1937 
mali yılı büdcesinde 10.000 liralık 
münakale. 

.5 - Posta, telgraf ve telefon umum 
mUdürlilill 1937 malt yılı büdceıine 
540.000 liralık tahsisat verilmeline da· 
ir kanun. 

6 -Manisa mebusu Refik İncenin, 
auuhal encümeninin 24. 1 ı. 937 tarihli 
haftalık karar cedvelindcki 1099 sayılı 
kararın umumi heyette müzakeresine 
dair takriri ve arzuhal encümeni maz· 
batası. 

7 - Mart: mayıa 1937 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair divanı mu
hasebat riyucti tezkereai ve divanı 
muhaaebat encümeni mazbatası. 

1702 sayılı kanunun 2 nci ve 2517 sayı
lı kanunun 1 inci maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun layihası 
ve maarif ve büdce encümenleri maz. 
hataları. 

7 - Mahalli idareler teşkiline, vazi
fe ve salahiyetlerinin tayinine dair ka· 
nun layihası ve dahiliye ve büdce en
cümenleri mazbataları. 

8 - Mahsuldar ve yabani zeytin a. 
ğaçlarmın aşılanması ve zeytin mah
sullerinin iyileştirilmesi hakkında 
kanun layihası ve ziraat, iktisad ve 
adliye encümenleri mazbataları. 

9 - Muhaaebei umumiye kanunu· 
nun 44 üncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun layihası ve Maliye ve 
büdce encümenleri mazbataları 

10 - 1334 - 1918 dahili istikraz tah· 
villerinin 1938 ikramiyeli tahvillerilc 
ve 1933 tUrk borcu tahvillerinin de da
hili istikraz tahvilleıile müb:ıdeJ ,.~inc 

dair kanun layihası ve İktısad, Maliye 
ve büdce encümenleri mazbataları. 

11 - Tunceli vilayeti halkından o. 
lup da nüfus ve askerlik kanunlarına 
göre kendilerine verilmesi lazım gelen 
bazı cezaların affına ve nüfus yazımı 

ile askerlik işlerine dair olan 2887 sa
yılı kanuna bir madde ilavesi ve 1 .3 ve 
4 üncü maddelerinin tadili hakkında 
kanun layihası ve Milli müdafaa, Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları. 

12 - Türkiye cumhuriyeti ile Af
gan, İran ve Irak devletleri arasında 
tanzim olunan ademi tecavüz ve mü
şavere muahcdenaıncsinin tasdikine 
dair kanun layihası ve Hariciye encü
meni mazbatası. 

ULUS 

Et fiatları 
8 -1 O kuruı kadar 
inebilecek 

Kamutay 

Encümen terinde 
Dün toplanan kamutay encümenleri 

şu mevzuları müzakere etmişlerdir: 

Maliye Encümeni : 

Tütün ve tütün inhisarı hakkındaki 
kanun layihasının müzakeresine de
vam etmiştir. İktisad encümenince mü
zakeresi sonunda Ulus okuyucularına 
layihanın ana hatlarını izah etı:niş
tik. Maliye encümeninin müzakerele_ 
ri bitince de okuyucularımız yapılan 
değişiklikleri sütunlarımızda bula
caklardır. 

Nafia Encümeni : 

Fakirler babası 
Üstünün cenazesi 

Doktor Galib 
dün kaldır.idi 

Halkın zaruri ihtiyaçlarından bu
lunan etin ucuzlatılması etrafındaki 
çalışmalara devam olunmaktadır. E
veli gün Ekonomi Bakanı B. Şakir 
Kcscbir'in reisliğinde htanbul valisi 
BB. Muhiddin Üstündağ, Ekonomi 
Bakanlığı teftiş heyeti reisi Hüsnü, 
İç Bakanlık mahalli idareler genci 
direktörü Faik, Ekonomi Bakanlığı 
iç ticaret genel direktörü Mümtaz, 
Ziraat Bakanlığı baytar genel direk. 
tör vekili Naki Cevad, İstanbul bele
diyesi iktısad direktörü Asnn, An
kara belediyesi iktısad direktörü Şev
ket Süreyya ve İstanbul kasablar ce· 
miyeti reisi Ahmed Karanın da ifti· 
rakiyle bir komisyon toplanmıştır. 

Komisyon dün de Ekonomi Bakanlı
ğı teftiş heyeti reisi B. Hüscyinin 
reisliğinde ihracatı teşkilatlandırma 
direktörü B. Servet'in de iştirakiyle 
toplanmış ve evelce hazırlanmış olan 
raporlar üzerinde meşgul olarak ih
zari bir proje hazırlamıştır. 

İstanbul tramvay şirketinden alına
cak para ile İstanbulda Ycnicami avlu
sile Eminönü meydanının genitlctil
mesine aid kanun - burada bulunan 
vakıf binalara air ufak bir ibare tadili 
ile - kabul edilmiştir. 

Sinob saylavı Doktor Galib Ostün'ün cenazeıi dün bir çok dostl 
elleri üstünde kaldınlmıthr. 

Haber aldığımıza göre hazırlanan 
projenin ihtiva ettiği esaslar arasın
da naklolunacak hayvanlardan iskele 
ve rıhtım resimlerinin kaldırılması, 

navlun ücretlerinin indirilmesi, Er
zurum ve Kars gibi hayvan ihracatiy
le tanınmış vilayetlerimizde teşkilat 

yapılması, hayvan borsaları için ye
ni tedbirler alınması, mezbahalarda 
alınan resim tenzili ve ianelcrin kal
dırılması da vardır. Varılan neticeye 
göre et Hatlarında 8-10 kuruş arasın
da bir tenzil!t yapılması imkanı te
min edilebilecektir. 

''Yekta,, yı batıran 
norveç vapuru 
tevkif edildi 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Kös
tence limanında türk bandıralı Y ck
ta vapuruna çarpan ve tehlikeli bir 
surette yaralanmasına sebeb olan Nor 
veç bandıralı Enneria vapuru bu ge
ce İstanbul limanına gelmiş ve bura
da tevkif edilmiştir. Çarpışmada 
Yekta vapuru tehlikeli yara aldığı 

için batmak üzere iken karaya otur· 
tulmu9tur. Norveç vapuru Köatence
de 15 bin liralık teminat vermis ve 
LumlcLn sonra hareket edebilmiştir. 

Vapurun Köstenceden hareket et
tiği haberi üzerine Yektanın burada
ki acentaıı 10.000 liralık mukabil te. 
minat göstermek Uzere ikinci ticaret 
mahkemesinden bir ihtiyatı haciz Jca. 
rarı almış, karar üzerine gemi tevkif 
edilmiştir. 

.Norveç vapurunun acentaıı vapu
run tevkif hadisesini protesto etmit
tir. Acentaya göre kazadan mlltevel
lid tazminat teminatı Köııtencede te
diye edildiği için burada tekrar tedi
yesine lüzum yoktur ve gemi Lond
rada sigortalı olduğu için davhım 

Londrada görülmesi lbımdır. 
Diğer taraftan Yekta vapurunun 

sahibi kendisine ayrıca tazminat ~
minatı verilmesini iıtemektedir. Mil· 
tekabil talebler tetkik edilmek~dir. 

Milli Müdafoo Encümeni : 

Türkiye ile İran arasında hudud 
hattının tashihine aid anlaşmanın tas
diki hakkındaki kanunun müzakeresi 
bitirilmiştir. 

Ankara 
Tarkkuıuna 

a.zd uçucu 
kaydediliyor 

Ankara Türkkuşu şubeıi yeni se
ne çalışmaları için uçucu üye kaydı 
itine baflamıştır. Bu sene Türkkuşu
na yalnız yüksek mekteplere devam 
edenlerle lise mezunları ve liselerin 
9. 10. 11 inci sınıf müdavimleri kay
dedilmektedir. 

Uçuculuğu öğrenmiş olanların, 
ihtiyat zabitliği yapacakları devrede 
hizmet müddctlerinden faydalanabil
meleri için, ancak böyle bir tahsil 
derecesinde bulunmaları icab ettiğin
den, bu yıl bu yolda bir karar alın

mıştır. Bugüne kadar Ankara Türk
kuşun'a yazılanların sayısı üç beş 
gün içinde elliyi bulmuştur. Kayıt i-
9ini yapmakta olan umumi merkea 

T:.ı.ı,.. 9" subesi önümüzdeki on g-ün 
içinde bu sayının iki yüz elliyi bu
lacağını tahmin etmektedir. 

Toplantdar nasd 
yapılacak ? 

Emniyet İşleri Genel Direktörlü
ğü eaki içtima ve tecemmuat kanunu
nu bugUnkU ihtiyaçlara uygun bir 
tekle sokmak üzere bazı tadilleri ih.. 
tiva eden bir proje hazırlanmaktadır. 
Yeni hazırlanmakta olan kanun pro
jesi izinli ve izinsiz toplantıların na
sıl yapılabileceğini, toplantılar için 
nasıl müsaade alınacağını, toplanma
nın neler olduğunu ayrı ayrı hüküm· 
ler halinde göa~recektir. 

Merhum ölürken, k .ndisine gönderilecek çelenk bedellerinin fakir 
tahsis edilmesini vasiyet ettiğind . n cenazeye çelenk getirilmemiştir. 

Doktor Galib Üstünün hayatına dair Edirne saylavı doktor f • 
Memik'in bir yazısını. a§ağıya koyuyoruz : 

B. Cemil Bilselin 
Son sınıf talebelerine 

Çay ziyafeti 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Üniveı

site rektörü Cemil Bilsel bugün Hu
kuk fakültesi son sınıf talebelerine 
bir çay ziyafeti vermiş, ziyafette tale
beler rektörden bazı dileklerde bulun
muşlardır. Bazı kitabların çıkmadığı
m, bazılarının p~alı olduğunu söyli
yen talebeler, kendileri için bir yurd, 
bir lokanta ve spor yeri yapılmasını is
temişlerdir. Rektör talebeye ccvab ver
miş, her dersin bir kitabı olmasına ça
lışıldığını, üniversitenin bastırdığı ki
tabların• forması Kültür bakanlıgının 
kabul ettiği asgari ücret olan 8 kuruş
tan verildiğini, yüksek muallim mek
tebi binasının haziranda fakir talebe
ye bir yurd olarak tahsis edileceğini, 
lokantanın da bu sene yaptırılacağını 
söylemiştir. 

Cemil Bilsel sözlerini şöyle bitir
miştir: 

"- Bu yıl üniversitenin son sınıfla· 
rında 800 genç vardır. Bu arkadaşların 
hiç olmazaa beş yüzü temmuzda mezun 
olmalıdır. 

Bu takdirde Üniversite be!inci yı
Jında UK UCld V•d lCUI. uu l'>d. U cu •• •• 

Irk bir mezunlar grupu vermiş olacak 
ve hadise törenle kutlanacaktır. 

Diplomalarınızı dağıtması için Baş
bakandan ricada bulunacağım, buna 
göre çalı~anızı rica ederim.,, 

Etimesğut 

Ankara kazasına bağlı Etimesut 
nahiyesinin adı Etimesğut olarak de

ğiştirilmiştir. 

Kamutay 
X Arzuhal encümeni bugün umu

mt heyet toplantısını mütcakib top
lanacaktır. 

Tıb alemi bu gün hayata gözle 
kapayan Doktor Galib Ostün hoC 
zm ölümiyle mühim bir uzvunu 
kaybetmiş bulunuyor. Onun kısaca 
zacağım tercümei halini okuy 
memleket için ne kadar bü~ük bir 
yıp olduğunu öğrenmiş olacak 
Doktor Galib Üstün hocam: 1899 
mayısta tıbbiyeden mezun olmuş 

seki hastanesinde bir müddet par . 
çalıştıktan sonra cerrahi tıbbi muall 
muavinliğine asıl olarak tayin edil · 
bu vazifeyi 4 sene ifadan sonra l 
20 kanunuevelinde :Guraba hastahan 
tabibliğinc tay in edilmiş. Geceli, ·· 
düzlü kendine has meslek aşkile 191 
kanunusaniye kadar bu hastane~ 
doktorluk yapmış bu tarihten itibarcl 
hastaneden ayrılmıştır. 

Bundan sonra da vakıf mekteble 
sıhiye müfettişliği, darüleytam ta~ 
beti, kızılay hasta bakıcı mektebi ın 
allimliğinde bir çok seneler kızıl• 
müesscsatı müfettişlik ve merkezi 
mumi azalığında ve çocuk esirg 
kurumu İstanbul merkezinde bul ıl 
muş, en son meclisi umumi azası ik 
bu devrede Sinob saylavı seçilmiştir• 

Doktor Galib hocam, Guraba h 
nesi doktorluğunu üzerine aldığı 

manlarda 1909 senesinde sırf 
gayretilc kendini çok sevdirdiği 'f o 
kapı muhitinde fukaraperver hayır 
miyeti namile bir te§Ckkül vücuda go 
tirmit ve bunun başında maddi hiç · 

y-~;:aa\e:rl~t@~~Jz.~ •• ~ •• mü~ev 
sene çalıımış binlerce yoksul muzt 
rib beşeriyetin ıstırabını dindimıitt' 

Fukara ve düşkünlere yardımı viO" 
dani bir borc bilen ve o civar halkı a• 
rasında fakirler babası adını alan do 
tor Galib hocam ufak tefek hastalık 
rı arasında bile ölümü hatırına getir" 
diSi zamanlarda kopmaz bir bağla bal" 
landığı bu yuvanın vaziyetini dütii' 
nür ve üzülürdü. Hakikaten bu onun i
çin ikinci bir ölümdü. Onun ölümü b1' 
yönden de çok derin bir bO§luk bır~ 
mı§tır. 

8 - Bilecik: mebuıu İbrahim Çolak, 
Çoruh mebusu Asını Us, Edirne mebu· 
ıu Şeref Aykut, Eskişehir mebusu 
Osman Iıın, Gazianteb mebusu Remzi 
Güler, Mardin mebusu Hilmi Çoruk, 
Kaıtamoni mebusu Dr. Refik Aslan, 
Muğla mebusu Yunus Nadi, Siird me
busu Mehmed Ali Kurdoğlu, Sıvas 
mebusu Necmeddin Sadak'ın tevii 
masuniyetleri hakkında Başvekalet 

tHkerelcri ve adliye, te§kilatı esasiye 
encümenleri mazbataları. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Doktor Galib Üstün hocam, bugil' 
aramızdan ayrılmıştır ama onun yo1''" 
sul ve düşkün kalblere bıraktığı izld 
ebediyen onu sevgi ve saygı ile an•• 
cak ve bu yuvayı yaşatacaklar onıı' 
yürüdüğü izde aynı kuvvetle çalıt" 
caklardır. 

l kinci mü:sakereıi yapılacak 
kanunlar: 

1 - Aıkeri tayinat ve yem kanunu· 
na ek kanun l!yihası ve milli müdafaa 
ve bildce encümenleri mazbataları. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
kanunlar: 

1 - Türk gemi kurtarma anonim 
ıirketi teıkili hakkındaki 2070 sayılı 
kanunla kurulan tirkctin tasfiyesi ve 
imtiyaz mevzuunu teşkil eden hiz
metlerin İktisad V ckilctine bağlı 
hükmi phsiyeti haiz bir idareye dev
ri hakkında kanun layihası ve iktisad, 
maliye ve büdce encümenleri mazba
taları. 

2 - Bakanı itletmeye devredilen 
hatların noksanlarının ikmali için 
1937 mali yılında devlet dcmiryolları 

ve limanları iılctme umum müdürlü
ğüne verilecek paralar hakkında ka
nun liyihaıı. ve büdce encümeni maz. 
batası. 

3 - Devlet demiryollarımn ihtiyacı 
olan muharrik ve müteharrik edeva
tın sipariıi için 16.000.000 liraya kadar 
tethhüd yapılmasına dair olan 3247 sa
yılı kanunun 1 inci maddesini değiş -
tiren kanun l!yihaaı ve nafıa ve büdce 
encümenleri mazbataları . 

4 - Hariciye Vck!lcti teşkilatı 

hakkındaki 2223 sayılı kanuna ek ka
nun l!yihası ve hariciye ve büdce en -
cümcnleri mazbataları. 

5 - Hava kuvvetleri iç.in 21.500.000 
liralık teahhüdc giritilmesi hakkında

ki 2881 sayılı kanuna ek kanun layiha-
11 ve büdce encümeni mazbatası. 

6 - tık ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hakkında.ki 

Şöhret düıkUnleri 
Şarklılar arasında, ne olursa ol

sun, meşhur olmağa karar vermiş o
lan bir çehre, gerçekten, meşhur ol
muştur: Zemzem kuyusuna su dö
ken adam. 

Şarkta da, garbda da, onun gibi, 
şöhret düşkünleri az değildir. Bir 
işde muvaffak olarak, bir keşif de 
bulunarak, kendisini ilme, fenne ve
rerek hakiki şöhret kazananların 

balclunz yemeğe uğTapn bu türlü 
serseriler, mabadlarına ermek içitı 
nelere bilŞ vurmazlar, yarabbi? 

Geçenlerde Amerikanın erkek fi. 
lim yıldızlarından Clark Gable bir 
gazeteciye, ismi etrafında dedikodu 
çıkartmak, bu suretle meşhur olmak 
i:stiyen, bu maksadla kendisi aley
hinde 2000 liralık bir dava açan fi. 
lim figürantı bir kızdan bahsediyor· 
du. 1''akat Gable, dalavireyi önceden 
sezdiği için, başım gözüm sadakası 
diye, bu parayı o kıza vermiş, işin 
mahkemeye düşmesine mani olmuş-
tur. Bu suretle zavallı şöhret buda· 
l:ısı, gene herkesin meçhulü. kaldı. 

Son gU1Jlerde Pariste katil Vayd- · 
manla tanışmı~, düşüp kalkmış ka
dınlar da bu kanlı şöhretten istifa· 
de ederek kendilerini meşhur etme
ğe uğraşıyorlar. 

Bunlardan bir bar kadını fransız 
gazetelerinden birisine neler neler 
anlatmıyordu ? 

Güya Vaydman tabancasını çıka. 
rası, onu mahud bodruma çağzrası i. 
miş. Kadın şimdi o günleri hatırla
dık~a Icabcslar geçiriyormuı. Hal· 

buki bütün bunların uydurma oldu· 
ğu görülüyor. 

Bir Giyotin namzedinin adından 
kendilerine şöhret çıkarmağa uğra
şan bu kadınları, "araba kırıldıktan 
sonra kılavuzluk edenlere", .. Jaaf
bayı söndürdükten sonra dillerini 
çıkaranlara,, benzetemez miyiz? T.I. 

Hakikat! 

Uluı adına Paris'te Hatay için 
bir anket yapan bir arkadaıa fran-
ıız muharrirlerinden biriıi demiı
ki ı 

"Bir teY yapınız canon, kendini
zi bize tanıtmak için, alda, hayale 
gehnez ıeyler yapın. Sizin de büyük 
bir mevcudiyet olduğunuzu öğrene

lim. Biz ıizi hiç, ama zerre kadar ol· 
sun, tanunıyoruz !,, 

Bir franıız muharririnin, aklına, 
hayaline, gelmiyecek ıeyleri yıllar
danberi yapmakta deiilmiyiz ? 

Meıele Hataya celinc:e orada ha
kikatin ne oldutunu aömürced Ga
ro'lar bilmiyorlar mı ? 

Fakat nCt"edeain rahmetli Emil 
Zola? Bak senin haleflerin meıbur 
"Hakikat yüriiyor!n IÖZÜOÜ ne hale 
soktular 7 

Kılık 'aeği§tirenler ! 

Amerikan fen adamlarından Wil
liam Lovell Finley ormanlarda bir 
takım çekinaen, ürkek kuılan, hay -
•anlan aldatarak resimlerini almak, 
hallerini tetkik etmek için Ka.ktüı 

alacı kılıtma giriyonnuı. 

Bizi aldatmak iıtiyenler de Ja. 

bk deiiıtirmezler mi? Fakat ıu fark· 
la ki onlar, zahirde sahici inaan kıya
fetine· girerler' 

l.t\1~"':::.:..Mıı;::;..._;ı..,'-------.... ~~~ 

JaP:Onacmaaa 

Kadınlara bir u.ıvıciye ! 

Gazetelerde çıkan yazılarda yer 
alan tavsiyelerin hususi hayatunız, 

huıusi itiyadlanmız üzerinde tesiri 
olur mu, olmaz nu? Bir meseledir. 

Bir arkadqm anlattığı ıu hikaye
ye balalırta bu türlü t.avıiyeler hiç 
de, tesirsiz değildir : 

- Evde konuıurken icabetti; bİ· 
zim hanıma, cüldürücü bir hikaye 
anlatbm. Karan hikayeyi sonuna ka
dar büyük bir itina ve dikkatle din· 
lecli. Fakat aonunda cülmedi. Anla
mamıt olmuma imkan yoktu. Onun 
için kendiıine sordum ı 

- Niye cülmüyorıun ? 
- Ben bu hikayeyi eskiden, Aten, 

bilirdim. 
Bunun üzerine kendiıine : 

- Peki, öyledir de niçin bafında 
bildiğini söylemedin ? diye sordum. 
Karım fU cevabı verdi ı 
. - Franaız romancıar Dekobra, ka· 
dmlara hitabeden bir yazıda "Koca
nızrn anlatacağı hikayeleri, önceden 
bilıeniz d~, bihniyor görünün ve ao
nuna kadar dinleyin!,, diyordu on

dan. Onun !::·: ~:ıvıiyeaini dinledim. 

Aıimdaşın bu hikayesinden sonra 
Dekobra'nın bu tavıiyeıini fÖylec:e 
tamamlıyalım : 

"Kocamzm anlatac:ajı hikayeleri 
önceden bilseniz de, bilmiyor ıörü
nün ve sonuna kadar dinleyin. Eğer 
bir hazin hikaye iae hemen ailarmr 
ğa, eğer cülünç iee, kahkahayı baa
mağa bqlaym. lkiıi 

0

de iıtediiiniz 
zaman elinizden ıelma 191ler de

iildir.,. 

Doktor 
FatmaM~ 

Şehir tiyatrosu yar1n 
temsillerine baıhyor 
Şehir tiyatrosu Halkevi sahneaill" 

de yarınki cumarteıi gece 21 de il) 
temsiline Afacan isimli Piyer V~ 
ve Hanri dö Gos'tan Mahmud Ye.-r 
tarafından nakledilmiş 4 perdelik k~ 
medi ile ba§layacaktır. Pazar gnrı 
saat 15 de bir talebe matinesi verili" 
cektir. Pazar gecesi temsil tekrar1•" 
nacak, pazartesi gecesi de halk gecl" 
si olarak matinelerdeki ucuz fiat tal" 
bik olunacaktır. Gelecek hafta içiıl 
yeni piyesler hazırlanmaktadır. 

Hava bulutlu • geÇU 
Dün şehrimizde hava bulutlu .,. 

hafif rüzgarlı geçmiş, ısı gece sıfır•: 
altında 5, gündüz sıfırın üstünde 
derece olarak kaydedilmiştir. pilll 
yurdun bütün mıntakalarında b'r"' 
bulutlu ve kapalı geçmiştir. Yağıf1'" 

'1'• 
rın karametreye bıraktıkları su oıı 
darları Antalyada 12, Çanak.katede U~ 
Edime ve Muğlada 3 derecedir. Pıt 
en düşük ısı Karsta sıfırın altında ' 
en yUksek ısı da İzmirdc 14, Adan"' 
da ıs, Antalyada 18 derecedir. 
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r:::::::~:!:~:::::~::~:~~:~:::::::::ı DÜNYA HA. SERLERİ 
Peıte konferansı 

Peıte'de ltalya, Macaristan ve A
'\'usturya dıı bakanlan araamda üç 
lfÜnden beri devam eden konferana 
nihayetlendi ve müzakerelerin niha
:retinde uzunca bir reami teblii neı
redildi. Malümdur ki Peıtedeki üç 
devlet konferanaı, dört aene kadar 
evel aktedilen ••Roma protokolu,, 
dnletlerinin içtimaıdD'. Roma proto
kolu devletleri, 1936 aeneainin ikin· 
ci tetrin aymc:lan bsi toplanmadık • 
lanndan ve bu arada ltalyanm dıt 
politikua çok ehemiyetli bir iatiha • 
leye girmit bulunduiundan Pette İç· 
timama ehemiyet atfedilmekte idi. 
ltalya, bir tarafına Macariatanı, 
öteki tarafın• daAvuatury•JI alarak 
Roma protokolunu kurd~u z~~ 
>Jmaaya ile müna..l>etlerı sergındı . 

Son h6diseler yüzünden 

Fransız frangı 

boyuna düşüyor 
Avuaturyayı alman tecavüzüne kartı 
korumak iatiyordu. Küçük antant 
devletlerile de münaaebetleri iyi de
iildi. Macariatanm küçük antant 
devletleri üzerindeki reviziyoniat e
melleriDe yardım ediyordu. Halbuki 
bqiin vaziyet tamamile deiitmiıtir. 
balya bir taraftan Almanya ile bir • 
1..-rek Roma • Berlin mihverini kur
mut, diier tara~ da Yugoalavya 
ile anlapnıt, Romanya ile anlatmak 
için de el uzatmııtır. Bu va~iyette 
ltalya il eiki doıtu araaındaki müna
aebetler eaki aailambimı muhafaza 
ediyor mu ? Peıte konferanaı top. 
landıiı zaman aonalan aual bu idi? 
Malİlmdur ki son bir kaç aene içinde 
Fransa ile bazı eaki doatlan araam • 
daki münaaebetler de azacık gevıe
mittir. Acaba İtalya ile doatları ara
aındaki münaaebetler de ayni iıtiha· 
leye mi girmit bulunuyor? Y okaa 
bunlar, Franaanm doatlarile olan 
münaaebetlerinden farklı olarak ea
ki aailamlıklarmı muhafaza ediyor 
DlU? 

P91te konferanaı toplanmazdan e. 
•el de Avuaturya ve Macariatanın 
d11 politikalarına bakarak ltalya ile 
bu iki devlet araaındak.i münaaebet
lerin ..IU aamimiyetiaden hayli kay· 
bettiiine hükmetmek mümkündü. 
Pette içtimaı ancak bunu teyid et· 
mittir. Nep-edilen tebliiden, ltalya• 
mn, Avuıturya ve Macariıtanı ne pbi 
fe)'leri bbule imale etmeie çalıtbiı 
anlatdmaktadır. 

Kaat Ciao, Avuaturya ve Macari9-
tam, milletler cemiyetinden ayrılma· 
ia tepik etmif, bunun artık bir ideo
lojik pup olchaiaaa ...ıatmaya çabt-
~fakat ··~tl.l'l:*'
vuaturya ve Macariataa milletı. ce
miyetinden çekilmeie rası olmamıt
lardır. Kont Cüano, Avuaturya ve Ma
cariatanı, Roma • Berlin milaverine 
iflirak ettirmeie çalıfllUt. fakat bu -
na ela muvaffak olanwnıfbr. iki clev
let, ancak kendi memleketlerinde 
komüniatlile ka111 tedbirler almaiı 
tealıhüd et.mitlerdir. Pett• içtimaı· 
nm üç devlet araamda teaanüd ifade 
ed~bilecek tek bir neticeai, Avuatur· 
ya ile Macaristanm lıpanyadaki 
F --L bükümetini taaunalarmdan raaao .1 h' 
ibarettir. ltalya ve Almanya ı. e ıç 

Paris, 13 (Hususi) - Sene batrndan
beri patlak vermif olan grevler dola
yısiyle fransız kabinesinin vaziyeti 
nazikleftlliftir. Grevlerden en çok za
rar gören, fransrz frangı olmuftur. Bıl· 
hassa dün vadeli fransız· dövizi mah· 
sus derecede diıfD1ÜltÜr. 

Dün B. Heryonun da huzuriyle, BB. 
Şotan ve Bonne bir konuşma yapmı~

lardır. Pariı ıiyaai mahfillerinin bü
yük bir ehemiyet atfettikleri bu ko
nuşmanın ba§lıca mevzuunu bu meıch: 
teşkil etmiştir. 

B. Bonne'nin sualleri 
Ayrıca B. Bonne Bafbakandan, ken

dini belli etmeye baflayan krize manı 
olmak ve birkaç ay önce takibine giri
tilmiş olan mali kalkınma politikasınıı 
devam edebilmek için ne gibi tedbirler 
almak tasavvurunda oldugunu sormuf
tur. 

Sipeküliisyon heyulaaı 
Bu konu~adan sonra l:S. lionne ge

ce geç vakit yanında maliye mi.ııteprı 
B. Brüne de olduğu halde ıpeküluyo
nu önlemek ve spekülatörlerle müca
dele etmek üzere ne gibi tedbirler al
mak muvafık olacağı hakkında Bank 
dö Fransmüdürü B. Furniye ile de gö· 
rüşmüştür. 

B. Bonne'nin iaıedikleri 
Pöti Parizyen guctcaıne gore, Ma

liye bakanı, işçiler aruında tahriklere 
devam edildigi takdirde vuifesini ifa
ya devam edemiyeceğini beyan ederek 
ve bu tahriklerin tamamiyle ortadan 
kaldmlmaaı için icab eden tedbirlerin 
alınmasını istiyecektir. lıte B. Bonne
nin teklif edeceği bu tedbirler yüzUn
den bakanlar arasında bir anlaşmazlı;c 
çıkmaıu mümkündür. 

.ıdDDırAI aeA&yar mu r. 
Buı •i cenah mahfilleri, pek ya

kında bir kabine buhranı zuhur edece· 
ğini ıöylcmekte ve radikal S01yaliıt 
lideri B. Alber Saronun B. Şotan'a ha
lef olacaiını ıöylemeJrtedir. Bu mah
filler, yeni kabinenin halkçılar c:ebheli 
formülüne riayet edecelini illve et
mektedir. 

Fran•g kabine•lnin ıoplantuı 
Franaız kabinehi yukarıda anlattıiı

mız meaeleleri görüpıek üzere saat 10 
da toplanmıştır. Toplantı saat 13.20 ye 
kadar ıUrmüı ve aonra qaiıdaki teb
liğ neşrolunmuıtur: 

Re•mi ıebliğ 
bir baila bağlı bulunmıyan bır çok 
devletler de Franko'JU tanıdıkları -
na ve bazı tartlardan aonra Fr~~ 
•• hatti. So-et Ruaya da bu büku- "B. Şotan ile B. Bonne, meclise siya-
-etı" ~---a·:W vi.detmit olduklarına ıi ve mali vaziyet ve bu vaziyetin kam
... ......- , · M biyo piyasası üzerindeki vahim akis· 

Fransız maliye nazırı Jori Bonne 

Yeni kabineyi lluracağı söylenen 
B. Saro 

bakanlık daireıine gelerek bir ara baş
bakan odasında BB. Şotan ve Bonne i
le &örüpıüftilr. 

Kambiyoyo kontrol 
konulmıytMXJk 

Kabine meclisinin toplantısından 
sonra Maliye bakanlığına gelınit olilll 
B. Bonne fU beyanatta bulunmuıtur: 
"- Hükümet, kambiyoların kontrol 

edilmesini müttefikan reddetmif, büd· 

~e ~~!'~~er ~~~a-
B. Şotan, ba ciheti bu akpm parla

mentoda beyan ve ilin edecektir. 
Bqbalr.an, aynı MDWıda her tilrlil 

tahrikita kartı lmme ninmmı ye ka· 
nuniyeti muhafaza etmefe umetmİf 
bulunduğunu bildirecektir. 

Bafbakan Şotan kabine toplantı
aından ıonra parlamentoya ıtderek 
dahili vaziyet hakkında beyanatta bu
lumnuttur. 

Baıbakan, bütün memlekete hltab 
ederek aoayal ıulhun idamesi ve mali 
kalkmmanm temini yolunda hüküme· 
tin aarfettiği gayretlere yardım edil. 
muini iıtemit. baaine vuiyetlnin 
memnuniyeti mucib oldufunu ve iti· 
mat buhranını haldı g6atermek için 
ortada hiç bir aebeb bulunmadıimı 
anlatmıttır. Vergi clbayetl ve btldce 
tahminlerine göre muntuam bir "kil 
de cereyan etmektedir. 

söre, Frankonun Avuıturya • aca· leri hakkında mallımat vermitlerdir. 
riatan tarafından tanmmaaı Ro~~ Meclis, mali vaziyeti ve frangı mü
protokolunun teaanüdü namına bu· dafaa etmek huıusundaki umlni müt-
:rük bir mani. ifade etmez. . tet ikan izhar etmittir. Radikaller hükümeıe .adılc 

Hakikat ııudur ki ltalyanın eıkı Ba,bakan tee11llf edile .. •'- blr ta· · · ı · ·-tın" in aldığı B. F.urnlye'nin •--11•ları -a m•Jıımileri ıta yan .. ,.... .cu- lum aoeyal •nk ..... •lddarm vukubul· 
iatikamett;n pek memnun deliller· Bank dö Franı müdürü B. Furniye, duğunu ve bunların hepıinin meıull-
dir. Avuaturya, kendiaini Alm~ya • kabinenin toplandığı sıralarda iç itler yeti amele ımrfına atfedflemlyecefl· 
Dm inaafma bD'akılmıt bir vazıyette bakanlıgına gitmiftir. Orada bakanla ni turib etmiıtlr. 
1rörüyor Muaolini'nin aracıhiı ile ıpeküJuyon milcadeleıi için almaca!: Bqbakan parlamentodaki nutkun· 
yapılan .ve Avuaturyanm iıtikli.lini tedbirleri &örilpıüı oldulu muhak· dan IOnra radikal aoıyallat gnapu top 
koruyacak olan 1936 t~mmu_z _itilafı, kaktır. B. Furniye bundan aonra bat larıarak hükümetin beyanatım tuvib 
maruf "cermen devletı,, tabın dola• -------------- eden bir karar ıuretini mibakereıiz 
yıaile Avuaturya iatiklili için bir teh· da, y .ı d kabul etmittir. • a· ka SiİD Lehiatan uıo avya a ve aon 

l•panyatla 

Asi askerler 
boyuna 

kaçıyorlar! 
Banelon, 13 (A.A.) - Bu aabah, üç 

Frankocu bombardıman tayyareai, 
Baraelon Uzerinde uçarak müteaddid 
bomba atmıılardrr. Mühim maddi ha -
aar vardır. Yalnız bir kiti yaralanmıt-
tır. 

Porıbou bombardıman 
ediWi 

Perpigan, 13 (A.A.) - Portbouı 
diln gece hava müdafaa bataryalarının 
açtıkları atefC rağmen, Franko tayya. 
releri tarafından bombardıman edilmiı 
ve muhtelif hedeflere müteaddid bom 
balar atılmııtır. lnaanca zayiat yok
tur, fakat maddi hasar mllhimdir. Bü· 
tün ıııkları ıöndürülmüı olan bir kru
vazör de Portbou'ya ateı açmııtır. 

..4ılelrin askerleri boyuna 
kaçıyorlar 

Cebelilttarık, 13 (A.A.) - Aıilerin 
ıaflarrndan kaçanlarm çofalmaaı do
lay11ile burada bitaraf arazide bir 
Frankist ıilvari mUfrezeıi ikame edil
miı ve aahil boyundaki muhafızlar, 
Tarifa, Algesiraı ve Lalinca'da takvi -
ye olunmuıtur. Bu noktalara bir çok 
mitralyözler yerlettirilmittir. 

Karlfmaalık komiıe•inde 
Londra, 13 (A.A.) - Karıpnuhk 

komiteıi bugün toplanarak iki IUt mü 
sakerede bulunmuıtur. Komite kon
trol, gönüllülerin geri almmuı ve mu
harlbllk ba'klarının tanınması hakkın
daki karar ıur~tlerlni tedkik etmittir. 

Fraruatla teolıil 

edilen nıylıGMlçılar 

Eski faşist 
birliklerine 
mensub ! 

PariL 13 < A.A.) - Tewdf edilmi 
olan blltiln auylaıedcılar, mefsuh faflat 
blrWderlııe memub bulunmaktadırlar. 
Buıılarm tethlt faaliyetleri, balla 10D 
derece heyecana da,tlımUttflr. Sol ce
nah partileri, bWdlmetten fapıtlerlıı 
faaliyetlerine bir nihayet vermeainl 
taleb eden blr tlkım karar auretl ka
bul etmiılerdir. Sal cenah grupları iae 
tevkif edilmit olan mühendislerin tet
blt bareketlerlndeıı mücrim olabilmt
lerine imkan olmadıf mı beyan etmek
tedirler. 

NaVGfin'i klm öldilrdi.i P 
Parle, 13 (A.A.) - Oueteler, Ro.el

U kardeılerin katillerinin yakalanmMı 
mllnuebetlle verdikleri haberlerde, 
tahlrlJratı yapanlarm Bola de Bolope
de aldUrUlen rua ekonomletl Na'Ylfin'· 
ln de C.S.A.R. gizli tefkilAtr tarafın
dan katledildiii kati kanaatine vardık
larını bildiriyorlar. 

Linc cinayet midir, 
deOil midir ? 

v· ~uıcton, 13 (A.A.) - Senato 
meclııl, linci bir cinayet tellkkl eden 
" ge~n niaanda mebuun mecliıl ta
rafından kabul edilmiı bulunan ka
nun projeılnln mUsakereılne bafla
mıttır. 

Polonya Dış Bakam B. Bek 

8. Bekin 
Berlindeki 
tem aslan 

Varşova, 13 (A.A.) - Cenevreyc 
gitmekte olan B. Bek alman devlet a
dcamlarile temaslarda bulunmak üzere 
Berlinde tevakkuf etmiıtir. Ziyaret 
iki gün sürecektir. Enternasyonal it 
birliği bakımından Almanyanın vazi
yeti Polonyayı alakadar ettiğinden, 
di&er taraftan Cenevrede alman dev • 
let adamlarile konuımak kabil olmadı
ğından, B. Bek Berlini ziyaret etmek
tedir. Böylelikle Cenevre ve Bertin 
temasları birbirlerini tamamlıyacaktır. 

Berlindeki ıemaalar 
Berlin, 13 (A.A.) - B. fon Noyrat, 

bu sabah B. Bek'i kabul etmiı ve bu 
kabul eınaaında Polonyanın Berlin 
aefiri B. Joacf Lipıki de buır bulun
muıtur. 

Görüpıe, bir buçuk aaat devam et -
miı ve aonra B. fon Noyrat, B. Bek fe· 
refine bir öile ziyafeti vermittir. 

B. Bek, öğleden ıonra di&er alman 
ricali ve bilhana B. Göring ile görU
fCCektir. 

Silahlanma 
doOan 

-3-

yar11ından 

tehlike 
KURUN'da Aamı Ua, lqil~ 

ltalya ile ıimdilik bir meaele çıkar
mamak auusunun bir an önce ailib
lanıp kuvvetlenmeye vakit kas..,. 
mak için olduiundan tübhelenen Ro
ma hükümetinin ıimdi her biri 36000 
tonluk iki yeni zırhlı daha aiparif 
etmeainden bahsediyor ve diyor kh 

"İtalya bu yeni gemi liparitleri 
ile : 

- lngilterenin ltalya ile anlaf&'" 
caiız demeli aamimi deiildir. Ba 
anlatma te19bbüaleri iqilis aillh
lanma programıma tamamlar=·• 
na kadar ltalyayı oyalamak maba
dile yapılmaktadır. Fakat biz k 
türlü oyal11111a aiyuetine al.._,.._ 
lıte lngilterenin yeni ailihl..-. 
proeramına kartı bis de yeni ailü • 
lar yaptmyoruz.,, 

Demek iatiyor. 
Hatta it buradada kalınıyor. Mu• 

aolini'nin orıam olan Gioraale D'l • 
talia bu yeni aiparitlerden ~ 
lr.en: 

- Bu gemiler ltalya içia IU... 
dır. Zira İtalyan imparatorluiu :ral • 
oız kendi aömürgelerinin emni;reti ir
le ali.kalı deiildir; aynı zamanda a • 
zak tarkta Japonya ile olan ittifab 
mı:am icabıdD'.,, 

Diyor. Bu aösler ile lqiltereye 
kartı ltalyanm tek batına olmaclıi .. 
nı anlatmak iıtiyor. 

Diier taraftan ltalya 31 bin tonluk 
daha iki yeni sırblı ıiparİf verirken 
uzak ıarktan gelen ajana telıraflan 
Japonyanm da her biri 46.000 tODıi 
luk zırhlılar yaptırmak için laamr
landıiı haberini ıetiriyor 1 

ltalyanlar 35.000 tonluk. japone 
lar 46.000 tonluk yeni zırhlılar yape 

1. n g ,· ı tere tırırlana, ingilizler bot v• hareket. 
aiz dururlar mı? Onlar da tesılbe 
larda yapılmakta olan 35.000 tonluk 

1 rl G n da 
beı zırhlıdan ayn olarak her biri 
52.000 tonluk iki yeni zırhlı daha 
yaptırmaya karar veriyor! Amerika-

1 
hlar da bu yarıta kartı hiaaiz kalını • 

g Ö ro cm e e rıe yor. Onlarm yeni yapacaktan laarb 
"I semileri araamda 46.000 tıcial* 

Londra, 13 (A.A.) _ B. De Valera zD'hlılar bulunacafı bildiriliyor. S. 
ve bir çok arkadqlarınm 17 aonkinun. vaziyeti gören framız ıaaeteleri aa
da bqvekilet dairesinde B. Çember. leyana geliyor. Onlar da .ı 
\ayn ile arkadqlarına mülaki olacak. w-Bu ıilih yanflllda b~· De r..,.. 
ları reamen bildirilmektedir. cagız? Franıanm Akdenizcleki .. • 

Bu toplantıya büyük bir ehemiyet niy~ti tehliked~t Vakit ~irmed• 
atfedilmekt-tw. tem mr1ab1ar aiparif ~ 

Bu toplantı, 1932 acnesi ilkteırinin· Di1'• ,_,.ad ediyor. 
de aktedilen ve akamete uiramıı olan Şimdiki halde devletı. ar ..... 
ln&iltere - İrlanda konferanıınclan be· bu dereceyi bulaa ailih 1'al'lfllUD & " 
ri aktedllecek olan ilk konferanıtır. lubeti müdhittir. Beynelmilel eamİ • 

!ngilten ile !rlanda aramda tica· yetaislik umumi herbden beri biç ltiır. 
ret görilfmeled yapılacalı haberi, saman bu 1rünkü kadar tehlikeli Wr 
Londra halkını hayrete dUfilrmUttUr. mansara almamafb.,, 
İrlanda devlet relal de Valera'nın 

.. Pren Anociatlon., muhabirine yaptı ANKARADA EV MUP•st 

lı beyanata 1Hre, gHrUpneler İrlanda- SON POSTA'da Mahlddin Bira-. 
nm ikiye balilnmesl auretlle bqlaya- bir okuyucusunun sönderdifi mek • 
caktır. Bu görüımelere biasat kendiıi tub münaaebetile Ankarada n ~ 
tetebbüı etmiıtir. Görüpıelerin yeni larmm yükaekliiinden ve ba vul,.. 
İrlanda ana yuuı hakkında Büyük B tin u İnaatlı veya iradlı ailelw lçla 

ritanya tarafından yapılan aon.beya- yarattıiı aıkmtılardan bahled...ıı 
nat ile hiç bir alikuı olmıyacaktrr. diyor ki : 

Bittabi Londra gazeteleri bu bldiıe .. Bina üatilnebina yapanlann, k ... 
ile çok meıgul olmakta ve iki manle. 
ket arasında mevcud ticaret harbine diliklerinden inaafa ıelip de alllOl'9 

tiaman müddetini uzatmalarını 1tek • 
blr nihayet verileceii ümidini ı.ıbar lemek elbet hatadD'. Kasanç bala .... 
eylemektedir. Nihayet milli müdafaa de inaaf olmadıfı ıibi, Ankara11111 
maeleainde de bir anlqma elde edil - büyümesi ve modenr bir tehir oJmua 
meıi bekleniyor. bakımmdan da binanın kazanç seti-
.1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'-• • rir bir pli.aınan aıfatmı mubafaa et-
• . • • meli faydalıdır. Eter itin ........S .. ~ Pek yakında .. ~ derd olan tarafmı. bu dünya haya. 
• • tımm temeUnchıld ilçllibllle sılf. 
: : dip, filosofça, bu balıiaten vu ,.. 

• Ulus sOtunlar1nda : 1r•ra•k. maddeten oı....., küçild.n 

Y almz birinci emıf edebi 
bir eeer olarak değil, fakat 
müstesna bir tarih eseri 

: korumak için tek bir çare kabr ı O.. 
: lara ucuz ev temin etmek. • i Ucuz ev temin etmenia uullsi h .. 
: aabaızdD'. Bu itin ilmi, bu sünkü diba 
: yanın en ucuz ilimlerinden biri hali
: ne geldi. Küçükleri himaye etmek, 
• like olmaia baılamıt!:'kiliır Sch~h- süal• içiDde Romanyada da Fraa. Diler taraftan toplanan komüniıt 

evel, Avuaturya bat • 
1
. l:ı. ..:.Li olmaktan çıkıp müatakil grupu. aol pa!tiler heyeti murahhıa1&· 

Dİ A "le millı aoaya ııt .. aaya ~ aının &ı!!t" da · i '----1 •• 
1r1r, vua~Y• .ı urum olduğunu hareket etmek cereyanı belinaittir. • una vetın ~.u_,.tırmlt' 

~aaın~ ~erın bırh~~k "" t' bu aös _ Bu küçük devletler araaındaki kar. lardır. 
aoylemafli. Alman u ume ı, be l . a:• 1 • "t'l"f nda Avua- ıılıkh münaae ter ı•vıemı:ror ... Nil ifler erın 1936 temmuz 1 i ~. 1 lduğunu akiı bu münaaebetlerin daha ziyade may 

Bazı aenato a.ıaları, bu kanunun 
demokrat partlılnln ikiye bölUnmeal- • 
nl intaç e71iy.ceti kanutinl ısbar 
eylemittlr. 

olarak bütün dillere 
nakJedilmit olan 

: onlara pzel bir iklmets&h vermek 
• 
: ve aynı samanda Ankaranm ma-

J'E D.4H.4 ILKÇIKISIND.4 •• : murlutuna da hi•m•t eylemek için. 
• amortiamaD aeaeleri uzun heaab • • 
: dilmek f&rlil• bir takml binalar ;rap
: tınnaktan kolay bir ,.Y yokt•. 
: Devlet veya beledi:p, bu ite ÖD ayak 

turyanm cermen dev~ ı k"o kayda aailamlattıl• ıörülmektedir. Kuçük Paris, 13 (A.A.) - Sut 18 t dol- lamentoya verecektir. DUn, muhtelif 
ıanutnuyacatı bak~m. a :derek A· itili.f t ..... üdüaden bir teY kaybet- 1500 nakliye aıqeleal 10kaldarda iKi lnırumlarmm ve ıoayaliıt liderle-
muhalif olduğunu ıddıda. d tef91>- memiıtir. Fakat küçilk itilafın iki • ucretlerimiz" diye batırarak nUma· rln lftirakile blr konferana aktedll· 
'\'Uaturya hükümetı nez an • mühim uzvu harici poHtikalarmda yiı erde bulunmuıtur. Pollı nUmayif· mittir. Franııs patronlan umumt fe-
büate bulunmuttur. 1 1 Yu- Franaadan müıtakil hareket .-,_. çlleri dafıtmıttır. Bunlar blamane deruyonunun hiç bir delereet bu top-

2.000.000 
nüıha birden 1&blan, met- ~ olduğu takdirde, ..... ıa, yeni ,..... 
bur Tobtoi'nin yeni ve tim- : de itfa edilecek bir niabet dabilind .. 

diki nas ediblerinin en : ki kiralarla küçüld• için ele imanca 
Macariatana gel~ce;. :: ::'.cari .. lar. Romaaya ile Lebiataa Fr ...... gtlrUltWerle dalıtılmıtlır4ır. latıda huır bulWlmlmlfUr. 

~=~;,ile ;~:;:11t0!uıarı üz• dan müatakil hareket •llM.ie batla· Fnmlc diifiyor lı ile ıermayenln mUnaaebeıleri • 
!'İndeki re':syoniıt emellerind~ v~z kyalı, ar1~a daha adu b1r tuanid • Laadra, 13 (AA) - Dla llir ats- Delegeler, it ile aermaye aruındakl 

büyülü i oturacak evler yapmak aalmldiacfflr· 
• Bunlara kooperatif .. idil• ._..ek· 

Al • T J • : ta, hatta aakinl..min bir takma 
exı o ıtoı 5 siinlük hayat ihtiyaçlarmı koopera• • • aleb tıniıtir Bu gun e urmut ar ır. IİllC 147.M inak ._ ba sb borla mODMebetlere mUteallik yeni kanun 

~eaını .t 1 e ak i~in Roman • Büyük devletler, çok defa, küçük bir~ 153.71 olarak k&penmlf- ile techlr edilecek olan tahkim uaulU 
anya ıle ~ ::deki emellerin • devletleri, kendi politikalarma i.let tir. bakkmdaki müllhasalaruu beyan et-

Jda toprakları uz . . iatiyor. Maca• olarak kalla!llllAk iıtemiılerdir. Bu Parla hükiimeti,. fr L--· ... . mitlerdir. H"---~. _,.mda bu '---u-
en de vaaıeçmeaını ti b. bed f d s-. Jirilmek .. aac• .,..... -- T- -riat ltal deiil ltalyanıa re • devle er, ar • e 0 ••.. kül&ıyoa yaptlmHmm önüne ıeçe- nu parlamentoya tevdi edecektir. 

Yi .an . yanını . ...tinin tarafdarı için etrafluma küçük devletleri al • cek teknik tedbirleri teclkik etmif . Toplantrnm sonunda B. Şotan, yeni 
zıyoniat o an ııy k 1 b ı " · d • terine el • b id" ltal • • oniıt olma tan çı • ınıı ar ve u yo uzerm e lf ve u ID97anda boraada teecil maa • ıı kanunu garantilerinin bundan bayle 
~ Ja, r~v::::.. da ltalyaya kar- verdifl kadar yürüdükten IODI'&, aa- melealnln tatilini mtltalea e,lemit- kanuna muhalif hareketlerin muur 

ca • a~ana . • tir usın yolan istikametini deiittirerek tir. F alrat ....._ latl hiç Mr karar w- 11S.terlhneelne imJdn bınJamyacaimı 
fi ;:•ı7etı dei.lf~: kaçük devletle- ldiçiilderi 7arı yolda bD'akmıılardD'. rilmemittir. ve hükümetin bu pbi itbarla.ra niba. 
rin b: ~neler ;ç:-er~e olan miiaaae • Büyük devletler hakkmda itimadaız· yıt vereceiini beyan etmiftlr. 
beti !6k dev • aıaı görüyoruz. lık ifade edea bu iatiklll hareketi. }'eni ft ltanrınu HUkümet, bir kaç giinden beri grev. 
F enn~e ·~ cerey iki lrilçik an· bu yan yolda bırakılmadan dofu Htıklmet, it Oemlnde f8rtllen lftlr· ellerin ifgal etmekte oldukları Lafar-

ranaa ıle Lelıiıtan ve. ~- hayal 111kUhm- bir netieellcllr. tlyf &ılemek ilnre yeni blr bnun -. f 
laat devleti araamdakı ID 'eli A. • &....- 'mbu r--- ıe lbrikalarmı dün ıece bofllttmmt 
ler de aJIU aeticeY• doit'U gı yor. w- J ırl• .... .,.blaaaplmad&Jl.lf· tir. 

• 

nin 

Büyük Petro 
UDi 

okuyacakaınm 

• 

: tif uaullerle temin edecek kooperatif 
• 
: mahalleler kurmaktan clalla buit 
: bir it Qlabilecetini taaanw eclmaem 
: Bu iti baf&l'1D&k için bir kaç milJOD
: luk mali blr kombineSOD ;rapmak, 
: Aakaraıun muanea bir :r-ind• 
: muhtelif çapta dairelerle bir takma 
: apartımanları havi bir takım bina • • gruplarından mGnkkep bir mahalle 

i Bu ıe/rika •iN 1938 .ene- : ricada ıetirmek, ba mahalledeki iti-
: •inin en RVkli heyecanını i nalarm dairelerial de hweda kirllCI 

: ·-~ . : Hrece""r : olarak otwaaJara 11 • 30 ... IODN 

• : mal edi••IMk ..-k llolaı •il' t9P.' 
"······································" .:iL. 

_..,. 
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INGİLiz ZABİTİ 
Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. ııon Herbert Nurettin ART AM 

Askerler büyük bir heyecan içinde 
idiler; boyuna harbetmek istiyorlardı 

f'" Ciciv 
1 " 1 

çıkarken ,_s_o_T_A_N_l_K_T_E_R_i_M_L_E_R_l -ıj L,.n R A 
0 v o..-

Osmanlıca 
A 

Abanoıiye - Ebenaleı - Abanozums""' 
}ar. 

Abanosiye (Trabzonhurması) - EbCna-
cCes - Abanozlar 

Ada soğanı - Scille - Adı soğanı 
Ades - Lentille - Mercimek 
Adese - Lenticelle - Yasmıcık 

Adimüttüveyç - ApıEtales - Tümeçsizler 

-Türkçe 
• ••••• U U Us A U U 

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muh" 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk aıııll 
halk ııarluları - 13.15 • 13.ilO Dahi~ 
rici haberler. 

Öğleden sonra saat 2 : Kavanlık 
tabyasındaki cephane infilak etti. 
Türkler bu hadiseyi alkıtladılar. 

bir iki tefebbüaün tam zamanında 
önüne geçtim. Bu emrime itaat et· 
meyen suratına bir kılıç yiyecek ve 
bu yara ömrünün aonuna kadar ka
lacaktı. Yaralı dütmanın yüzünde
ki tükran ifadesi, benim bu hareke
timin mükafatı olmuıtu. Tabyada 
bizim iki topumuzla dütmanın ge
tirdiii üç topu buluyoruz. Ruslar 
üç topu elleriyle çekerek alıp gö
türmütlerdir. Tabyanın içinde taa. 
vir edilemiyecek derecede bir kar· 
gatalık var. 

• Ağaç kavunu - C€dr~tier ~Ağaç kavunu 
Ai;h esmer alklar - Dıctyotees - Ağlı Jı:a:
raşın su yosunları 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 

Akşam Neşriyatı: 18.30 el>' 
ren balkevindcn naklen inkılib def' 
Kemal Tengirşenk) - 18.30 Plik rıetl 
- 18.35 İngilizce ders: Mime İpek.:, 
Türk musıkiıi ve halk şarktlan (ı
Çakar ve arkadaıları - 19.~0 Saat~ 
arabça neşriyat - 1945 Turk m\151 

halk şarkıları (İnci ve arkadaşları)"' 
Konferans: Parazitoloğ: Nevzat..,.. 1 
Saksofon solo: Nihat Esengin - ı~ 
jans haberleri - 21.15 Stiıdyo salon fi: 
rası - 21.55-22.00 Yarınki ~roeraııı 
tiklil marıı. 

Saat 2.30 : Siperlerde yeni bir 
hücum için hazırlık yapıyoruz. Bü
tün tertibat eskisinin aynidir. Yal
nız Abdullah beyin kumandası al
tma girmek Üzere Müıir iki yeni 
tabur göndermit ve bunlar, bağlık
lara varmıtlardır. Bütün hücum 
kuvveti on üç buçuk ta.bur, iki SÜ· 
vari bölüğüdür; yani 5500 kiti, 

Ahnasıye - BromCliacCeı - Ananaslar 
Ahududu - Framboiısier - Ahu dudu 
Akdiken - AubCpine - Akdiken 
Aksilcponye - Asc.elıEpidacCes - Jpekli 

İçerideki civciv yumurtayı ilk de- tohumlar 

Türkçede (ala-) 
Ala.mı= Alliage maddesi karışık-

.,. lık ifade eden 
kelimelerin teıkiline yaramı ıtır: 

lstanbul : 

fa bövle ~agalar. Alem - RCgne - Alem Oğle Neşriyatı: 12.30 p ıl 

Saat 3 : Milas, Talat bey, Tahir 
p&fa, Ömer bey tabya.lariyle karar
gi.h tepelerinden Kavanlık tabyası· 
na topçu ateti tevcih edildi. Yağ. 
mur fazla, rüzgar hafif. Hava. açık, 
etraf iyi görülüyor. 

Saat 3.10 : Kavanlığm ıimalinden 
tüfek ateti. Bu taraftan hücum bat· 
lamıttır. Biz, dütmanı aldatmak 
için bir harekette bu!unmıyacağız; 
bu huıuata emir aldık. 

Saat 3.15 : Abdullah beyin yedi 
taburu bağlıklardan çıktılar; hÜ· 
cum kıtaları önlerinde ilerliyorlar. 

Buradaki çarpıtma pek dehtetli 
olmut. Tabya, bir mezbahaya ben
ziyor. Zemin, kan pıhtılariyle kay
gan bir hale gelmittir. Gök yüzü
nün gönderdiği kuvvetli ya.imur 
bile kan gölcüklerini, ırmaklarmı 
silip temizliyemiyor. 

1 

Alktsmsı bakteriler - ChlamydobactıE
ries, phycobactCriace - Suyosunsu bakte
riler 

Atkiyc - PittosporCes - Yapı.şkantO· 
humlar 
Alttakım - Sous-ordre - Alttakım 
Amberbaris - Epine-vinette - Kadın 

tozlutu 
Ananaıiye - Ananas -Ananas 
Anasoniye - Aniı - Anason 
Ankud - Mycorbizes - Gökgöbelelt. 
Arabistan akasyası - Acacia d' Arabie -

Hamı atacı 
Armut ağacı - Poirrier - Armut ağacı 

Arpa - Orge - Arpa 
Arslan ağzı - Muflıer - Aslan ağzı 
Asabı vusta - MCdiane - Ortadamar 
Asap - Nerf -Sinir 
Asıl hindiba - ChicorCe - Asıl hindiba 
Asiye - Myrtifloreı - M ersinsiler 
Asiye fasllesi - MyrtacCes - Askospor 
Aşılı bı.izurat - Zyıote - Zigot 
Atkeıtaneleri - HippacastanacCes - At· 

kestaneleri 
At kestaneıi ağacı - Marronier d'lnde -

At kestanesi ağacı 
Avize atacı - Yucca -Avize ağacı 
Ayçiçe(ıi - Tourneıol - Ayçiçeli ( Gü

nebakan) 

Ala = abraı 
Alaca = mülemma, rengirenk 
Alacalı = rengirenk 
Alakmak = zirü zeber etrnek 
Alakşatmak = ihtilif etmek 
Alamak = derbeder 
Ataman = gayrı muntazttm 
Alan = pcriıan 
Alaşman = mahlGt 
Alatma = iitiıaıı 

Binaenaleyh (Alaıım) tam (alliage) sö
züne karşılık teşkil eder. (Alaısıt) ta (alliC) 
mukabili olur. 

türk musikisi - 12.50 Havadis ..:'ı 
Plakla ti.ırk musikisi - 13.30.14 JJJ 

plik neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 17.00 ı; 
dersi: Üniversiteden naklen Rece~):* 
tarafından - 18.30 Plikla dan• mutı.J' 
18.45 Saz eserleri: Kemani Reşat, Pıbl 
Feyzi - 19.00 Konferans: Çocuk te~-.~ 
Ali Kamil Akyüz - 19.30 Be:roilu M' 
gösterit kolu tarafından temsil -;;_. 
Borsa haberleri - 20.00 Necmettin JU'. 

arkadaşları tarafından türk muıikit.i j, 
şarkıları - 20.30 Hava raporu - 20 1 d CU d d d il d d d d d d d d mer Rıza tarafından arabça söylev - ; 
Bayan Muzaffer Gt.iler ve arkadaşları 

ballıbaba fından türk musikisi ve halk şarkıları. 
Beynelhücrevi - Intercellulaire - Hüc- at ayarı) _ 21.15 ORKESTRA: - ı _.,. 

re arası cik: Marche. 2 - Tıchaikovaky: And~ 
Bezelye - Pois cultive - Bezelye in modo canzonne. 3 _ Drigo: Pis"~ 
Biberiye - PiperacCes - Karabiberler • • Ponchiclli: Danza delle ore. S • 1'~ 
Biladeriye - Anacardiaceeı - Antep- Parted - 22.15 Ajans haberleri - " 

fıstıkları Plakla sololar, opera ve operet parça.I~ 
Bilsaniye - Caprifoliacees - Hanımelle- 22.50 - 23 Son haberler ve crteıi J" 

ri programı. 
Bira mayası - Levure de bi~re - Bira 

mayası 

Boruçiçekleri - CannacCeı - Boıuçiçelt.
leri 

Avrupa: Saat 3.20 : Bizim borazan "ile
ri !" Boruıunu çaldı. Siperlerden 
çıktık; düz bir hat halinde Kavan
lığa doğru ilerliyoruz. Hücum kıta.
larımıza alet etmek için zaman bı
rakmak Üzere ağır ilerliyoruz. 

Dört bölük, Kaymakam Mehmed 
Nazif beyin kumandaamdaki üç ta
burun hücum ettiği laa bey tabya••· 
na doğru karma karıtık bir tekilde 
kO§UfUyorlar. Bunu görünce öteki 
kıtalar da onlann pefi aıra gidiyor
lar. Ben de bölüğümle bunlara katı. 
lıyorum. Fakat Binbatı ve benim ta
burum un öteki üç bölüğü geride, 
Kavanlıkta kalıyorlar. Sonr.adan 
öğrendiğime a-öre nıalarm esasen 
laa bey tabyaamı bo§alttıklarını 
gören Tevfik bey, bunlan durdur
muıtu. 

Nihayet yumurtanın tepesi 
mıı ve ~v _hayata çıkmıstır. 

ayrıl· Ayı üzümü - Rasin d'ourı - Ayı üzümü 
Aynülbakar - Arnica - Ôlrüzıözü (ar· 

nika) 

Böcekkıranlar - EntomophtracCea -
Böcek.kıranlar 

U>'J,.KA ve OPERETLER: 14.10 Frl 
furt - 19.10 Hamburg. 

Bu aefer, ileri hareketimiz büyük 
bir nizam ve intizam iç.inde icra o· 
lunuyor. Hiç gerileme hareketi ol. 
madı. Yalnız iki defa durakladık 
ve zabitlerden batka herke•, yere 
yatarak ölü ceaedlerin dostca teı· 

kil ettikleri manialar arkaaından 

ate, ettiler. 
Düımanm tahliye ettiği ilk aipe· 

re yerlqiyoruz; tam bu sırada Üze

rimize tiddetli bir ate, açılıyor. 

Ruılarm bizim Üzerimize açtıkları 

alet zayıftır; onlar bütün kuvvetle· 
rini Abdullah beyin taburlarma kar
tı kullanıyorlar. Bir nefes alacak 
kadar burada durakladıktan sonra 

tekrar hareketle ikinci ıiperi de a
lıyoruz. Gene evlerin damları va
tanperver bir kalabalıkla doludur. 

Barut dumanlarmın dağılmaaı 

için ı 

- Ateı keı 1 Kumandası veriyo. 
rum. Ortalık açıldıktan sonra tima-
11 garbide tabya duvarlarına tırma· 
nan türkleri görüyoruz. Artık ne
ferleri tutmanın imki.ru yoktur; 
Bunlar mücadele sahasına var kuv
tvetleriyle kotuyorlar. Son ıiperde 
kalmıt tek tük ruı aakerleriyle bir 
boğu§IDa oluyor; bunlan süngüle· 
rimizle haklıyoruz. Tabyanın yanı
na geldiğimiz zaman buraımın 
türkler tarafmdan iıgal edilmit ol· 
duiunu görüyoruz. Ruıla.r, cenubu 
ıarki köteıinden çekilmitler, bu ae. 
fer Kritin yolu ile bailıkları tut
mutlardır. 

Aıkerler büyük bir heyecan ve 
galeyan içindedirler; boyuna harb 
etmek iıtiyorlar. Bir kaç neferin 
yaratılan öldürmek için yaptıktan 

Biz, yani benim bölüğümle baıka 
taburlara. mensub beı, altı bölük l . 
sa bey tabyasına geldiğimiz zaman 
önceden ileriye gelmit olan dört bö
lükle Mehmed Nazif Beyin kuvvet. 
!eri, esaaen, tabyayı itral etmiı bulu
nuyorlardı. Bunlar, bura.yı ele ge • 
çirmek için tiddetli muharebelere 
girmeye de mecbur kalmamıılardı. 

Şimdi, kazaklar, piyadenin ricatını 
örtmek için ileriye doğru at •Ürüyor· 
tardı. Mehmed Nazif Bey tarafından 
Kreıin ile Plevne yolunun birbirile 
k9'ittiği noktaya gayet isabetli bir 
aurette kouulmut olan bir kaç .üva
ri bölüğü ile aelanikli .Uvarilor, b,. -
nun üzerine, hemen dört nala kalktı
lar. Burada hafif bir çarpııma oldu. 
Türk atlılarını bir kaç piyade bölüğü 
de takib ediyordu. Kazaklar, geri
ain geriye döndüler ve Lofça yolu is

tikametinde kayboldular. 

Rualar, baihklar arasından ve 

Kritin yolu boyunca ricat etmiıler, 

Breatoviç'e giderek o gece orada ko

naklamıtlardı, 

İkinci taarruzda benim bölüğüm • 
den üç, bütün taburdan on bet kiti 
tehid düımüttü. Bütün hücum kuv • 
velinin zayiatı 300 kitiyi buluyordu. 
Rıza Bey de, bu arada, yaralanmtt • 

tı. 

Saat bet sulannda her tey olup bit. 
ınit ve üçüncü Plevne harbı da ruı
ların tam bir mağlubiyeti ile nihaye
te ermitti. Bu badire için, tam altı 

haftadan beri hazırlanmakta idiler. 

(Sonu &>ar) 

> '-::J.;s~:;ı::r1 

,-

Fakat civciv henüz bir yığın ha
lindedir. 

Yavaş yavaş dünyaya bak;yor. 

İlk adınılarını-atmağa çabalıYar. -

Tüyleri kuruduktan 
teker bir fCY oluyor. 

sonra da pek 

Ayrık otu - Chiendent - Ayrık otu 
Ayva atacı - Cognassier - Ayva ağacı 

B 
Badem aiacı - Amandier (Amygdalus 

communis) - Badem ağacı 
Badincan - Aubera:ine - Patlıcan 
Badincaniye - SolanacCes - Patlıcan 
Badıncaniye - SolanacCes - Patlıcanlar 
Baharımsdar - ScitaminıSeı - Babarsı-

/ar 
Bahçe adaçayı - Sauge officinale - Bah· 

çe adaçayı 
Bahçe çuha çiçeii - Primv~re de Chine 

- Bahçe çuhaçikeii 
Bahçe kekiii - Tbym vula:aire - Bahçe 

kekiği 
Bahçe şekayiki - Renoncule deı jardin.ı 

- Bahçe Jalayiii 
Bahçe teresi - Cresson alCnois - Bahçe 

tttresi 
Bakliye faıileai - LCgumineuseı - Balı.· 

lalar 
Qı:1kteri - BactCric - Bakteri 
Baktcruer - ~· ..... ~ c-~_,,,.... - • ·-~""'""' 
Balçiçekleri - MC-lia.ntacCes - Balçi,eJı. .. 

/eri 
Bal çimi - Houque - Bal çimi 
Baldırı kara - Capillaire de Jrlontpellier 

- Baldırı kıra 
Balsamiye - BalsaminCes - Kınaçiçek-

leri 
Bamya - Gombo - Bamya 
Ban otu - Jusquiame - Ban otu 
Basaliye - Oi~on - So;ın 
Basur otu - Ficaire - Basurotu (küçük 

Jı.ırlangıç otu) 
Baı lihana - Cbou pomme - Başlabna 
Bataklık aevseni - İris des marais - Ba

taklık süseni 
Bataklık yosunu - Sphaigne - Bataklık 

yosunu 
Bataksazı - FCtuque - Batak.sazı 
Bayır turpu - Radi• - Bayır turpu 
Bazidiyülbüzur - Ba•idiospor - Bazidi-

yospor 
Bazit - BaBide - Bazit 
Begonyasiye - BCgoniacCes - Beıonya. 

/ar 
Bektaşi üzümü - Groseillier Cpineu:x -

Bek.ta$i üzümü 
Benefşeviye - ViolacCeı - Menekşeler 
Belsaniye - Araliaceea - Duvar s.ırma

ııkları 
Benekli ballıbaba - Lamier tlchetC -

Benekli ballıbaba 
Be3ere - Epiderme - Üstderi 
Betuliye - FagacıEeı - Kayınlar 
Betuliye - BCtulacCes - Huşlar 
Beyaz Ballıbaba - Lamier blanc - Alt. 

Böiürtlen - Ronce commune - Böğürt· 
len 

Bölünen alklar - SchizophycCes - Bö
lünıt?n su yosunları 

Bölünenler - Schizophyteıı - Bölüngen
ler 

Bölünen mantarlar - Schizomycetes -
Bö/ügen göbelek/er 

Brom - Brome - Brom 
Brüksel lahanası - Chou de Bruxelles -

Brüksel lahanası 
Buğday - Ble - Buğday 
Buhuru Meryem - Cyclamen - Tav~an-

kulalı 
Burçak - Vasce - Burçak 
Bülütiyye - CupulifCres - Palamutlar 
Bünye - Structure - Yapılış 
Bünyei dahiliye - Structure interne -

/çyapz 
Büyük baldıran - Grande ciaue - Büyük 

baldıran 
Büyük ııırcan - Grande ortie - Büyük 

ısırıan 

Büyük papatya - Marıuerite deı prCs -
lri papatya 

Büzuratı müteharrike - Zoospor 

r 
Cersiyeler - Campanales - Çançicelr.si· 

/er 
Ceviz atacı - Noyer - Ceviz atacı 
Ceviziye - JuglandacCeı - Kozlar 
Cevzül Hint - Cocotier - Hindistan ce-

vizi ağacı 
Cezayir mcnek15csi - Pervenehe - Ceza

yir menekşe.si 
Cezir - Racine - Kök 
Cezri vetcdi - Racine pivotante - Kızık 

kök 
Cezriderni - Racine ~tubercule - Yum

rukök 
Cezri riıi - Racine faıeicutee - Saçak 

köle 
Cihazı tenasülü ıeybiye - Apoth~ce -

Türeme yuvarlalı 
Cima - Copulation - Çiftleşme 
Cins - Genre - Cins 
Cinaaltı - Souı-genre - A/tcins 
Civan per~emi - Tabouret - Çivan per

çemi 

ç 
Çaiye - TemstromiacCes - Çaylar 
Çatalıifonlu alklar - SiphonocladıEes -

Çatalsilon .su ya.sun/arı 
Çavdar - Seigle - Çavdar 
Çavdarmahmuzu - Eraot - Çavdarmab

mu2u 
Çavdar mahmuzu - Claviceps (Ergot de 

ıcigle) - Çavdar mahmuzu göbeleği 

ORKESTRA KO~SERLERİveS 
FONlK KONSERLER: 16.10 Praii; -J1 Bmo - 19.45 Münib - 20 Berlin, ~ 
holm - 21.lS Stuttgart - 21.30 Lon 
Regional, Paris - P.T.T. - 24 Paris. 'P 

ODA MUSiKiSi: 16.40 Praıi -
Beromtinster - 23.5 Liiksemburg. L., 

SOLO KONSERLERi: 13.30 Sto.,. 
- 14.10 Laypziı - 16 Beromünster Ji 
Berlin - 17.15 Kolonya, Milino -

1 Hamburg - 18.20 Laypzil" - 19.10 14 
- 19.30 Paris - P.T.T.. 1 
NEFESLİ SAZLAR (marı V. S.): 

Hamburg, Königsberg - 8.30 Stuttga~ 
12 Hamburg, Laypzig - 16 Frankf\11' 
19.25 Viyana. .ı 

ORG KONSERLER! ve KOROL"' 
18 Königsberg - 20.35 Prag - 21.25 keP 
22.15 Roma. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Breılav - f 

M ünih, Breslav - 10.30 Hamburg - ı.ır 
Berlin -12 Kolon•·a, Münib -13.15 MI' 
- 14.15 Berlin - lS.25 Hamburc ..... ..J 
Breslav, Hambur&, Köni&"sberr, Stottr:~ 
- 17.15 Münib -18 Berlin - 19.10 ser 
Königsbcrg - 19.15 Stuttgart - 20 B 
lav - 20.lS Frankfurt - 21.10 Müııilld 
~l"~O~ Koıonya - 22.30 Berlin - 22.30 S 

HALK MUSİKİSİ: 10.45 Franktur< 
11.30 Stuttgart - 21.15 Frankfurt. _ .I 

DANS MÜZİCİ: 22.30 Frankfurt, JJO'', 
zig, Viyana - 23.25 London • Regionı.l~ 
23 Katoviç, Krakovi, Roma - 24 Droit 
Lt.iksemburr. 

Çayır güzeli - Agrostide vulgaire - (1 
yır Küzeli f 

Çayır bıntası - Fromentablc - Ç.ıyıt 

lali ol' 
Çayır mantarı - Agaric - Çayır ,--

legi ol' 
Çayır otu - FCtuque Cleve - Çayır (1 
Çayır patureni - Paturin des prts -

yır sarıyoncası , 
Çayır tilki kuyruğu - Vulpin deı pre• 

Çayır tilkikuyruğu f' 
Çayır tirfili - TrCJe des prtı - Çı 

tirfili tJ' 
Çentiyaniye - GentianCes - Kızd 

taronlar 
Çeşit - VariCte - Çeşit et' 
Çevretohumlu - PariCtalcs - Çe11t 

bumlular ,t 
Çınar ağacı - Platane d'Orient - çı 

atacı 
Çilek - Fraissier - Çilek ~ 
Çoban çantası - Bourse paıteur - Ço 

çantası Çt 
Çubuk aJkları - BaciUariophytes -

bui su yosunları . lı 
Çuha çic_;eii - Primev~re - Çubaçıçt 

"- Bakınız, biraz ııındı mı da.ha iyi kokuyor; 
dedi. Siz de benim gibi yapınız. Yahud iğrenmez
aeniz zaten ıaınmıı olan bu kadehten bir kerre ta• 
dmız. Neden, birden bire, ıene o mahzun tavrı ta
kmdmız ? Sizi, konuıup güldüğünüz zaman da.ha 
ziyade aeviyorum. - Laiuez done cet air d 1enter
rement. 

BiR SÜRGÜN 
den bir gölge aeuizliğiyle ıüzülerek, Arlette'in pe
ıine düıtü. 

O, yokuıtan adeta kO§arcasına iniyor ve potin• 
lerinin ökçesi, kaldırımın üzerinde bir saatin tik 
taktan bir muttarit aesler çıkarıyordu. Doktor 
Hikmet, bu aealer aayeaindedir ki onun ıiluetinİ 

karanbkta hazan gözünden kaçırır gibi oluı<ken tek• 
rar bulmak imkanını elde ediyordu. Doktor Hikmet zoraki bir tebeasümle gülümse· 

di ve yeniden, kızı hisler alemine çekmek iatedi : 
"- Bizim neıemiz dııanya doğru taımaz. Hep 

gönlümüzde için için kabarır. Bir müziğimiz var· 
dır ki, bizi ağlatır; fa.kat tatlı göz Y•tlariyle .. Si
zin seainizi dinlerken tıpkı bu müziği dinliyormu .. 
tum gibi yüreğimin ta derinliklerinde rikkatli bir 
ihtizaz haaıl oluyor. 
"- Ta, ta, ta, ta .... ne ıiir, ne §İİr. Siz de bir ıa· 

İrıiniz galiba, babanı gibi ! ... 
Doktor Hikmetin lakırdısı ağzmda kaldı. Genç 

kız Annagnac'ından bir uzun yudum daha içti ve 
bir tahayyüle dalar gibi aöylendi : 

"- Şiiri ben de çok ıeverim. Bütün çocukluğum 
tairler ve edibler araaında geçti. Sabah aktam le· 
neffüs ettiğim hava hep tannan mtsralar ve ahenk. 
Ji cümlelerle dolu idi. Bunlarm bir çokları hali. 
ezberimdedir. On bet on altı yatımda. iken hayatı 
bütün bu güzel aözler arkasından bir rüya iklimi 
gibi görüyordu. Fakat, büyüdükçe anladım ki, ha· 
yat, ayrı bir f<!Y, tiir ayn bir teYdir. Annemin ba
bama her vakit tekrar ettiği bir aöz... Ben. onun 
öyle aöylediğini itittikçe kızardım. Meğer, ne ka
dar hakkı varmıt. 

Biraz durdu. Dütündü : 
"- Şair, bilir miainiz? Şair, tıpkı tiyatro aktlSrü 

,ibidir. Onu sahne üıtünde kah muhtetem bir kı· 
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ral, kah hararetli bir atık, kah yüz binlerce frank· 
Irk çekler imzalayan bir milyoner olarak görürüz. 
Fakat, ha.kikatte; bu adam, baldırı çıplağın biri. 
dir; ömründe tek bir kadına atktan bahsetmemit 
bir mendeburdur ve yüz franlklık bir banknotun 
ne renkte olduğunu bilmiyecek kadar fukara.dır. 

Gene aktör vardır ki, huauai hayatında a.lçağm bi
ridir. Lakin aahnede faziletli adam rolü oynar. Ya
hud husuıi hayAtmda melek gibi bir adamdır, ama 
aahnede daima katil rolünde çıkar. Meıela benim 
babam, yazılarında eon derece mücadelecidir; fa .. 
kat, görüyorsunuz, evde ne kadar uyaal ve yumu· 
tak hatlıdır. Bunun için, itte, bunun için, timdi Ö

nümde bir ıiir intad edildi mi benim üzerimde bir 
martaval teıiri yap'Y'or. Kendi kendime ı Kızım, 

kulak asma." diyorum. 

Doktor Hikmet ı 

"-Bu aöz bana mı ? ... Dedi. 

"- Yok canım. Naaıl aklınızdan geçebilir ? Şi

irden bahsedildi; ben fikrimi aöyledim. 

Ve doktor Hikmetin eli Üzerine bir tamar indir· 
di ı 

"- Vouz ete• mkhant. 
Tam bu sırada Madame Margueritte'in guguk· 

YAKUB KADRi 
lu duvar Hafi onu çaldı. Arlette, birden toparlan
dı :ı 

"- Saat on mu ? Eyvah geç kalml§llD •.•. eledi; 
hemen gitmeliyim ..• 

1
'- Nereye 7 

"- Nereye olacak ••.. eve. Anneme aöz Terdim. 
On buçuğa kadar mutlaka dönerim, dedim. Sonra 
bana hiç bir yere çıkmak için izin vermez. 

Hem bunları aöylüyor, hem de citmeğe hazırla. 
nıyordu. Boaaını boynuna sardı. Saçlarını, tapka0 

smı düzeltti. Dudaklarının kenarlarını ve 990eıini 
pudraladı. Obür taraftan da doktor Hikmet, a<:e· 
le acele heaabları görüyordu. Dıtarıya çıkınca 

genç kıza kendi iaran üzerine ancak. Rue Le.pic'.in 
dirseğine kadar refakat etti. Aynlacakları ıırada 
Arlette uzun bir müddet doktor Hikmetin elini av0 

cu içinde tuttu : 

"- Bir kere daha size çok tef"k:kiir ederim; bu 
aktam için .••• dedi. Bonsoir. 

" - Bonaoir. 
Genç kız dirseği döndü. Fakat D~tor Hikmet 

akai istikamette, evine doğru yüriiyeceği yerde, 
bir müddet bulunduğu noktada, ne yapacağmı bil

miyen bir adem gı"bi durdu~ !oııra duTar diplerin· 

Böylece, Arlette elli adım önde, doktor Hikmet 
elli adnn arkada, Rue dea Abbeueı'i geçtiler; "Pla• 
ce Blanche" a vardılar ve oradan Avenue ClicbY" 
ye çıktılar. 

Genç kız, aola saptı ve Boulevard Rocbechouart'• 
doiru yiİrÜmeğe baıladı. 

- xxıı -

Arlette, Boulevard Rochechouart'ı boylayınc., 
doktor Hikmet, artık onu daha ziyade takibe lii
zum görmedi. Yalnız; evine, demin indiği sok•k• 

tan dönmemek için bet on adım daha yürüdü ,,e 
Rue dea Martyres'e saptı. Bu sokağın yokutu öbÜ• 

ründen dik ve yarıaından fazlası merdivenlı ol• 

ma.kla beraber, doktor Hikmetin bunu ona tercih 
edifindeki ııebeb atikardı. Genç adam, deminki eza 

ceçidini tekrarlamak iatemiyordu. Ona, Arlette'i" 
kaçak ailueti yinni yinni bet adunda bir, ha11• 

gazı lB.mbalarmdan birinin ıııiiyle görünüp kaY• 
·ı· o bolarak, hi.la o kaldırımlarda sekmekte ve ha a 

chvarlar, topuklarından çıkan tik takların yankılr 
ri)lle çmlamakta &'ibi geliyordu. 

(Sonu uar) 
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~ HAYAT ve SIHHAT ~ . . . . 
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Aksırmalı mı, 

aksırmamalı mı ? 
Bu eoiuk meniaıd• mühim bir beriae pumaldari~e bubnr Aria

eaele. Nezleden burnu tatlı tatlı tat iki söaleri bircla oiafturmayı 
ımmtı vakit arkaamda11 bir, hat- taniJ'e edermit, ldmiai dudaldamu 
bir kaç alwnk ıeline inNna ne ukar. Bir hekim de, afu ..... kı 
dar keyif •erir ! Bu keyiften do- kapaJ'arak IOlll'a )'avq ,.avq iifle-
yı olacak ki •aktİJ'le aluınk her meyi tavai19 eder. 
rde Tann veraiai bir i)'lik Nyılır- Bu çarelerin çoldufu, elwnim 
. Bizde de, ıimdiki çocuklar ak· Ndece irade ile dwdufaau ıöate
dıldarı zaman anneleri hiç bir feJ' rir. Em .... k aibL Bir lırıonferanu 

emezlene de, eaki kaclmlar çocuk· dinlerken, keaan:la rahat rahat ve 
1arınm akurclıfuu du)'11DC& buna keyifle em.,.bilininis --. kart•· 
~ çoculduma çok :ra- aında utanacafımz bir sat ae Is.adar 

, bm >'af& eli)'• ha)'ırb diia etmek trq etae ..... )'i tutabiliniaiz. 
.. tmı kaçırmazlardı. Akamk ta ÖJ'le. Akaınnak iat .. e
Akaınk keyif •erea bir teY ol- )'ince imaa onu ela tutabilir. Yalnız 
akla beraber, bunda biç bir türlü iradenize pYenemezMniz dilinizi 
tur aranılamı:racatım timdi her- biraz ıunramnı. Onun acuı aksırık 
ea biliyor. Bundan baıka aailrk keyfini unatturur. 
iiteha ... u hekimlerden bir çoiu G. A. 
unfı, akaıranın karııama tesadüf 91••••••••••1ııiııiill 
enler için ağurauz, tehlikeli bir 
y buluyorlar. Nezlenia çok defa 

"yle aksırıkla bulaıtığını düıünün
ce ıiz de onların fikirlerini bakuz 
hulmazıınız. 

Nezlenia akaırılda nud bulaıtıfı· 
nı uzun uzadıya anlatmafa pek de 
lüzum olmasa a ... ktir. Aluıraa a· 
damm aizmdan Ye burnuadan bir
den bire çıkardıiı haYada bir çok 
ınayi parçalan bulundufunu bilir. 
ainiz. Akaırıim teblikeai olmaama 
aebeb bu mayi parçalan araamda 
ınikroblar bulunmasıdır. Vakıa, ak
uran biç bir kimse bulunmadıiı va
kitte de, teneffüs ettiiimiz havada 
tozlar, •e bunlann araamda da mik· 
roblar vardır. Fakat tozlar kuru o
hınca onlann araamda bulunan ku
l'UIDUf mikroblar da kuru olur, o 
havayı teneffüs eden kümenin ne
fea borulan onlan zaptederler, hal
buki haYadaki mikroblar mayi ara· 
amda buluaunca akciferlerin ta 
İçeriame kadar ıiderler... Buadan 

Tesekkür 
Çok gayretli bir tedaviye 

ratmen aramı•dan kaybettifi. 
mi& etim ve babamu Sinob 
Saylavı Doktor Galib UıtUn
Un nümune haıtahaneıinde yat
tıfı müddet eanaıında batta bat
hckim doktor RUıtU Çapçı ol
mak iUere doktor Halid Ziya, 
doktor Salibi Duruıoy, doktor 
Yuıuf Şükrü, doktor lhaan, dok
tor Adnan. doktor Oamaıı ve 
doktor Alaettin ve l\Cmfireler 
tarafmdan gösterilen candan ih· 
timam ve pyrete ve cenase me
ruiminde hazır bulunmak IGt
filnde bulunmut olm Sayla• ve 
mealek arkadaılarile u..ıdıkla· 
rma ve bu acımıza tel ve yuı ile 
tuiye etmek ıuretile ittirik e. 
den zevatı muhteremeye ayn ay
n minnet w tilkranlanmuı IU• 

nanz. 1~73 

dolayı akaıraa adam kartıuaelakller .. ••••••••••• .. 
için bir tehlike sayılır. 

Kendi kendinize, yalnız batmua 
l»uland11fanuz vakit akmmak key- C.-hir tiyatrosu temsilleri 
fİllİ bllaaabilininiz. Bir filozofua '#fa 
~- dtl ı .. Aluırmak bib'iik bir Şehir Tiyatroıu Halkevinde 15 
~ftir, hem de bu keyif '96cadma İkinci Kinun cumartesi cünil akp· 
her parçasında duyulur.'' mından itibaren temıillerinc b&flıya-

ULUS 
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(Nurmi, Ladoumejue) Amerikada böyle bir va. 
kuma zuhura, bu sibi mali •aziyeti müaaid olma· 
yaa aporcuyu daha ilk aiindeaberi bf' Hqİlaİll hi
mayesi altmda bir kulübüa veya bir lrolejm bG,;L 
tüp yetiftinneai .. nihayet bu aibi ..... nbıtala
rm teairi çok daha fazla olmaaı )'iiriaden miim
küa delildir. Bilfarz C11Dni1ham (tayecl kauaca 
ittirü etmek iat...U, olsa) her haqi bir müaame. 
reyi tertı"b edea her hanai bir kimaenm kazwma 
ittir&ık etmİf obmyacak, keadi üniveniteainin, 
keadi kolejinm kazancau ,_..i,, kinna ortak ol
mut olacaktır. Şu halde dostluk Ye arkadqlık bat· 
larau çözmüt, ve her teYdea önce keneli apo: kar
yerini bazırl&llllf, bildin maaraflarım ödemit olan 
milyoner hamiain, babalık hialerin:i ayaklar alh· 
na almıt sayılır. Uatelik, bu babaca hialer ele k••· 
diainin müstakbel hayatı ve muvaffakiyetleriyle 
müteradiftir. 

Fakat böyle parasız bir amatör Amerikada ha· 
kikatea para kazamnaia mecbur kalsa, sahte a• 
matörliikten daha temiz bir yol bular. Dolradaa 
dofruya profesyonel olur. Her haaai bir iiai....L 
tede apar aatreaöri olarak aY11Ç doluau para ka· 
zanır. 

Amerikada hakiki bir amatörliik meMleai ki, 
ben apaçık münakaf& edilmemi kulediyorum, aa· 
cak Teaia için variddir. Burada birliiin, doğnuu, 
ciciden makul ve İllsaflı bir noktai nazan vardır. 
Birlifin de b11 noktada hülyaya kaprlmamau ıa. 
zımdır. - Müatakbel tamPi70Dlarmı, icab eder•, 
hafif atleti.mi " futbolculannı yetittirdiii ıibi, 
üniYenitelercle •• kolejlerde büyiitüp hazırlar. 

(Şu var ki zaten tenis umumiyetle 'Yakti hali ,.. 
rinde olan aile çocuklannm, oiullarmm ve kızlan
am, o:rnadıiı. bir OJ'Ull olduju cihetle bu ıibi İh· 
tlmaller nadirea bahse mevzu olur.) 

Ama, f&yed, günün birinde, bu meıhur teni• 
11lmzlarmm aklma para kazanmak eaiverine, bu 
iti atalı pkan amatör mak•••vmm urtmdaa 
kaz&nmlf olduiu fÖ)ıretinden iatifade ederek yap. 
mai• kaikar. Ve iıte b11 noktada Amerikaa ama
tör meaeleainin münakataaı yapılabilir. 

Ve ı•• o aamaa Birlik olmaz der. Bu busuata 
Amerika teniı birlifi A vrupanmkilerinden daha 
serttir. Nitekim Avrupadan ıelen amatörlerin te. 
niı filimleri çevirip te gene amatör aayılmalan 

1936 - 1937 alman patMaj fQlllpiyonu 
Lydla 1' elclaı 

söre birleıik bük1imetlerde bet milyon aktif ıolf 
OJ'WICuau •ardır. Ve bunlar aktif ! Sayılan Ame. 
rika niifuauna müaavi olua ı....w. fi:rl• durAlll. 

Bu sporun yaydqı hakir-da aize Wr fikir....., 
bilmem için, Amerikada bqiia bet W. ,..U yiz 
yirmi aekia ıolf aahuı mevcad oltl ...... n ..... 
de bir milyon üç yiiz altı bin aelda ,e. 79tmif do
kuz ıolf topu aarfolwaclup ll.-.b edilcliiinl ~· 
ı ..... kafidir. 

Colfaa iiatatları, Walter Ha.gen, Gene Sarazan 
J'ahud Paul Runyaa ıibi proleayonel de olsalar 
veya tamPİJ'»nlar tamPİJana LaW80D Little, Wal
ter Emary veya C. H. Jenninaı sibi amatör de oı. 
aalar herkelİlı afzmdadırlar. Ve hele mesleie s• 
ri döndüfü zamaa tekrar 11M1Yaffak olaıaadıtı için 
artık aadeoe aolf muharriri olaralı çahtaa Bobby 
Jonea adeta ıolf ilenrinia kl~lderindea aa,dır. 
Makalelerinde "Bobby ..__ diyar lrj-." dea ..... 
batlık yoktur. Bu da küi. Herk• bu makalqi ka. 
Plfır, çünWi Bobb>' Joaeaİll aö,ledifilli bilmek A· 
merikacla f .. kalide mibimdir. 

-s-

SlmOrgeciler 
Feridun Demokan'm Paria't.W 

Hatay anketini dudaklarımızda mü • 
tebayyir bir tebeuiimle söslerimiu 
İnanaml)'arak okuduk. 

Aatak)'a? lakudenm? Hatay? 

Bir franuz muharriri, bütün Suri
ye meaeleaiai töYI• aalatıyordua 
·• •.• IJıtil&lde Cebelidruz' daki Giao 
Mfer heyeti mailub olmaftu. Haleb
den Rayak'a tepeden tJrnaia kadar 
aililalanmadaa aidil~u. Şam 
tel örsüler içindeydi. l>ünüJ. 
fraauzlan denize atmak iiaen ._ 
faslılar yetiferek müteanulan ..... 
trttı. Şark, kunetli olam sayar.,. 

Diiraila ı,..,....ıan denae ~ 
üaere iken lculılar ,,etipreltl ... 

Fransa, dünyanın bet kıtaaı üe
rinde yerlepnİf bir aömürıe impafa
torlujudurı Dürzileri :ratııtırmak i
çin faaWarı kullamr, faal.alan aut.,. 
mak içia ....._allalan aöoderir, S. • 
neaal .iae ebediy• sakindir. 

Fakat, llMfh• eaana fabrikau a
hibinin buauai kltibi Bayaa J. B., 
bir franarz olarak, eÖIDirs• İflvİBİD 
iç yüzünu pek iyi bilmektedirı " ... O 
iflerle aömüraeci denila bir mı•• 
mufı utr...... Ne yaptaklanadaa 
lrimMDiD haberi JOktur .•.• ,, 

Rolaad Dorselia'i de dinli,.ebili
riz: "- Bütün bu y•I• kimindir '• 
- Marki Kabuaı'm. •• Marki dö Ka· 
baraa d .... k Toakin kömür tirketi 
demektir& Tarlalar, ormaalar, .. ı.,.. 
yollar, halli topraim ti isi .. .. 
aundur ••• Fakat burada imir kim
dir? Fr..._ mı? Yok C&DDIL •• B-. • 
da, kendiae komiMr un•uu w 
bir tek juularma vanbr ••• ADcak, 
rakamlar aize cevab Yerir: Yanm 
mil,.arlak t&b•ilit... Otu iki mil7oa 
safi kir.e.;91 

Bir bafkau törle anlabJW& .... Ge
ner&J Gamilea kumandaa İk• ~ 
de bir tek tayyare bölüi1i lmalılaıt
ı... 

- Sin iatedifiniz kadar Mnzm
Fakat ~ ~p1rdueı,.acekbr. 

Çöl JC•r •• ı •• Her pa W.: 
tayyare, çölün bir batmdaa öteki ba-
tma kadar uçup dCiaüJGfdu.,, 

Fakat :FUlllUada, .......... .._ bat- caktır. 
"blan ............ ---- ---

lürUk lfaıa-Jro---- &....;1.,ı. ı-.. 
..Y.lör'"T-. ne t..U. muluıniri ohna...,., ae 

Amerikalı için rolfla müauebeti olu her te:ria 
çok ebemiyeti vardır. Maç ,..parkea h• tanmmıt 
OJ'UDC111'11 bir kaç bia MJİrcİ adım adım takib.. eder. 

....., •• .., w - r #la itiilı d-• 
tir. "Golfa" 90k ciddi,. al1r. Kaumlaa ..,._ b7-

Sömrügeciler hunlar '" aömürr• 
İmparatorluju ba deiil IDİdİr ? 
Q..ı ..ora.,. ... baro, .. 

bqka tarafta aömürse1er aezareti 
" dizi dm cloeyalar : Siam cloeyaa. 
Maclapakar ..,..., u ..... -.,.... 

dilim aaillk m~ fi. PiJ'U V•ber " H9Dri dl ao.'daa H
kirlerini mübalqab bulaıa batka gnnnıq naklettitJ '"Afacaa.. jeimJf 
müteha....ıar da nrclır. Bmalar ela 4 perdelik komediaidlr. 
alumnadan o kadar büyük tehlilıre Afacan cumartıeel " puar ıtlnll 
gelmiyeceiini ve ötekilerm aö)'ledi- akpmları umuma &f&iıdaki fiyatlarla 
ii mayi parçalarıma bir metredea arsedilecektir: 
azat• aidemiyeceiiai iddia eder-

ler. Birinci ıımf localar 
Ancak, ae de olsa aizin akurdıiı- ikinci amıf localar 

nızı görenler, bir metredea daha u- Birinci unıf koltuklar 
zakta bulunsa bile, kuruntu edei- İkinci 11nıf koltuklar 

Ura kurq 
-:---

4 
s 
1 

75 lirler, akamk teblikeai seçecek ol-
maaa da baıkalannı kurun_. 6 Galeri 50 

ıürmemek elbette daha iy~dir. Talebe temelli paar ıtln~ ... t 15 
Akaıniı tutmak için bır ço~ ç•: de _batlıyacaktır. Halk temıılı pazar. 

reler de .arc1ır. Hepainden -,etli teaa ıünll akpmı uat 21 de baflar. 
olam, akaıracak adamın ayaldarmı Talebe " halk temalll fiyatları a
aıclıldamaktır derler. Fakat ba P· Pl•dadıra 
re aacak yalm ayak aezealer içm 
tad.ik edilebilir. Kaaclaralan. ço
rahlan çıkarmc:aY• kadar .... 

Kimiai burnuna iki pannafiyl• 
aıkar&k akamtı durdurur. 811 da 
nezle mevaiminde pek temiz bir ça. 

_, 111"!-!.: bir ·ö•üa 
l'e aa.ıruam&Z. -

Localar 
Koltuklar 
Galeri 
Bilet ve mllracut 

No: 2653 

Llra kuruı 

2 
50 
25 

telıfon 

de raket ı.-..ıanyle konturat )"apmalan siM 
İf ........... erin. ,._...... Kanpk ..,.ıerc1m 
hotl--.s, aarahat iatw. 

Ba :rizdea ae teaiate, ae de dilw aporlM'da Jra. 
npk ve da .. ab itler )'Oktar. Ammbela amatörfw 
amatörclGr. 

Ancak aud amatör oldqldan. •.• itte ifiıa karaa
llk tarafı r 

Golf 
Bir daha k11lülae dönelim. 

Kalüll bir eeyird yatalı ve apan koruyan bir 
ocak olmalda ........_. Wttııllli, idlarnu da apor 
,.apmafa tetvik eder. Büyük kulüblerde )'apdma
,. ............... laiç bir IPOI' )'Oktar. Babk tablo 

lar. Ya,. ne ok abbr. Polo orn••ır - ...._ sipcle 
aenç a..U - -.. ._. ..,..._ iDce ...,... oı..ıar. 
Sillla atıl ... Motc.t.ot. ,...._ w ._ lltiacle ,.a. 
k• ~Ulf)an ppdlr. Plas ..-s o,..ıaır. Ata bW. 
lir. v. plf OJDUUr. 

Colf Ameikada arbk .... clelildir. Golf A....-i

bda ha:ratm bir--·· llati;ratb talwMalwe 

bedila bir oyua IMkkmda aTlarca aoara ela mlna· 
...... J'apilir. 

Colf Amerikalı İçİD ......... fasla. Wr ~ 
bir iptilicbr, faUt R iptiJ& 01U1 lnali ... e ...ıu: 
laavYetle ........ Diı- tara1taa b11W • - ~ 
teki aporlara bqla,.an bir ........... 

~-- bu dairenia muhiti tam çlsilmif olw. 
Ve Amerikalı apor isia laiç ltir zamaa 1Mit1in bütıiia 
ka:rbolmut delildir, arbemclan kolej bp• .._ 
panan her Amerikalı ile, ucu b11Cafı olma:raa ... 
yirci tribiiaü bir adua Uha kan ı ı alw. 

• 
Ve aeyirci tribünüadeki ba ,.m adamm yanm.. 

ela '" ...U..cla, kolejlerde bulll!M!a•malarma rai· 
.._ mbl&de meraklı •• anlaTlfh bü7iik INr 
lmd ... alamr. ,... 

BUllUll Mbebi paikolajlktir. 

Çialdl ita bwerce, on binlerce -n- bini-· mil-• . • ,_ -·-. 
.ır-.aan:a maaa aporda tek bir ..,. ararlar ha-

,.atm keaclileriae vermedifi teri. ' 

(Sona oor) 

... doaJ'uı, doa,.aaı... Sömürplenllı 
İf aörea bankalar .... Jaedarııııaalu-
Şirlretler •••• 

Kırk t.lr ....,_ .._. franuzdaa 

Uç t--.1 dofrudaa doinJ'a bu it
lerle aMkaı.a .. ı 8- cevab .. 
Feridua Demokaa'm Paria anketiDo 
da anlay .. Dirlz. 

fakat nami Fraua 1919 _..... 
Jufudaa INr türlü uyaaanuyacaJr. 
do.tunu •• düım•amı anlamvacak 
.. f . 

Bir framıa muharriri ı "Şukt.a J. 
a...ı.-,.. swil•r.,. tli,..n. luklı 
Franaa ••kadar aerilemif olcl.,_a 
llİll&19t Wr ... ~ aall)'aCalr.. 
br. 

Ancak, upnacak mı? Ve ....., .. 
cak mı 1 - N. Ba,.clar 

iumdan bunun ne oldupu blH,o- lir mltlnb 1 .. aazleri iae onu daha ço~ 
~ Sb de bWnbıb, delil IQ6 Brik· linlrlendlımitd. Yalnız Sir Gregori komiaeri ptoya - Yahud, ppkalar Sir Greıoriniıa 
-.- davet ederek Baf'ın ball görtlnmcmif nindı delı..ti· ilml .,._ "D.1.- .ıu ........ 

B bir Adete nearete memur etmlt otdufu oldutunu bildirmifti. . ., r----IW· ---. -t 
- vet, kelepçe parçuı_ hafiyeyi, IOD ıtınlorin hldllelerl dola- Brlban: edın =.bu ppkada kan lekeleri ....... KESİK BAŞLAR 
- itte ketlflerim bunlardır. Sin yıalyle bqka bir ite önderme hiç bir uiklik ":Ja lankbk yoktur. 

Ycaan: U.- W.U.. J mUtaleaJanmı da aöyllyecek dejiUm. bur olmuttu. Pab ~' le mcc- - Sbi bu akpmlrk da orada bırakı· - Bvet, acaJb bir JeYf bununla lıit-
~ 31 Çilnktl miltaleam yok.... t •.ır ... tallmetı vere- yorum, dedi. Zira Skotland Yard Sir nber et ilk tabml 

- •'- - Bunlar otomobilden atılmıt olma· rek bu vulfeye yerli polillerdcn biri· Gregorinin Potun ölümü ile ellbdar :dl, b nim dotru sık· 
Adet, böyle di~rek, el çantumı •· Brlklan ılttyi ·~ı'::-ıa:.~ Bu, yabilir. Pakat dijer tarafdan, dedlji· ni tayin •tmejl dU,UndU. olmadığından emin bulunuyor. mıı o u bldleeııiıı baha &Ok bıa-

çıp içinden yetil bir ldlçUk tlte szkar· ~.=-~: ~mİen ~- nb cibi. otomobil aahibinin evinde Adeli evine bıraktıktan eoma polia Telin öte ucunda bir homurdaıuna alt olurdu. 
c:b. Şifenin mantarı ve berinde etlke- tadL z ...... berinde de, kabartma ol.: aaklamalr iatemediji bunlardan kur- komiterlljhıe sittl, fakat komiler ye- oldu. Koıniaer bu fikre iıtirak ttml· Briban bayı. konu,...ırıa lfenblr 
ti yoktu. Briban bu titc1' alıp~~~~ rak, .;;; kellme1l okunuyordu. tu1mak için bu tenha anayı intiluıb et· rinde delildi. Ve nöbetçi poU. de yordu: bu tahmininin ae olduiwulan blc bah-
ev dl ve burnuna ıötUrllP lç 0 mif olJDUJ da akla plebilir. Bunları, Brik1AJUD emri le hare - Sir Gregori bu ı,. p veya bu te· Mtmedi. Direktöre ıtüdyoya kadar 19-

la : pek hu1Uıl, 1ert ve hiç de fena - Etiket isi his aenımnuyor dedi. mliaaadenU:le, yanımda alıkoyacajım. örillmee y lrıetde mnur- kilde karıfD1ıştır. Bu mllawbetle fU• fakat etti. Ve bilttln tiyatro .. kımmm 
olnııyan bir kokuau vardı. Adel, fU miltaluda bulundu : ıra~:!_ban X"s ile demir ~arsamı bir !c,1lt tef::: ::f ettL dp":m Briban nu da aöyliyeyim ki bu c:ivarda bir tar· o bildilimlz arabaya binerek cWe o7-

Adet aordu: - BeUd bu tlftnin otomobil ile bir tikal ur • oma, töa uııemaya in· in on e ece tay le- lada kanlı bir buu ppka buldum. 1 ııaya yola çıktıiıııı aeyretti. Bu ..... Jd. 
' _ Bu kokuyu tanJdnıu mı 1 aWruı da yoktur. Yalnu ben bu iki etti. Y ce, nUıayıt, Aclelin tokaima Uni- . • _, 

Br"ban bilmiyordu: JDUlibet pyt bfribirine yaklaftınmı· Jak Knebvon: formalı bir polll röndermeje ruı ol· ::de fU marlralar wc: Çandi'de Çl aıa gençlerin refakatinde bulunmak 
1 

• • al kokladı. yorum. - Yarm Grif kulealnde fihn çekiyo- du. - hakikaton ~a ı&ıuı tabatlıi& yeren 

~~x:~::ı:ın -:U1 - Bunu nerede baldwuurP =ı =~:... ":;:._ptoda delil, ual Briban, Knelnıortun niae daner - Bana onu yarın aabah ıönderini- bir feYdİ. 
Adıl: - Bahlettilim anum dırillff bir Vı Bribanm atlldiliUnil ıörcrek· cUSnmu Adelin bulmut oldup fite i- niz. ;ondraya telefon etti. Ytai bir ha· 
- Evet, ta kendi•L Babam ldm>:-- uçurumwada... Hatta bu 1lpnuD fimdl - Sklerimde ,WUnecek ne yar kll le demir parçamı tekrar tetkik etti, &rteei aabaJa. Briban kahvalt•ını va 

1 y~ktu.' Ç~yçeeterden unklafma-
&er-ecacı idi. KUçUkbn. bir IÜDo d.: ıu ile doludur. Fakat Pfe IU)'a dUfme· Bu alelade eeki bir kult- Klora! biltlllk bir •ehir, ve kunetll bir ederken getirdikleri ppkayı tetkik et· ~ içuı h.ıç bır lebeb olma41tmdan, 
~rde oynarken, bir dolabta flkbeni miftL Kenarda idi. Bu binim bir n11· Briban, arkadafınm aörinll kntl: sebkdl. Kafüeeea Mllba bunu 1119 ve. ti. Bribuıdan hemen bütün meaeleyl bir kaç~ IOlll'a arabam11 biDtNk 
ftte bularak açtım. Ejurder ~ilmem 1 maralı lfetf imdir. itte Ud numanlm- - HaJll', atllUnecek blç bir fOY yok. lilı ile kullamyordu 1 CSjrenmit olan Knebvort: 0 da Defllı pnçleriıı udi 11ra yola t*· 
IÖrmeteydi halim ne ol u, Yalau bu luu kul dm bu bir de- tı. 
0 fakat bu kokuyu Adet, pntasmdaa, Ud ucu kmk m&• ır • ıUn Kelepçeye ptbıce: bana mlltıblf bir - Banıeolu adamın befmcla, Lonı· 
biç ~::'Um, denl bil' levba szlrarch. Ve aordu: : = 1==1lndell emindim kunet bayte lmebWrclL Bunmı 1ırr1D1 valin evine ıittiji amuı Lav ley Fo- du ~;!:ı!!~;etr:~t~~:u::.::::: 

Bribaıı, lraflar~ı çatarak 10rdu: - Bunun ne oldupu biliyor mu- btfedemlyere& dftp"nnekta. ns pç- ıun ppkalll bul.uııuyor idi ile iki pp- .. ve ywı bir bina idi bu. B ilıun lf.· 
- KJoral biltilik nedifl IUDUd XXVJU ti. ka nerede dtflflDİIW1 Qll halde bu ........... ılar - da, --L "Jarr .. da derler " - 1 _yır -yaJ ıııı.,.. 
- Buna "'ölüm dalD1U& mk Jak Knelwort bu lnbaJI Brlklana Kule U,kuya yatımdln neı. Qrlf .. wu- deltttirme pto ile ibaiyarın ıTi arum- parken buldu. Küçük bir çayırda 1o-

Limenlarda it ıaren ıunıslar buna uatırlra: na ,e. bapei altında bulunchamwkta o- da vuku bu1mut oJmak Mımncllr. Yabud ,......._ old1ijuau öpwllll ~ 
•ık kullanırlar. Bir bardak ıu veya P · - Vallahi anlayamadım. Bribaıı teıa, içinde idL Kapalı oto- lan komiserle telefonda konuttu. Ora- - Yabucl ne? birden bire ıöremedi. Koelwort ope-
rabın içine konulan bir kaç daJDlaaı in· Gcnt im: mobüe Adeliıı umdujundan fada ebe- da yeni bir teY yoktu. Demek ki bayat Brllıuu, Enelwortwı 1raema _..., ratarle lflk ve almacak terdbleı hü-
aanı de bal ba ıltar - Bir etılni lttklJOda ......, oJda· mlyet nrmitd " Obellm benimle 11· orada tabir ae7riııi takib ediyordu. ,..,venirdl. .se .- k&ada ıOrilfU,ordu. 

r Y • •'" (SolUI varl 
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Egede taşan sular Bir talebe Cenub Anadolu tetkikleri 

çekildi 
...... --. ..... . Oteldeki yatağında Çukurovada tarihi Nam 

kalesi nasıl bir yerdir ? 
Su taşması 
bazı yerlere 
zarar verdi 

İzmir (Hususi) - Geçen hafta 
Gediz, Bakırçay, Küçük Menderes 
nehirleri tatmı,, Manisa, Menemen 
ovalariyle, Bergama ve Dikilide ve 
Ödemiıle Tirede bir kısım araziyi 
au basmıı. bazı ekimlere zarar ver
mitti. Su tapnasına uğrayan bazı mın
takalarda ekim yarıyarıya zarara uğ
ramıttır. 

11 11 1 11 1111111 1111111 1 111 11 1 

• Manisanın Menemen hududuna ya
kın olup su altında kalan eski ve ye
ni Harmandalı, Bedir, Veziroğlu, Me· 
nemenin Musabeyli ve Çavuf köyleri 
halkı yerlerine dönmüşlerdir. 

Yukarıda ve 
ıağda Küçük 
Menderea 
taf mıı halde, 
<Jf<liıda yol
da kalan tüc
car eıya•ı 

Tire civarmdaki Rahmanlar köp
rüsü kiiçük Menderes nehrinin fazla 
ıuları yüzünden aakatlanmıttı. Köp
rünün tamiri için köprü mühendisi 
B. Mutahhar çalıtmağa batlamıttır. 

Akarca ovasına tapn Menderes 
ıuları, bu ovadaki tarlaları basmıı, 
bakla fidanları su altında kaybolmut
tur. Maamafih sular timdi çekilmit· 
tir. Mahmudlar köyü civarmdaki sey
l&b ihtiyat kanalını kısmen hasara uğ
ratmıftı. Bu kanal civarında bulunan 
bir sed, ova köylerini büyük tehlike
den kurtarmı,tır. Bu seddin miihim 
kısmı, sular tarafından götüriilmütte 
de köylülerin geceli gündüzlü meaai
aile aed tahkim edilmif, Menderes su· 
larmın Tire ovuına yayılmumın ö
nüne geçilmittir. 

• 
11 111 11 1 11 1111 11111111 11 1 11 1 

----.--.-

Ödemitte de aeyl!bdan Ödemit
Adagide ıosesinde yarıklar basıl ol
muf, İzmir • Bergama tosesinde Ba
Jnrçay tarafından genit bir yarık a· 
çılmıttır. Seylibdan yol ve köprü ci· 
betinden futa zarar olmamıftır. U· 
fak tefek arızaların da tamiri netice
lenmek il.zeredir. 

Dedesini 
boğan 
kadının 

Muhakemesi bitti 

Kutamoni (Huaual Muhabiri
mizden) - Kürede, Çörekçi kö
Jilnde ıeçenlerde tüyler ürper· 
tici bir cinayet olmut Necibe a
dında bir kadm, 80 yqmdaki 
ihtiyar dedesini bojarak öld ür
müftil. 

Bu· facia davl lı:lfıdlarına göre 
fÖyle iflenmitti: 

Katil zanlısı Necibenin sek.en ya. 
'ında Ahmed admda bir dedesi var· 
dır. Hayatının son günlerini yap
yan Ahmed, kendini ölünceye kadar 
beılemek prtiyle öküzleriyle tarlala· 
nnı bir komJusuna vermittir. Buna 
fevlı:allde kızan torunu Necibe, bir 
gece dedesi uyurken zavallmın üstü
ne atılmıt ve ihtiyarı bofarak öldUr
milttür. 

Muhakemenin son celıelerinde ka
til zanlısı kadının on yatındaki oğlu 
da phid olarak dinlenmitti. Bu ma
ıum çocuk, en tq yüreklileri bile at
latacak kadar huin bir ,ekilde, anne
ıinin dedesini nasıl boğduğunu bütün 
tafsilttiyle anlatmıftır. 

Muhakeme sona ermi,tir. Son cel· 
aede müddeiumumi iddiasmı ileri 
sürmilf, zanlının türk ceza kanunu
nun 450 inci maddesine göre idamını 
latemittir. Mahkeme kararını önümüz 
deki celıede verecektir .• Agl.lı ÇHin 

Mu61ada zeytin 
budama kursları 
Muğla, 13 (A.A.) - Bodrum'da 

zeytin mütehaasısınm idaresi altm
da açılan zeytin budama kurslarının 
birincisi bet gün devam ettikten son· 
ra bitmittir. Bu kursa Bodrum ve 
millhakatından 92 kiti ittirik etmit
tir. Muvaffak olanlara zeytin buda· 
ma ehliyetnamesi verilmittir. 

Feci bir 
kaza 

lzmir (Huıual) - lkiçef!DClikte 
feci bir Jı:ua olmuttur. Altmıı y&Jm· 
da Bayan Melek erinde temizlik ya
parken taraçaya çılı:m.ıt. ora11nı temiz 
lemek için faaliyete geçmittir. Za
vallı kadın taraçayı temizlemeie ça. 
lıtırken muvuennini kaybetmı,. bet 
mnr. ~idi~ evla avlusuna 
dUpıflt w bap bir tap rutlrynak 
yaralanmıftır. Vakayı ı&en Jı:Uçük 
bir kız, lı:op.rak karakola haber ver· 
mif, Bayan Meletln tlltlln mafua· 
amda çallf&ll ıenç ottu da valı:adan 
haberdar edilml9tir. i htiyar kadmca
ğu, aıhht imdat otomobiliyle kaldı
rıldığı memleket butahanesinde üç 
saat sonra ölmlittür. 

İzmirde sokaklar 
numaralanıyor 
İzmir (Hususi) - Belediye mec- · 

tisinin evvelce verdiği bir karara u
yularak dünden itibaren İzmir tehri
nin bütün aoJı:aklarında numaralar ko
nuldukça soJı:ak adları kaldırılacak ve 
bütün soJı:aklar, numaralariyle anıla
caktır. 

Adanada sıhhi 

fırınlar yapllacak 
Adana (Hususi) - Şehrimiz be

lediyesi, halka sıhhi ekmek yedirmek 
için fırıncıları ırkı bir kontrol& tibi 
tutan bir talimatname hazırlamıttır. 

Bu talimatnameye göre, tehir da
hilindeki biitiln fırınlar aatıı yeri, 
ekmek sofutma yeri, hamur yuğurma 
yeri, mahrukat deposu, un depoıu, a
mele yatma yeri, amele banyo yeri ve 
helllar yapılacaktır. Bu kısımların 
ugart genitliklerinde bu talimatna· 
mede tayin edilmittir. 

Talimatnamede bundan batka bir
çok aıhht 9erait vardır. 

Belediyece hazırlanan bu talimat
namenin tatbiki için fırıncılara ha
ziran 938 batlangıcına kadar müsaade 
verilmittir. Bu tarihten ıonra tali
matname ahklmına uymayan fırınla

rın itletilmesine müsaade edilmiye
cektir. 

Erzurumun elektriOi 
Erzurum (Hususi) - Beledi

yenin elektrik fabrikasındaki itleri 
sona ermek üzeredir. Şu birkaç gün 

Mu§lada bahk istihlaki 
içinde tehrin elektrifi temin edilmi' 
olacaktır. Şehri oldukça tatmin ede· 

Mufla, 13 (A.A.) - 1937 yılı için. 
de Muğlaya 16 bin kilo balık gelmit 
ve istihllk edilmittir. Balıklar Dy· 
ceiiz dalyanile civarından ıelmiftir. 

cek derecede kuvvetli olan fabrika 
itlemef e batladıfı zaman teaiaatı o
lan villyet dairelerine d. elektrik ve
rilecektir. 

Ölü bulundu 
Kastamonu (Hususi Muhabirimiz. 

den) - Kastamonu lisesi talebesin
den ve Ankaranın Bala kazası tahri
rat katibi Ömer Özdemirin oğlu İb
rahim Özdemir İstanbula gitmek üze
re İneboluya gitmiştir. Talebe yat
mış olduğu oteldeki yatağında ölü 
olarak bulunmuştur. Ceblerinde 11 
gram afyon çıkmıştır. Ölümün sebe
bi araştırılmaktadır. 

Balıkesirde 
doğumevi 

Balıkesir (Hususi) - Şehrimizde 
95 bin lira keşif bedelli büyük bir 
doğumevi yapılacaktır. Binanın birin
ci eksiltmesi ıstekli çıkmadığı için, 
vilayet daimi encümeni tarafından i
kinci defa eksiltmeğe konmasına ka
rar verilmiştir. 

Balıkesir Halkevinde 
Balıkesir (Hususi) - Halkevi tem

sil kolu güzel bir müsamere verdi . 
"Hayal Sukutu" adındaki müzikal 
komedi halk tarafından çok sevildi. 

Kastamonu modern bir 
stada kavuımak üzere 

Yeni stad 60 bin liraya çıkacaktır 
Kutamonu (Hu•uıi muhabirimizden) - Şehrimizdeki Gazi 

Stadmm pni,ı.tilmeai, tribünler, ~ •ire yapılarak tam mocl ... n 
tekle sokulması i~ln (bO bın) lıra ıarte'1a ......... o; :.-,.. ..,4 _ _ 1 ••• .ı : •• 
Stadın plinkotesi Nafıa müdürümüz tarafından yapılarak T. S. 

K. ıenel m e rkezine gönderilmit· ı mı da gelecek yıl yapılacaktır. Bu 
tir. Şimdiki haliyle bile birçok yılki intaat için T. S. K. genel mer
viliyetlerimizde benzeri az olan kezinden {5000) lira gönderilmiştir. 

stadımızın alacağı yeni tekil cid- Bu yıl hususi muhasebe büdcesine 
den çok güzel olacaktır. (~5 bin) lira koyacak ve T. S. K. da 

bır o kadar yardım yapacaktır. Bu su
(60 bin) liralık işin {35 bin) lira- retle stad iki yıl içinde bitirilmiş o

lık kısmı bu yıl , ( 25 bin) liralık kıs- lacaktır. 
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Yurddan 

Anavarza kalesin in sur kapısı 

Adana (Husuıi Muhabirimizden) - Çukurova, yani Eti 
verdiği öz ismiyle KIZ-VATNA bölgesi, kalelerle dolu bir 
dir: Karzaa kalesi, Beylan kalesi, Namrun kalesi, Anavarz• 
lesi ilh ... gibi .. 

Tarihi bakımdan d<"ıha evel, ehemiyetle ele alınacak 
Namrun kalesidir. Bu isim, aynı zamanda Terses'in güzel bir 
lasına da verilmittir. 

Namrun kalesi itte bu yayla- .--------------'1 

nın bir ucunda yer almıı, muhte- Bir amele 
tem ve esrarlı bir tarih yapısıdır. 

k ·ı ıe o··ıdu·· Bu kalenin hangi tarihte yapıldı- aza 
ğı malfim değildir. Diğer kalelerde 
olduğu gibi burası da her devirde 
birçok muhariblere sığınak olmut ve 
muhtelif asırlarda tamir görmüttür. 

Kırat Leon da düşmanlarından 
kendisini korumak için bir müddet 
bu kalede kalmıttır. Kalenin iç k11-
mındaki bir takım iıaretler bunu is
bat etmektedir. 

Langloa isminde bir seyyah bun· 
dan yüz sene evet buraya gelmiş ve 
seyahatnamesinde bu kalenin ermeni· 
ler tarafından yapıldığını kaydet
mi,tir. Halbuki bu çok yanlıttır. Son
ra anlatılmıştır ki bu seyyaha rehber· 
lik eden adam bir e~ni köylüsü 
imitl Aynı ıeyyah esasen Beylan 
kale ve Anavarza kalelerini de erme
nilere maletmekle cehaletini göster
mittir. 

Namrun kalesi Tenes'in altmıt 
kilometre yakinındadır; civarındaki 
diğer eserler de bunun Etilere aid ol· 
dutum& labat etmektedir. Bu hnu. 
h,.nib: kativetle ifade edilemezse de 
Namrun kalesındekı mımarı ı ..... - -
ti yapılarına çok mil,abihtir. Eauen 
bu kalenin tahmin edilemiyecek b
dar eski olması ve Tarıus civarında 
bulunması da buna mühim bir delil
dir. 

Kalenin çok tamir ·görmüş olması 
ne yazıktır ki tetkikleri birçok defa 
yanlış vadilere saptırmıftır. 

Bu vaziyet ancak bu havalideki 

Erzurum (Hususi) - Erzu 
Sıvas demiryolu hattı inşaatındJ 
inci kısımda çalışan ameleden 
pehlivan oğlu bir kaza netice 
vefat etmiştir. Böyle kaza neti 
de vefat eden bütün ameleye ol 
gibi Kaidirin ailesine de 500 liri 
minat verilecektir. 

NiOdenin elektri§İ 
Niğde (Hususi) - Şehrimiz 

trik tesisatı iti bütün hızı ile 
mektedir. Direk dikme iti t 
bitirilmi' ve Ana caddelere di 
direklerin telleri de çekilmiştir. 

Havanın hazan Jcarlı, bazan 
murtu gitmesine rağmen İf, bir 
bile tatil edilmemiştir. Montaj 
yakında bitirileceğini umuyoru•· 

hafriyatın neticeıinde belli ola 
Kalenin içi.ncHı bulunan mafara 
larının nereye kadar uzandığını 
-- ·" ·---- 'Q .,.,., iitl'h~" rK1ar 
minlerine göre, Ç~uroval'ını 
kaleler gizli yollarla biribirlerine 
lıdırlar. Bu ihtimal Namrun 
nin Terses'teki büyük kanaliza 
tarla alakalı olduğu zannını da 
mektedir. 

Bu hususta kati olarak müspet 
ya menfi bir hüküm vermek d 
olamaz. • Nihad Tanıüner 

.. 

resimler 

Kastamonunun tarihi kalesinden bir görünüı 
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Bir ingiliz gazetecisi diyor ki: 

·"Atatürk bize,, 
''bir moclel . ,, 

(Başı 1 inci sayfada) 
falar nauırdır. Ataturk, hakı.kı emper
yalızmin kendi vatanında ve keodı mil
letinin saadet ve hürriyetinde olduğu-
nu takdir etnıiJtir. 

Atatürk, bilhassa politika teori'leri-
ni öğrenerek yetişmı' değildi. F~kat 
O, otomatik olarak ıaded dıpndakı her 
teyi bir tarafa bırakıp doğruca hedef 
ve manada gitmenin yolunu bulan na
dir dimağlardan birisine aahibtir. O, 
biribiriyle uzlaşmıyacak şeyleri uzlaş
tınnağa çahpıak teklinde t~.zahür e
den umumi .zaaflardan tamamıle a.zade
diı. O kararını verir ve hiç bir pif
ınanhk duymaksızın lojik neticeye 
varıncaya kadar çizdiği yolda yürür. 

Fakat kendi elinde aermayeai bu
lunnuyan ve imparatorluğunun birçok 
parçaları elinden çıkan yoksul bir 
memleket, kendini kuvvetlendirmek i-
5in nasıl olur da ı cnebi yardımından 
ı;ı.üstağni kalabilirdi? 

"olabilir,, 
terle mübadele edilmesi Gladston'ların 
belagat göstermeıine vesile olan ırki 
münaferetleri ortadan kaldırmıttır. 
"Katli.imlar" la "idarei hükümet" eski 
rejimin bir günahı idi. Yeni ana kanun, 
ırklar arasında bir ahenk vücude getır
miıtir ve bu daimi olacaktır. 1ngiıteıe
deki liberallerin eski anti - türk poli
tikasının modası geçmittir. 

Hiç k~e, Türkiye hükümetinin bi
zim manada demokrat olduğunu iddıa 
edemez. Fakat tahsil görmüt bir tür k, 
konuşurken muayyen hükümet şekil
lerine inanmaktan ibaret olan demok
rasi ile halkın faydası ve iyiliği için 
çalışmak demek olan demokrasiyi biri 
bırinden ayırd eder. Onlar, halkın iyi
liği için çalışan bu nevi demokrasiyi 
"halkçılık" diye vasıflandırıyorlar ki 
Bentham'ın "en büyük sayıya en bü
yük iyilik" diye anlatmak istediği şe
yin güzel bir ifadesidir ve bu hususta 
Atatürk'ün hükümeti, bazı garb de
mokrasilerini utandırabilir. 

O, hakiki demokrasinin talim terbi
yeden batka bir temeli olmıyacağını 
bilir. Bu da biraz zaman ve tecrübe, bi
raz da mekteb meselesidir. Zaman ken
di kendisinin efendisidir. Fakat talim 
ve terbiyede Türkiye'nin siyaseti bi
zimkinden daha ceauranedir. On üç ya
tına kadar olan bütün çocuklar için 
tahsil umumi ve mecburi olduğu gibi 
ilk mektebten üniversiteye kadar bü
tün devlet mekteblerinde tahsil mecca
nidir. Bi.itiln tahsilin yüzde doksan do
kuzu da devlet tarafından verilmekte-

dir. • 

INCILIZLER VE TORKLER 

Devlet, kendiai ıermayedar olmalı 
ve kendi teeşbbüsleriyle para kazan
malı idi. Bu, garb memleketlerinde 
her hangi ufak bir it sahibinin işe bq
layışı şeklinde batlamalı, sonradan ka
zanacağı paralarla devlet, kuvvetlen
nıeli idi. Bu kararda hiç bir aosyali.zm 
teoriai yoktu. Türkiye' de hususi te~b
büsler, inkişaf etmekte ve dııarıdan 
borç almakta serbcttirlcr. Fakat devle· 
tin kabul edebileceği yegane ecnebi 
aermayeai ihracat kredileridir. Bu, 
aerbestçe nasyonalize edilir, fakat ye
ni teşebbüalere girişmek için lazım o
lan parayı e!de etmek için. Devletin 
~erdıği misali takib eden millet de 
müşterek sermayeyi arttırmak için pa
l'& toplamağa teıvik olunur. 

MiLLi KAYNAKLAR 

Kendi kendini idare etmek hususun
da uzun tecrübe ve pratiği olan bizim 
gibi memleketlerde demokratik hürri

Atatürk iç.in dışarıda eski Hidiv gi- yet, "kaide" den bqlayıp "re'ae,, doğ
bi kimselerden istikraz etmek ve her ru çıkar. Tecrübesiz memleketlerde i-
hangi yeni bir devlet reisi gibi genit se demokrasi tohumunu "re'ı,, den ve
ıeklamlar yapmak kolaydı. Fakat O, rip, zemini de talim ve terbiye vasıta
memleketi yeniden yabancı kontrolü siyle hazırlamak çok akıllıca bir hare
altına sokmak istemediği için ol-
duiu kadar, bir memleketi kendi geli- kettir. Bugünkü sistem, Türkiye' de i9-

uı:u 

Son yağan karlardan aonra 
Ankara'da oldukça tiddetli 
aoiuklar ba.flamıttır. Derece 
hemen daima nlırın altın· 
dadır. Bu •Ütunlardaki re· 
•İmlerde bir havuzda lıakı
ye altında eriyen buzlann 
güzel manzarıuını RÖriiyor
aunuz. 

9.cu Halkkonseri 
Cumhur Batkanlığı Filarmonik 

Orkestrası tarafından 

Müzik Öğretmen Okulu konser 
salonunda bugün saat 20,30 da ve ya. 
rın saat 15,30 da verilecektir. 

ŞEF: ERNST PRAETORİUS 
1. - Maurice Ravel (1875 - 1937): 
"Ma M~re l'Oye", 5 çocuk parçası. 
a) Ağaçlıkta uyuyan Güzel'in Pa

vanı 

b) Parmak Çocuk 
c) Laideronnette, Pagodların kıra

liçesi 
ç) Güzel kızla çirkin hayvanın mü

aahabesi 
d) Peri bahçer.i. 
2. - Franceaco Barsanti (1690 -

1760): 
Concerto Grosso Re majör, 2 Obu

va, trompe timbal ve yaylı sazlar için, 
op. 3, Nr. 10 Adagio - Allegro - Lar
go • Allegro - Andan tino - Allegro. 

10 dakika dinlenıne 

1Jyle ödemeğe muktedir olamıyacağı liyecek demokrasiye en uygun usuldür 
feyleri almağa mecbur etmemek için Politika bakımından geri ve tecrübe
de yabancılardan reami iıtikra.z yapıl- aiz olan memleketlere ne türlü muame-

le e · snuına aıuaru bııl~'---~.;..-J~.==~~~!1!~~~~~~~~18.f· nu, l'11rldye ıibi. bir memleket- H mOdel olabilir ve ken· 
•• - , .. ,_ .. OoeU (1840 • 1876) t 
Senfoni Fa majar, op. 9. 

te çok (Uç bir prensiptir. Kemle· dlainden bir çok feyler öjnnebilirb. 
kette hükümetin elinde bulunanlar· Orta sınıftan bir ingilizin kafaam
dan bAfka toplanmıı bir sermaye de dan Türltiye hakkındaki yanh9 kana
yoktur. Hükümet, bir takım reklam- atleri çıkarmak için kifi derecede aöz 
larla milleti para biri.ktirmeğe tetvik söylenmiıtir. Bu iki ırk, her ne zaman 
etmekte, elinde bir takım ticaret itleri biribirleriyle temasa 1elmi9lerse ara: 
)>ulunduğu gibi, milli kaynaklardan larında muhakkak phsl bir hOflanma 
daha iyi faydalanmak için yeniden bir kendini göatermi9tir. F~t Türkiye'· 
jalcım ifleri eline almağa imkan. ara- den yana aiyuet ıüden muhafuaklr 
_.,.ırtadır. Bütün bunlar, umumıyetle partili, eski rejimin günahını çekmit
~ k dah b" ük tir. Türkiye büyük harbta alman
~akdir edildiğinden ço a uy }arla ittifak ettiği zaman, aradaki ana-

Jtl~~deniz kıyılarında kömür var· nevi dostluğun bir daha canlanamıya-
4! • Anadolunun bir çok yerlerinde caiı aznnedilmi9ti. 
~ır ve sair ınadenlerin mebzul bu- Fakat tarihte bir çok defalar, imkin-
lunduğu muhakkaktır. su: görülen fCyler mümkün olmuttur. 

A .. k büyük bir cesaretle kendi Harb zamanında Türkiye'nin en acı 
rrata~:~ 'inkip.fı içi~ en .~etin yolu düpnanı, timdi onun en hararetli da.
ıaeçmi§. fakat bugün bıle goze çarpar tu olmuıtur. Çarpıpn menfaatlerimiz 
bir takım terakkileri temine muvaffak olmadıiı gibi, bir çok yerlerde menfa-

atlerimiz biribirinin aynidir. 
olmuttur. Fakat ondokuzuncu asırda hükümet: 

DEMOKRASi ler oyununda bir heaabtan ibaret olan 

Şimdi basit ekonomik pr.enaip- bu dostluk, timdi politik bir sempati-
1 A nin aatlam ve emin temeli üzerine ku· 

lerden siyasi prensiplere geçe ı~ . - 1 
ptürk'ün siyasetinde sert '!e ~al~.s bır ru muftur. 
iSz vardır. Bunau.z da hiç bır hukumet, Türkiye, bizden bir çıkar beldemi· 

naınaz o yor; bize bir teY de verecek delildir. 
l'ürkiyede uzun zaman tutu ".ki- Fakat demokrat ve ileri bir memleket 
nun iuninin etrafında bir takım bi • sıfatiyle yalnız resmi lngilterenin de-
7eler toplanmıttır. ğil, politika aabıasında ingifü mille-

Eier demokrat d ye bir JCY vana. A· tinin sempatisini arzu etmektedir. 
taturk demokrattır. Haremın k~ldırıl-muına, kadın hürriyetine, fesın kal- BlR SUUI SiY ASETl 
dmlmasına ekonomik prtlal' . y~dım 
etmittir; fakat Atatürk idaresının ru
hu ıerçekten demokrat ol~a ve bu 
ruh bütün halka nüf u.z etmeınıt bulun
Nydı, biıtün bunlar imkinaı.z. olurdu. . 

Türkiyede sınıf ınücadeleaı yoktu~' 
eeki ariıtokraai gitmittir ve orada bı
. &ım memleketten çok daha az aınıf far-
kı gözetildiği gö.ze çarpar. 

Eier biribirinizden hoşl~~ız 
ba

w • • an hamalın elını sık-
ca11nı1ı tafıY 

manı.zdan daha tabii bir şey yoktur. 
İki misal verilebilir. Türk .~ ~-

. · b ·t·· turklerın 
nununun ilk prenaıpı, u ~ . 

. d r Bu buım mem-
naayonalıst oıaıaaı ı · '. . 
leketle Türkiye araaındakı eskı abcnk-
ıizliği i.htilih ortadan kaldırmıtt~r. 
Lo d C

• bı ibtililci liberallerın 
y orç gı ,. b ad 

kanaat ettikleri, Gladıtone 10 ag a 
ba J"ukalın& göre türkler, ken· 
d" ıı~~~~~· 1 daiına zulmederlerdi. 

1 t~ına "''""ai bir te· 
Artık zulüm yoktur. Her-:-~ . 
ba, iater hıriatiyaıı ,ister milsluman. ıa
ter rum. iater ormeni olsun, nasyona-
list olmak suretiyle türk olur. 

Ve bu sempati, yalnı.z Türkiye tara
raf ından istendi ti için değil, yakm 
,.rkt&ki yeni kuvvetler, yanht heaab 
edilmedikçe, bizim tarafımı.1dan da e· 
airgenemez. 
Buıüiılerdc hiç kimse, çok uzakları 

göremez; fakat Türkiye cumhu~ rei· 
sinin bütün ilhamlarında ve ıılcrınde
ki muvaffakiyet ,.rtlarında sulh fik
ri kendini göatermittir, 

Bizim doatluiumuzun ve kuvvetli 
donınmamı.1m ,arkt Akdenizde ga
ranti edcceii sulh, bizim için oldup 
kadar, Türkiye için de büyük bır tey-

dir. 
Türkiye ile Yunanistan aruındaki 

rekabet, ortadan kalkmıt ve her iki 
millet, kendi faziletlerinin de kusurla
rının ayni ve biribırini tamamlayıcı 
olduğunu takdir etmiflerdir. 

Eter yahudi Filiıtin de bu antanta 
üçüncü bir ua olarak girecek oluna 
prkın eski ,eref ve bqmeti tekrar ııe
ri gelecektir. 

ATATURK 

a) Allegro moderato 
b) İntermezzo, Allegretto 
c) Adagio, ma non troppo lento 
ç) Finale, Allegro con fuoco. 

SON 
Gelecek konser 21-1-938 cuma (Unü 

saat 20.30 da ve 22-1-938 cumartesi 
günü saat 15,30 dadır. 

11 Trak 11 vapuru 

denize indiriliyor 
btanbul, 13 (Telefonla) - Alman

yada inp halinde bulunan gemileri
mizden birincisi pertembe günü mera
simle denize indirilecek gemiye Trak 
ianıi verilmittir. Vapur 2500 gayri sa
fi tonluk ve 13,5 mil süratindedir. 
Martın 18 inde teslim edilecektir. 

§ 

na kadar da Türkiye'nin cumhur reisi 
kalacaktır. 

Her ne kadar Türkiye'de tek parti 
varsa da tek parti içinde de bir takım 
hOfDudsuzluklar ve istikbaldeki mu· 
vaffakiyet çareleri için bir takım ibtl· 
Jlflar bulunabilir. Böyle oldup halde 
ben, Türkiyede en ufak bir tenkid 
sözü dahi duymamıtımdır. 

Atatürk, eakimi§ ilimlerı. lüzwmuz 
yere kafasını yormamıt olduğundan 
dolayı daha taze ve daha cesur dütü· 
nen adamlardan birisidir. Çünlrii eski 
ilimler, çok defa tüpbeleri ve te
reddüdleri, ziyadesiyle, belleyebilir. 
Fakat ne kadar keskin olursa olsun, 
hiç bir ticldetli .zeki, büyük bir ,U.l· 
yet kudreti olmanızın, onun bugünkü 
mevkiini elde edemezdi. 

Resmi münasebetlerinde gayet va· 
kur olan Atatürk, icabında, milleti 
ile birlikte, netelenir. 

Tlirkiyede herkes ondan bahseder. 
İatanbul ve Ankara'da herkea onu 

tanır ve iuni etrafında birçok hayran· 
lık hikayeleri anlatılır. 

Vücudca kuvvetli yapılı ve orta boy· 
ludur. Gözleri mavidir ve bunlarda çe
lilrten bir kalite parıldar. Hiaeiyatı, 
konuturken değil, susarken kendini 
g&terir. Kendisiyle görüttüğü VinO
sor dükünden çok hotlanmııtır. Hara
retli ve gayretli bir mbacı vardır ve 
sadık bir doattur. 

lnıiltereye 00.t olmuttur ve doet 
kalacaktır. Onun bir memlekete olan 
doetlutu ve hayranlıtı, ayni aiyuet 
müeueaelerine malik olmayan millet· 
ler arnında bir doatluk te,ekldil ede· 

IRKI MONAf'f.RETLER 

Yabancı ırklarla meık(ln bir takım 
• _ 1den ıunaaı Anado-

memleketlerın c- çı .J.:1r· ürk 
ludaki rumtarın Yunaniltanu.aı t • 

Atatürk, fimdi elli y .. larındadır ve miyeceii hakkındaki antitezin boflu
teaadllfl bir .1iyaretçinin bi.r fikir ser· tunu belirten bir delil diye ıöatcıilc
clctmcp hakkı yatll, bayatmm toııl&· bilir. 

-
1111111 llMklııı 

tııın..sı 

dl girlllleCek 
(Baıı l inci sayfada) 

rarunnın neticeleri bu meaelede mühin 
bir amil olabilir. 
Negüı'ün maiyetindekilerin 

/ooliyeıi 
Şimdiki halde Negüa'ün etrafındaki· 

ler, Habetistan fethinin tanınmuıM 
mani olmak için Londrada fuliyet sar• 
fetmektedirler. Haıbet elçiai B. Mu· 
ten, dün B. Kadoıan'a müracaat ede
rek Haile Selauie'nin 1ngiltereniıa 
habe9 fütuhatının tanınmasına müıma• 
naat için vermit olduğu karara olan iti• 
madmı bildirmi9tir. 

Politik mahfiller, B. Çetriberlayn'in 
etrafındaki zatların B. Eden'in etra• 
fındakilerden ziyade, İtalyanın lqil• 
tereye kar91 daha ziyade uslaflMia 
mail olması prtile İtalya ile bir an
laşma yapılmaaına taraftar oldukları 
mütaleaaındadır. 

Maamafih aynı mahfiller, B. Çem
berlayn, italyan - amerikan ticaret ıö
rlifmeleri miln•ebetile Vatingtonua 
ha~ fütuhatını tanımaktan imtinaı 
keyfiyetinin tesiri altında kalmıt ol• 
duğunu sanmaktadırlar. Gene bu mab• 
filler, bu imtinaın İtalya lehindeld 
duyguları malılnı olan cenubi Ameri• 
ka cumhuriyetleri üzerinde de tesir ic• 
ra edebileceğini ilive etmektedirler. 

Kabinenin Cenevredeki delegesine 
sarih malfunat vermiyeceği ve mümetı· 
silin hattı hareketinin geniı ölçüde hal 
ve ,artlara ve Cenevrede icrası dütü· 
nülen husuai görüf1I1elere ballı olaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Cenevre' de koruey 
ıoplanıuma luuırlılc 

Cenevre, 13 (A.A.) - Milletler ce
miyeti ubından olan devletlerin dq 
bakanlarının ekserisi, konaeyin pazar· 
&esi günü batlıyacak olan toplantı dev
reeine İftirik etmek üzere buıunıerde 
buraya gıeleceklerdir. 

Mühim ifler ıör.üfül«slc 
Cenevre, 13 (A.A.) - Puarteai ı&

nU bafhyacak olan konaey toplantıeı 
dolayıaiyle Cenevrede vukua gelecek 
siyui görlif1I1elere çok büyük ebemi• 
yet verilmektedir. Azi devletler dıt 
bakanları toplantı devr~inin baflama· 
11ndan önce toplanarak aralarında u• 
ıun uzaôtye. görÜlebtlmek için huı\lll 
tertibat almıglardır. 
Bu~ öiJ'enildijine pn Delbol 

ile Eden de aralarında puar ıünil için 
Cenevrede randevu vermifleniir. Bek. 
ile konaeyin diler bası azllan da o 
gün Cenevreye gıelmİ.f bulunacaklar
dır. 

Japonlar Yangçe nehrini kapadılar 
seyir ve seferi kontrol ediyorlar 

Diler taraftan Scwyetler birlıiiln
den bildirildilin• ıöre, teamül dı9m• 
da olarak, Sovyetler birlilini koDHJ
de Litvinof veya Potemkin deiU. fa• 
kat Parla büyük elçiai Suriç teımll ey-
liyece&tir. 

iki İngiliz vapurunu daha 
tevkif ettiler 

Litvinofun ve Potemkinia plmqi-
9ine reeml aebeb olarak mebu9 intiıbab 
edilmitbulunan her ikiainin de yillmek 
Sovyet mecllainln ilk toplantı defte. 
sinde buluamek arzuları gtieteriJmek
tedir. 

Romanya dıı ifler blılwıı Mlc:elllo, 
bu sabah buraya VMıl olmuttur. 

(Bqı 1 inci •y/ada) 

Şangbıaydaki japon general konao
losu tarafından buradaki yabancı kon
aoloslarmın en eskisine bir nota gön
dererek serbest aeyriaefere müsaade 
edilemiyeceğini, çünkü böyle bir ha
lin japonların asked harek&tını ifkil 
edeceğini bildinni,tir. Maamafih bu 
nokta, japon donanmasının Yangtse 
nehrinde yabancı gemilerin aeyriaefe
ri meselesini sempati ile nazarı iti· 
bare almağa ve kafileler tetkiline mü
saade etmeie imade olduğunu kaydet 
mektedir. 

Japon beyanatı, burada japonlarm 
Yangtae nehrini diledikleri aaman a
çıp kapamak hükını taleb etmekte 
oldukları ıuretinde tenir edilmekte-
dir. İngiliz aeyriaefain idareleri bu 
talebe tiddetle itiru etmektedirler. 
. Royt~r ajansının iyi bir kaynaktan 
öğrendığine göre Yangtae nehrinin 
kapatılması hakkmda Tokyodan e. 
mirler verilmittir. Ancak mahallt ja
pon makamları, inailiz kumpanyala
rını tatmin etmek arzuıundadırkr . . 

Japonlar ıara/ından ıe"ld/ 
edilen wıpurlar 

Tokyo, 13 (A.A.) - Domei ajansı
nın Hakaddayteden alarak neırettili 
bir habere göre Tsugarn boiazındaki 
memnu mmtakaya giren 2931 tonila
toluk ingiliz Moller vapuru ile diler 
bir vapur japonlar tarafından tevkif 
olunmuftur. Bu vapurların fırtmadan 
buraya aıfındıldarı nnnedlliyor. 

Çin tayyareleri ilci top ç.eker 
batırdılar 

Hankeu, 13 (A,.A.) - RellDl teb
lil: Çln tayyareleri Vuhu'dan kalka
rak laikianp varmak tefebbllaünde 
buluma iki dl..-ı ıtopçelııorinl ... 

tınnııtardır. 
On bir japon tayyaresi, dün Nan· 

ning ve Kiangai üzerinde uçmutlar-
dır. Bunlardan iki tanesi, Çin tayya
re topçuları tarafından dütürUlmllf-
tür. 

Çin kıtalarr, puarteai günü, Tsin. 
fu • Pukov demir yolunun kırk kilo
metre prbında klin Çuanıçiası yeni-
den .1aptetmi9lerdir. 

Çinliler mukabU ı.aarrum 
hasırlanıyorlar 

Şanghay, 13 - (A.A.) - Çin kay
naklarından alınan haberlere göre 
Çinliler, Tien-tain-pukov demiryolu 
boy\lılca mukabil bir taarrus icraaını 
tasavvur etmektedirler. Bu yol tın
rinde 230 kilometrelik bir gedik Ha· 
ufOW'un 9imal ve cenubunda barek&t 
icra etmekte olan japon kollarmı bi
ribirinden ayırmaktadır . 

Çang • Kay - Şelı:, Çin kıtaları:nı 
teftif etmek üzere tayyare ile H•uto
vu'ya citmiıtlr. 

Marepl, Chantunı valisi general 
Hancfuchu it. görtıpıllfdlr. 

Hatay~ raa.reı 
Brüksel, 13 (A.A.) - Emekli bin • 

hafı Houue millıetler cemiyeti koue
yi tarafmdan Hatay seçimine nennt 
etmeye memur edilmiıtir. Binblıfı 
Hou• yunan • bulgar mübadele ko
misyonu reialiiinde ve sonra da ı .. 
panyada müphid olarak bulunmuttur• 

Denizden bir cesed 
daha çıkanldı 

btanbul, 13 (Telefonla) - Bu M
f&Dl galata yolcu salonu &ıllnde de. 
nbden bir ceeed çıkarıldı. C-dln 
2 hafta ewl kaybolan Simlcki Ah• 
med namında birine aid oldup lllla
tılmı,ırr. 

haberi vermektedir : 
İmparatorluk meclisinde Çin'e barb 

ilin edllmeai meM•i bahis mev.11111 
olmufl& da bu mevm ciddi bir tarzda 
ıörUtülmemittlr. 

Meclla aplıdaki kararları wrmit• 
tlr t 

1 - Munkk&t Pekin hWdlmetinla Madam Çan11-Kar-Selc 
Bun.ı-Kong'a gitti metrU Çin hilkilmeti olarak ıanmmv\ 

2 - MarCfal Çanı - Kay • Şek na• 
Hong • Kong, 13 (A.A.) - Ma~ dindeki japon elçisinin geri çafırd• 

Çan • Kay • Şek, bu gün tayyare ıle muı, 
Hankov'dan buraya gelmiıtir. B. So-

0
_..,,.un ailesi eeki maliye nasın T. v. 

3 
- Çanc • Kay Şek hWdlmetlnilı 

•• tanmnMm!Mn. 
SOOftl •• madam Çan • Kay • Şek'in Uç 
kıs kardetl hali huırda Honk • Koni'· 
da bulunmaktadırlar. 

imparatorluk lcon/eraıuında 
11örilf ülen ifler 

Şanchay, IS (A.A.) - Daha tetJ
yUd etmlyen bir Çin haberine cBn 
Şantung Y&llai ıeneral HanfufU, Tal• 
enm • Yenp demlryolu mmtakum· 

Londra, 13 (A.A.) - Deyll Herald da mukawmett• bulumnıyanık Tst.. 
psete9l, Tokyodaki ul&lılyettar iDi • nmm lraybma eebebl,.t o •dil'0 d.M 
haftMM aldıiı ..SOımlılıl t.tl11dıa .. ...,. tM11f edllLv'td•· 
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Ankara - lstanbul maçları 
• 

İstanbul takımı bu ayın 
21 inde geliyor 

Nihayet lstanbul futbol muhtelitinin Ankaraya gelmesi habe
ri gerçekletti. Oğrendiğimize göre, lstanbullu futbolcular bu 
ayın 21 ine rastlayan cuma günü Ankarada bulunacaklar ve cu
martesi, pazar günleri iki maç yapacaklardır. Atağıya koyduğu
muz tebliğle geri bırakılan şild maçlarının tehir sebebi bu suret
le anlatılmıt olmaktadır. 

İzmir muhtelitinin de bu turnova
ya girmesini temenni etmiştik. İzmir 
takımları tik maçlarının ikinci devre
ai oyunlariyle meşgul olduklarından 

bu dileğimizin yerine getirilemiyece· 
ği anlaşılmıftır. 

Ankara • İstanbul futbol teması 
tahakkuk edince alil.kalılar derhal fa
aliyete geçerek takımı hazırlamağa 
ba'lamışlardır. Bir müddettenberi 
rahat11z bulunan futbol ajanı arkada
tımız B. Ferid Karslıya vekillik et. 
mekte bulunan atletizm ajanı B. Ke
rim Bükey, muhtelit• girecek oyun
cuları teıbit ederek kulüblere bildir
mi9tir. Ekzeraizler şehir stadyomun
da yapılacaktır. Davet edilen futbol
cular afağı yukarı Bükre§ muhteliti
ne kar91 oynıyanlardır. 

Bükret muhtelitine kartı elde e
dilen iyi neticeden sonra, İstanbul 
takımı ile kar§ılaşmış, geçen senele
re nazaran Ankaranın futbolda ne de
rece ilerlediğini göstermek bakımın
dan çok faydalı olmuştur. 

Lilk maçları henüz bitmedi. Ta
kımlar maça hazır bir vaziyettedir. 
!er. Futbolcularımız da an(orm bir 
hale gelmiflerdir. Bükre§ maçı dola
yısiyle de nasıl bir muhtelit çıkarıla
cağı tecrübe ile sabit olmuştur. 

Futbolcularımızın ckzcrsizlcrini , 
alikalıların hazırlıklarını tetkik ede
zek gelecek sayılarımızda okuyucu
larımıza bu maç etrafında daha ge
nif malGmat vereceğiz. 

Şilt maçları geri bırakıldı 
Bölge futbol ajanlığından: 
Başlaması evelce kararlaştmlmıı 

olan Ankara C. H. P. tild maçları gö
r!llen lüzum üzerine geri bırakılmış
tır. 

Günet • Muhafl7.giicü 
paun kartdatıyorlar 
Reaınen kurulutundan sonra, der· 

hal faaliyete .geçen Güneş Kulübü, 
bu pazar günü Ankarada ilk futbol 
karıılafmHını yapacaktır. Verilen 
mal(lmata göre, bu ilk maç, bölgemi
ain en kuvvetli kulüblerinden Muha
fızgücli takımı ile olacaktır. 

Güneşin nasıl bir takım çıkaraca
ğını bilmediğimiz için, maçın netice. 
ai bakkında bir düfünce ileri süremi· 
yoruı. Ancak, güneşli idarecilerin 
apor aahasındaki tecrübe ve bilgile
ri bizim için kafi bir teminattır. Bu
na nazaran, pazar günü şehir stadyo
munda güzel ve heyecanlı bir maç 
aeyredeceğiz demektir. 

Lik maçları iki 
devreli mi oluyor ? 

Mlll! kümeye girecek takımların 

iki devrelik lik maçiyle tayin edilme· 

Yüksek Sovyet 
meclisinin ilk toplantısı 

Moskova, 13 (A.A.) - Yüksek 
Sovyet Şllraıiyle, nasyonalitesi ıov

yet mecliıi reisi ve reiı muavinlikle· 
rinin ıeçimleri bitmiştir. D!in yilk· 
aek ıovyet mecliıi ilk toplantıaını 
yapmıf ve bu, memleketin her tara
fında büyük miting ve şenliklere ve· 
aile olmuttur. Dünkü celıede ilim a
kademisi azasından Profesör Otto 
Şmid parlak bir nutuk söylemiştir. 

Profeaörün teklifi üzerine bir dış if· 
ler komiıyonu teşkil edilerek bunun 
reisliğine mebus Bulganin seçilmiş· 

tir. 

Klipper tayyaresinin 
yandı§ı anlaşıldı 

Va§ington, 13 (A.A.) - Muazzam 
Klipper deniz tayyaresinin yandığı 
tebeyyün etmi§tir. Bir amerikan gemi· 
ıi tayyarenin enkazını Pagopago ada
sına götilrmüıtUr. Tayyarenin düttü · 
ğü yerde bir çok köpek balıkları bulun 
duğundan, tayyarede kilerin cesedle -
rini bulmak dahi kabil olamıyacak. 
tır. Tayyarede be§ kişi bulunmakta 
idi. Kaza bir yangın neticesinde vu. 
kua gelmi§tir. Amerika ile Samoa ada
aı araaındaki tayyare seferleri nisana 
kadar tatil edilecektir. 

si hakkında bir müddettenberi Anka· 
radaki sporcular arasında m!inakaşa
lar cereyan etmekte idi. Bu dütün
cede olanlar, bölge şampiyonlarının 

üç beş karşılaşma ile tesbiti, kulüble. 
rimizin bugünkü çalışma tarzlarına 

göre, iyi görmiyorlardı: "Tamamiyle 
amatör olan gençlerimiz, tik maçla· 
rının başlangıcında formlarını bul· 
muş değildirler; kulübler ancak iki 
üç aylık çalışma ile kendilerini bulu
yorlar0, diyorlardı. 

Geçen sene Ankaradan mim kü
meye giren takınıların bu yıl iyi ne· 
ticeler alamamaları bu münakaşaların 
çıkmasına sebeb olmuştu. Bu düşün· 
cenin doğru olup olmadığının müna
kaşasını başka zamana bırakarak oku· 
yucularımıza bir haber verelim: 

Öğrendiğimize göre, Ankara böl
gesi, bu sene milli kümeye girecek 
takımların vaziyetini değiştirmiyerek 
ikinci bir devre lik maçı daha yap· 
mak ve bölge birincisini bu suretle 
tesbit etmek d!işüncesindedir. 

Eğer, İzmirde olduğu gibi, lik 
maçlarının iki devrede yapılmasına 

bugünlerde karar verilirse fikistür 
birkaç gün sonra ilin edilecektir. Ta· 
bii bu suretle de milli küme ve tild 
maçları geri kalacaktır. 

İhtlllflı ma~ların 
neticesi ne olamk 1 

Demirçankaya - Harbiye idman 
yurdu maçı, lisanı meseleai yi'.z!inden, 
geçen pazar günü yapılamamıştı. An. 

kara spor - Gençler birliği maçı da 
3 - 1 Gençler birliği lehine devam e • 
derken ikinci devrenin 35 inci dakika· 
sında inkıtaa uğramııtı. 

Birinci maç için: "Hakemin oyunu 
oynatmaması bir hatadır; maçın tek

rarı lbrmdır.,. "Lisans göıteremiyen 
Demir çankaya hükmen mağlCıbdur ... 
mütaleaları ileri ıürülüyordu. 

İkincisi için de : "Hakem maçı tatil 
etti.., 11Ankara sporlular sahayı terk 
ettiler.,. deniliyordu. 

Pazartesi aayımızda hlldiseyi kay
dettikten sonra, idarecilerin bu mese
leyi nasıl halledeceklerini merak etti • 
ğimizi yazmıştık. Öğrendiğimize gö
re, hakemler raporlarını futbol ajanlı • 
ğına vermişlerdir. Ajan bu raporları 
tedkik etmi§ ve bir kere de bölge heye· 
ti tarafından gözden geçirilme•ini is • 
tiyerek evrakı başkanlığa vermiştir. 

Ankara bölge heyeti aalı günleri 
toplanmaktadır. Buna nazaran işin ne. 
ticesini o gün öğrenmit olacağız. 

1 Küçük Dış Haberler 

XAtina - İngiliz yunan dük ve dü
§esi Dükent §Oteline bir ziyafet ver
ml§tir. 

XVarşova - Bir alman askeri he· 
yeti yakında Varşovayı resmen ziyarte 
edecektir. 

XH11111burır - Einfeld istasyonu 
civarında bir kamyon, bir sürat kata
rının lokomotifi altında kalmış ve için· 
de bulunan üç kişi derhal ölmüştür. 

Lokomotif de bir miktar hasara uğra
mıştır. 

X Pariı, - B. Delbos, dün İngiltere , 
Japonya, Almanya ve Amerika ıefir· 
!eri ile görüşmüştür. 

XAmıterdam - Prens Louis-Fer· 
dinand 'ın Grand Düşes kira ile izdiva
cı tarihi nisan nihayeti olarak tesbit 
edilmiştir. 

X Prag - Kladnoda bir amele evin· 
de çıkan yangın üç çocuğun yanma· 
aına sebeb olmuştur. 

X Lizbon - İngiliz askeri heyetinin 
Lizbona 20 şubatta geleceği resmen 
bildirilmektedir. 

X Londra - Valide !nraliçe Mary'· 
nin karde§i kont Athlone'un kıral 

İbnissuud'u ziyaret etmek üzere 4 §U· 

batta Arabistane gideceği bildiriliyor. 

ULUS 

Belçikanın Staviskisi 

Vaktiyle milyarder olan 
adam bit hapishane 
köşesinde can· verdi 

Jıdius Barmat, Büyük harbta alman ordusunu iafe et
mi§, imparatorluklar kurmU§ ve yıkmıı, ve B. J' an 
Zeeland kabinesinin devrUmesine sebebiyet vermi§ti. 

Doğduğu zaman bir beşikte yatmak 
taliine mazhar olamamıttı. 

Ölürken, bir rahat yatağı bile yok
tu. 
Dünyanın en sefil ve bedbaht ada· 

mmdan mı bahsediyoruz. Hayır, dün
yaya hükmetmiş bir milyarderden. Fa
kat taliin öyle garib cilveleri vardır 
ki, bir milyarderin ıefalet içinde do
ğup ölmüş olmasına şa§mak doğru ol· 
maz. Arada o, dünyanın en efsanevi 
servetlerini biriktirmiş, imparatorluk
lar kurmuş ve yıkmış, yeni kredi şekil
leri icad etmiş, Avrupanın gözle gö
rünmiyen hakimlerinden biri olmuş
tu. 

Brükseldeki hapishanesinde geçen 
cuma günü ölen Juliua Barmat'dan 
bahsediyoruz. 

Fakir bir hahamın oğlu 

Elli sene kadar evci, Ukranyanın U
man kasabasında, bir yahudi topluluğu 
içinde ya'l"yan son d<:recede fakir bir 
hahamın bir oğlu dünyaya geldi ve 
kendisine J udko adı verildi. Müteas
sıb kafalı bir adam olan Haham, "oğ
lum benim yerime geçecektir." diyor
du. Küçük J udko, daha en taze çağın· 
da zekisiyle temayüz etti. On yaşında 
iken İbraniceyi kimilen yazıp okuyor· 
du. Fakat on üç yaşına girince Judko 
babasiyje ciddi bir konutmada bulun
du. 
Babasına diyordu ki: 
"İnsan yaşadığı asra intibak etmeıi· 

ni bilmelidir. Halbuki biz burada 2000 
sene evelki gibi yaşamakta devam edi· 
yoruz. Ben mustakbel mücadeleler i
çin hazır olmak istiyorum. 

Babası sordu: 
- Peki ne yapmak istiyorsun? 
- Evelll bu kasabadan ayrılarak ııc· 

birde tahsile gitmek. Lodz ticaret 
mektebine girerek orada İngilizce, 
fransızca, almanca, ruaça. riyaziye ve 
hukuk öğrerieceğim. 

Haham fena halde kızdı: 
- Katiyen olmaz. Bu dersler sana 

imanını kaybettirmekten batka bir te· 
ye yaramaz. İyi bir Haham olmak için 
bütün bunları öğrenmiye hiç !Uzum 
yoktur. 

- Fakat ben Haham olmak istemi· 
yorum. 

- Ya ne olacakmışsın bakalım? 
- Bilmiyorum ama, her halde zen-

gin bir adam. 
Haham, oğlunun küstahlığına daha 

fazla tahammül edemedi ve Y ehova'ya 
sığınıp ona dehşetli bir tokat aşketti. 
Fakat bu tokat J udko'nun kararını an
cak katile§tirmeye yaradı. Çocuk ana
sını kandırdı ve ondan on ruble aldı, 
pılısını pırtmn toplayıp Lodz şehri· 
ne gitmek için yaya olarak yola ko
yuldu. 

Sekiz gün sonra, küçük servetinin 
yarısını sarfetmiş olarak, içinde bir 
tek tanıdığı olmıyan şehre varıyordu. 
Fakat çocuk açık gözdü, nihayet bir 
kadını haline acındırarak, onun hesa
bına kuru balık satmak şartiyle, ken· 
disine bodrumda bir yırtık şilte temin 
etti. 

Yeni bir hayat ba§lıyor 

Julius Bermat olmaya karar veren 
Judko kuru balık satıcılığını ihtisas 
haline getirmeye azmetti. Ayni zaman· 
da ticaret mektebine kaydolunarak bu 
mektebin en parlak talebelerinden biri 
oldu. Boş zamanlarında da balık satı
cılığına devam ediyordu. Fakat bu sa· 
tışa ayırdığı zaman kifl olmadığı i
çin bir kaç ay sonra ev sahibi vazifesi· 
ne nihayet verdi ve onu evinden koğ· 
du. 

Bermat, o zaman en koyu sefaleti 
tanıdı. Çok defa yıldızların altında 
yattı; aç kaldığı günler oldu, fakat ti
caret mektebindeki derslerine devam 
etti. Nihayet diplomaıını aldığı za· 
man, bununla da iktifa etmek isteme
di ve üniversitede tahsiline devam et
meyi tahayyül etti. Fakat bunun için 
para lazımdı. O zaman, ticaret mekte· 
bindeki muvaffakiyetinden dolayı ba· 
basının bu parayı temin edebileceğini 
düşündü. 

J' at.ana dönüş 

Judko günün birinde Uman kaaaba· 
sına döndü. Fakat baba11 kendisini ka
bul etmedi ve aile ocağının kapısı o
nun yüzüne kapalı kaldı. O zaman Ber
mat'ın hayatında yeni aefalet yılları 
başladı. Burada dilenerek, şurada bu
rada çalışarak şehirden şehire dolaştı 
ve her rast geldiği kütüphaneye gire· 
rek öğrenmek açlığını doyurmaya ça· 
lıftl. 

Bir aktam. Rotterdam'ın parkların
dan birinde, polisler, açlınktan bitab 
bir hale dütmilı genç bir adam buldu
lar. Karakola götürüp kendisine bak· 
tılar. Bir kaç tas çorba i~en genç ken· 
dine geldi. Bu Juliuı Bermat'dı, İlti
ca edecek yeri olmadığı için şehrin ya
hudi cemaatine müracaat edip yardım 
istedi. Bir eskici yahudi genç adamı 
yanına almaya razı oldu. Nihayet, o
nun da bir mesleği olmuştu. Her sabah 
erkenden dışarı fırlayarak sokak so· 
kak dolaş,ıyor, çöpler arasında eski pa
çavraları topluyordu. 

Bu hazin meslek içinde bir de ro
mantik aşk macerası başlıyor. Eskici
nin Klara ismindeki kızına genç adam 
aşık oluyor. Onunla evlenmek istiyor. 
Fakat eskici bu talebi kahkaha ile kar· 
şılıyor: 

- Kızım senin gibi bir baldırı çıp· 
!ağın denği değildir. 

Bermat soruyor: 
- Ya zengin olsaydım? 
Eskici cevab veriyor: 
- O zaman iş değişirdi. 
- Pek ali, o halde Klara'ya söyle-

yin, beni beklesin. Yemin ederim ki o
nunla evleneceğim. Çünkü dünyanın 
en zengin adamlarından biri olacağım. 

Milyoner ve eskici kızı 

Bu büyük iddiaya giriJen genç ıö
zünde duracaktı. On sene ıonra mil
yonlarca florinlik bir ıervetin sahibi 
olarak, muhteşem bir otomobilin için
d-.e Rotterdam'a geliyor, eskicinin evi
ne gidiyor ve nişanlıaını evlenmek İ· 
çin Şikagoya götürmek istiyor. 

Aradaki zaman zarfında Bermat, es· 
kiciliği bıarkmış, gizli bahis itlerinde 
komisyonculuğa baılamıı, sonra da i· 
ki ortakla beraber Hollanda mallarını 
ihraç için bir 9irkct kurmuıtu. Az. za
man sonra bu şirketi bozdu, t k başına 
işe devam etti, ıonra Boer iıminde: bir 
bangerle tanışarak onunla birlikte 
Balkanlara mal ihraç için bir şirket 
kurdu. İlk ciddi karlar başlamııtı. Fa
kat Bermat eline para geçince muka
veleyi fesh etti, kendisine fazla itimad 
eden şerikini iflasa mahkum ettikten 
sonra uzakla91yor. 

Artık tek başına çalıtmak niyetin
dedir. Ukranyadan dört kardeşini ge
tirterek maiyetine alıyor ve onları 
günde on ıekiz saat çalışmaya mecbur 
ediyor. Kurduğu şirket çabuk inkişaf 
ediyor. 

1911 de ticarethanesini biraz daha 
genişletiy<>r. Harb başladığı zaman bir 
milyon florinlik bir servetin sahibi· 
dir. 

Büyük harb, bu macerapereste bü
tün kabiliyetini göstermek için lazım 
gelen fırsatı hazırlıyor. Muhtelif or
dulara silah satmanın en karlı İ§ ola· 
cağını çabuk farkederek bu maksadla 
Amexima şirketini kuruyor. Merkezi 
devletler onun mütterisi oluyorlar. 
Berlinde, Hamburgda, Viyana ve Nev· 
yorkta şubeler açıyor. Yalnız bir ta
rafla iş görmek onu tatmin etmiyor, 
ayni zamanda Paris, ve Brük•elde de 
şubeler açmak istiyor. 

Fakat Entelicens Servis bu taktiği 
keşfediyor ve Almanyanın hizmetin
de olan Barmat'm ayni zamanda İngil
tere ve Fransaya mal satmasına muha· 
lefet ediyor. 

Barmat, Hindenburg tarafından ka· 
bulünü istiyor, marefala, İngiltere ve 
Franaanın kendiıile iş yapmak istedik
lerini, fakat Almanyaya olan teveccü
hü dolayıaiyle bu karlı teklifleri red 
ettiğini, bütün kuvvetiyle alman da· 
vasına müzaharet edeceğini söylüyor. 
Hindenburg kendisini tebrik ediyor. 
Ve bir kaç hafta içinde Barmat, alman 
ordularının baş kahyası haline geliyor. 
Yüz milyonlarca marklık işler yapma
ya batlıyor. 

Fakat harbın alınanlar tarafından 
kaybedileceğini hisettiği için karıı ta· 
rafın devlet adamlarile gizlice temasa 
geliyor, Almanyadan kaçan sosyal de· 
mokratlara yardım ediyor ve Hollan· 
dada bir alman enternasyonali komite· 
si kuruyor. Ve imparatorluğun clcvril· 
mC11inden sonra, himaye ettiği adam· 
lar, tükran borçlarını ona hububat, 
ıüt ve yağ inhisarını vermekle ödü· 
yorlar. 

Barmat 1924 de 10 milyar frank tah· 
min edilen mikdarda krediler dağıt
mıştı. Fakat bunu kafi görmiyerek, al
man bankalarından, vatana hizmetleri 
dolayısiyle ucuz faizle pek büyük kre· 
diler temin etti ve hususi endüstri te
şebbüslerine ayni paraları yüzde alt-

14. 1 . 1938 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdle 
Türkiye Cumhuriyet merkez banka· ı fade eder. 

sından alınan hesap hulisalarma göre 3 - Almanyadan gayri diğer oıe 
8.1.1938 tarihindeki kliring hesapları ketlere aid yukarıdaki umumi ye 
bakiyeleri ve kredili mübayeata aid te· da dahil altı aya kadar vadeli ınütıa; 
ahhütler yekfinları: at: 

CETVEL: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

bankıumdaki blokajlar 

Memleket Miktar T.L. 

Avusturya 1.988.300 
Belçika 24.800 
Bulgaristan 1.100 
Çekoslovakya ~.538.200 

Finlandiya 880.700 
Fransa 4.097.500 
Holanda !.115.000 
İngiltere 8.421.300 
İspanya 415.400 
İsveç 1.643.500 
İsviçre 880.100 
İtalya 1.658.700 
Macaristan 853.000 
Norveç 565.700 
Romanya 1.739.100 
Rusya 63.500 
Yugoslavya 299.200 
Yunanistan 137.800 

Yckün 27.322.900 

CETVEL: 2 
Muhtelif memleketlerin Merkez 

bankalarındaki blokajlar 

Reichıbank - Berlin'dcki blokaj yekQnu 
A Hesabı T.L. 8.064.600 
B Hesabı T.L 4.319.000 
C Hesabı T.L. 3.916.200 
Almanyadaki umumi 

blokaj yekiinu 
EstonyadaW 

blokaj yekOnu 
Lehistandaki 

blokaj yckfınu 

Umum! blokaj yek!lnu 

T.L. 16.299.800 

T.L. 23.100 

T.L. 97.000 

T.L. 16.419.900 

CETVEL: 3 
Muhtelif memleketlerden kredili 
olarak yapılnut olan mübayaata 

aid teahhüdler yekunları 

Resmi Hususi 
Memleket daireler ıahıılar Yek-On 
_____ T_._L_. __ T.L. T.L. 

Almanya 19.592.440 11.235.408 30.827.848 

T.L. ;.L. T.L. 

Avusturya 20.650 Z8 4.300 304.950 
Belçika 3 3.384 33.384 
Çekoılov. 591.304 Si 8.228 1.109.532 
Eıtonya 1 2.189 12.189 
Finlandiya 169 2 9.512 29.681 
Frann. 5.638 19 6.771 202.409 
Holanda 87.820 s 9.893 147.713 
İngiltere 241.333 5Z 5.746 767.079 
lıpanya 17.885 2 9.578 47.463 
hve~ 1.730.762 25 5.138 1.985.900 
İıviç.re 50.011 25 3.295 303.306 
İtalya 27.669 12 9.231 156.900 
Macariıtan 810.850 148 .936 959.786 
Norveç. 56.764 5 5.910 112.674 
Lehistan 980 5.735 6.715 
Yucoalavya 108.804 2 3.492 132.296 
Yunanistan 3 6.842 36.842 
Rusya 420.481 3 6.790 457.271 

Yekfin 4.171.120 ı.6 34.970 6.806.090 

1 - Siparişi mukaveleye bağlanmıı 
olduğu halde henüz memlekete ithal 
edilmemi' olan mallar bedelleri yuka
rıdaki yekfinlarda dahil değildir. 

2 • Almanyaya aid yukarıdaki ye
kunda dahil bulunan altı aya kadar va
deli mübayaat: 

Resmi daireler Huıusi phıalar Yek{ln 

T.L. 
1.901.452 . T.L. 

5.204.712 
T.L. 

7.106.164 

Bakiye daha uzun veya bafka vadeli 
mübayaata aid teahhütler yekllnunu i-

mışa kadar yükselen faizlerle dağıttı. 
Fakat Doktor Şaht, Barmat'ın bu mu
zır faaliyetini farkedip devletin dik
katini çekiyor, Ebert'in cumhuriyeti 
bu iskanda! yüzünden yıkılıyor ve B. 
Hitler, fırsattan istifade ederek yahu· 
di aleyhdarlığı propagandasına daha 
milsaid zeminler kazanıyor. Ve onu 
mahkllm ediyorlar. Ancak Barmat he
nüz yere serilmiş değildir. Beş aylık 
hapis müddetini tamamlayınca Alman· 
yadan kaçıyor. Tehlikeli faaliyetini 
bu defa İngiltere ve Fransaya nakled· 
diyor. Fakat burada iyi karşılanmadı
ğı için Nevyorkta kısa bir ikametten 
sonra Brilkselde yerleşiyor. Zengin 
ziyaf.:tler, yüksek münasebetler başlı
yor. İyi şöhretli bir Belçika bankası· 
nın dizginlerini eline alıyor ve milli 
bankadan milyonlarca kredi temin edi· 
yor. 

İlk Belçika mail buhranının ukran· 
yalı bangerin kötü faaliyetleri yüzün· 
den husule geldiği iddia edilmekte· 
dir. Yeni bir iskanda] baş gösteriyor. 
Barmat Hollandaya kaçıyor. Belçika 
bankası müdürü istifa ediyor, onu baş 
vekil B. Van Zelandın istifası takib e· 
diyor. 

Hollanda polisi Barmat'ı tevkif e
derel< Brüksele iade ediyor. Davanın 

arifesinde Barmat hapishanede ölü
yor ve devlet sırlarını da beraberinde 
götüryor. 

Rcam! daireler Hususi şahıslar Y~ 

T.L. T .L. TJ..ol' 
971.933 1.370.131 2.342· 

Bakiye daha uzun veya başka va~ 
milbayaata aid teahhüdler yekunun~ 
fade eder. 

4 - Her memleketin kredili teabııl 
!erimiz de dahil olmak üzere hesafıl' 
alacaklı bulunacağı meblağ tesbit el 
lebilmek için 1 numaralı cetve!d• 
memleket için gösterilmiş olan blo~ 
yekfinuna aynı memlekete aid ola 
işbu 3 numaralı cetvelde münderiç t<' 

ahhütler yekfinunun ilave edilmesi ; 
c"b eder. 

Alacak yüzünden 

Bir kasaba halkı 
bibirine girdi 

Belgrad, 13 (A.A.) - Prijedor ıı8> 
gesinde Emarska kasaba11nda bir bOıt 
meselesinden dolayı iki kişi arasın~ 
kavga çıkmı§tır. İki tarafın dostları 
şe karışmış olduklarından kavga uıtı~ 
mi bir arbede halini almıştır. İki tat>' 
birbirine ateş etmiştir. Beş kişi Ö~ 
mü§, on kişi ağır ve 30 kişi de hafif sıl' 
rette yaralanmıştır. 

Akdenizde bir yüli 
gemisi battı 

Oran, 13 (A.A.) - Guaruja adli 
bir yük gemisi İspanya ve şimali Af• 
rika sahilleri araamda bir kayaya çal' 
parak ikiye ayrılmıştır. Derhal kUP 

tarma işine başlanmı,, fakat bu a...., 
da kaptanla daha birkaç kişi yaralaD' 
mı§tır. 

Kazaya, tiddetli bir fırtma aeııelıı 
olmuştur. Almeria'da bulunan PomJ 
adlı torpido kazaya uğrayanları to 
!ayarak buraya getirmiştir. 

lstanbul borsası 
13-1-1938 

PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

--
Sterlin 625.- 630.-
Dolar 122.75 122.75 
Frank 80.- 88.-
Liret 99.- 106.-
Belç. franııı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
İs. frangı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezcta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pencö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İı. 30.- 32.-
Altın 1078.- 1080.-
Banknot 273.- 274.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ . 

Londra 628.- 629.-
Nevyork 0.79575 0.7930 
Paris 23.5675 23.6175 
Milano 15.1194 15.095 
Brüksel 4.6966 4.6912 
Atina 87.0225 86.8840 
Cenevre 3.44 3.4364 
Sol ya 63.6942 63.5930 
Amsterdam 1.4295 1.4270 
Prac 22.67 22.6343 
Viyana 4.2134 4.2066 
Madrid 13.6942 13.6725 
Berlin 1.9745 1.9714 
Varşova 4.1942 4.1874 
Budapeıte 4.- 3.9944 
Bükreı 106.21 106.0413 
Belgrad 34.355 34.30 
Yokohama 2.7356 2.7312 
Moskova 23.6975 23.735 
Stokbolm 3.0890 0.0840 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Kapanı1 ----1933 türk borcu .ı. 

" " .. 
ti u .. 

1933 ikramiyeli 
Ergani is, 

Sıvaı · Erzurum 

il 

ili 

hattı is I 
Anadolu D. Y. I ve II 

Mümessil 

18.b:> .ı.o. ~ 
(Vadeli) 

18.60 18.70 
(Vadeli) 

18.725 ıs.10 
(Vadeli) 

98.50 9s.50 

95.- 95.-
40.55 40.60 

(Pcoin) 
40.- 4-0.15 

(Poin) 

-

~ 
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Fransız hikayesi ... 

Kantona düşen bombalar 
Yazan: Rene Jouglet 

Omuzlarını kaldırdı. Gürbüz, kırmı
zı yanaklı, mavi gözlü ve iyi kalbli bir 
delikanlıydı. 

uı.:u s 

j __ A_n_da_ç __ ~.I 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Panr : lıtanbul eczaneıi 
Pazartesi : Merkez " 
Salı : Ankara ,, 
Çarşamba : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perıembe : Halk ve Sakarya " Cuma : Ege eczanesi 
Cumartesi · Sebat ve Y eniıchlr eczaneleri 

HALK ve YENl SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hcrgün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi eünlerlnden baıka 
H A L K ıtnemaaında hergUn halk 
matineleri: 12.15 

Demokrat devletlerin 
en kuwetli silôhı para! 

-9-

'~ Prcnsiplt•rin ahengi ,, 
Popüler gazetesi yazıyor: 

İlk bomba ''İnciler deresi" üstünde
ki Hay-Şu köprüsüne, ikincisi, iki sa
niye fasıla ile Garb mahallesine düş
tü. Pifink pencereye koştu ve onu aç

dt- tı. Kanton üzerinde gök hemen ter te-
mizdi, ayni zamanda bir çok trenlerin 
birden geçişini andıran bir gürültü ile 
doluydu. Fakat hiç bir gayri tabiilik 
farkedilmiyordu, filo her halde yuka
rıda açık renkli bir tavan vücude geti
ren bulutların üzerinden uçuyordu. 
Pek uzak olmıyan Luk Yung tarafın
da üçüncü bir bomba patladı, ve ma
nastırın bahçesinde o kadar derin bir 
çukur açmış blacak ki, yer altından su 
fışkırdı. Camlar zangırdadı. Pifink 
pencereyi kapadı, geri döndü ve yüzü
nü buruşturarak: 

- Her halde, yürüyebileceğini is
bat ettin, yürü bakalım. 
Şimdi teessüs etmiş olan çöl sessiz

liği bu muazzam şehir için hayret edi
lecek bir şeydi. Pifink yolun ortaı>ın
daydı ve melez kadın onun elini tutu
yordu. Kadın kendisine asılıyor ve vü
cudunun titredığıni his ediyordu. Bir 
duman kokusu yukseliyordu. Pifink, 
civarda, etrafı bir batan güneş gibi ı
şıldatan Uç yangın saydı. Hemen hep
si tahtadan yapılmış evlerden mürek
kem mahalle, bır saaıe ka1nıaz, memle
keti olan Kent'ın çalııuuarı gibi ateş 
alacaktı; o zaman yanık et koırnsu du
yulacaktı. Korunmak Hizımdı. 

Film değiljme günleri: Pazartesi ve Cuma Çünkü ha.Ya ve denizde 
hükmeden materiyeldir ! 

"Tebliğde "Roma protokolları pren• 
sipleriyle 11 temmuz tarihli Avustur
ya - Almanya anlaşması prensiplerinin 
ahengi" hakkında Avusturya mUmes
sillerınin politikalarını tarif ederken 
kullanılan ihtiyatlı formülü bilhassa 
kaydetmek lazımdır. "Prensiplerin a
hengi" nden bahsedilmesi, bu prensip
lerin tamamen aynı olmamasından ve 
hakikatte Avusturya istiklaliyle Ber
tin - Roma mihveri politikası arasında 
hari~ bir manevrenin, hiçbir maskenin 
gizliyemiyeceği objektif bir taarruz 
mevcud olmasıdır. 

c;ı· 

ıı· 

- İşe buradan b..ışlayatakları bes
belliydi. 

- Japonlar mı? 
Biraz evel üstünden kalktığı hasıra 

yaklaştı. Siyah lakeden alçak bir masa 
hasırın yanına konulmuştu ve bu ma
&ada pipolar, iğne, lamba ve afyon ça
nağı dizilmişti. Öte yanda bir kadın, 
gergin kolu üzerinde doğrulmuştu. 

.Pıfink, yarsubay kasketini almak i
çin egildi ve ayni anda kendisini arka 
iıstü yere serilmiş buldu, fakat yaralı 
degıldı. Kadın tahta perdeye kadar yu
varıanmıştı; haykmyordu. Lamba, her 
halde param parça olmuştu, fakat isa
bet ki yerinden fırlamadan önce sön
mtiştü. Ev hala sallanıyordu, camlar 
artık mevcud değildi. Patlayışın ce-
hennemi gürültüsü Pifink'in kulakla
rını oğuldatmakta devam ediyordu. 

.1!.linı kadının ağzı üzerine koydu ve 
onu susturuncaya kadar uzun müddet 
kuvvetle bastırdı. Kadının nihayet ne
fesi kesildi. O zaman erkek ayağa 
kalktı. 

Siyah dıvarlar üzerinde mavimtrak 
bir levha gibi duran pencereye yakla§
tı. 'Gök ayni safiyeti muhafaza ediyor
du. Pifink, sol tarafda, otuz metre 
yükseklikte bir alev sütunun peyda o
luşunu ancak görecek kadar vakit 
bulabildi, ve müthiş infilakı işitmeden 
önce bir kuvvet onu hı.z.111 "'"..; .r-
u . .ısaşı ara drvarına çarpmıştı. Elini 
yarasının üzerinden geçirdi. Avucuna 
fazla kan bulatmamıştı. Parmaklarını 
kulaklarına soktu; tırnakları kanlan-
mış olarak çıktı. Bir an sağır kaldı. Ka
fa tasının çok daralmış mahfazsı için
de beyni fişmiş gibi geliyordu ona. 
Kadın gene yaygaraya başlamıştı. 

Pifink artık onu görmüyordu. Fakat 
ayağı ona takıldı. Eğildi ve kadını bo
ğazından ya~aladı. Lüzumsu~. hay~
rışlara hiç hır zaman tahanunul edıl
mez. Kadını ayağa kaldırdı. 

Ayni anda, dayandıkları tahta per
de eğrilmeğe başla~ı. Pifi':k .~a~~nı da 
beraberinde sürükhyere_k uçun_cu defa 
pencerenin yanına geldı. Tehlıke san
ki bir mıknatıs gibi onu bırakmıyordu. 
Kadın ne diri, ne de ölü, fena k~r~l
muş, sallanan bir nevi oyuncak gıbıy-
di. 

Pifink: 
- Ne oldun? dedi. 
Hakim olamadığı ahmak~a. bir_ kah

ıı:aha savurdu, bu uzviyetının bır re-

aksiyonu gibiydi. 
- Korktun mu? 
Kadını hem omuzlarından, hem ka~

çalarından tutmak mecburiyetindeydı : 
yoksa yere yıkılıverecekti. Bu, Makas 
d gelen güzel bir kız, yılan vüc~d
lu, uzun bacaklı bir melez, ekserıya 
çı~kinlikte~ bile daha çi~ki~ ol~n .o 
Çın - Portekiz ihtilatının ıstısnaı bır 
örneğiydi. Hayatını, vücudi~le kaza
nan kadın için bu, beklenınedık ve na-
hoş bir sürprizdi. . 

Semadan yere inen gök gürültülerı 
ardı ardına on defadan fazla patladı. 

ı aı tahta perde yıkılmıştı ve taht~-
1 • du Fakat Pı
ar yere yıgılı duruyor .. · . . . . 

fink bunların düştüğünu ışıtmemı~tı 
bile. Şimdi de tavan inmeye başlamış-
tı. 

- Tüymenin tam zaınanı?ır, .~0~:~ 
tavan kellemize inecek, dedı. Duş d ? 
kalım yola. Hey Dana! diye haykır ı 
Ne diyorsun? 

Onu hasta bir çocuk gibi kucağı?da 
.. . k kapı namına üze-

goturi.ıyordu, artı . 
• • eşiğe gelın-

Ağzını geniş açtı, gözlerini yuvar
ladı. Bu karışıklık arasında unuttuğu 
bir şeyi birden bıre haıızasında can
lanıyordu: Vaziyeti, vazifesi. Bu sa
atte arkadaşları, derenin ortasındaki 
Glorious gemisinin güverte&inde, se
maya çevrılmiş toplarının başında, nü
fuz mıntakası olan Şamen'e düşecek 
ve ateş açmalarını icab ettirecek ilk 
bombayı beklemekteydiler. Halbuki o, 
Pifink .... O Sa Majeste'nin bir bahri
yelisiydi. 

- Allaha ısmarladık, dedi. 
Koşmaya hazırlanıyordu. Fakat bu 

koşunun, hiç olmazsa başlangıçta pek 
güç olacağını his etti: melez kadın, 
serbest kalan eliyle onu pantalonunun 
kemerinden yakalamıştı. Şimdi kendi
ni toplamıştı. erkeğin hareketlerine 
dikkat ediyor ve artık titremiyordu. 

- Ne var? Dedi Pafink. 
Yumruklarını sıkmıştı ve bu, bahri

yelilerini artığı kadına bakıyordu. O 
adeta kendinden daha u.ıun boylu gibi 
görünüyordu. 

Bu kerre daha alçak bir sesle tekrar
ladı: 

-Ha? 
Anlamıştı. Güzel çocuk korkuyordu 

ve artık evi de yoktu. Yumrukları a-
.td • ınnlt'1.l ŞlfiT"'kaşıdı. O anda ev 

yıkıldı ve Dana keskin bir çığlık ko
pardı. Pifink hala can sıkmtısiyle ona 
bakıyordu. Nihayet gülümsedi, tavrı 
ne kadar korku ifade etse de kadın ge
ne de göze hoş görünüyordu. 

- Hadi gel, dedi, otelde yatarsın. 
O madem ki bu gecelik bombardıman 
bitml§:tir. Fakat koş, acele işim var. 
Geniş adımlarla yola koyufdu. Dana 

kemerini bırakmadan, sıçraya sıçray~ 
onu takib ediyordu. Yangınların çatır
dısı işitiliyordu. 'Gök, git gide daha 
aydınlaşıyordu. 

Bu tarafda çok dar olan sokak, bir 
dakika içinde kaçanlarla doldu. Ekse
risi saçak altlarını takib ediyorlardı; 
bşlarında kiminin kasket, kiminin pa
çavralar vardı; arada yarı çıplak in
sanlar görülüyordu. Yolun ortasında 
kuliler el arabalarını sürüklüyorlardı. 
Bu, üzerinde alevlerin kızıl akiı;leri 
rakseden, son derece sessiz, karanlık 
bir kafileydi. Bazan kalabalıktan bir 
gürültü çıkıyor fakat derhal boğulu
yordu. Bu zavallı insanlar adeta gurül
tü etmekle mevcudiyetlerini itşa et
mekten korkuyorlardı denilebilir. Ki
mileri sağdan kimileri soldan geliyor
lardı ve bir kapan içindeki fareler gi
bi her ıstikamcte kaçışıyorlardı. 

pifink: 
_ Daha hızlı, Dana, diyordu. Ceza-

ya çarpacaklar beni. 
O nereye gittiğini biliyordu: dere

nin 'kenarını takib eden ve nüfuz mın
takasında nihayetlenen büyük cadde
ye. Oraya bir an evet var:nak için tah
talarla örtülü, dar ve pıs ~akaklar~ 
sapıyordu. Buralarda geccnın zıfırı 
karanlığı hakimdi. Lfiğım suları ıçıne 
batıp çıkıyorlar, geçenler bırıbirlcrıne 
çarpıyorlar, hareketsi~, c~~s~z ve ölü 
gibi duran bir insan kıtlesı ıçınde dır
sek vura vura kendilerine yol açıyor-

lardı. 
Birden düdükler ötmeye başladı. 

La Repüblikte 
Piyer Dominik yazıyor 

.A' usturya, l\lacarbtan 
ve mihver 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihban: 1521. - Telefon milracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraıı: 2341 _ 
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Meııajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları· 
Zincirli cami civarı: 2645, 1050, 1196 ..:._ 
Samanpazarı civarı: 2806, 3259. - Y~ni
ıchir, Havuzbaliı Bizim takıl: 2323 -
Havuzbaeı: Birlik takıl: 2333 - Çankırı 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN l 1 k ve 
SEFERLERİ 

Sabah 
ı lk 

sefer 
Uluıı M. dan K. derc'yc 6.45 
K. derc'den Ulus M. na 7.15 

Son 

Akıam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

Ulus M. dan Ç nkaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

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

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

Silahlanma vasıtasına müracaat et- lahlara maliktiler. 1870 e kadar oldu
meden sulhu idame etmenin mümkün ğu gibi, ihtilal ve imparatorluk de· 
olmaması çok esefe değer bir şeydir, virlerinde de, top ve tüfeklerin men
fakat bunun kabahati demokrasilerde zili, her iki tarafta mah.süs derecede 
olduğu iddia edilemez. 1935 de, Ha- muvazeneleniyordu. Cumhuriyetin ilk 
beşistan dolayısiyle, İngiltere ile 1. harblarmda, Fransa, askerinin çoklu-

23.30 talya arasında ihtil5.f çıkınca, eski- ğu ve taarruz taktiği dolnyısiyle üs-
23.30 miş olan ingiliz donanması, bilhassa tün geliyordu. 1813 e kadar :zafer da-
20_00 tecbizat bakımından harb edemez bir ima kumandadadır. 1813-14-15 senele· 
20.30 haldeydi, İtalyanın hava kuvvetleri rinde, Napolyon'un dehasına rağmen, 

İngiltereden üstündü, ve ingiliz or· Fransa hasımlarının adedce fazlalığı 
~t~ dusu iskelet halindeydi. İngilterenin yüzünden harbı kaybediyor. 1866 da 

misali bu nokta üzerinde ısrar etme- Prusyaların zaferi Prusya orduların
~~:~~ mi lüzumsuz kılacak kadar aşikardır. da kumandanın kıymetine dayanmak. 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 

Ve Avusturya ile Macariıtan Roma
Berlin mihverine ve alman - italyan -
japon paktına karşı "sempati" lerini 
bildirmekle beraber, bunlara iltihak et
memişler ve milletler cemiyetini terk 
politika&ında da İtalyayı takib etmi
yeceklerdir. Tuna vaziyetinin ve bun
dan doğan kuvvetler muvazenesi istik
rar bulmaktan uzaktır. Orta Avrupada 
ve 'funa havzasında "herşeyin kaybol
duğuna" ve "yapacak hiçbir fCY kalma
dığına" inanmamnlıdır. Mümkün ol
mayan tek politika "mevcud bulunma
mak., ve "pasif kalmak" politikasıdır.,, 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

1935 ilk teşrininde, iki Anglosakson tadır. 1870 de, alman ordularının a-
20.30 devleti ve fransız cumhuriyeti henüz dedce, kum~nd:ıc:ı ve talimce Ustün-
20·30 kafi derecede silahlı değildiler ve ge- lükleri onlara znf eri temin ediyor. 

niş bir silahlanma programını tatbika Fakat 1914 den itibaren, harb ma-Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

S. pazar'ndan Akköprü'ye 
Akköprü'dcn S. pazarı'na 
Ulus M. dan Ycnl11ehir'e 

6.30 

6.30 

7.00 

17.15 girişmiş Uç totaliter devletin karşı- teryelleri ve bu itibarla para gitgide 
7.15 sında bulunuyorlardı. harbta büyilk bir rol oynamaya baş-
9.45 Bu vaziyet karşısında, İtalyanın lıyor. Bugün bu vaziyet 1914 dekin-

1935 - 36 da lngiltereye rağmen ar- den daha sarihtir. Bil ıassa iki saha-
7.10 zularını tahakkuk ettirmiş, Almanya- da: Hava ve deniz. Bu iki sahada Yenl11chir'den Ulus M. na 

Yenlıchir, latasyon ve Bakanlıklara 
her saatı be11 gece muntazam seferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler 
birer aaat sonra baılar. 
Akşamları Ulus meydanından Ycni

§ehir'e ve Yeni~ehir'den Ulus meydanına 
gidecek otobüslerin hareket uatleri, ıine
malarm dağıhı saatlerine tlbidir. 

POSTA SAATLERİ 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
melrtub kabul eder. 
TııabhUtlll 18 c kadardır • 

TREN SAATLERİ 
Haydarpa~aya : Her sabah 8.20. Her 

akvam 19.15 ve 19.45 
de (uh, perıembe, cu
martesi Toroı sürat.) 

Samsun hattına : Hercün 9.35 (Kayıe· 
ri, Sıvaıı, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Herrün 
Zonıruldak hattı : " 
Kınkkalcye rayotobüı ., 

9.40 
15.00 
16.0S 

GÜNLÜK: 

Arabi - 1356 
12 Zilkade 

S. D. 
Gllneli 7 23 

Rumi - 1353 
İkinci kinun 1 

S. D. 
Akliam 17 04 

Alman 1rkıni kirletenlere 

karşi savaş ! 

silah atmadan Ren'i işgal etmiş hükmeden materycldir. 
ve 1937 temmuzunda İtalya ile Al- İmdi biltün diınya şu hayret ve
manyanın İspanyada dünyaya kafa rici şeye şahid oluyor: Tayyareye a
tutmu olmalarına hayret edilebilir- id malzemelerin hepsini dışardan id
mi? h,al etmek :zorunda olan İtalya gibi 

O zamandanberi demokrasiler ha- fakir bir memleket, endüstrice ken
rekete geçmişlerdir. Paris - Midi ga. disinden üstün ve zengin olan Fran. 
zetesinde B. Piersat, İngiltere - A- sadan daha büyük bir hava kuvvetine 
merika - Fransa devletlerinin silah- maliktir. Bu fakir memleketin 35.000 
lanma gayret1eri hususunda şu ra- tonluk gemiler yapmaya giriştiği gö
kamları veriyordu: İngiltere günde rüldü. Bugün de gene 35.000 tonluk 
150 milyon frank, Amerika 100 mil- iki yeni zırhlıya ve 12 kruvazörü tez
yon, Fransa 50 milyon; yekfin günde gaha koymakta olduğu görillüyor. 
300 milyon frank. Ayda 9 milyar. Al- Bu şu demektir ki, Fransa, kendi
man - italyan - japon grupunun silah- sine ltalyaya karşı hava hakimiyetini 
l~m.a masraflarının hakiki rakamını ve Akdeniz hakimiyetini temin ede
bılmıyorum, esasen bu devetler mas. bilecek olan servetinden ve endüs
r~flarını gizli tutmaktadırlar, fakat trisinden istifade etmesini bilmiyor. 
bılhaasa İtalya ve Japonya bUdcele· 
ri hususunda bildiklerimize güvene
rek ( ki bu iki büdcenin yekünu 
fransız bUdccsinden aşağıdır) irıgiliz
franaız - amerikan silahlanma masraf
larının yekCınuna totaliter devletler 
tarafından yetişilemiyeceğini, hatta 
yaklaşılamıyacağını söyliyebiliriz. 

Prusyanınkine müsavi bir ordu
muz olsaydı, 1870 de Bismark Fran
saya harb ilan edemezdi. 1914 de de, 
İkinci Vilhelm, tngilterenin Fransa
nın yardımına geleceğini ve alman 
donanması, fransız kıyılarını abloka 
edecek yerde, kendi kıyılarının İngi
liz donanması tarafından abloka edi
leceğini önceden bilmiş olsaydı harb 
etmeye cesaret edemezdi. 

Gerçi, paranrn kıymeti ve hayat 
pahalılığı, dünyanın muhtelif nokta
larında pek fazl tehnlilf ettiği için, 
fakir devletler de, bilhassa ücretlerin 
ve maaşların ucuzluğu dolayısiyle, 
zengin devletler kadar büyük gay
retler gösterebilirler. Bununla bera
ber, bir milletin zenginliği ile sila~ 

Berlin, 13 (A.A.) _Yahudi aleyh • }anmasının mümkün kudreti arasında 
doğrudan doğruya bir münasebetin 

Bugün Fransanın tereddlid etme. 
sine mahal yoktur. İki dostumuz var· 
dır: İngiltere ve Amerika; bu iki 
dostun harb halinde bize bütün kuv
vetleriyle yardım etmemelerini ka
bul edemeyiz; iki Anglosakson dev
leti de, bu kollektif emniyet teşeb· 
büıünde Fransanın azami gayreti gös
termemesini hoş gömıezler. 

darı organı "Der Stumer" gazetesi 
bu ayın ortalarına doğru "ırkı kirle
tenlere ölüm cezası,, namı altında hu
susi bir nüsha çıkaracağını bildirmek
tedir. Bu nüshada gazete, yahudilerin 
alman ırkını sistematik bir tarzda kir
letmekte olduklarının delillerini vere-
cektir. 

Diğer taraftan siyah milislerin or
ganı olan "Das Schwarze,., gazetesi de, 
blltUn ihtarlara rağmen yabancı mem· 
leketlerde temsil sallihiyetini yahudi -
lere vermeyi tercih eyliyen alman en
düstri müesseselerine şidd~tle hücum 
eylemektedir. -..... -............ ,, ............................. .. 

5 kuruşla 
Aç bir w çocugu 

bulunduğu da inkar edilemez. 
Amerika geniş ölçlide bir silahlan

ma gayretine karar vermiştir. Harb F 
büdcesini 419 milyon dolara, yani 12 ransa 
milyar franga ve donanma büdcesini 
570 milyon dolara yani 17 milyar 
franga çıkarmaktadır. 

Bunun kartıaında Japonya ne ya
pıyor? Komukin gazetesi diyor ki: 
"Birletik devletler için, ekonomik 
buhranı önliyecek silahlanmadan baş
ka bir çare yoktur • ., Japon okuyucu
ları bu izahla iktifa edecekler mi? 
Aynı gazete ilave ediyor: "Amerikan 
milletinden bize kartı durumunu de
ğittirmesini, ve Japonyayı muhtemel 
bir düşman gibi telakki etmemesini 
istiyoruz . ., 

Kont Cinno Peştctlcn eli ho:ı; 
dönüyor 

Epok gazetesi, Budapeşte konferan
sı hakkında şu satırları yazıyor: 
"Budapeşte konferansı, otoriter, 

devletlere alet olmak istcmiyen Avus
turya ile Mncaristanın ihtiyatlı hare
ketlerini gösterecektir. Zaferini önce
den ilan etmit olan Kont Ciano Rorna
ya zayıf bir hamule ile dönmektedir. 

Viyana ve Budapeşte hükilmetleri Tu
na havzasının diğer memleketleriyle 
yaklaşmağa çalışacaklardır. Fakat bu
na muvaffak olamazlarsa, saha Alman
yaya açılacak, İtalya ise bundan hiçbir 
şey kazanmıyacaktır.,, 

Çcko,·lovakya ile Avu turya 
anla ıyorlar mı ? 

Pöple gazetesi yazıyor: 
"Budapeşte konferansının toplan

masiyle, Avusturya şansöliycsi B. §ug
nig'le çek başbakanı B. Hodzanın Tu
na memleketlerinin organizasyonu i
çin bir plan üzerinde mutabık kaldık· 
ıarı hakkında katiyen ihtimal haricin
de olmayan şayiaların yenilenmesi ay
nı zamana tesadüf etmiştir. Böyle bir 
proje ne İtalyanın, ne de Almanyanın 
ho:ı-una gidecektir.,, 

Parbtcki politik temaslar 
Dün cereyan eden politik temaslar 

hakkında Pöti Parizyen gazetesi ya
zıyor: 

"Her şey o şekilde cereyan etmiştir 
ki, bu sabahki konseyde B. J orj Bon
ne'nin, başvekil de kendisini teyid et• 
mek suretiyle, arkadaşlarına sosyal ba
rış olmıyan bir hava içinde vazifesine 
muvaffakiyetle devam imkansızlığını 
bildirmeğe mecbur olacağı sanılabilir. 

İtalya Amerika ticaret 
m iizııkere lcri 

İtalya - Amerika ticaret görUşmele· 
rinin kesilmesi hakkında Bayan Ta
bouis, Övr gazetesinde diyor ki: 
"Görünüşte tali ehemmiyeti haiz bir 

hAdise dün Londrada büyük bir mem
nuniyetle kaydedilmiştir. Bu hadise, 
Amerika ile İtalya arasında ticaret mü
zakerelerinin kesilmesidir. Bunun se
bebi, İtalyanın son dakikada Amerika
dan nihai bir protokolla kıral Uçüncü 
Viktor Amanuel için imparator Unva
nının kullanılmasını istemesidir. A
merika, uzaktan veya yakından, ital
yan fütuhatının tanınması şeklinde 
tefsir edilebilecek olan bu teklifi kati 
olarak reddetmiştir. 

Habt•:)"taum koloniza!'yonu 
İyi bir kaynaktan öğreniyoruz ki, 

Romada inkisar çok büyük olmuştur. 
Zira, aldanmıyoruz, İtalya imparator
luğunun büyük bir devlet tarafından 
bu suretle tanınmasiyle ancak şunu is
tihdaf etmektedir: Habeşistanın bu
güne kadar bir fiyasko olarak kalan 
kolonizasyonu için para tedarik etmek. 
Duçeye Hizım olan şey, kolonizasyo
nuna Fransa, İngiltere, Amerika ve 
Rusyanın muvafakatidir.,. 

ltalyan ve lspanyol 

vapurları 

hôdisesinin davası 

gece yarısına gelmiş olabilird~. 
Kalabalık, bir hamlede, sankı _?ır ku

mandaya itaat ediyormuş gıbı, orta-

1 
doyurabilirsiniz 

Bize öyle geliyor ki ve Amerika
lılara da herhalde öyle gelir ki, buna 
inandırmak için en kolay it japonla
rın Pekine, Şanghay'a ve Nankin'e 
gitmemeleri olurdu. Şu japonlar ken
dilerinden ne kadar emin, milletleri
nin ilihi karakter'ine ve misyonları
nın ilAhiliğine ne kadar inanmış ol
salar da, sözlerinden endite hissedil
mektedir. tıte sevinilecek bir nokta 1 

Roına protokollnrı 
gcni~lcyt'nıiyor 

Maten. gazetesinin hususi surette 
gönderdiği muhabiri yazıyor: 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Çanak
kale önUnde ispanya bandıralı Mace
llan vapuru tarafından batırılan ital
yan vapuru acentasının açtığı davl
ya yarın devam edilecektir. Davlcı 
İspanya vapurundan vapur için 35.000 
navlun ve e ya bedeli olarak 50.000 
ingiliz lirası tazminat istemektedir. 

j Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

rınde bir şey bulunmıyan . 'r hnın-
ce, Dana kollarından kuvvetlı bık lınak 
le ile sıyrıldı. pifink 0 ":u? yı .~ 
.. l•'b in ır.ınde ~oştu-
Uzere bulunan ku u en " 

sından iki muvazi sıraya ayrılarak, 
diikklinların saçakları altına sığındı i 
bu suretle bulutlardan gelen ölümden 
sakınmak istiyorlar gıbıydi. Yolun or-

tası serbest kaldı. 
Pifink bir mezarlık sessizliği için

de, gene ~elez kadını peşinden sürük-

Merkezi h~r sene olduğu gibi bu se
ne de Ankara ilk okullarındaki za
yıf ve kimsesiz (520) çocuğa her 
gün sıcak 8ğle yemeği verilmekte
dir. 

Musolini, Popolo d'ltalla'daki bir 
makalesin~e. harb etmek için paranın 
kafi olmadığını aöyliyordu. Elbette, 
fakat para silahı temin eder. Zeka 
cesaret ve aded ltalyanlarda az de
ğildir, fakat demokrat devletlerde de 
bunlar vardır, halbuki bu devletlerin 
üstelik paralan da var. 

"Bir tek nokta kayda Uiyiktir: teb
liğde Yugoalavyadan bahsedilmemesi. 
Öyle anlaşılıyor ki· esasen Avusturya 
ve Macar delegeleri de bu akşam bunu 
gizlemiyorlar • vaziyet henüz Roma 
protokollannın genişletilmesini dü
ş~nmeye elve~i~i değildir. Çok geni~ 
bır blok teşkılınln batı devletlerini 
haddinden fazla endigeye diışüreceği 

kan atini göstermiş olan batı devlet
leri bu neticeden hiç şüphesiz memnun 
olacaklardır'" 

İZMİR Entemııyonal 
kolları ara-

ğun ·· d.. Biraz sonra u gor u. k eyda-
liında bir küçük kasayı sıkara m 
na çıktı. 

. . kahkaha savurdu. 
Pıfink tekrar bır 

Bu defaki şuurluydu. dolnrl:ırını 
- Eve la dolarlar 1 eve la d .. ü nra uş -

kurtarmak istiyor! canını 60 

nccek. 

liyerek koşmaya başladı. Şimdi ~oklu
ğu gemide daha iyi his edil:cek~ı .ve a
deta bu bir nevi firar mahıyetını alı
yordu. Pifink'in dili ağzında kuruyor-

du. 
- Daha hızlı, Dana 1 

(Sonu var) 

Bir çocuğun bir öğilnllik yemc!i 

[~ kuruı tutmaktad". Her vatan-
kuruma beş kuruy verınek sure-

te yoksul bir yavruyu ısevindir
k imklinını bulabilir. ..................... ______ ..... 

Kumandada kıymet mil nvi olduğu 
takdirde, harbın en kalabalık tarafça 
kazanıldığı zamanlarda değiliz. 1914 e 
kadar denilebilir ki devletler aynı si. 

fuar1na Hıı1rlanın11 

20 aglistos 20 eylul 
1938 S-7041 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

Ankara belediye zabıtası talimatnamesi çıkmıttır. Gerek bü
tün halkı ve gerek memurları alakadar ettiği için bu talimatna
meyi aynen neşrediyoruz: 

Beynelmilel işaretler 
Madde 146- Nakil vasıtalarını sevk 

ve idare edenler belediyece ilan edi
len ve edilecek olan beynelmilel sey
rüsfer işaretleriyle bunlara aid levha
lara uymağa mecburdurlar. 

3 - Motosikletler bisikletler 
ve el arabaları 

Madde 147 - Motörlü nakil vasıta
larına ve bunları kullanmağa mahsus 
olanlara aid hükümler motosikletler
le bunları sevk ve idare edenler hak
kında da caridir. 

Madde 148 - Ehliyet vesikası olmı
yanlara binilmek üzere kira ile veya 
eair suretle motosiklet vermek yasak
tır. 

Madde 149 - Motosikletlerin fazla 
gürültü çıkarmaları yasaktır. 

Madde 150 - Motosiklet kullanan
ların önlerine ba~a birisini oturtma
ları ve arkalarına bir kişiden fazlasını 
almaları yasaktır. (Bunun için de ar
kada yer bulunması şarttır. ) 

Madde 151 - Bisikletler dc beledi
yece kayıdh olacak ve bir plaka taşı
yacaklardır. 

Madde 152 - Bisiklete binmesini 
bilinmiyenlerin ve bunları kullanamı
yacak kadar küçük olan çocukların 

ıehir yollarında ve meydanlarda do
laşmaları ve bu gibilere kira ile vesa
ir suretle bisiklet teslim edilmesi ya
.aktır. 

Madde 153 - Bisikletlerle yaya kal
dırımlarında ve yayalara mahsus olan 
aair yerlerde gezmek yasaktır. 

Madde 154 - Küçük çocuklara mah
sus 3 tekerlekJi bisikletler ancak hu
susi yerlerde kullanılabilir. Bunların 

yaya kaldırımında, yollarda ve umuma 
mahsus diğer yerlerde gezdirilmesi 
yasaktır. 

Madde 155 - Umumi yerlerde bi
siklet üzerinde canbazlık kabilinden 
hareketler yapmak yasaktır. 

Madde 156 - 1 kişilik bisikletler
de ön ve arkaya hiç kimse almmıya
caktır. 

Madde 157 - Bisikletlerin de gel
diklerini bildirecek birer kornaları o
lacaktır. 

Madde 158 - Geceleyin kullanıla
cak bisikletlerin önlerinde birer fener 
olacaktır. 

Madde 159 - Motosiklet ve bisik
letler diğer nakil vasıtalarına yol ver
meğe mecburdurlar. 

Madde 160 - Motosiklet ve bisiklet 
gezintilerinin belediye tenbihleriyle 
bazı yerler ve zamanlar için yasak e
dilmesi caizdir. 

Madde 161 - Önünde tek tekerleği 
olan el arabalarını büyük veya kalaba
lık yollarda kullanmak ve bunları kal
dırımlar üzerinde yürütmek yasaktır. 
Bunlar ancak pek zaruri ifler için ka
labalık olmıyan yerlerde kulanılabile
cek ve bu takdi·rde biçimleri ve saire
leri çirkin olmıyacağı gibi içinde taşı
dıkları şeyden koku, toz gibi şeyler 
çıkmasına veya dökülmesine meydan 
verilmiyecek şekilde yapılmış buluna
caktır. Yapı yerlerinde kullanılan bu 
gibi vasıtaların umumi yerleri kirlet
memelerine çok dikkat edilece1<tir. El 
arabaları yayalara ve her türlü nakil 
vaııtalarına yol vermeğe mecburdur
lar. El arabalariyle öte beri satmak ya
aaktır. 

Madde 162 - İki veya daha fazla te
kerleği olup el ile itilmek suretiyle 
kullanılan satıcılara mahsus arabalar 
lastik tekerlekli olacak ve bunların ne 
vakit. nerelerde ve ne gibi şartlarda 
kullanılabileceğini belediye tenbihleri 
tayin edecektir. Bunların temiz ve gö
rünüşü güzel olmaları şarttır. Bu çe
tid arabalar da seyrüsefer hususunda 
yukardaki maddelerin hükmüne tabi
dirler. Tekerlekleri lbtikli olmıyan a
rabalar asfalt yollardan geçemezler. 

4 - Hayvanla çekilen binek ve 
yük arabaları 

ARABALAR: 
Madde 163 - Şehir yollarında işle

tilecek olan binek ve yük arabalarının 
her tarafları sağlam ve kullanışa elve
ritli oldukları belediyece muayene e
dilerek anlaşıldıktan sonra alacakları 
plakaları muayyen yerlerinde taşıma
ları şarttır. Bu yapılmadan araba işlet
mek yasaktır. 

Madde 164 - Binek ve yük arabala
rının önlerinde her tarafı görmeğe el
verifli bir arabacı yeri bulunacaktır. 

Madde 165 - Binek arabalarının 
fren tertibatı, yük arabalarının yokuş 
]ardan inerken kullanılacak zincirleri 
bulunacaktır. 

Madde 166 - Binek arabalarının dö
'emeleri maroken veya maroken takli
di muşamba olacaktır. Döşemeleri i
yice eskimiş olan arabaları işletmek 

yasaktır. 

Madde 167 - Yük arabaları, yükle
r!nJen hiç bir şey dıprıya ıerpmiye
cek, sızdırmıyacak, toz ve saire çıkar
uuyacak tertibatı havi olacaktır. 

Madde 168 - Binek arabalarının te
kerlekleri lastikli olacaktır. (Yük ara
baları hakkında bu faslın müşterek hü
kümlerindeki kayda göre muamele e
dilir.) 

Madde 169 - Binek arabalarının 

önlerinde biri sağda, biri solda olmak 
üzere iki fener bulunacak ve bunların 
camlarının üzerine yandan okunacak 
surette numaraları yazılı olacaktır. 

Madde 170 - Binek arabalariyle a
labileceklerinden fazla yolcu taşımak 
yasaktır. 

Madde 171 - Binek ve yük arabala
ı ının belediyece tayin edilen bekleme 
yerlerinden başka yerlerde beklemele
ri yasaktır. Yolcu almak, indirmek ve 
yük alıp boşaltmak ve saire hususunda 
motörlü nakil vasıtaları hakkında cari 
olan hükümler bunlara da şamildir. 

Madtle 172 - Yük arabaları, ancak 
belediyenin tenbihi ile tayin edilen 
yollardan ve ayni veçhile gösterilen 
zamanlarda geçebileceklerdir. 

Madde 173 - Öküz ve manda araba
larının ve uzun şeyleri taşımak için 
ön ve arka tekerlekleri ayrılarak uza
tılan arabaların büyük veya kalabalık 
yollardan geçmeleri yasaktır. Bunlar 
münhasıran belediyenin göstereceği 
yollardan geçeceklerdir. 

Arabacılar 
Madde 174 - Araba kullanmasını i

yice bilmiyenler bedeni ve ruhi vasıf
ları bu işi yapmıya elverişli olmıyan
lar ve sarhoşluk verici veya uyuşturu
cu maddeleri kulanmayı itiyad eden
ler ve 18 yaşını bitirmiyenler arabacı
lık yapamazlar. Arabacılık yapacak
lardan, belediyece muayene ve imti
han edilerek bu şartları haiz oldukları 
anlaşılanlara ehliyet vesikası verile
cektir. Vesikası olmıyanların arabacı
lık yapmaları ve bu gibilerin araba sa
hibleri tarafından sürücü olarak kul
lanılmaları yasaktır. 

Madde 17 5 - İş başındaki arabacı
ların sarhoşluk verici veya uyufturu
cu maddeler ku11anmaları yasaktır. 

Madde 176 - Ayakta araba kullan. 
mak, gelip geçene dokunacak ıekilde 
kırbaç sallamak ve hayvanları döv
mek yasaktır. 

Hayvanlar ve kotumlar 
Madde 177 - Çok sayıf veya yaralı 

veya bulaşıcı hastalığı veya fena huy
lu olan veya topallık, körlük ve saire 
gibi sakatlığı bulunan ve araba çek· 
meğe iyice alışık olmayan hayvanları 
koşumda kullanmak yasaktır. 

Madde 178 - Çift hayvanların kuv
vet ve boyca eş olmaları şarttır. 

Madde 179 - Binek arabalarına 

ikiden fazla hayvan koşmak yasaktır. 

Parçalara ayrılmayan yükleri taşı

mak gibi müstesna bir hal olmadıkça 
yük arabalarına ikiden fazla hayvan 
koşulmıyacaktır. 

Madde 180 - Koşum takrmlarınm 

sağlam ve temiz ve hayvanları yarala
mıyacak şekilde olmaları şarttır. İp
ten ve buna benzer dayanıksız şey

lerden yapılmı' koşumlar kullanmak 
yasaktır. 

S - Binek ve yük hayvanları ve 
ıehir içinde hayvan sevk ve nakli 

Madde 181 - Ata binmeği bilmi
yenlerle bedeni ve ruhi vasıfları ve 
yahud çok küçük veya çok yaşlı ol
maları dolayısiyle hayvan idare ede
miyecek vaziyette bulunanların şehir 
içinde bir hayvana binmiş olarak ge. 
zinmeleri ve bu gibilere binmek üzere 
hayvan teslim edilmesi yasaktır. 

Madde 182 - Gelip geçenlere za
rar verebilecek derecede azgın veya 
huysuz olan hayvanlara umumi yer
lerde binmek ve bunları pek sıkı ted
birler almadan yedekte olarak bu gi
bi yerlerden geçirmek yasaktır. 

Madde 183 - Binek, yük hayvanla
rı yük arabalarının işliyebilecekleri 
sokaklarla sayfiye yollarından ve şe
h,ir dışında kalan yollardan geçebilir
ler. Bunların büyük veya kalabalık 
yollardan geçmeleri yasaktır. Suvari, 
asker, jandarma ve polis kıtaları 

müstesnadır. Binicilik mektebi veya 
kulübü gibi müesseselere mensub o
lanlar da müesseselerin bulunduğu 

yere atla gidip gelebilirler. 
Madde 184 - Binek hayvanlarının 

şehir içinde süratliye veya dört nala 
kaldırılmaları yasaktır. 

Madde 185 - Binek ve yük hay
vanları da yolun sağ tarafından git
meğe mecburdurlar. 

Madde 186 - Şehir içinde hayvan. 
tarın dizi halinde yük ta,ımaları ya
saktır. 

Madde 187 - Sokaklarda binek ve 
yük hayvanlarını dövmek ya.saktır. 

Madde 188 - Şehir içindeki yollar
dan ba,ı bot ve sürü halinde her tür
lü hayvan geçirmek yasaktır. Birer 
ikişer veya ıürü halinde sevkedilecek 
hayvanların ne vakit nerelerden ve ne 
suretle geçirilebilecekleri belediye 
tenbibleriyle ilın edilecektir. Bunla· 
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Elbise yaptırllacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 
Okulumuz talebeleri için okuldaki nümunesine göre aşağıda cins, mik

dar ve tutarı yazılı elbiseler açık eksiltme ile yaptırılacaktır. latiyenle
rin şartnameyi görmek üzere her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye 
gireceklerin de teminatlariyle ve kanunun icabettirdiği vesaikle birlikte 
20-1-1938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te Ankarada Okul
lar Sağışmanlığında toplanacak olan alım satım komisyonuna müracaatları. 
Cinsi Mikdarı Fiyatı Tutarı % 7,5 teminatı 

ı a ı ® :ım:ı m 
Kfiçtik illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 

LAcivert H. elbise 
Gri H. ,, 

28 takım 24 T.L.) 
80 ,, 24 T.L.) 2592.00 194.40 

İki defa için 50 kurut 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuru, alınır. 
Devamlı küçük illnların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
ne,redilecek bir illn için 140 kuruı 
alınacaktır. 

108 takım 

ra aykırı hareket etmek yasaktır. 
Madde 189 - Canlı kümes hayvan

larının ayaklarından bağh ve aşağı 

sarkıtılmış olarak taşınmaları ve şe

hir içinde sürü halinde götürülmeleri 
ve kafesle nakledilirken kafeslerin 
sımsıkı doldurulmalarr yasaktır. 

Madde 190 - Vahşi h,ayvanlarm 
şehre sokulmaları veya bunların şe

hir içinde bir yerden bafk& bir yere 
götürülmeleri için belediyeden izin 
alınmak ve nakle aid tertibatın key
fiyeti belediyenin mütehassıs memur
larınca tasdik edilmek şarttır. Hilafı
na hareket etmek yasaktır. 

6 - Yükler 
(Yükleme, taşıma, botaltma) 
Madde 191 - Yükletme; yükün bir 

kısmının veya hepsinin yolda dökül
mesini, arabanın ve hayvanının dev
rilmesini, şuraya buraya takılmasını 

mucib olmıyacak yollara ve seyrü se
fere en ufak bir zarar dahi vermiye
cek surette yapılacaktır. 

Madde 192 - Yüklerin genişliği 
2.30 ve yüksekliği yerden itibaren 
3.70 metreyi geçmiyecektir. Bu had
den fazla geni~lik ve irtifada olan 
eıya ancak belediyece te} :n edilen 
zamanlarda nakil olunabilir. 

Madde 193 - Her türlü e9yanm, 
yinecek ve içilecek şeylerin yükle· 
nilme, taşınma ve boşaltılmalarında 

temizliğe aon derece riayet edilmesi 
şarttır. (Gıda maddelerini taşımaya 

mahsus olan araba ve kapların nevi 
ve fekilleri belediye tenbihleriyle tes
bit ve UAn edilebilir.) 

(Sonu va1) 

(6) 1-71 

Zayiler 
Zayi - 61 lira 20 kuruşu havi 10-7-

936 tarihli ve 6638 Nolu Çubuk mali
yesinden aldığım Bonoyu zayi ettim. 
Her kimin elinde çıkarsa hükmü yok
tur. 

Çubuk kazası Meki köyünden Şehit 
Hüseyin oğlu Halit. 1-270 

Zayi - Dahiliye vekaleti Emniyet 
umum dürürlüğünden almıı olduğum 

1-x .. 37 tarih ve 285 sayılı ikamet veei
kamı kaybettim, yenieini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı illn olunur. 
Franz Seidel 1-272 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- ASRİ İŞ ADAMI -- -- -- -- -- Lucien Barroux -- -- --.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Topo ve "cıdastro U. Md. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fada her satır için ay
rıca 10 kuruı alınır. 

Satılık : 

Satılık arsalar - Y enişehirde Sel!
nik caddesinde Maliye şubesi karşısın
da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-
misyoncu Hayri. 1--80 

Aule aatılık araa - Jandarma mek
tebi karşısında Maltepenin en h!kim 
yerinde köşebaşı 578-689 M2 ehven fi. 
atla verilecek. Telefon 1538 1-218 

Satılık apartıman ve arsa: Yenişe

hirin en iyi yerinde bir apartıman ve bir 
arsa ehven Iıatla satılıktır. Uluı'ta (N) 
rumuzuna müracaat. 1-243 

Satılık ana - Elektrik 
kar,ısında 550 M2, 20 metre cepheli 
17 metre bina cephesi, uygun fiyat. 
Tel. 2181 1-254 

İJ Arıyanlar ı 

Mürebbiye arayanlar - Franaızca-

Tapu ve kadastro 

umum müdürlüğünden· • ya vakıf genç mürebbiye vazife arayor. 
lzmirde Kuş Adasında Ar- Talipler Salti ve Franko mağazasında 

varya çiftliğinde kadastrosu M. Mordo Tel. 1855. 1-98 

yapdmak üzere ihzan muame- Derı - Muhtelif au ve mekteb 

lata başlanmıştır. Alakalılarca dersleriyle yabancılara tUrk9C öğretilir. 
malum olmak tiıllere ilan olu- Demlrfırtra M. Ttirlret s. No. s B. Or-

nt1r. (66) l-258 han'a mektubta mtıruut. 1-187 

Kiralık : 

Kiralık daireler - Yenişehir Sıhi1' 
Vekaleti karşısında yeni yapılan U~ 
apartımanında 4 ve 5 odalı modern tef 
tibatı haiz iki daire kiralıktır. Kapıcı1' 
müracaat. Telefon 1851 1-161 

Kiralık - Y enişehirde Adakale eı# 
desi No. 18, 3 oda 1 hol, banyolu hafi' 
gazı müstakil kat. Telefon. 2655 

1-212 
Kiralık müstakil kat - Kavaklıdeff' 

de fransız sefareti karşısında 4 oda •* 
elektrik, havagazı vardır. 40 lira. 'fell" 
fon: 3843 1-164 

Kiralık daire - Vekaletlerin ' 
karşısında (6) oda büyük salon, tıel 
türlü konforu haiz bir kat kirabktl'° 
Telefon: 3312 1-189 

Kiralık daire - Atatürk bulvan ~ 
Nazmi apr. No. 14 üç oda ve bir b 
Tel. 3837 1-186 

Kiralık kat - 3 yahut 4 oda, ~ 
mutfak, banyo, Işıklar caddesi Jıf ~~ 
okulu yanında. Telefon: 3301 1-' 

Kiralık oda - Mobilyalı bir od' 
kiralıktır. Yenişehir, inkilab sok·~ 
4, alt kat. Kutlu arkasında 1-P°' 

Kiralık - Çıkrıkçılar yokuf""~ 
4 odalı bir hane kiralıktır. Tel. 3!d 

ı~IP" 

52 Liraya kiralık güzel bir ~ 
- Bakanlıklar karşısında üç oda ~ 
sandık odası banyo, mutfak, ve biiY " 
iki taraça. Yenişehir Karanfil 101'~ 
Beton Apart. 7 numaralı daireye 111

1 
racaat. ı-26 to" 

Kiralık - Yenişehirde inkilib Jı 
kak 13 No.lu ap. kiralık 3 ve 4 .. od\ 
konforlu daireler kiralıktır. ~3 
için kapıcıya. Tel: 3273 1~ 

İt Verenler : 
Reaaam aranıyor - Elektrote~ 

malQmatı haiz bir reasama ihtiy-S • J.
dır. Almanca bilenler tercih olunur· .) 
lAkalıların bonservisleriyl.o Ulue ,(f· ~f 
rumuzuna müracaat. ı:-
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Vilôyetler 
Bina llivesl 

Kan Nafia DlrektarlQW.. 1 • 1- Iğdırda yapılmakta o1m lıUkl• 

n 937 HWine aid Yeeilıa Yeya JDu-

uddak aureti. 
D - latôlllerin mühendis veya 

fen memuru olmuı veya bunlardan 
birinin bu lfln meaullyetl fenniyeal 
nl derubte edecetine dair alacalı 
ttühUd RDedi. 

dem karna Zellba oll• Betir ve lama· BWIA aid keflf ft f&l'tUIDeJi nafa 
dairesinde görebilecekleri. (122) 

l-a61 P. T. T. 

met konağının 15000 ve 4000 Jlrakl ce
man 19000 liralık intutına Uheten 
mezkilr inpatın bakiyesi olan 17318,01 
liralık bir k11mı lnpatı da kapalı arf 
uıullyle eblltmeye konulmuttur. 

5 - İıteldilerin arttırma ve ebilt
me kanununun umumi hUkiimleriyl• 
kapalı an uıuliyle ebiltmeye dair o
lan maddeleri ve eblltme prtnamelll 
ahklmma ft yukarıdaki yuılı madd~ 
terin icabatına riayet eylemeleri pıt-

Baymdırlık Bokonlı~ı 
il Jrar111 Baalıae ft oll• Hasan ve kı.. 
a OOlllnr ft torun1an Halid ve Dar· 
1D11f " Arifin ldlçGk nlldlan Bay-

5 000 d t t avers nm " Otllperl " Ayte naınlanna Çadır alınaeak Kablo ahnacak 2 - Ebiltme 24-1·938 tarihine mU.. 
elif puarteal sUnU saat 15 de Kan na· • G e r bihıel&J9 n kindi namına ualeten Anbra Vüililinden ı 

• Arif kamı Sulta n Arif otlu Nafia mUdUrlüiU için kefil bedeli P. T. T. ı....-a M~ ı fia mildürlilfUnde topla0 •cak ebilt· tır. 
eksiltmeSI Mehmed n torunu Abdullah ve 3900 liradan ibaret buhuwı 80 adet 1 - idare ihtiyacı için 14 kalemde 

Nafıa Vekiletiaden ı Muıtafa Jrarıaı P•Nme ve oğlu Ya- mahrutı amele çadırı almacaktır. lba- ailuhtellf perlik lnırpnlu kablo ka-
me komisyonunda yapılacaktır. Abi halde biç bir mueret kabul ~ 

3 - Muvakkat teminat 1336 lira dilme&. 
35 kuru9tur. 6 - lıtekliler bu ite aid evrakı fen-27 ikinci kbun 938 pel'fOIDbe gll· kub w Omer ft Cafer ft Halid aleyh- lesi 20.1.938 pel'fC'IDbe pi IMt 15 de. palı arfla ekliltmeye lronmufhlr. 

aü saat 15 de Ankarada Vekilet mal· lerine Dps Sallı Hukuk ınahkemeti· hUkilmet dai-.inde c1alml wUmcn4e 2 - Mııbmnmıen bedel (30500), mu-
seme eksiltme komlıyonunda 44500 ne açılan tapu lraydbılıa feshi ve me- açık elrailtme ile yapılacaktır. vakbt teminatı (2287,50) Ura olup ek-
lira muhammen bedelli 5000 adet me- ni mUdahale davhmm açık yapılan Muvakkat teminatı 293 lira 50 kurut ıiltmeai 2 mart 938 çutamba pil 

4 - Plln, ketif, münakua ,artna· niyeyi ve prtnameleri Urfa nafia m6-
mesi, fenni prtname bir lira mukabi· dUrlUiUJulen istlyerek görebilirler. 
linde Kan nafia müdürlüğünden veri· 7 - Poeta ile pderilecek tüfif 
lecektir. mektublarınm lba1e uatinden bir ,... te köprü travenl kapalı sarf uıulU durupnaıında : . A karada p 

ile eksiltmeye konulmuttur• Davl olanlardan Şehri kızı Kezba- tur. bteklllenn teminat mektubu ve uat (15) de n • T. T. U. 
Bu husuaa ait elrailtme prtnene· nin meıkeni meçhul kaldığından kendi- ticaret odumdan muaaddak w.ikala· MUd. binasındaki aatıa alma komia

ai ve teferruatı 222,50 kuruı mukabi- line UAnen davetiye tebliğ edildiği ha-1 riyle, ihale günü, encÜIDIDI plmeleri, yonunda yapılacaktır. 
tinde Ankarada Vekllet malzeme mü- de mahkemeye gelmedilfnden haldan- buna aid ketif ve prtnameyi ~fia 3 - btekliler, mUY&kkat teminat 

5 - İstekli olanlar teklif mektubla- at evveline kadar elrailtme komiqonu• 
riyle beraber teminat mektub ve mak· na varmuı farttlr· Poetada vuk111ıul .. 
buzlarını, nafia vekiletinden almıt ol- cak gecikmelerden dolayı komiıyoa 
dukları yapı ehliyet veaikuı ve tica· meauliyet kabul etmez. 
ret odası kayıt, hüviyet nrüumı mtl- (98/73) 

da illncn kayıp karan tebliğine mahke- müdUrlUIUnde her &iln aörebllecelde- makbuz veya banka mektubunu, Ti-
dürlüğünden alınabilir. mece karar verilmekle ber mucibi lra- rl (4774) 1-51 caret odası veaikaaından ba9ka mtıte-

Muvakkat teminat 3337 lira 50 ku· rar davt olunan Kubanın durupna ahhidlik vealbaını ve teklif mektu-
1-19S 

ru,tur. gtınO olan 24. 1. 938 pazartesi günü bunu muhtevi kapalı sarflarını o 
Eksiltmeye hutud orman uhib- saat 9 da mahkemeye gelmeıi veya cUn aut (14) e kadar meskar komk-

hürlü bir zarfa koyarak yukarıda yuı-
h saatten bir saat eneliae kadar llo
misyon reialiiine makbu mubbilbı• Enstitüler 

leri de girebilir. bir vekil göndermeai abi takdirde yona vereceklerdir. 
llteklilerin teklif mektuplanm muhakemenin gıyabmda g8rülecefi Kimya alit ve edevatı 4 _ Şartnameler, Ankarada P. T. 

de tealim etmeleri veya poeta ile ı&ı· 
dermeleri. 

muvakkat teminat ve talimatnamcai· llln olunur. 1-271 alınacak T. levuun. btanbul Beyoğlu P. T. 
ae göre vekaletten .Jınmıf malzeme M. M. Velıileti Saba Alma Ko- T. ayniyat ıubt mUdürlüpııden 

6 - Postada geçiken teklif mektub
ları komisyonca nazarı itibare alınmı· 
yacaktır. İlk talibine ihale edilecek· 

Avrupa ve Amerika ~ 
lıtanbul lnivenitelerine 

talebe g6nderiliyor tir. (124/69) 1-194 ~~=:~:~~.i:~:i.:a-.:: L:::::::~!~#.~~~~:::::::::ı ~~i~o =:ilet~ (153) ~ bedelle -Uecekdr~1 
meleri lizımdır. (65) l-206 edevatı açık ebiltmc ile aatm alınacak Giimriik binan wmptmlamk Maden Tetldk " Anma Emti ..... Elbise yaptınlaeak J -

1 k tır. Antalya Vilayeti Defterclarb. aü Genel Direkt«IGf6aden : Köprü yaptırı aca Ankara Hukuk Fakülteainden 1 2 - Ekliltmell 25-1-9S8 aab gllal tından: 1- Maden mühendisi yetittirmek 
Leyli talebe lçkl 150 • 165 takım saat onda M.M.V. aatm alma komla- s 1 t ı k . . . il ere 13 ve madenler için jeoloji tah-

Nafia Veületi Enincan Su itleri elbiac yaptırılacaktır. Muhammen be· yonunda yapılacaktır. U YO U yap lfl QCQ Kapalı zar~ usulde ekaıltme ılinı sil ettirmek i.lzere 7 talebe Avrupa n 
On ikinci Şube fdühendiılijinden: del 4950 Ura ve muvakkat teminat 3- llk teminat 177 llra 53 kurut- l>aledk BelMl7e Rei~n : 1 -. Ek~ılt~eye konulan it: An- Amerikaya ve keallk jeolojt tahlill 

1 - Muhammen bedeli ketfi 371 lira 25 kuruıtur. hteklilırin ,art· t talya gümrük bınası inpatı için 6 talebe de latanbul tlniYenital· 
(13629) Ura (66) kuruttan ibaret bu- nameyi ıörmek bere her gtın ve mU- "~·-Şartname M.M.V. aatm alma ko- 1 - 14-1-938 tarihinde ihalesi ya- Bedeli ketif: 73781 lira 13 kurut· ne gönderilecek "tlllbler arMJDda 
lunan Erzincan ovaımm 9ima1 kıL nakaaaya pımek için 21·1-938 cuma misyonunCSan alınır. pılacak olan içme ıuyu yolu intaatı· tur. möubaka ,apdacaktır. 
mındaki Norglh ve Çermik bataklık- gtınil aut 15,30 da fakillteye müra- 5 _ Eksiltmeye precekler kanuni na ait ilanlarımıs prtnamede tadilit 2 - Bu ite ait ,artnameler evrak 2 - JeolOfluk ma.MJ-mda '1 den 
tarı kurutma kanallarının Pinan. caatları. (7) 1-72 teminat ve 2490 aayılı kanunwı 2, ve 3 yapılmuı haaebile iptal edilerek 10- ,unıardır: 7 ye kadar lli'a lbru edenler ATl'llP& 
Küpeai, Kara kiliae " Gadapnlar Uncil macldelerincle yanlı belpleriyle 1-138 tarihinden 25-1·938 tarUalne lra- A _ Eksiltme prtnameai ve Amerlbya ı&ıderilecck w 8 incl-
yollarmı katettiği mahalle~de yapıla· birlikte ebiltme gün ve aaatmda M. dar yeniden kapalı zarf usuliyle ek- B _ Mukavele projni den 13 bcilye kadar o~ ~ ~ 
cak dört adet kay yolu köprülerlnia M.V. aatm alma komiıyonuııda bulun- .Utmeye konulımıttur. C - Ba,..tırlık lfltrl ıenel flit• dtll hellbma fatlnbıa1 lniveraıteunde 
intw w mliteabhlcle lbalell kapalı maları • 2 - Ketif bedeli 18320 lira 99 ku- namesi titil bel'hnw İataabul Uniwenltelindıe 
sarf usuliyle elralltmeye konulmut- 120 ton pirinç alınacak (S7) 1-181 nattur. D-Huıull prtnamo okutturulacaktır. 
tur. Ankal'a ı...a- Amirli.il Sata 3 - Proje kefifname ve ıartname- E _ Kefif c:.tveli J -Tallplerln 8f&lıdül prtlan ba-

2 - Katt ihale 28 Şubat 938 tarihin- Alma KomiQoDmaclan ı Kablo bobini alınacak si 225 kurut mukabilinde Kalecik be- G _ Proje Is obmaı ıtsımdır. 
a. uat 15 de Erzincan prbaylılıı~da 1 _İdareleri lıtanbul ı.v. lmirlili· M. M. Vekaleti Sa.~ ~-elan: . lediye reisliğinden alınabilir. &artnaıııeler Nafıa mtldllrlUiilnde =~ :r!:1:=.armc1a çallflblJecelC 
tefekldll edecek komiıyon marifeüy• ne ballı lllileue•t için 120 ton princln 1) 100 adet kablo bobmı açık eklilt· 4 - Milhakuaya l9tlrlk etmek is· görWebilir. lltlyealer bu prtaame- lrablllyetl" lihbatl tml olmak, (Slhl 
ıe yapılacağmdan taliblerln mezkar kapalı sarfla ekllltinlli 26.l.938 saat meye konmuttur. . tlyenlerin fenni ehliyeti haiz olma- lerle evrakı (4) ~ra mukabilinde ~- .... ,... Anbnda yapıllıC&ktır). 
tarihten enel muvükıat t'emlnat ak· 15.30 da Tophanede tıtanbul Lv. imlr· 2) Tahmin edilen bedeli 1200 lıra o- ları ,arttır. talya Nafıa MildürlUğUnden alabihr- c) Olpnluk imtihan.mi vermlf oJm 
pal tutarı olan (1022) Ura. (22) ku· liği aatınılma komlıyonunda yapda· lup ilk teminat paruı 90 liradır. 5 - 1ateklilerin 2490 numaralı ka- ler. U.. wya kolkj mı1nnu Qbap f~s-
nafluk teminatları ft nclleriade mev· caktır. 3) lhalcal 31.1.938 pazarteei günil sa- ııunun 2 •e 3 nctl maddelerindeki prt 3 _ Eksiltme ıS-t-938 tarihinde p. almanca, 91 iıısUiKe dilllrhMllD 
ad veaaiklcriyle birlikte Erzincan 2 _ Muhammen bedeli at ıo a Aaüs .olfP'!l•~ J4smıdır. _ ~ • ~"'* u 4e Antal,a Yl· biıWnl ok117ap ,.._.imek 
m itleri 12 inci: . 1derlıı M ... 6 - 11111 ı. Mil temlnM .... in( llyetl ufterdarlılmda elralltme ko- d) Yqı 18 den qalı" 25 den Jab-
..a .. - muM91 lacımlqoacla a&lllw .. yılı ka...,. Sı; S lnc8 macWeteriada 1367 liradır. mia unca ıı.caktır n oJtmnwk, 

J - Şartname " projeler bedeli lerin lrnaal nelka" teklif mektab- istenil• W•leriyle ihale &in ve a&• 7 - Taliplerin teklU mektuplan- 108 ~p ~,: f uauli 4 _ llGbıtnclillik lpa ......... 1 
mukabilinde Erdncanda 12 inci tube 1armı u.ı. uattndeıı bir aut enelllll atında iL V. V. aatm alma komiayo- aı 25-1·9'8 ıeno aat l4 .kadar Kale- 4 - Ekultml ........- sar y- hak ipn .. 
Dltlhendiıliilnde ıatılmaktadır. kadar komlayona wrmeleri. nundt b-.ac bulnmmlan. (101) 1--255 ilk beledi,. •clmlllllne tndl ctm.lf le " whidi fiat lnrinden yapılacak· fU'bat 1938 pafllllbe. Jeolos __ ,_. Aa-

(124) 1-- (47) 1 17' imalar lls~ tır. aabaJı:a 4 ..... ltll - ·----
- Truformaıör ft yeraltı 0 

8 _' lbale ı.s-°l-NI tarUWule _. 5 - Elralltıaqe prebllmek lçlııa brada 11.T.A. emtldllllncle ,apda-

Mahkemelerden 
PJJam-lık hm elm..Jr kablOMI elm•cak 15 de Kalecik belediye encUmeninclt isteldUerbı 4939 lira 6 kurUf mlrfü· c:aktır. 

Ankara ı...m Amirlili ..._ M. lıL Vekllell il. AL Ko.dm ı ılacütır (84) 1-Zll kat temlq.at nrmelerl bundan batb Talebelerin imtihanda t1ull mlmu 
Aı.a ~ a 1 - 1. adet aıo ldlcm>lt amperlik J&P • ıdakl "ablıllaft Mis ol• .... "'1du&Wf~lan fll"U• 

Tereke 1 - Alkat U. ft orta okullar lgln trwformatk n J adet 100 klmolt Depo yaptmlacak :l~ri lbmıdır. Nafıa Ve~tlnden 5 - Maden mllhenaltHfl imtihanı 
Ankara 3. inci SıaDa Hukuk Malı- alınacak olan 77996 metre pijamahk trwformaık w 1500 metre yer altı r .. .u.:.. v, UA.1A..11:uı.zı-den 1 1 i lıi 25000 beaap, headeae. cebir, mihlnlk, fUllr, 

.... tindeD : ba eailtmell kapalı sarfla 26-1.ft8 kabloeu IJe 11 Jraltm elektrik malJıeme• _, Mlfa.r _ _...._. I alınmıt yapı t er ne t 9A U klmjoa ve yahulcı clillerden blri (tqi-
Ankaranm Tabakhane llllhalleailll· uat 15 de Tophanede lıtanbul Lv. l- ıi pazarlıkla cbiltmeye konmut olup, 1 - T.,delen mdnbmmcla mncud liralık it yaptıimı cöıtcrir mUtcah· 11-. fnllluoa, Ahniaca). 

de 4 numaralı evde ikimet etmekte mlrllli •tınaJma komiıyonunda yapı- her iki mabcme birden ihale edildiii hanpra il&nten yapılacak tite depo- bitlik veailr.uı ve yaptılı iti~ alt Jeolosluk imdbanı: riJui19e (blla-
iken 29. 12. 937 tarihind~ ölen Kitah- lacaktır. pbi afft qrı da lba1e edilıbllir. lan. makine " U- depolan " ıu bonservis ft ticaret oduı ve • dele. oeblr) .,._ mbatat. jeolOjl. 
yalı Ahmed kızı Ane.nın terekea:: 2 - Mubmnmeu bedtli 18719 lire 4 2 -Taı.nin edilen bedelleri 9500 ll· depolan (24,815) Hra (IO) hnlt be- ~ - Talipler teldU mektuplarma fWk ,ldmJa " Jllblncı dWerd9a biri 
mahkemece vasiyet edıtınlt olduilan· kurut ilk teminatı 1403 lira 93 kurut- ra olap ilk tcmiDat paruı 713 lira 50 deli ktffl ile Hl'ideprl o.erine ebiltmenin 7apılacaiı IUttea 1uJral (iqiliw. fnnulOlo aWDA) 
dan. kefaleti heaablyle ala~kl~~. a- tur. fartaame ve nUmunni komisyon· kunaftm. 5-1-938 tarihinden Z0-1-938 tarihine bir saat evcl komis7oaa ptirlp m6- 1 _ TllllllJe psnderilecek olaplar 1-
lar da dahil olduğu halde b! mm da ıarWOr İıteklllerin kanuni velib 1 _ lb&Jeli aı.1.938 puartea1 gl1nil bdar l5 sGn mlddetle kapalı zarf buz mukabili tevdi etmeleri prttır. Jeride tabail müddetleri kadar ~ 
ıacakıı ve borç1u1~1n .. v~ulh r;:~kuk " .. teklu mektublarmı ihale aut1n- aut ıs etedir. 111uuyıe ekıntme,. konuımuıtur. 1 - Hariçten pollt& ıı. caoderil• bt• ... tAW oıdulllarmdaa bu 1u11aata 
bir ay zarfında 3 nc:ıarı ve alacak· den bir saat evveline kadar komlayo- 4 - Elrailtmeye cincelderiD 2490 2 - Bu ln,aata alt prtname, pro- cek teklif mektupları saat 15 e kadar milkellefiyetlerinl ı.wik etımell ..... 
mahkemesine müracada t"rmiyenlerin vermeleri aayılı kanunun 2 · 3 üncU maddelerin· Jeler ve mukavele ve yapılacak lnf&- kabul edilir P01••1••d& VQb bula· bir teahhUdmme verecekler ve bunwı 
la aktiyle kayı et 1 na • • t •· · i l ıı 1 b · ~ 

rını v p1ıaan ve ne de terekeye (41) 1-177 de istenilen belpleriyle birlikte i:bale a ın nev 1 ve cını n ıvıter r ul&lai cak ı•cilaneler ve Mireden bir IDllU· içbı ch mpWbcr kefil ıöatereoeldtrdir· 
=~aacıun~:~ edemiyecekleri ınzu- -•----L &Un •e aaatında M. M. V. aatın alma kqfiye•~-l-938 aqanu aat 17 11 liyet kabul edllmes. (~) 1-70 7 - İıtiyenlerin nUfua hOvl,.ı.-

eten '1--269 Sıjır ed ...... Çil& lııoqaiayosı•da bas• buluQID'hn. kadar uwabul Vakıflar B&flDiclUr- dan hUsnlllal ftftlırMmı, mtlneb p-
mu llln olunur. Ankara Lnamm Amiriili s..tm (103) 1--.257 ltlltl Bqmlmarlılmdan 12S kurut Bbia yaptmlacak ~veya busdarm ~kH 

Alma l(oaÜQ'Ollmadaa ı mukabilinde alınabilir. Urfa Nafia DinktörlQünclen ı birer •untl•ri. 4 kıta fot.oiraf ye dilek· 

TebliO 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Haldln-

liiiaden • · li 
A ~ Karaoilan çartıaı sl_ncır 

cami civarında Hürriyet pamıyoa~ 
• . f ftUt,Ulyl• eakı 

lllllatecırı Muıta a Jh 
Rtrriyet oteli tabibi 818 ~ • 
._ oilu Necatlye : 

b-•· --~il a.ulrat MUnlr Zebun 
n&llM ._. lan 250 

•ilu tarafından aleybiııbe açı ... --·mm yapılan durut-
ra alacak ua•- --..1 

da -.:ı-ıiaisde bulu...-ı-
nun -· ISrW· iuuzdan tebligat yapıımadılı 1 

n. lUn 141 lnc:I mad4Hl mu-
ın.., n uıu ete ile 
ciblncc, 20 ıtın müddetle gaz 

ımuma karar ve· 
Uinen tcblipt yapı 

2 938 aalı 
rilmiı ve dunıtına ~~ · oldujuıa
ıunn aaat 9,5 • b 1 banr 
dan o gün bizsat ~~l clkı· 
bulunmadıtınıs veya ıı:__ .. ıı:emenlse 
d dil. la takdirde -" 

erme ın bili maJramına 
gıyaben bakılacatı te 

1 
.. . nan o un ... . 

kaim olmak u.ere 1-264 

Bosat pnıison birlikleri için Kablo Arka teskere.t aJm...,.&c 3 - ihale 21-1-938 cuma gllnU ... 1erlıai 29 klmuıuMDi 938 cmmrtıeel 
~OOtllo ıılır etinin kapalı zarfla ek- M. M. Veületi Sa. AL K.o •• ı at ıs de Kadıkly Vakıflar il Od Ur· . Urfa villyetinin cenub hududu ';'e· ÇI t1 6ileye kadar Ankarada 11.T .A 

• 
1 27•1.-. uat 15 de Hozat u- 1) 15 adet kablo arka tezkereai açık liliünde unun flat nNne Vakıflar nnde Babahat ve Harapnu mevkıle- :!:ttOd pnel dlNlııterUıpne .... 

•:;--tm aJIDa ı.ma1onunda yapı- elrailtmeye konmuttur. Umum llUdUrlUlünden lıtiun edil- rinde yeniden in,. edilecek olan iki l- clermeJerl " sı lrlaun• unl 938puu
~W::r. . 2) Tahmlıa edil• bedeli 712 lira 50 mek prtlyle yapılacaktır. Zarflar 1- det pmrilk muhafua tJkan merkezi tMl llBI Mhl ... ,....ıeri yaptml-

2 - lluhamJDCD bedeli 11115 lira ilk INruttur. İlk teminat paruı t3 lira 50 laale uatıadan bir uat enel makbus binuı .. 43196,, llra .. 84" kurut bedeli makbere aabahleyin aaat 10 da A-
tcminatı 893 Ura 61 kunaftur· l&nm· kurut- mabbilinde komilJOU verilmit ola- ke9if tızerinden kapalı sarf uauliyle aarayı lrarpında il. T .A emtitOIU da-
meai komilyonda ı&rWOr. lıteldilerln 3 ) İhalal: 1 fUbat 938 gllnU aut 10 caktu. eksiltmeye konulmu,ıur. irellnde bulanmalan Uln olunur • 
kanuni vaikalartda ihtiva eden teklif dadır. 4 - Ebiltmeye ıtrm•k latlyen- 1 - Eksiltme 24-1-911 tarihine mil· (4899) 3--7195 
mektublarını Mat 14 • lıadar ll8milJo- 4) Elralkmeye pncelderin 24~ I&· ler (1000) liralık teminatı munltka- aac:Hf pazartesi gUnG Mat 15 de Urfa 
na vermeleri. yılı kanunun 2, 3 UncU maddelerınde te akçesini Kadıköy Vakıflar Müdür- nafia mildürlüfil odalmcla toplanacak 

(7.S) 1-191 istenilen belcelerlyle blrll~e ihale lülU veznniae telllme mecburdurlar. komisyon matlhtlyS. ppılacaktır. 
sin" .. tında il. il. V. •tın alma 5 - Elralltmeye cirmek ktiyen- 2- Bal .. al6"ıüi lenniJ•! Pro- k 1 k 
komıayonunda hasır bulunmaları. ler Mimar veya mUhendiı olmaJarı ve je mukavelename projeel, ebiltme Gompret ma inesi 8 men 

(102) 1-456 buna benaer (25.000) liralık itleri e- ~ameal, fennt ,artmme. htlllaa keı ~-:-~ ~~!ı':a:ı 
yl blr IUrette yaptıklarını ilbat ede- flye, bayındırlık ltltrf ceneJ prtname- .L... &.,I_. '-- .. L ·--_.--n_ ...__ 

k B d 1 k Ba -~· .,,aa -uç- •---ee ayın ır ı kanlıfmm 'ftllka- sinden ibarettir. aillıadirli bir adet (Gomprn) ~ 
larmı tetanbul Va~dlar Bqml4t1r- 3 _ iki blnanıa aıuftkbt teminat _1 1 

L.o. 

·al!llfiD... 10ıwı B ne .. a ınaca&dr. 
Aabra v..;.. ı Kiralık dükkiu ... apnimarlıfına göstererek ay- miktarı .. sur lira "72 .. kuruttur. 2 - llubuıvnen bedeli (4100) ll· 
Bedeli ke,fi 576 lira 12 kuru~ iba· - • ı nca -.elika almaları metnıttur. 4 - lıtcldilerin teklif mekt\ıblarma radır. 

ret bulunan maliye .. ktleti zat 1!? 1 ~de~UWna le- (12) l-88 apfıd&Jd tvrakı balllm&ları prttır. 3 - Mu'l&kkat teminatı (807) lir& 

aatıdUrlUIU mablenine yapılacak il :.~ tekli çıkmadılmdan açık artırmMı MU 1 k A - Yl&karıda miktarı yasılı te- (50) kurut olup 1ba1e gtınll ~ 
raf inp&tı .31·1-938 ~:!'nafıa 15 ıtn mUdetle usatılmıttır. ze yaphn aca minat aqaiain ma1undılma ,atı· JODca ,aıau teminat makbuau .. ,. 

Harita Umum Md. 

An!caro Valiliğ; 

Raf yapbrdacak Ankara Belediyesi 

at ı.s de viliyet ~ ı1mak Bserl J - llu.....,,_ bedeli (600) lira- !amir En--.,...ı FW' Komi • nldıim& dalı UDdık .makbum veya 'banka mektubu kabul oluur. 
iLAN komilyonunda UW yap dır. ..U ~wt.iadea 1 muteber bir bankadeıı alm&Ak tıe- 4 - Ebiltmo 17·1·1• puart;eel 

Dğazın JCısıkbnk kaytlnden e ~= puarb~ kon:::.ıı:· (43) lira (21) 3 - Muvakkat teminatı (45) lira· Kültür parkta inp edilecek Ep miaat mektubu. clbail Nat 14 et. Harita G-.1 Dir• 
otlu Mustafa ve oğlu Receb " w- Temınatı m rin teminat ınetrtub- dır. mabaulleri mlbeai kapalı sarflı mlhı&· B - Teklif aahiblerlne naf1a ve- t:ıörlUiil daireainde Atm alma komifr 
tarı Emine ve Huriye na::= Ha· kuruıtur. İlteklile ik"I• •• Anka· 4 - lartaameaini ıörmek iste1cn· kaaa ile 24.1.938 puarteli libıt1 uat 16 klletindea verilmit •pı1 otu bin yonuada yapılacaktır. 
k&leten ve kendi naınlftA ~fmdan lari1l• ticaret odau ':ı bu . aid ol· lerin her gl1n yuı itleri kalemine ye da belediyede İzmir enternuyonal fu· liralık ehliyet veaikuı •eya mu· 5 - Enaf ve praitinl qrenmek 
cı ollu Abdullah 11::.4 otlu O• ra nafıa mUdOrltır'8 fenni e:Jtt ..- iateldilerbı de 18. 1. 938 aalı gllnt1 arı komitniııce ihale edilecektir. Hddü nretl. letlyenler ihale cOnllne kadar aa6iı 
api köyden Jtilrt ~ . JtaıİDC ye dl· IDllk \\sere alacak an .,_ıe ..,sa tMt (11) batukta beı.ctt,. eDcUmeni· x.ı,if bedeli S220l.9a, teminat .3416j C r .,.Teldil ~ ~~ ..... t etmele-
IQan Receb ve heJDflr:nln kız• Keı· ll1ralJ1e birik f' ::° .. mlWtlm. (16) ı-as1 liradır. (51l74l ~ oldulJMI t •>'. J ~-
ler bemıireai ölll le M ıuned ~e A· komiaJoDua ptn ı .. 
ban ve Bayram otlu e 
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Yağ ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komiayonunclan ı 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları a,ağıda yuıh yağlar 
ayrı ayrı ihale edilmek p.rtiyle 27. 1. 938 pertembe günü aaat 15 den iti
baren aıra ile Ankarada idare binaaında ve kapalı zarfla aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin a,ağıda göaterilen muvakkat teminatlariyle, 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesika11 ve teklif
lerini aynı gün aaat 14 de kadar komiıyon reiıliğine vermeleri liıımdm 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıinden ve H. pafa
da teıellüm ıefliğinde dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Cins ve Mikdan lira lira 
250 Ton Şürtoför yağı 52000 3850 

uoo .. Rezidü yağı 114500 6975 
250 .. Mazot 17125 1284,37 
300 .. Petrol 100 ton pis gaz 47700 3577,5 

(78) 1-223 

Tezgah ah nacak 
D. Demiryollan Satın Alma Ko miıyonundan ı 

Muharomn bedel ve muvakkat teminat mikdarları a,ağıda yuıh 6 gu
rup tezgah gurup gurup ihale edilmek tartile 9-3-938 çar,amba günü aaat 
15 den itibaren aıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı .zarfla satın alı
nacaktır. 

Bu itlere girmek iıtiyenlerln •lıda göeterilen muvakkat teminatla
ılle kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikaaı ve tek· 
liflerini aynı gün saat 14 de kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri liımıdır. 

Şartnameler 160 kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpata veznelerin
de aatılmaktadır. (2) 

Tezgihın cins w mikdarı 

53 adet torna teıglhı 
11 ,, freze tezgihı 
8 " Demirhane tezglhlan 

34 .. Dökilmhane tezgA!ı ve edevatı 
23 ,. Ah.tap itleme tezgihları 

8 .. Rovelver torna tezgAhı 

Muhammen bedel 
Lira 

298000 
65000 
60000 
50000 
32000 
55000 

Muvakkat 
teminat Lira 

16150 
4500 
4250 
3750 
2400 
4000 

1-159 

Muhtelif tesisat ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komioyo nundan ı 

Muhammen bedel w muvaklrat teminat mikdarlan qağıda yazılı 4 grup 
~eıiaat, ayrı ayn ihale edilmek prtiyle 25. 3. 1938 cuma günü aut 15 den 
itibaren 11ra ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla aatın alınacaktır. 

Bu i9lere girmek isteyenlerin &J&ğıda gösterilen muvakkat teminatla
riyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikalı ve 
tekliflerini ayni ıün aaat 14 de kadar her grup için ayrı zarf halinde ko
misyon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parMU olarak Ankarada Mala- dalreılnden, Haydarpa
.. da Teeelllim llCYk '°fliilnden dalıtılmaktHrr. 

Grup Imıl 
ı - Oksijen n -tilen tealaatı 

2 - Muzayık haft tesiaatı 
S - Kereste kurutma tesiaatı 

Muhammen 
bedeli 

lira 
36.000 
35.000 
17.000 

Muvakkat 
teminat 

lira 
2.700 
2.625 
1.275 

4 - Tav ocakları ve havaguı teaisatı 
(79)' 

65.000 4.500 
1-224 

Lokomotiif aksamı ahnacak 
D. Demiryollan Satm Alma Komia,_undan 'r 

Muharomen bedel ve muvakkat teminatları apğıda yazılı muhtelif cins 
lokomotif akaamı ayrı ayrı ihale edilmek tartlle 8-3-938 salı günü uat 
15,30 da Ankarada idare binasında kapalı zarfla aatın alınacaktır. 

Bu iflere girmek iatiyenlerln apfıda yazılı miktarlarda teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları " Nafıa mllteahbitlik vealkaaı ve teklif 
lerini aynı gün aaat 14.30 za kadar komisyon relıllflne vermeleri lbmı
dır. 

Şartnameler 1t55 kut,Ul mulrabilinde Ankara ve Haydarpap ftznelerin-
de satılmaktadır. 

;Ekailtme 
No. 

I 

il 

III 

Etyanın cinai 

Piatonlar, platon kolları, 
tirvar kolları, Muylular, 
dingil ve kontrmanlveller 

F.mniyet sllpapları, regü
latör, kroı, gliıyer, ,.,,_ 
del ve emaali armatürler. 

Buvat agrealer tanpon gra• 
ıtörler ve buvatcrea muha
faza lavhalarL 

Travers alınacak 
D. Demiryollan Satın alma Komiı -

J'ODUDdan: 

Muhammen bedeli 67200 lira olan 
11250 adet ma!ı:u mete traverai 24-1-
!138 pazartesi günü aut 15.30 da kapa
lı zarf uıuliyle Ankarada idare bina-
11nda aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 4610 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafia müteah
hidlik veıikaa rve tekliflerini aynı ıün 
aaat 14.30 a kadar komiıyon reisliğine 
vermeleri 11.ımıdır. 

Şartnameler 336 kuruta Ankara ve 
Haydarpap, Eaki,ehir, İzmir" Mu
danya veznelerinde aatılınaktadır. 

(44) 1-160 

Kalemin Muhammen muvakkat 
Miktarı bedeli teminat 

92 

74 

Lira Lira 

65000 

52455 

33150 
(4755) 

Tezgah alınacak 

4500 

3872,75 

2486,25 
1-158 

D. D. Yollan Satm Alma Komis
yonundan ı 

Muhammen bedelleri 50000 lira o
lan 10 kalem muhtelif civata, somun, 
perçin, rondela lınaline mahıuı tez
gllılar 4-3-1938 cuma günü aaat ıs te 
kapalı sarf uıulll ile Ankarada idare 
binasında aatın alınacaktır. 

Bu l9e cirmek iıtiyenlerin 3750 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettili waikaları ve Nafıa mü
teahhitlik vesikaaı ve tekliflerini ay
nı ıün aut 14 de kadar komisyon Re
iılli!ine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 250 kuruf& Ankara 
ve Haydarpap veznelerinde aatıl-

ınaktadır. (24) 1-196 

u ı: us 

İki tehlike işareti 
nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınlığının 

bu ilk alhnetlerini 

GRİPİN 

ile bertaraf etınez

scniz bir çok ağır 

hastalıklara tutul -
mak tehlikesi baş-

östermit demektir. 

GRİP İN 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları derhal din
dirir, gripe, roma· 
tizmaya, diş, sinir, 
adale, bel ağrıları

ile kırıklığa karşı 

bilhassa müessirdir. 
1-265 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -- -~ Dr. Şevket Hüsnü Taray = - ---- --Cebeci haıtaneai ---- -Kulak, Boğaz ve Burun : --- hastalıkları mütehassısı = - = -: Viyana ve Frankfurt üniversite - : 
; !eri kliniklerinden mezun -- -- -- -_ Her gün saat 14 den sonra : - -E hastalarını kabul eder : --E Adliye Sarayı karşısında sarraf : 
: Hakkı apartmıanı No. 5 -- -: Muayenehane: Ti. 3912 Ev 1279 : = 1-79 -
.,111111111111111111111111111111111111111"' 

14 - 1 - t938 

Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükafatl• 
zafer nişanını, diplom donör ve altın madalyayı kazanall 

ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 

Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Ö:ııü Unlarını 
Çocuklarınıza Y edirini:ıı. 

Allahm yarattığı aaf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi ku\f• 
vei gıdaiyesi çok olan Haaan Özlü Unlarına doktorunuz tehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdaaıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam lifiyet temin eder. Neşvünü· 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta· 
hksız tombul yapar. Hasan Oz!ll Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 1 - 28 

i REÇ 
Ötedenheri inşaat sahipleri ve Ankara piyasası tara

fından randımanının yüksekliği, harç ve sıvalarda diğer 
kireçlere faikiyeti teslim edilen Karaköy, Alpuköy ve 
Beylikahır kireçleri Ankara satış mahalleri. 

Mevsim Sokak Hamamcı apartımanı No. 4 Arif Çu
bukçu. Telelonı 3300 • 

İstasyonda Mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak. Te
lefon: 2791. 

Postahane caddesi Karaköy Pazan 
Özer. Telefon: 3659. 

sahibi İsmail 
1-233 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

; Ankara Palas lonserlerl ~ 
~ "Pavillon,,da Cuma 14 ikinci Kônun 1938~ = ~ : 5,30da ~ 

Mr . . otto Geitnerin idaresinde 
Dr. M. Şerif Korkut 

Nüumne hastahanesi 
cerrahi ıefi 

En boı meyva tuzudur. Inkibazı = 
defeder. Mide, bağırsak, karaci ğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-

PROGRAM 
Birinci kısım 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Her gün saat üçten sonra evin
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 3-5064 

.:!""'" Göz tabibi ""'"!:. --- Dr. Esedullah Someren : 
~ Cebeci Hast. Göz Mütehassısı § 
: Balıkpazan - Işıklar caddesi : 
- Trakya apartımanı 4 No. da : 
: Öğleden sonra hastalarını = 
S kabul eder 1~141: 
111111111111111111111111111111111111111111 

Alat ve edevat 
ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 20442 lira olan 
muhtelif alat ve edevatı 1.3.938 salı 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü i
le Ankarada idare binasında satm alı
na°"ktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1533.15 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri liıımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellilm ve aevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (90) 1-260 

mı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczaneN 
3-7169 

imtiyaz sahibi ve Bafllluharrlri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne9rlyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürll 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Ba:mııevi: Ankar• 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

--_ 1. - SCHUBERT = 2. - SARASATE 
Scherzo v. Menuett 

~ 
~ 
~ Roma.nza - Andaluza ~ = Violin 10lu: Erwin Polak ~ = 3. - CHOPIN Notturno ~ 

S Cello solo: Hana Klika ~ 

: İkinci kısım ~ - ~ = 4. - RACHMANINOFF Prelude ~ 
= 5. - a.) RICHARD STRAUSS leh trage meine Minne ~ 
= b.) GRIEG lm Kahne ~ 

Gesang: Leo Pardo ~ 
§ j 6. - F. LlSZT Ungariache: Rap10idie ~ 
§~ No: 2 Piyano Solo: ~ - ~~~ ~ 
S 7. - BRAHMS Ungar. Tanz No: 6 ~ 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,!f!: 

SİNEMALAR HALK 
.:!"" !:. 

Alman sinemacılığının en büyük ha
rikası ve meşhur bestekar PUÇÇİNİ

nin cmsalıiz musikisi 

- ---- -- ---

GÜNDÜZ MATİNELERİNDEN 
İTİBAREN 

Arabiıtanın kızgın çöllerinde geçen 
büyük atk ve macera filmi 

... 

LA BOHEME 

Baş Rollerde : 
J can Kiepoura - Mart ha Eggerth 

~ Ayrıca - Dünya haberleri 

Seanslar: 2,45 • 4.45 - 6.45 Gece 21 de 

= ---= -------

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

ÇÖLDE BİR TÜRK GENCİ 

Tamamen türkçe sözlü ve şarkılı 
Ayrıca • Dünya lı,aberleri 

Senanılar: 2.JO - 4.JO. 6.30 Gece 21 de 

Halk Matinesi 12,15 de 
GÜNAHKAR KIZ 

Hediyelik bizden alın! Halil Naci Mıhçıoilu Ankara Merkezi: Anafartalar c:addeai. Telefon: 1230 
~ubesi: Ankara Baınlralar caddesi. Telefon: 2Gl9 1--29 


