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Avukathk kanunu 
mucib sebebleri 5 KURUŞ tdaro 

Cenevre konseyi yann toplanıyor 
yeni yapılan denizaltı 

• • _..,../. ' ~ ?4'!i 

gemilerimızın : ~ _ "- -
isimleri 

1 

B 
•t k u .. zere olan dört denizaltı gemimize 
ı me , . . . 
Büyük Önder Atatürk ün şu ısımlen seç-

t .kl .... w dik Saldıray Batıray, Atılay, Yıl-
ı erını ogren · ' 1 
dıray. Som türkçe olan bu kelimelerin mana arı, 
kolayca anlaşıldığı gibi, Saldıran, Batıran, Atı-
lan, Yıldrrandır. ... B 

Atatürk'ün bu hmusta Başbakan C~lal a~ 
yar' a gönderdikleri mektub deniz müzesın_e ve 
nıektubun birer fotografisi de yeni gemilerın her 

birine konacaktır. 

Postalarımızda 
• 

yenı 

teşkilatlanma 
Henüz genç bir adanalı anlatıyor· 

du: "Posta tatarı Külek boğazından 
çıkıp Adanaya girerken uzun uzun ba· 
ğırırdı; eski !stanbul'daki köşklüler 
gibi... Böyle feryad etmekte, postanın 
Adana'ya varmış olduğunu bu suretle 
anlatmakta da haklı idi. Çünkü sırtla
rına hurçlar vurulmuş beygirleri ~at
latarak, menziller aşarak, Adana n:n 
bir haftadan beri beklemekte oldugu 
postayı haber bekliyenlere nihayet e -
riştirmiş olan kendisi idi. Ve posta, 
meşrutiyetin ilk yıllarında da A:~a
ya böyle gelirdi. Gazeteler y~dı g~n: 
lük, mektublar yedi gün eskı tarıhlı 
idi; sonra, bir kaç müvezzi bu gazete-
leri bu mektubları Adana şehri içine 
Meşrutiyet ... yani 1908 ..• Bugün 1938 

deyiz. Postanın otuz sene evelki ~u 
halini göz önüne getirenl~r cumı;.urı -
yet postalarının ne kadar ilerlemış ol: 
duğunu tasavvur edebilirl7r. H~b.ukı 
postalarımızın 96 senelik hır mazısı de 

vardır. 

yeni senenin daha fC:yi~li o:uşunu harf 
inkılabına ve yurd ıktısadı hareketle
rinin inkişafına medyunuz. 

Koli ve para nakli işleri de seneden 
seneye inbisat etmektedir. 

Nitekim 917 senesinde 5,202, 107 li
ralık havale kabul edildiğ halde 936 se-

(Sonu 8 inci sayfada) 

• 

Atatürk 
Abbas Hilmi paşayı 

kabul ettile'-"-r __ 
Yalova, 25 (A.A.) - Sabık hı

div Abbas Hilmi Pa§a bu gün saat 
16 da Yalova'ya gelerek Cumhur 
Ba§kanı Atatürk tarafından kabul 
edilmi§tİr. Atatürk Abbas Hilmi 
Pa§ayı bir saat kadar nezdlerinde 
alıkoymu§lardır. 

Başbakanımızın Yalovada 

gazetecilerle bir hasbi hali 

"Hayat ucuzluğunu ilmi 
bir şekilde ele almış 

bulunuyoruz,, 
lstanbul, 25 (Telefonla) - Başbakanımız Celal Bayar, yanın

da Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya oldu
ğu halde dün, lstanbul gazetecilerine Y alovanın yeni açılan Otel 
T ermal'ında sofrasında topladı ve memleketin mühim meselele
rini, alınan tedbirleri, tasavvurları a•nlattı. 

....,,.,.,,.,., Otel Termal'm muhteşem sa-

lstanbul gazetecilerine birçok 
memleket meselelerini izah eden 

Bat bakanımız C ela/ Bayar 

lonundaki bu samimi konuşma, 
üç saat devam etti ve lstanbul 
gazetecileri; akşam geç vakit, 
birçok yurd İ§leri hakkında ay
dınlanmış olarak döndüler. 
Evvela hayat ı'cuzluğu: 

İlk önce günün meselesi diye ha
yat ucuzluğundan bahsedildi. Başve
kil dedi ki: 
"- Hayat ucuzluğu meselesini ilmi 

bir surette ele aldık. Konjüktür ser
visi ve istatistik umum müdürlüğü 

bunun hakkında esaslı bir surette uğ
raşıyorlar. Fakat meselenin o kadar 
hayati bir mahiyeti var ki, bunu da 
kafi görmedik. İsviçreden maişet se
·..riyesine ait hesab ve tetkiklerin bel
libaşlr bir mütehassısını getiriyoruz . 
Bu mütehassıs, eldeki· teşkilatımızla 
beraber çalışacak ve mevcud şartların 
neden ibaret olduğunu tesbit edece. 
ğiz. Sonra sıra bu tetkikin icab ettir
diği esaslı de ğişiklikleri yapmaya ve 
yeni teşkilat ~ücuda getir.mey~ ~ele-
--~· D---·• l:r·-a:i .. ..,.,.-- ı.,.:_ .,..,.ı--.:J.1a.o-

SıS getirteceğiz. 
Hayat ucuzluğu hakkında bugün 

yaptıklarımız, olgun hale gelen bir 
takım işler hakkında mümkün olan 
tedbirlerin derhal tatbikinden ibaret
tir. Mesela !stanbulda et fiatr on ku
ruş aşağıya iniyor. Benim kanaatime 
göre bazı ufak tefek tedbirJere baş-

(Sonu 8. inci sayfada) / Modern postacılığın başlıcw~ va~xf.la
rı emniyet, sürat, intizam degıl mıdır? 
At sırtında ve posta tatarına emanet 

"b · bir ""bre edilmiş olarak, Adana gı ı . :r . 

yedi günde bir gelen postadakı. em~ı • 
. · ·narunak ımkanı yete, sürate, ıntızama ı 

Nafiamızın bir muvaffakiyeti daha 
yoktur. 

Meşrutiyet başlangıçların~ bırakıp 
cumhuriyetin kurulduğu tarıhler~ g_e-
lelim, ve hatırlayalım ki me~e :1:~ 
iç taraflarında, postanın esas. ıhnl dıe 

. 11 d r O tarı er vasıtası demıryo arı ı · 
1 

w 

T .. k" . d"f rlerinin uzun ugu ur ıye şımen ı e . . . 
3942 kilometre idi. Hatta hepırnız_ın, 
dünkü gibi aklmuzda olan yakı~ r~
lere kadar Sıvas ve Malatya şehır er~-

.. posta gı-
ne bile merkezden haf tada uç d 

b · r sırtın a ... 
derdi · araba ile veya eygı k"lo 
Bu~ Türkiye postaları 6981. 

1 
-

, . 1 bekesınden 
?1etrelik bir demı~yo ~ şe . iındi 
ıstifade etmektedır. Şırnendıfer ş 
nereye uğruyorsa oralarda posta mua
melelerinden bir çoğu yapxlınaktadlır· 

· · t syon ar 'Yani bu hatlar üzerindekı ıs a .. 

İzmir telefonu · posta ve 
telgraf idaresi~e geçti 

Mukavele dün imzalandı 

l ... KôNSEYDE ....... N.EiER ...... KöNü~~~~~~~::!] 
........................................................................... 

Habeş meselesinin halli. 
İngiliz dııiıler Pariste Edenin 
bakam Eden yapbğı temaslara 

İhracat fazlamız 
23,000,000 lira 

istatistik umum müdürlüğü 931 
__; ı.-:": tüu-•t üıatutilıl.nni 
tamamlamıştır. Alınan neticelere 
göre 1937 seneainde idhalôt kıy
meti 114 ve ihracat kıymeti 137 
milyon lirayı bulmuştur. Bu mik
darlar 1936 senesine göre idhalat· 
ta 21 milyon ve ihracatta 20 mil· 
yon lira artış göstermektedir. ld
halôta göre ihracat fazlası 23 mil
yon liradır. 

bağlı! 

İngiltere İtalyaya 
biraz daha · 

temayül ediyor 

FAKAT./: 
Amerikanın hareket 
tarzı değiımiyor ! 
Cenevre, 25 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti konseyi yüzüncü toplantı 

devresinin Hk celsesini, yarın İran 
Hariciye Müsteşarı Mustafa Adle'nin 
reisliğinde aktedecektir. 

Builk celsenin büyük bir kısmı 
mutad olduğu üzere, hususi mahiyet
te olacaktır. 

Bu içtima devresinde konsey ma
sası etrafında yedi dış bakanının yer 

( Sonrı 8. inci sayfada) 

B. T. Rüştü 

Belgraddan 
Aras 
geçti 

Belgrad, 26 (A.A.) - Cenevreye 
gitmekte olan Türkiye Hariciye Veki
li Dr. Tevfik Rüştü Aras dün gece 
Belgraddan geçmiştir. İstansyonda 
başvekil ve hariciye nazırı Stoyadino• 
viç, hariciye nezareti erkanı, Türkiy~ 
elçisi ve yunan maslahatgüzarı tara· 
fından selamlanmıştır. 

Trenin tev°akkufu esnasında Aras 
ve Stoyadinoviç garın salonunda kısa 
bir noktai nazar teatisinde bulunmuş· 
tardır. 

Samimi bir musafahadan sonra Rüş
tü Aras yoluna devam etmiştir. 

Fıkra 

"Tanzimat fermanı /1 

- Evet dostum, bizim Jıiç bir inkz
lab kanunumuz "Tanzimat fer
m a n ı,, na benzemez: Yani hiç biri
ni ne kendimizi, ne de ba§kalarını al
datmak için yaptık. 

. i kü uk Ye bu istasyonların el\ arındak ç 
k .. · ·· ektublarını ve 

İzmir telefon 
şebekesi de dün
den itibaren hükü
metiınizc geçmiş 
bulunuyor Bu me
sud hadisenin kı
sa tarihçesini ve 
hükü.mete intikal 
ediş şeklini aşağı
daki şatırlarda o
kuyasaksınız: 

Cinli kızlar silah atmayı öğreniyorlar 

"lnkılab hamle ve kanunlarrmrza 
i s t e m i y e r e k itaat edenler, on
ları gev§etmeğe çalışmakta belki hak· 
lrdrrlar. Onların m e de n i kan u
nu' muza mi 11 i maskesi takarak 
hücum etmelerine müsaade etmiyelim. 
Bu m i 11 i, eski t a a s s u b 'un 
tebdil kılığıdrr. 

oyler bıle her gun m 
gazetelerini alabilmektedir. . . w er 

Kara posta hatlarımızın bır dıg 
vasıtası da otomobildir. üzerinde otlo-

. . . pılan yol a-
tnobıl ıle posta ~aklıy1a0tı Yk\ometredir. 
rxmızm uzunlugu 89 1 • 

lt'akat biliyoruz ki henüz •8635 k~lo
tnetre üzerinde beygirle ve 2720 kılko-

taşınma · metrede de araba ile posta 
. ter fazla-

tadır. Demıryolları ve şose k 
1 · karrşaca -
aştıkça bunlar da rnazıye . 

txr. Postanın milli vapurları~ den;z 
seferlerinden istifade eıttiklerı mesa e 

2228 mildir. 

**"' • . . . k ede devam Eskı ıle yenıyı mu ayes teri 
edelim· mesela 1917 ve 1936 s~ne -
ni alaıı'm. 191 /deki osmaııh ımp·~frua-

• • • w • • ve nu -
torluğu arazisinin genışiıgını ki 

.. .. rek o zaman 
sunun mikdarını duşune 000 nüfus -
Posta muamelelerile 18·

000
· bbaı ara

Ju ve 762.736 kilometre. ını:r\ posta 
Zili Türkiye cunıhurırtı~ı 
muamelelerini kıyaslıya ıın · ktub 

5057334 rne ' 
917 senesinde 7 

354897 
iş kağı-

kart gazete ve matbua, 1 · . 
d • ··rnek erı, 

ı 184065 ticaret eşyası 0 

569 
ınektub, 

936 senesinde ise 7714:
84772 

iş kağı· 
kart, gazete ve matbua, .. ekleri ka -
dı, 602021 ticaret eşyası orn 

bul edilmiştir. 1 ketin me -
Nüfus kesafeti ve ıneı:n ~ w halde 

Bahai sathiyesi aynı oıına ıgı 

İzmir telefon 
tesisatı ve şebeke
si Dahiliye Veka
letiyle tzmir bele
diyesi arasında ak-

dolunan bir muka- Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya mukaveleyi 
vele ile 35 sene • 

·· dd tle İzmir ımzalıyor 
mu .e . rilmişti. İzmir belediye- j Türk Anonim Şirketine devretmiş ve 
belediyesıne ve . . . • . 1 . . . t' az mukavelesinı kendısı - 1 t~"'1.$'-i bu şırket tarafından kuru up ış-
sı de bu un ıy . ~ . b" ~ S o . . f l ) . esine iştirak ettıgı ır onıı" ıncı sa.v ala 
nın de sermay 

Mukavelenin imza merasiminden bir görünüş 

Çin kıtaları Vuhuya 
şiddetle hücum ettiler 

Çetin süngü harbi oldu 

Cindeki Sovyet büyük elçisi ve 
geçirdi maiyeti ölüm tehlikesi 

Londra, 25 (A.A.) - Muhtelif 1 
Çin ~aynaklarından bildirildiğine gö-1 
re Çı.nde harb vaziyeti şudur: 
. Çın kıtaları Suçoofu üzerindeki 
ıapon tazyikini azaltmak üzere Vuhu
ya şiddetle hücum etmektedir. 

Çinlilerin Vuhu cenubunda yap
tıkl~rı yeni hücumda, iki köyde şid
detlı aüngü muharebeleri olmuştur. 
Y~ng~se üzerindeki japon harb ge
mılerı Çin mevzilerini bombardıman 
etmişlerdir. 

Yangtse üzerindeki Hohsten'in de 
çinliler tarafrndan geri alındığı bil· 

(Sonu 3. üncü sayfada) Mtsır kıralı Faruk'un evlenme haoras1111 

tesbit için Mısır'da bastırılan madaly~ 

"Halbuki bizim esas kuvvetimiz, 
inkılablarımrzın samimiliği ve her 
türlü reaksiyona kar§ı, maddeten ve 
manen hazırlığıdır. 

"Tanzimat, osmanlr Türkiyesinde, 
bugünkü ispanyadaki faşizm hareketi 
gibi, ecnebi idhal malı telakki edildi· 
ği için, bir türlü benimsenmedi. Bir
kaç nesil, iki medeniyet arasrnda, boş 
kavgalarla yıprandı, gitti. lmparator
luk bu rakkas hareketi içinde battı. 
Aynr mukavemet ve mücadelenin de
vamına razı olamayız. 

lnkılfibımızın kaynağı, zafer ve 
hürriyettir: Ve gayesi milli kurt ulu. 
§Un tamamlanmasından ibarettir. Tan· 
zimat, mağ1fib imparatorluğun garb 
alemine karşı, bir nevi t 8 v j z a t •ı 
idi: Kemalizm, garb emperyalizmine 
karşı kazandığımız zaferin devam 
inancasıdır. lnkrlfibımızrn sosyal, kül· 
türel ve ekonomik herhangi hamle ve 
hareketini zayıflatmak i<;tiven m i 1-
1 r propagandasını şiddetle reddede
lim. Anayasanrn, medeni kanunun ve 
bütün kanunlarım17ln, madde madde, 
tekmil hükümlerini kurt ulus kaleleri 
gibi müdafaa edelim. - Fatay 
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Tiyatro kültürü 
lstanbul Şehir Tiyatrosunun (Eski Darülbeclayi), uzun senelerden

beri şehir çerçevesinde yaptığı hizmetin kıymeti ne olursa olsun. mem
leket ölçüsünde tiyatro kültürünü yaymak işine daha yeni başlamak va
ziyetinde bulunduğumuz reddedilemez bir hak:kattir. 

Bir yandan tiyatro mektebiyle, yarınki temaşa sanatkarlarımızı ye
tiştirme işine ehemiyetverirken, bir yandan da, tiyatro hakkında, şim
diye kadar halkımız arasında yayılmış yanlış kanaatleri kökünden kazı
yarak, bu sanat şubesinin, en asil soydan bir kültür vasıtası olduğu ima
nını her türkün kalbine yerleştirmek için bütün gayretimizle ve şimdi
den çalışmaya koyulmalıyız. 

Fransız sahnesinin, bundan otuz yıl öncesine kadar, - ve belki daha 
daralmış bir ölçüde bugün de - idame ettiği tiyatro telakkisi bile, bu
gün~ bizim istediğimiz ve beklediğimiz kiiltür tiyatrosu için bir esas ve 
istinadgah olamaz. Dünyanın her tarafında tiyatro ve piyoniyelerinin 
yanlış ve kokmuş telakkileri yıkmak için sarfetmi§ oldukları gayret ve 
bu sayede elde edilen muvaffakiyetler gözümüzün önündedir. Türk 
sahne telakkisinde, sanat ve kültür kıymeti, en başta rol oynamak mev
kiindedir. Eglenceden başka bir faydası olmıyan bir sahne mefhumu 
inkilab Türkiyesinde elbette ki yer bulamıyacaktır. 

Aradaki ihtida! devresini geniş bir adımla athyarak, türk tiyatrosunu 
kurmaya, klasiklerle başlıyacak ve modern anlayışlı sahne eserleriyle 
devam edeceğiz. Şekspir, Molyer, Şiller bize ilk atacağmuz adımlarda 
en emin desteği teşkil edecek ve bunların ışığında yeni türk müellifle
rini sahnede konuşturacağız. 

Fakat bu faaliyetin bir de propaganda safhası vardır ki ona şimdiden 
girişmeli, klasikleri halkımıza tanıtacak ve sevdirecek eserleri aramtzda 
geni§ ölçüde yaymalıyız. Dostumuz Nureddin Artam'm İngilizceden 
dilimize çevirdiği Charles Larnb'ın "Şekspirden hikayeler'' isimli eseri • 
bu neviden bir propaganda ve vülgarizasyon kitabıdır ki, klasikler lehi
ne mücadelemizde bu gibi kitabların oynxyacağı rolü mübalağalandır
maya imkan yoktu.r. - YAŞAR NABİ 

Adliye sarayının 

inıaatma hazırhk 
İstanbul, 25 (Teleonla) - Yeni ya

pılacak adliye sarayının istimlak işi 
tama.mile bitirilmiş, milli emlak mü
dürlüğü yıkma işini bir müteahhide i
hale etmiştir. Yakında mahkfunlar tev
kifhaneye nakledilecek ve binanın yı
kılmasına başlanacaktır. 

MÜftilerin maaılan 
kesilmiyecek 

. . 
ıçın Etin ucuzlaması 

lstanbulda bir 
komisyon kuruldu 

lstanbuh 25 (Telefonla) - Etin 1 
marttan itibaren ucuzlaması kararını 
tahakkuk ettirmek ilzere belediyede 

hayvan borsası komiseri, belediye ik -
tisad müdilril, celep ve kasablardan se
çilmi§ ikişer delege ile şehir meclisin
den seçilecek üç badan milteıekkil 
bir komisyon kurulacak ve komisyon 
ilk toplantısınr 10 şubatta yapacaktır. 

Bazı mahallerde 65 yaşını doldu· Fener idaresi tazminatı 
ran müftUlerin tekaiide sevkedilme-
leri icab eder müla.hazasiyle maaşları 
\1erilmediği Maliye Vek§Ietinin na
zarı dikkatini celbetmiştir. Vekalet 
alakadarlara müftülerin yaş haddine 
tabi tutulmadığını, ancak müftülerin 
vazifelerini yapamıyacak: derecede 
alil ve mariz oldukları fennen sabit 
olmadıkça veya kendi arzuıiyle teka
üdlilk istemedikçe bunların maa,. 
Jarmın kesilmemesini alakadarlara 
bildirmiştir. 

Üniversite rektörlerinin 
~ehrimizdeki tetkikleri 

az görüyormuı ! 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Fener

ler idaresi şirketinin alacağı tazlJlina
tı az görerek Fransa hükümeti vasıta
sile Lahey adalet divanına müracaat 
edeceği burada haber verilmektedir. 

Şirket Yunanistandaki fenerleri de 
beş sene evel hükümete devrettiği za
man verilen tazminatı az bulmu§ ve 
Lahey adalet divanına müracaat et· 
mişti. Bu dava hala devam etmektedir. 

Eminönü meydanının müs
takbel harita ve planlan 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Eminö
nü meydanının haritaları ve müstakbel 
istimlak planlarını ha.zırlamak üzere 
İstanbul belediyesi harita müdürü mil· 
hendis Galib bugün °Ankaraya hareket 
etti. 

UlUS 

1 
M A.H KEM ELE RDE (1 

Bekirin haftahğın1n 
başına neler gelmiş? 
Jfancı Bekiri çalıştırmış çalıştirmiş 
fakat sonra da parasını vermemiş! 

Peki Beki, rakı parasını nereden bulmuı ! 

26 - 1 - 1938 

Devlet hava yol la r1 

için yeni bir kanun 
Bu 
ve 

kanunla 
teşkilôtı 

idarenin vazife 
tayin ediliyor 

Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Hava Yolları Genel Direktörlii· 
ğünün bugünkü teşkilatı yerine kaim olmak ·üzere yeni bir ka·nun 
projesi hazırlamıştır. Projeye göre Devlet Hava Yolları, Türkiye 
hududları içinde ve dışında hava yolları tesiı edecek ve yollar 
üzerinde tayyarelerle yolcu, eşya ve posta nakliyatı yapacaktır. 

Haymanalı Ilyas oğlu Bekir, askerliğini yeni bitirmiş ve Anka
raya iş bulmaya gelerek hemşehrilerinin sağlık verdiği itfaiye 
meydanındaki hanlardan birisine yerleşmiş. Müşterilerinin çoğu 
civar kazalı olan bu hancı, yabancılara iş bulmakla meşhurmuş. 

Genel direktörlük Bayındır- demlerinin ve idare encümeni ile in
lık Bakanlığına bağlı, hükmi şah- zibat komisyonunun vazife ve salahi
siyeti haiz mülhak büdce ile ida- yetleri; tayin, tebdil ve idare muame
re olunur bir devlet müessesesi latının tedviri, nakliyat usulü ve şart 
olacaktır. ları, idareyi al§.kalandıran diğer hu· 

Genel direktörlükte çahşan memur- suslar Bayındırlık Bakanlrğmca bir 
ların maaşları azami olup icabında talimatname ile tesbit olunacaktır. 
daha aşağı derecelere memur tayin o- Hava · yollarının menkul ve gayri 
lunabilecektir. Hava yolları memurla- menkulleri ve varidat fazlası devlete 
rı, devlet memurlarının istifade ettik aid olduğu gibi blidce açığı da dev
leri btitiln haklardan istifade edecek- letçe kapatılacaktır. İdarenin sarfi
ler ve tekaiitlükleri tekaüd kanu· yat ve hesabları muhasebci umumiye 
nuna göre yapılacaktır. Devlet hava kanununa göre icra ve tesis oluna.. 
yollan müstahdemlerinin ve maaşlı caktır. Divanı muhasebatın muraka. 
kadrolarda ücretle çalışanların teka- besi sarfiyatın vukuundan sonra iy fa 
üdlükleri hakkında devlet demiryol- olunacaktır. 

Şimdi Bekirin ba1ma gelenle- talığını almadığını söylediğine ıgöre, 
ri, kendi ağzmdan dinleyiniz: bu bir lirayı ' nereden ele geçirdiğini 

"- Aradan iki gün geçti. Yanım- acaba nasıl anlatacak dersiniz? 
daki harçlık hitmeye başladı. Hancı
yı sıkıştırdım: "- Dayı, davran da 
bana bir iş bul..,, dedim. Üçüncü gün 
sabaherkenden beni uyar,ıdırdı. Yanı
ma bir adam kattı. Şöyle ayağında 
çizme olan kafası kasketli bir adam ... 
hanın kapısı önünde benim gibi se
kiz on kişi daha vardı. Hep beraber 
yola koyulduk. Keçiören taraflarında 
bir yere gittik. Bir arsadan kırmızı 
renkli bir toprağı kazarak orada bek

Usta marangoz 
neler yapar ? 

Hadise arab saçma benziyordu: 
Beraberce kahveye gitmişler, otur
muşlar, tavla oynamışlar, sıra biraz 
yarenliğe gelince aralarında bir "fi
kir anlaşmazlığı,, başgöstermiş. Nuh. 
Süleymana kahvedeki bilardo masası
nı göstererek: leyen arabalara dolduracaktık. 

Akşama kadar çalıştık. Karanlık 
basmaya başladığı zaman "artık dağı
lın,, dediler. Ben, parayı hancıdan a
lacağımı umaraık hiç seslenmedim. 
Akşam hana geldim. Tenha bir za
manda hancıdan gündeliği istedim. 

"- Ne gündelik istiyorsun? dedi. 
''- Canım akşama kadar çalıştım 

ya .. gündeliği istiyorum.,, Şöyle biraz 
düşündü: 

"- Ha 1 dedi. Senin çalıştığın yer· 
den haftalık verirler. Acelen ne? .. ,. 

Hemşehrilerden borç ekmek para· 
ıı alarak hafta sonunu ettim. Yedin
ci günü akşamı hancıya tekrar baş 
vurdum: 

"- Dayı, dedim. Hafta blşı oldu. 
Şu bizim paraları versen iyi olur.,, 

Hancının birdenbire suratı değiş
ti: 

"- Şuna bak 1 Seni ben mi çalış
tırdım ... kim çalıştırdı ise ondan pa
ranı al... hem yatıp kalk, hem de ilste
lik para iste ... ,, 

Yalvardım, yakardım olmadı. Be
ni ilk gUn işe götilren ayağı çizmeli 
adamı aradnn onu da bulamadım ... ,, 

İşin asıl garib tarafı, hancı, kira 
ile tuttuğu hanı başkasına devretmiş
ti. Bekire parayı verdiğini iddia etti: 

"- Garibti, kimsesi yoktu, bir 
iyilik yaptım. İşe koydum. Gündeliği 
40 kuruştan işe gitti. 1 O kuruşunu han 
parası olarak ayırdım. Otuz kuruş he
sabiyle haftalığını avcuna saydım. O 
akşam hemşerileriyle birleşip rakı 

içmişler. Param yok diyordu rakıya pa
rayı nereden bulmuş?,, 

Hancı, Bekire haftalığını üç kişi
nin yanında verdiğini söyliyordu. 
Şimdi, hem onlar; hem de hancının, 
Bekirin rakı içtiğini söylediği dük
kanm sahibi dinlenecektir. 

Çilnkü hancının iddiasına göre. 
Bekir, haftanın son gtinü gidip bir 
liralık rakı içmiş. Kendisi de mahke
mede parası olmadığını söyliyor. Haf 

."- Sanki bunu neden A vrupadan 
getirtiyorlar. Bunu, ben de yaparım 1,, 
demiş. 

Arkadaşı gibi marangoz olan SU
:eyman: 

"- Yapma, Nuh, demiş... o ince 
iş. Öyle bir tesviye ister kL.,, 

Arkadaşları arasında iddiacıhkla 
tanınan Nuh, birdenbire kızmı': 

"- Haydi oradan sersem, demiş. 
Ben senin gibi doğramacı çırağı de
ğilim. Ben İstanbul sanayi mektebin· 
de okudum. O masa gibi işler, bana 
çocuk oyuncağı gelir.,, 

Arkadaşının huyunu bilen Süley
man ses çıkarmamış, yalnız hafifçe 
gülmüş. Vay senmisin gülen ... 
"- Ne gülilyorsun inanamadın mı ? 

Süleyman işi şakaya dökmek iste
miş: 

"- Yok canım, yalnız bilardo ma
sası aenin elini burar gibi geldi de ... ,, 

Kafası biraz tiltsülti olan Nuh bir. 
denbire yerinden fırlamış, tabancası
m çekerek: 

"- Sen zaten beni adam yerine 
lroynuuraın. lİl•nlın • l ;.,, h ::anA ~ ..,. ...... 

ama, seninki mısır koçanına benzer,, 
diyerek arkada~nna üç el ateş etmiş. 

Kurşunlardan birisi Süleymanın 
kolunu sıyırmış, birisi baş parma
ğına gelmiş, üçüncüsü de boşa gitmiş .. 

*"'* 
Nuh, mahkemede müdafaasını şöy

le yapıyordu: 

"- Elime küfür ,etti. Kendimi tu
tamadım. Zanaat sahibi adamın eli 
sermayesidir. Bir daha kimsenin eliy
~e alay etmesin diye eline ateş ettim.,, 

"- Kurşun ya başka yerine, kafa
sına, kalbine gelseydi? 

"- Nasıl olur Bay hakiın .. karşım
da oturan adamın dilediğim yerini 
vuracak kadar nişancryımdır. 

Nuhun attığı kurşunlarla Süley· 
man ; üç hafta "işinden olacak,, kadar 
yaralanmıştı. Söz sırası Süleymana 

ları memurları ve tekaüdlüğil kanun. Hava yollan idaresinin yolcu, eş. 
ları tatbik olunacaktır. Mtistah.demle- ya, meydan, hangar tarifeleri ve pos
rin aylıklarından kesilen yüzde beş- ta, telgraf idaresiyle beraber tes.bit 
ler devlet hava yolları büdcesinden edecekleri posta tarifeleri bayındır
bu paranın bir senelik baliğine mua- lık Bakanlığınca tasd ik olunduktan 
dil tahsis edilecek meblağ ve yüzde ıonra yürürlüğe girecektir. 
yarrm maltl liyet tazminatı karşılığı, JJleccani seyahat yapılmıyacak 
devlet hava yollarr sandı ğına y atırıla. 
caktır. Devlet demiryollannda loko
motif üzerinde çalışan memur ve 
müstahdemlerin her hizmet senesinin 
bir buçuk sene fili hizmete tekabül 
edeceği hakkındaki hüküm hava yol
ları tayyareleri üzerinde çalışan uçuş 
Personeli hakkında da tatbik oluna-

Tayyarelerde her ne şekil ve su
rette olursa olsun meccani seyahat 
yapılamryacaktır. İdarenin memurla
rı ·bu hükümden istisna edilebilecek· 
tir. 

Hava yollarr idaresinin bütün te· 
sisatı ve vesaiti askeri ve sivil fabri
kalarda maliyet fiatına tamir ve ıslah 

caktrr. olunacak, yük eşya ve malzemede dev-
Şehid ailelerine tazminat let depo ve antrepolarından maliyet 

Vazife uçuşu esnasında, bir kaza fiatına alınabilecektir. 
n eticesinde her ne suretle olursa ol- Hava yolları tayyareleri, aıkert 
sun ölen pilot, pilot muavini, maki- ve hava kurumu meydan ve yardım· 
nist ve telsizcilerle idare mensubla.' cı meydanlarından, askeri . ve hava 
rın ın maaşa müstahak aileleri efradı- kurumu tayyareleri de hava yollan 
na tahsis olunacak dul ve yetim ay- meydan ve yardımcr meydanlarından 
lıklarından başka olarak kanunf mi- ücretsiz istifade edebfleceklerdir. 
rasçtlarına birer defaya mahsus olmak Rasat raporlan 
ilzere beş bin lira nakdi tazminat ve- • 
rilecektir. Meteorolojı genel direktörlüğü, 

Hava yolları memur ve müstah- hava yollarının lüzum göreceği za.. 
manlara göre hava raaatlarını topla

gelince, o, ayağa kalktı ve söyliyecek- yıp gene hava yolları idaresinin ta-
vin f'~ .. r .. ~i ...., ;;A~a+lr!' ;,.~A- 1 - ,. ı •• ı-: ~~6' -- '-- --•- • -ıs • -- ._. _ meydanlarına vereceJ:Ctir. k'Osta tda-

~~:rüzsüzlükle ve duralamadan dedi resi de idareye aid hava rasat rapor• 

"- Bay hakim, bu Nuh benim es- lan hakkındaki telgrafları ve seyri
ki bir arkadaşımdır. İyi çocuktur am- sefer emniyetine aid muhaberatı tak· 
ma biraz deli bozuktur. Kendini pek dimen ve tesrian çekilmesini temin o
beğenir. o akşam biraz başı da hoş. decektir. Hava yolları ve meteorolo· 
tu. Bu işi yaptıktan sonra kendi ha- ji genel direktörlükleri biribirlerinin 

telsl·z ista0 yonlarxndan karşıhkh is. piste olduğu için evime adam gönder- " 
tifade edeceklerdir. di. Hatırımı sordurdu, bu işi yaptı-

ğından pişman olduğunu anlattı. Biz, Yolcuların sigorüuı 
çoluk çocuk sahibi insanlarız. Nuh Yolcular ı.ooo lirası mecburi ot• 
yeni evlenmiştir. Ben hakkımdan vaz mak üzere 10.000 liraya kadar sigor
geçiyorum . ., 

Sonra fedakar bir kahraman gibi 
yerine oturdu. Nuh önüne bakıyordu. 

Müddeiumumi; vakayr "adiyen 
cerh., mahiyetinde gördüğUnU söyle
di. Nuhun vekili müdafaa için müh
let istedi. Ve bu mühlet kendisine ve
rildi. 

ta edileceklerdir. Sigorta primi Ba.. 
yındırlık Bakanlığınca sigorta firket 
teriyle anlaşılarak bilet üzerin~ ilave 
edilerek alınacaktır. Kaza neticeıin
de malitliyet veya vefat vukuunda si
gorta edilen mikdar yolculara veya 
kanuni mirasçılarına ödenecektir. 

Birkaç gündür şehrimizde bulu
nan üniversite rektörü B. Cemil Bil
se! üniversiteye aid muhtelif işler 

hakkında kültür Bakanlığı ile temas
larına devam etmektedir. B, Cemil 
Bilsel hafta sonlarına doğru !stanbu
la dönecektir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hava yolları idaresinin getirteceği 
tayyare, telsiz ve diğer alat ve cihaz
lar gümrUk ve diğer resimlerden mu .. 
af olacaktır. 

Ku:ılayın Kültür 
bakanlığına teşekkürü 

Türkiye Kızılay Kurumunun alt
,nışıncı yıldönümü dolayısiyle 25 bi
rinci kanun 1937 tarihinde yurdun 
her tarafında yapılan tören ve teza
hürat bilhassa okullardaki gençlik 
Kızılay tefkilatının İ!Jtirakiyle, arzu 
edildiği şekilde çok parlak ve danlı 
geçtiğinden Kızılay Kurumu ' Kültilr 
Bakanlığına teşekkürlerini bildirmiş· 
tir. 

Hava kapalı geçti 

Dün şehrimizde hava öğleye kadar 
bulutlu, öğleden sonra kapalı ve hafif 
rüzgarlı geçmiş, ısı gece sıfırın al
tında 7, gündüz sıfırın üstünde 1 de-
rece kaydedilmiştir. Dün yurdun 
!ark ve cenubu şarki Anadoluda hava 
umumiyetle yağışlı, Karadeniz ve or
ta Anadolunun şark kısımlariyle 

Trakyada yer yer yağışlı, Ege ve ce. 
nub Anadolusu mıntakalarında bulut
lu geçmiştir. Yağışların karemetreye 
bıraktıkları su rnikdarlan Dörtyol-
da 20, Sinob ve Trabzonda 12, Kay
seride 8, Diyarbakırda 6 kilogram-
dır. Dün en düşük ısı Karsta sıfırın 
altında 16, en yüksek ısı da sıfırın 
üstünde İzmirde 9, Bodrumda 10, A
danada 12, Antalyada 13 derecedir. 

Hayvanlarda jeoloji, 
meteoroloji ve lokal 

anestezi 
Son zamanlarda uzak memleket· 

lerin coğrafyasını, ancak oralarda 
harb patlak verdiği ve iki taraflı bir
birini yalanlar tebliğler pktığı za
man öğrenmeğe alıştığımız için, a
yıb değil ya, ben Montaua'nın nere
de bulunduğunu bilemiyorum. 

Fakat Montaua'da bir takım ma
den ocakları bulunduğunu biliyo
rum. Gazetede okudum. HattA bu 
maden ocaklarının başka yerlerdeki· 
/erden farkı şudur: Bunların içinde 
amele ile birlikte bir çok fareler de 
bulunur. Dahasını ister misiniz? 
Buradaki fareleı·, meşhur fare Miki 
kadar da itibardadırlar: Maden ida
releri, hiç birnin kuyruğuna hata 
gelmesine müsaade etmez. 

Sebebi? Sebebi tamamile fennidir. 
Bu Montaua denilen memleketteki 
maden ocaklarında sık sık çöküntü
ler olmakta ve bu yüzden, bazan, 
maden işçileri toprak altında kal
maktadırlar. Buralarda bir çok fa
reler bulunduğu halde çöken top
rak altında hiç bir fare görlilmeme· 
si oradaki fen adamlarının gözüne 
çarpmış. Sebebini araştırmışlar. Me
ğer böyle bit çöküntüyü çok önce
den sezinleyen fareler, felaketten 
önce sürü sürü oradan kaçar, selame· 
te çıkarlarmış. Şimdi Montaua ma
denlerinde farelere gösterilen itibar 
bu yüzden imiş . 

Yani hayvancıklar orada bir nevi 
jeoloji mütehassısı gibi ikram görü-

yor/ar demek. 
Ördekler de havayı 48 saat önce· 

sinden anlamazlar mı ? 
Bu kadar terakkilere, bu kadar §. 

Jetlere rağmen insanı farenin jeolo
jide, ördeğin metorolojide geri bı
rakmasına ne dersiniz ? 

Ona bakarsamz lokal anesteziyi, 
insanlardan asırlarca öncesinden be· 
rı' tatbı'k eden kimlerdi biliyor musu
nuz ? Eşek ar~ları. - T. 1. 

Karga edebiyatı! 

ı:.skiden berı çıttçi bir millet ol
duğumuzdan ve bu kara kutun e
kinlere muHllat bulunmasından 
mıdır, nedir, karga, bizim idiom
larmuza, ata sözlerimize. hatta 
divan edebiyatmuza ve halk ıar
kılarımıza girmittir. Karganm kı
lavuzluğundan bahseden ata SÖZ· 
l ~rini bilirsiniz. 

Mirasma konabilmek için bir 
kimsenin ölümünü dört gözle bek-
1 eyenlere de "leı kargaaı., denir. 

''Karga burunlu0 
, "karga,, ge

ne tiirkçenin tabirlerindendir. 
Divan edebiyatmm en ağdalı 

bir mrsraında gene karganın fara 
cası vardrr: 
Taklidi dg kcbki hiramanı giildürür 1 

Hele §Öyle ba.ılayan türkü : 
Karga da seni tutarım aman 1 

Kargadan durup dururken, dam· 

dan düıer gibi bahaetmediJl,. Te
kirdağı vilayetinde 18 ile !o ara
sında herkes 15 ıubat 1938 t&rihi
ne kadar birer karga öldünneğe 
mecbur ohnuılar da, o yüzden bu 
karga edebiyatı hatırımıza geldi. 

ispanya ~eykeli! 

Gazetelerde r~smini gördünüz 
mü? Kartı tarafı taruaud etmek 
için &ili.hı ve dürbini ile bir ağacm 
üzerine çıkan bir iıpanyol neferi, 
orada dalların arasında donmU§, 
katılakalmıı. 

Ben eğer, bir heykeltırq olsay
dmı ve eğer bana - içinde bütün 
avrupalı ihtirasların ba.rut ve kan
la konU§tuğu - lspanyanm bu 
günkü halini tasvir edecek bir a
bide 111narla11alardı, bu ağacı ve 
üzerinde katılakalan bu zavallı 
neferin heykelini yapardon. 

Odundan pudra 
... · .... 

lngilterede bir orman mahe.uUe
ri sergisi açılması dolayaıile neı· 
riyat yapan bir dergi, artık odun 
ve odurı kömürü yakılmamakla 
beraber, ormanlar daha fazla is
tihlak ediliyor, diyor. Mesela bu
gün yün sarfiyatmuı, pamuk aar .. 
fiyatmm yüzde kırkı ekailmiı, 
burılarm yerine ağaç lifleri kaiın 
olmutlur. 

Bundan başka ağaçtan §eker, 
aayvan yiyeceği, suni ipek ve da
ha nice maddeler yapılıyor. 

Son zamanlarda odunlar, yep
yeni bir sahada kullanılmağa ba§
lanmııtır: Bunlar, un haline geti
rilerek kadınlar tarafından pud· 
ra yerine kullanılmaktadrr. 

Şeker, auni ipek, lif ve saire ne 
iae ama, mademki ağaçlardan ka
dın pudrası yapılnıağa baılandı; 
artık ormanların istikbali ıübheye 
giriyor demektir. 

Kuyruklu bir yalan! 

Sade lakırdı kıtugında asma· 
lar budanmaz; hazan havadis kı·t
lıiında kuyruklu yalanlar da uy
durulur. 

Bir Avrupa dergisinde çıkan ıu 
satırları okuyunuz da sözüm doğ
rumudur, değil midir, anlarsınız : 

''Atinada küfürbazlıklar hak· 
kında müzakerede bulunmak ü
zere enternasyonal bir kongre top· 
lanmıştır. Bu kongrenin maksadı, 
dünyadan küfürbazlığı kaldırmak
tır. 

Müzakerder sırasında burada 
bulunan bir ~;1rk delegesi, İtalya· 
nın, en fena küfürlerin edildiği 
memleket olduğunu söylemi§, bu
nun Üzerine müzakere hararet
lenmiı, bir takım delegeler küfür
ler aavurmuı ve nihayet kongre 
:lağrlmııtır.,. 
Küfürbazlık hakkında uydurul

muı olan bu haberi okuduktan 
sonra ine.anın, meıhur hikayeyi 
hatırlıyarak : 

- Hacı Mehmed, çıkar afzm
dan baklayı ! 

Diyeceği ıeliyor • 

Projenin muvak.kat maddelerine 
göre, bu kanunun yürilrlilğe girme· 
ıinden önce vazife uçuşu eınaamda 
şe~id dUşmilş olan pilot Ekrem Ermek 
ve makinist Sami Demirer'in yetim ve 
eramiline bu ·kanun hükümleri daire
sinde dul ve yetim aylıkları tahsis o
lunacaktır. 

Hava yolları idaresinde müatah· 
dem olanların bir defaya mahsus ol· 
mak üzere cedvelde yazılı memuri .. 
yetlere kar~ılarında gösterilen maaş
larla tayinlerine Bayındırlık Bakanı 
salahiyetli olacaktır. 

l dare kadrosu 
Projeye bağlr cedvele göre idare 

kadrosu 100 lira asli maaşlı bir genel 
direktör, 90 lira maaşlı bir genel di. 
rektör muavini, 45 lira maaşlr bir hu
sust kalem şefi, 20 lira maaşlı bir k!· 
tib, 80 lira maaşlı bir fen heyeti şefi, 
70 lira maaşlı iki mühendis, 20 lira 
maaşlı bir katib, 90 lira maaşlı bir iş· 
]etme direktörü, 45 lira maaşlı bir şef, 
30 lira maaşlr bir memur, 20 lira ma
aşlı iki katib, 30 lira maaşlı üç aıhiyo 
memuru, 25 lira maaşlı 2 sıhiye me• 
muru, 55 lira maaşlı bir muamelat di .. 
rektörü, 45 lira maaşlı bir muamelat 
direktör muavini, otuz lira maaşlı iki, 
yirmi beş lira maaşlı iki memur, yir
mi lira maaşlı iki katib, 55 lira maaş
lı bir levazım direktörü, 40 lira maaş· 
lı bir ayniyat muhasibi, otuzar lira 
maaşlı tiç mutemed, yirmi beşer lira 
maaşlı iki anbar memuru, yirmi lira 
maaşlı bir katib, 55 lira maaşlı bir 
muhasebe direktörü, 40 lira maaşlı 

bir muhasebe 'efi, 30 lira maaşlı bir, 
25 lira maaşlı bir muhasebe memuru, 
30 lira maaşlı bir veznedar ve' 20 lira 
maa,ıı iki kitibten mürekkebtir. 



DIŞ iCMAL D Ü N Y A H A B. E R. L E R i 
ve 

Deniz silôhlar1 
büyük devletler 

1937 senesinin bafmdan beri, büyük 
vletler arasında bqlayan deniz lilih· 

Yill'ıfı son günler zarfında çok bid 
safhaya girmit bulunuyor. 1936 te

•inin sonuna kadar böyle bir yantm 

T eruel cephesinde 
vaziyet değişmedi 

Çin kıtalar1 Vuhuy<i 
şiddetle hücum ettiler 

Çetin süngü harbi oldu lanıa.ına ınani olan 1922 V qingtoa 
llabedeıi imzalandığı sırada büyük 
iliz devletleri arumda iki cebbeli bir 
. t bütün hararetiyle devam etmekte 
~: Aınerika, lngiltere donanması~ 

Barselon Jehri gene 
bombardıman . edildi 

39 kisi öldü 
bir donanma infaaı için çizdiii 
l'alnı tatbik ediyordu. Japonya da 
rika• dan geri kalınamaya çalıpnak· 

Barselon, 25 (A.A.) - Havas ajan. 

Cindeki Sovyet büyük elçisi ve 
maiyeti ölüm tehlikesi geçirdi 
( Baıı 1. inci sayfada) 

dirilmektedir. Çinliler. nehri geçen 
japon askerlerinden 300 ünün bom
bardıman yiizünden öldüklerini haber 
veriyorlar. 

ımın muhabiri bildiriyor: v• 

idi. O tarihe kadar yapılan en büyük 
gemisi lngilterenin kırk bin tol'ıİ• 

toYU tecavüz eden Hood zırblı11 idi. 
alcat her üç devlet de elliter, hatta ~t 

ar bin tonilato hacminde zırhb m· 
eltnek için tertibat almıtb. 
1922 Vqington deniz silihlan mu· 

~leai bu yantm her iki cebhesini ele 
did etti: 

Teruel'in etrafında vaziyet degış
ı:nemiftir. Asiler Altas, de Celadaa v_e 
Muleton'a yaptıkları hücumlar netı· 
cesinde ağır zayiata uğramıtlardır. 
Cumhuriyet kıtaları ihtiyat kuvve~le· 
rinin muharebeye sokmadan kcn~ıle
rini tepeden tepeye a~ı~ ~dım ~uda
faa etmişlerdir. Şimdı ıyı tahkım e-

l - 35 bin tonilitodan daha büyük 
lemiU infUllll menetti. 

2 - Bu sınıf gemilerden her devletin 
"b olabileceği mikdan da t!ıbit ede
lngiltere ve Amerika'ya bef, Ja· 
Ya'ya da üç niıbetinde tonaj verdi. 

.. Japonya, lngiltere ve Amerika ile 
. &avat iıtediği için bu mukavele ~· 
. d edilememittir. Fakat 1936 senesı· 

IOnuna doğru lngiltere, Franaa ve 
, lberika Londra' ela içtima ederek, Va• 
1,11ırton mukavelesinin, gemi hacimleri· 
1 tabclid eden J.;;kmü ile baib kalma· 
• ve yapacalda. ntuttan biribirine 

r vermeğe karar verdiler. Binaena· 
h bugün lngiltere, Fransa ve Ameri· 
deniz ıilüılannı tahdid meaeleıinde 

::.:ıu teabhüdle bajh bulunmaktadır-

l - Her üç devlet otuz bet bin tonu 
tee.vÜz eden gemi inta etmiyecek. 
.. _2 _Her üç devlet de, deniz intubn
-n hlribirini haberdar edecek. 

Fakat böyle bir teabbüdün meri ve 
~1lteber olabilmesi için, mukaveleye 
lftiı-Q etmemit olmakla beraber, Ja· 
~Ya'nın da hiç olmazla, otuz bet bin 
to...j hududunu tecavüz etmaneai icab 
tdi1ordu. Bir sen9clenberi, ba devletin 
~bet bin tonu mütecaviz barb ge
~ai İnfa etmek tuavvunında bulun • 
clıata rivayet ediliyordu. Fakat bu riva· 
>ttlet'tahakkuk etmediğinden lngilte • 
~•e Amerika, bugüne kadar otuz bet 

d·ım· mevzilerde bulunmaktadırlar. 
1 ış 'k' . 

17 sonkanunda yapılan ı ıncı. mu-

k b 'l taarruz neticesinde frankıatle-
a 1 

• • d k' ·1 . T ruel'in •imali şarkısın e ı ı e-
rın e ,. . r 
ri hareketleri 12 kilome.tr~ . genış .ı
v. d e 2 kilometre derınhğınde hır 
gın e v . .

1 
• • 

arazi parçasiylc tabdı? .edı ~~tır.b 
Asiler Alfambra Rıo ya a ım .u. 

lunan tepeleri bir haftada zapte:ınış
lerdir. Bu arazinin işgali cumhurıret· 
ilerın' müdafaa mevzilerini tehlıkc· 

ç • 1 t' ye koymaktadır. Muleton a yer eş ı-
rilmit olan frankist topçu kuvvetle· 
ri şimali şarkiden Teruel'e giden ve 
Alfambra Rio sahilini takib eden yo
lu bombardıman etmektedirler. Fakat 
nehrin karşı sahilindeki cumhuriyet· 
çiler daha yüksek tepeler~.e b~lun: 
makta ve buradan Teruel ın tımalı 

kA methalini müdafaa ve Concud· 
pr 1 

• lt d un irtibat noktasını ateşlerı a ın a 
bulundurmaktadırlar. 

Asi tayyareleri bu sa~ Barselo-
nu bombardıman etmişlerdır . 

Sivil halktan 39 kişi ölmüş, bir
çok kimseler yaralanmıştır. 

Şiddetli bir sis var 
Saragos, 25 (A.A·) - Havas ajansı· 

nın hususi muhabiri bildiriyor: Bu 
sabah bütün Teruel cephesi şiddet· 
li bir sis tabakası ile örtülü idi. Bazı 
yerlerde ın adım ilerisi görülemiyor
du. Yollarda seyrü sefer çok zorlaş· 
mr1tır, Tayyareler, o da bir ka~ kon
trol müfrezesi, ancak on bire dogru U• 

sesi, bir de bir obüsün patladığı tıt • 
yordu. Hatlarda tam bir sükQnet hü • 
ldlm aürmektedir. 

Bir ingiliz gemiai tecavüze 
uğradı 

Çin tayyarelerinin /aal.iyeıi 
Gene Çin kaynaklarından bildiril

diğine göre, bir Çin tayyare filosu, 
dün sabah Anhuey eyaletinde Suan
çeang'ın şimalinde şimali prkiy~ 
doğru ricat etmekte olan japon as
kerlerini taşıyan birçok japon nehir 
nakliye vasıtalarını bombardıman et4 
miş, bunlardan onunu batırmış. 300 
japon askerini öldürmüş ve birçcıık 
japon top mevzilerini tahrip eylemiş· 
tir. 

Nantau bombart;l,ıman edildi 
Hong • Kong'dan bildiriliyor: Ja· 

pon kruvazörü olduğu sanılan bir 
harb gemisi bu·giln ingiliz suları dı· 
şında bulunan Nantau'yu bombardı

man etmiştir. 
Sanıldığına göre, çinliler, japon· 

la;ın bu havaliye asker çıkarmalarına 
çoktanberi itnizar etmektedirler. Bu· 
nun için burasını iyice tahkim etmiş
lerdir. Bir çeyrek saat süren boımbar· 
dımanın müdafileri telişa düşürmek 
maksadiyle yapıldığı zannedilmekte
dir. 

Çinin Tokyo elçisi 
Şanghaydan geçti 

(inlilerin mukabil taarruz 
yapmağa niyetleri yok 

Beri in, 26 (A.A.) - Doyçe Alla'e
mayne SaytUft&' Hankov' daki muha
birinin marepl Çankaytek'le yaptı
ğı bir mülakatı neıretmektedir. 

Çankanek ezcümle demittir ki : 
"- Şimdilik bir mukabil taarruz

la kati neticeyi elde etmeğ ;! imkan 
yoktw-. Şimdiye kadar ölü ve yaralı 
olarak üç yüz bin asker kaybettik. 
hazırhklarunızı tamamlamamız li
znndır.,, 

Çankay§ek, silah ve mühimmat 
meselesi hakkında da Çin'de ancak 
mahdud mikdarda harb levazmu ya • 
pılabildiğini ve binaenaleyh Çin'in 
dıtardan sili.h ve mühimmat getir • 
meğe mecbur olduğunu kaydetmit
tir. 

Hong Kong • Kanton yoluna ge
lince, mareıalin bu hususta timdilik 
hiç bir korkuşu yoktur. Esuen bu 
yol keailse bile Çin ile fransız Hindi 
Çini'si arasındaki büY,ük yol açık 
bulunmaktadır. Bundan batka Çin ile 
Birmanya arasında ela bir yol ya
pılmaktadır. Bu yol kısa bir zaman 
sonra tamamlanmıt olacakbr. 

Mareıal aovyet nüfuzu altmda bu
lunan Singk.iyang'dan geçmek üzere 
büyük bir yol daha yapıldığını teyid 
ettikten sonra tunlan ilave etmittir: 
Çin'in dahili siyasetinde komünist 
teairi olamaz. Çünkü Çin Sunyataen· 
in prensiplerinden aala ayrılmıya. 

caktır. 

Şanghaydan bildiriliyor: Çinin 
Tokyo büyük elçisi yanında Osaka· 
daki ba~konsolosu ve beş memur sek. 
sen çinli olduğu halde vapurla bura
ya gelmi' V'C vapurdan inmeden Hong 
• Kong'a doğru yoluna devam etmı,. 
tir. Oradan Hankeu'ya gidecektir. "1JOJ(IJJIO;Oa 2 SOOSI 

Bir yangın ve bir suykast buslardan mürekkeb ve B. Attlee'nin 
Şanghay'da bütün bölgenin suyu· başkanlığında bulunan bir heyeti ka

nu..temin rıden. fabrikada mühim bir bul etmiştir. He;rl hükümete şu ted
yangın~~ym ıeımuru- ı:urıerı tavilye e tnrt 
faiye teıkilltı yangını ıöndUrmeye ça • Japonyaya kredi ve borç verilme· 
hşmaktadır. Fabrika, halen japonlarm sinin yasak edilmesi, japon ihracatı 
kontrolu altında bulunan Yangtaepu üzerine ambargo konulmaaı, Japonya
mahallesindedir. ya yapılacak harb malzemeei ihracatı 

Amerika Cumhur Rem 
B. Ruzvelt 

B. Ruzvelt Çine 
1 milyon dolarhk 

yardımistiyor 
Vaşington, 25 (A.A.) - Cumhur 

reisi Ruzvelt, Amerika kızılhaç reisi • 
ne gönderdiği bir mektubtaı "milyon • 
larca sivil çinlinin feci vaziyetinin bir 
milcdar iyileştirilebilıncsine medar ol • 
mak üzere" hiç olmazsa bir milyon do
lar toplanması için Amerika halkının 
hamiyetine müracaat etmiştir. 

Sıokholm'da da iane 
toplanıyor 

Stokholm, 25 (A.A.) -Çinde harb 
fellketzedeleri için Stokholmda mil
ll bir iane tertib edilmektedir. Tertib e
denler arasında kutub klşiflerinden 
Svenhedin de bulunmaktadır. 

il •• 

Uc yeşi 1 fare ,, 
Natal yolunda 

Filo saatte 420 km. 

ıüratle uçuyor 

Hatay davamızın 

mahiyeti 
KURUN'da A11m Ua, Dıt Ba· 

kanımız B. Tevfik Rüıtü Aras'ın Ce. 
nevrede Hatay meselesindeki itira • 
zmuzı izah edeceğini ve bu itirazm 
hangi sebeblerden ileri geldiğini an • 
latarak diyor ki : 

"Türkiye'nin Suriye ve bilhaaaa 
Hatay ülkesi ile alakasını ve tabii o • 
larak bu yerlerin Türk.iye kartııın· 
daki beynelmilel hukuki vaziyetini 
1924 tarihli Lozan muahedesi teabit 
etmiftir. Fransızlar Suriye üzerinde
ki mandalarını 1922 aenesinde mil. 
letler cemiyeti komeyi kararile al • 
mıtlardır; bu karara ise Türkiye hiç 
bir vakit İftirak etmemiıtir. iki hi.. 
dise birbirinden tamamile ayrıdır ve 
Türkiye Lozan muahede.ile oldufu 
gibi ondan aonra herhangi beynelmi· 
Jel bir veıika ile dahi ne Suriyede. 
ne de Hatayda Fransa için bir man. 
da hakkını tanmıamııtır. 

Hal böyle olunca beynelmilel Ha· 
tay komisyonu tarafından yapılan 
intihabat nizamnamesinin Sancakta 
tatbik olunabilmeai için Franaanm 
tasdikinden geçmesi iktiza ediyoraa 
aynı sebeb ve sali.hiyet ile Türkiye
nin tasdikinden de geçmeai li.zım 
gelmez mi 7 

lıte Hatay intihabat komiayoıua 
bu kadar açık olan bir hakikati ih • 
mal etmittir. Nizamname Franaanm 
tudikinden geçirildiği halde Türki • 
yenin tasdikine sunulmak hatıra bile 
getirilmemiıtir. 

Türkiye cumhuriyetinin milletler 
cemi.yeti komeyi nezdinde yaptıtı 
protesto bu açık hakikat hilifma ha· 
reket ec:liJmi§ olduğu içindir. Şimdi 
Cenevrede topl.nacak olan milletler 
cemiyeti konaeyinden bu çok haklı, 
bu çok makul itiraaımızm kabul e
dilmeaini bekliyorwı. 

Aksi takdirde hükümetimiz tara • 
fmdan mühqn kararlar verileceğini 
tahmin ediyoruz.,, 

MEKTEBLERIMIZDE TERBiYE 
USULO 

Roma, 25 (A.A.) - Stefani ajan11 
bildiriyor: Albay Biseo, yüzbqı Mo.· CUMHURYET'te Yun• Nadi, or
catelli w teğmen BrUno Musolini'nin taya bir tez &tıJOI': "Maarifimizde 
pilotluğunda dün sabah saat 7.30 da vaktile ibdaı edilmit olan cezuız 
İtalya • Cenubi Amerika uçuşunun terbiye siatemi ihtiyacnnrza tekabül 
ilk merhalesi olan Dakar'a doğru Ro- ebnemit ve tatbikatta fena netice.. 
ma civarında Guidonia tayyare karar- ler vermiıtir.,, 

, ... pi Mi M8o- -49''..,,.. Muhaft"ir di,... ld 1 

yaresi saat 18.15 de ulimea Dalrar'a "Bizim pedagoji tittadlanmn H• 
va•ıl olmuftUr. yıla bayıla propaganda ederek mem-

" Se&ı;üse giripniı değillerdi. er 
~ de son deniz programlan bü • 
tGJc harb gen9ıi inıası bu hudud içi
"e İnhiıar etmektedir. Yalnız IOD bir • 
ltaç hafta içinde Japonya'nm on sekiz 
.._ıluk toplarla mücehhez kırk ÜÇ bin 
toll hacminde harb gemiıi yaptırmakta 
oıdllju bak.kmdaki rivayetler teeyyiid 
tcler gibi olmuttur. 
. Birkaç ingiliz gazetesinin mubabi· 

ti, ~n dıt bakanlıiı namına aöz aöy· 
len.eğe ıalihiyetli olan zata bu nokta et 
"-fıncL. sual aormuılar. Bu zat da riva· 
>'etlen tekzib eclemiyeceiini bununla 
beraber, Japonya'nm sulbperverli~ • 
den emin olarak, lngiltere ve Amerika· 
llnı bta aahada Japonya ile bir rekabete 
lititınemelerini aöylemİt· Fakat lngil
ter-e ve Amerika, Japonyanın ıulhper: 
•.erliiinden pek emin değillermit ki, 
l~llldi &YllJ wali resmen japon büküıne: 
:"~~ aormuılardır. Japon ~ükiimeti 
1 enı.az bu ıuale cevab vennemıt olmak· 
t' beraber, her iki devlet de kırk bin 

Londra, 26 (A.A.) - Royter a
jansı reami mahfillerd•n aldığı ha· 
berlere i.tinaden diyor ki : . 

(ngiliz Lakegeneva vapuru kap. 
tanı bu aym on betinde bir ~enizaltı 
gemisinin hücUınuna uğradıgını Va
lansiyadaki İngiliz konsolosun~ .ha • 
ber vermiıtir. Denizaltı gemısı su· 
yun altmda torpilini atmıt ve bun· 
dan aonra ıuyun yüziine çıkımf br. 

Denizalb gemiai hemen dalmıttır. 

Şanghay'da çıkan Suhnl Vanpan nııı. kelimenin geniı manaaiyle ya. 
adındaki Çin gueteel idarehaneaine sak edilmesi. 
nasyonalist çinli tarafından bomba atıl· B. Çemberlayn, hükümetin uzak 
D11§tır. Uç kifi yaralaımuftır. Bunların do~u. ~di~lerini pek yakından takib 
arumda on yedi yaımda da cenç bir ettifını taflilitiyle anlatmııtır. 

ku vardır. Japonya Çine harb illin 
Nagoya limanında bir h&llae edecek mi? 

Uçuş, baştan nihayete kadar, 4 iJ.A leketin batma beli. kıldr1dan maddi 
5 bin metre yükseklikte cereyan et· cezuız talim ve terbiye uaulü bizim 
mittir. Tayyareler mütemadi surette memlekete nisbetle, hatta her mem
Gı.ıidonia radyo iataayonu ile irtibatı leket iç.in, ıerlerde çiçek yetittirme • 
muhafaza etmlflerdir. Uç tayyarenin ye benzeyen bir aauldür. Mahducl ..-. 
katettiii meufe 4.500 kilometreyi te· i;rice mazbut bir saba alabildifine 
cavüs eylemektedir. Filo, bu UÇUfU· bol harç ve malzeme ~ayet mukte
ııu, ıaatte takriben 420 kilometre •il· dir bahçıvan. Bu yerde define bah • 
ratle yapmı9~1r. çelerden iyi, nadir ve nadide çi~k· 

. t!8.Iyan f!losu bu saı:aıı seferin i- Jer yetiıebilecefine ıübhe yoktur. 
kı:'1~~ ıakelesı olan Natal a hareket et· Fakat çiçek yetittirmekte aaıl olan 

Asiler 140 tayyare 
düıürmüfler 

Bilbao, 26 (A.A.) _ Umumi Franko 
karargahının bir tebliğine göre, F~
kocular son Teruel muharebe.le:• ~.•
nasında düşmanın 140 tayyaresını du. 

Tokyo' dan bildiriliyor: Japon ga.ze-
telerine göre, Sevemleigh iımindeki 

ingiliz vapuru mürettebatından iki ki • 
ti Nagoya limanında iki japon bayrağı
nı indirmişlerdir. Bu hu.susta yapılan 

tikiyet üzerine vııpurun kaptan ve mil· 
rettebatından altı kişi polis tarafından 
sorguya çekilmiı ve biri Hollandah, di· 
ğeri ingiliz olmak üzere ilci kiti alıko • 
nularak: ötekilerin gemiye dönmelerine 
müsaade edilmiştir • 

Japon dı1 bakanı B. Hirota sena. 
toda Çin • Japon anlqmazlığına da
ir bir suale verdiği cevabta, fevkali
de tilmullü bir harb bahis mev
zuu olduğunu s<;yliyerek demi9tir ki: 

0
"11 ınütecaviz barb gemisi yaptırma· 

:• ~anmaktadır. Filhakika bunda 
elcııik bir zorluk •oktur. On alb aene 

şürmüşlerdir. 

ya .Amerika ile rekabete giritp· 
:~vaziyette değildir. ~aasen 19~2 

Sovyet elçiai ölüm 
ıehUkeıi geçirdi 

Royter ajanıı muhabirinin ö&rendi
ğine göre Sovyetler birliğinin Çin elçi
si ile maiyeti bir ölüm tehlikeai geçir· 
mişlerdir. İpng üzerine akın yapan ja
pon tayyarelerinden atılan bir bomba 
sefir ile maiyetinin yanında patlamış
tır. 

"- Japonya milli Çin hükUmeti 
ile Çin milletini biribirinden ayırd 
etmektedir. Eğer Japonya Çine harb 
ilinına karar verirse bitaraflık ka
nunları derhal kendiliğinden meriye
te girecektir. Japonya beynelmilel 
münasebetlerini hesaba katarak he
nüz Çine harb ilin etmemiştir. Maa
mafih harb ilinı her zaman muhte
?'e.ldir. İhtilifa bir nihayet vermek 
ıstıyen bazı devletler silah ve mü
himmat . v sevki yatını durdurmuştur. 
Fakat dıger b.azı devletler ise bu sev
kiyata devam etınektedir. Japonya 
u~ak tarktaki hususi vaziyeti göz Ö

nünde bulundurmakla beraber bu si
lah v.e mühimmat sevkiyatmı büyük 
bir dı·kkatle takib eyliyecektir. 

e.-..1 " .. 
t . de bu devletler kırk bin tonu ~-

lecaVız gemi intallDJ dütünmekte ıdı· 
er "al . ·.-ı. 1.. · 1 nız bu ıahada rekabete gırı,. ..... -

. de lngilter, Amenkanm mu. 
senesın bu rekabet karıısında ka· 
sava tını, Bü.yük. 
bul etmeie mecbur kalmıtt~. ;j'"- bir noktadan Amerika'nın itine 

•el'lniyor: Malumdur ki Panama ka· 
~ ~rikanm paıifik donamnaıiyle 
~ tile donanmsı araımcla muvasala 

il •elen bir geçiddir. 

kadar donannıasııu ihmale
harbe ik (ngilterenin barb için· 
den Ameı: a, ketine kartı harbden 
deki keyfı hare f'-:'- bir 

b11 &'eçid 45 bin tonu mütecaviz 
:~lerin geçmesine müaaid değil· 
~· Biııaenaleyh bu gün hacim nok· 
d 111dan baılayan rekabet ~evan;ı t;· 

eto de gemi hacimleri 45 bm tonaJı 
r~-. Amerikanm deniz kuvvet• 
el"ı birbiriJe muvasala imkanından 
~ kalacaklardır. Yani Ameri· 
1\ e. İcabında Pasifik donanmasını 
ı tlillıtik denizine, ve icabında At· 
~~lltilt donanmasını da Pasifik ~en_i • 
t llıe leçiremiyecektir. Bu, denız • 
'l1ejiai bakmımdan büyük bir mah· 

~lll"d \il'. 

F•kat buna mukabil olmak üzere, 
1~i hacimlerinin büyümesi, daha 
!"itae1t bir teknik ve daha ağır ma• • 
llfı İatilzam ett. ğinden, .Amerika bu 
İ;~t-tardan Ja~onyaya v~ belki ~e 
b· rıltereye faik vaziyettedır. Bu~ 
dit- &affı harb gemisi yetmit ~iyon 
olara y . 14 ·ı n i ..... iJiz Jırasına 

.._ anı mı yo ·- d 
h •1 oluyor. Yarm yapılacak olan a· 
il hii--:.k il ıoo milyon dola. .. .ru gem er, __ 

1 1 a, belki de daha ok paraya 11J1U 0 a• 
.:lllcbJ- So Ç • L--İ büyüdük• 
em. • nra gemı .........- Daha 

• iliz' donanınaıına aaa 
sonra, ıng · 

trrnıağa karar vermıt-
~onaDJ?a 3;;ld değil, tatbikına geçilen 
ti. Bu bır te . er ve Ja-'°nya, A· 
programdı. lng~I~ · -·klerini an • 

'ka 'I bat euem•Y-merı ı e 1922 sili.baızlanma 
ladıklarından . J--•gva mecbur · · ımza .,..._ 
mukaveleıını • 1922 aeneıine naza· 
kaldılar. Gerçı · t' daha 

.. J nyanın vazıye ı 
ran bug.~ 1.'iıat Amerika ile mu • 
kuvvetlıdır. V J yanın hu· 

dil ez e apon 
kayeae e em · . kabetinden 

b . .Ameraka re 
dudsuz ır dır Binaen· kinci· v anlatılmakta • 
çe ıg . b · deniz sili.blarmı tah • 
aleyh yena ır imdi için yegane ü • 

:~ :ı.:ı:ı:-U ~erikanm Japoııyaya 
telkin ettiği bu korkudur. e 

1 "ltereye gelince; bu devlet, d • 
"znı'ngtıaatmda Amerika ile rekabete 

nı · bu· . . -eğe çoktan karar vermJf 
ırn-ıtm- . "d • de 
D t_ 'k • 11•aaeti elUZ 
ıunuyor. mgı e~ .r • • • 

.Amerika ile tetriki me~aiden ıbaret 
• B . ..indir ki (ngıltere gelecek tiJ', unun•~ • .. 

hafta Amerikayı Singapur demz u~ 
.. un" kü-d merasimine barb genıı· 

sun r- • • lngil 
ıi göndennefe da•et etmif til'. • 

bu küpd reamine Japonyaya 
tere • ·· "ver-kar§ı yapılaut bir ııüma:rıf ıuau 

~ bunun inta11 da zorlafu'· 
~lc&ek teknik lazımdır. Gerek teJk • 

aD •· 

nıek iatiyor. 
A.Ş. ESMER 

Sefir ve maiyeti tayyare ile Şung
king'den Hankoya giderken.japon tay
yarelerinin akınından biraz önce İşang
da yere ime ğe mecbur olmuşlardı. . 

Bir japon gemisine ateı edildi 
Tokyo' dan bildiriliyor: Cenubi Çin 

in ablukasını temin ve Hainan adasının 
Julfn limanında demirli bulunan Çin 
kayıklarını kontrol eden bir Japon 
harb gemisine düpnan tarafından ateş 
açıldığı bahriye nezareti tarafından bil
dirilmektedir. 

Bu hidise, limanın bütün medhal -
]erinin bataryalar vurtaaiyle ivice mil· 
dafaa edildiğini göstermektedir. 

Amerikanın proteaıolan 
Japon dıt bakanlığı namına ıö.z ıöy

lemeğe salahiyetli bir zat, Amerika ıe
firinin japon aakerleriyle Nanldn'deki 
amerikan teb~ araaında 11k 11k çıkan 
hadiseleri 17 aonkinunda proteıto et
tiğini teyid etmiştir • 

Bu zat, hükilmetin bu hadiselerin ne 
dereceye kadar doğru olduğunu tahkik 
ettiğini ve bunların tekerrür etmemffi 
için japon konıoloalanna talimat ve -
rildiğini ilbe etmiıtir • 

lngiliz ifçi mebualann 
istedikleri 

Bafbakan B. Çemberlayn iKi me-

Reuterin 
yeni 

binası · 

Anadolu Ajan. 

•mm İf birliği 

yaptıiı büyük u
tilabarat aian•la

rmdan Reuter, 

PreN A••ocia 
tion' la birlikte 

Londra' da mu • 

cı.uam bir bina 
yaptırmlftlr. 

Reamimiz, bi-
nanın c:ebhe•in: 

6Ö•t•rmektedir. 

mıt ır. .. • Mirler değildir; belki memleketia 
Tayyareler Nal.al uzennde her tarafında alabildifine geniı ve 

Natal, 25 (A.A.) - Burada alınan her halde sayısız denilecek kadar 
ı~n telıizlerle, iki italyan tayyare11i· çok bahçelerdir. Ser usulünü bu açık 
nın. ~t ~7 .. d~. Pernamburg civarıında bahçelerin hepsine tatbik etmek ka• 
ve üçuncuıununde Ferr.andc de Noron bil midir? O kadar müaaid yeri ve 0 
hada bulunduğu bildirilmektedir. kadar mahir bahçıvanı nereden bu· 
Na~h 26 ~~.A.) - Uç İtalyan tay- lacaksınız ! 

yareaınd~n bırı Urada yere inmittir. Mikdarlan henüz ihtiyacu:nızm 

İngiliz subaylarına 
emirber verilmiyecek 

yaruma yetmez halde olan mekteb
lerin adedi çoktur, ve her yıl çoialı· 
yor. Talebe mikdarı mevcud mek· 
teblerden tqacak veçhile fazladır. 

Londra, 25 (A.A.) - Orduda ya -
pılan son ıslahat icabından olarak bun· 
dan sonra İngiliz subaylarının emirber 
neferleri bulunnuyacaktır. Bu suretle 
bütün neferler azami derecede talim ve 
terbiye görebileceklerdir. 

Hocalar kırk beter dakikalık derale
rine yetipnek için akla karayı zor 
seçiyorlar. Bu va~iyette mektebcili • 
iin talim tarafı bile zor yetifilir bir 
it iken aynı talinı heyetinin talebe Ü· 

zerinde manevi otorite teaia edecek 
terbiye kımıma da itina etmesini na• 
sıl bekliyebiliriz. Yapmak iateseler 
hepsi buna muvaffak olurlar mı ol • 

. Buna mukabil subaylara bir "husu
si hizmet" tazminatı verilecektir. 

mazlar mı? Oraıı da baıkadır. 
ffOt'a sımfı geçirecek numara ver

medi diye ona dit bilemek ve bazı 
yerlerda ona taarruz etmeie kadar 
ileri gitmek mektebciliğimizde bü. 
tün memleketin dehıetle dikkatini 
çekmek icabed en çok fena bir ali· 
met oldu. Mekteblerde yüksek bir 
terbiye uıulü tatbik edeceğiz diye 
maddi ceza usulünü kaldırmak he· 
ticeai olarak nerede ise ceza kanunu. 
~uza (hocaaına ailüı çeken talebe 
~elam olunur) diye bir madde koyma. 
ga mecbur olacağız. Mübalera ebnİ· 
ycrek hakikati söylüyoruz. Talebe 
taraf!n~an h~aya kartı ailib çek· 
me hadıselerı tekerrür ettikçe bütün 
memleketin kalbinden fırlayan dü • 
f~nce budur. Fena taklid edilmit iyi 
bır uıul memleketimizde içtimai bir 
haıtalık doğurmak üzere bulunuyor 
demek ol11r. 

Ohalde bu yanlıt yoldan hemen 
dönmeliyiz. Mekteblerimizde mane-

/ vi otorite kalksın demek istemiyo
ruz. Onu maddi cezalarla da teyid 
etmeye ihtiyac vardır ve bu ihtiyac 
mutlaktır. Talebe olan çocukların 
hayrı için ve memleketimizin yüksek 
- ve en yüksek - menfaatleri için.,. 



ULUS 

No: 85 

~-;:::'S:'J~ 
·~ 1 Müdaf aa.:;,ında. ~İr 

INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: 
l'iizbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Padisahın iradesi: ne olursa 
bırakmayınız ! olsun Plevneyi 

Binbaton bir iki aaat bana kartı 
çok tiddetli davranıyor; fakat on
dan sonra ondan af diliyorum ve 
Plevnedeki kadının bana vermit ol -
duiu cıgaralardan kalmıı olanlar • 
dan ikram ediyorum. Binbatı gülüm
aüyor ve bir daha, artık, bu mevzua 
dönmüyor. Miralay da bana en kor
kunç bakıtlarile bakıyor; fakat iki 
üç saat sonra o da ikram ettiğim cı -
garaları reddetmiyor. 

23 ilk tetrin - Bütün gün tiddet· 
li topçu ateıi. Bölüjümden iki tehiıd 
var. Sabahleyin erkenden geceye 
kadar harb nizammda bulunuyoruz. 
Rusların sai ve .ol cenahlarmı timal 
ve cenubdan, Plevnenin garbında 
bulunmak üzere garb tarafına çek
mekte olduklarmı öğreniyoruz. 

Bizim merdivenin üzerine çıkıp 

iki mil kadar uzakta kıtalann tim•· 
le ve ıimali garbiye dofru yıtm ha
linde hareket ettiklerini goruyo
rum. Sojuk bir sün. Kar Mrpİflirİ• 
~r. Geceleyin, Mütirin tekrar Plev· 
neyi bofaltmak ve Babakonak ge
çidinde Mehmed Ali patanm ku
manda•mda toplanmakta olan Ye 
timdi Sofyaya gitmek emrini alan 
ve yerine de Serdan Ekrem Süley
man pafaDın kuvvetleri getirilen or· 
du ile ifbirliği yapıyor. 

Orhaniyeyi hareket merked ha
line getirmek için müracaatta bu
lunduiunu öfreniyoruz. Fakat pa· 
ditahm cnabı gene •etodur : 

- Plevne, hem •trateji, hem de 
aiyaset bakon..ctan öyle büyük bir 
ehemiyet almıttır ki ne pah .. ma 
oluna olaun, orada kalacakalDlz ! 
Deniliyor. 

Paditahm irade9İ budur; arkaanı
dan gene yardım vadinde bulunu-

JOI' • 
Biz, hi.li, hükümdanmızm vadi-

ne inanıyor ve seviniyoruz. 
Sonra nuyada iken öğreniyorum 

ki padifah, 25 ilktepmcle, :rani mu
huaranm bir emri nki ol.dutu süa• 
de, Oaman patanm Plevneyi bo
taltmaam& müsaade etmitti; fakat 
bir defa daha, pek geç olarak. 

24 ilkteırin - Cephenin her tara· 
fmda bütün sün aiD' topçu ateıi. 
:Aktam üzeri ötreniyorus ki cenubu 
garbide Kritin ile Tenma arumda 
ehemiyetlice bir muharebe olmuf, 
rualar bımun neticeainde bir kaç de
fa püakürtülmütler, hatta bir defa· 
amda bir alaylarmm bütün aiırhiı· 
nf türklerin eline bırakmaia mec
bur olmutlana da, .onralan Temi
na etrafmdaki tepelerde tutumnut
lardır. Bu muharebede üçüncü mu
harebenin kahramanlan olan Tev
fik pafa ile Y unu bey gene kendi
lerini göatermitlerdir. Türklerin za· 
yiatı 100, •• rualann İM bunun \iç 
mialidir. Ayni günde Romanyalılar 
Gorna Netropolie ile Dolna Netro-
polieyi zapteclmitlerdir. · 

Tam OllD&D paf&, Şevket Pat• 
ile telgraflaıırken Orhaniye telinin 
kelildiiini öğrenerek yeniden heye
can •• teli.fa dütüyoruz. Kritin tab
J'alarmm taraaaud me•kilerinde •• 
tepelerdeki yeldefirmenlerinde bu-

lunan gözcüler, garb tarafmda top
çu ateti ve duman olduğunu bildiri
yorlar. 

Dolna Dubnik kwnandanı Veli 
bey Gorna Dubnik ile muhaberenin 
keaildiiini ve Gorna Dubnik civa
rında tiddetli muharebeler vukua 
geldiği haberini göndermittir. 

Böylece yeniden bütün dünya ile 
olan alakamızı, hem de bu aefer 
çok uzun aürmek üzere, keamit bu
lunuyoruz. 

Türkler Orhaniye yolunu ebedi
yen kaybediyorlar; böylece muha
sara çemberi tamamlanmıf oluyor. 
Artık nu ve romanya aüvarileri 
Gorna Dubnik ile Ribina araaındaki 
bölgeyi ellerine geçirmitlerdir. 

Bu korkunç haberlerin teairi zail 
olduktan sonra aakerlerin maneviya
tı yeniden yükaelmitti. Çünkü paditah 
yardım için IÖz vennemit miyıli? 
Hem de bu yardım, yalnız erzak ve 
mühimmat göndermekten ibaret kal
mıyacakb. Şimdi eaki Serclan Ekrem 
Mehmed Ali Paf&DJD kumanduı al
tında yeni bir imdad orduau tetkil o
lunmuyor mu idi? Bu adamm auiiati
malden, ihmalden, tarkh maalahat· 
cılıimdan, yani eak.i paf&lar rejimin· 
den uzak almanca bir dürüatlütü 
Yardı. Bunun imparatorluiu korkunç 
bir llubetten koruyamıyacaimı dü· 
ıünmek İçil aebeb •ar llUJ'dı? Eter 
bir paditahm aözüne de inanılmıya• 
cak oluna, artık, kimin aöziine İna• 
nılabilirdi? Sonra bir millet, yaptıiı 
üç harbde muzaffer olan ve iuni tel
graf hatlarını ulattıiı ve gazetelerin 
çıktığı her yerde duyulan Plevneyİ 
unutabilir miydi? Sultanın idareain· 
de bulunan memleketin her tarafın
da, bütün kahvelerde, kahraman 
Oaman Patayı öien •• Plevnenin 
dütmiyeceiini aöyliyen tvkhlann aöy· 
lendiğini haber alıyorduk. Türkiye. 
de hiç kimle Oanan Patadan •• 
Plevneclen barka hiç bir teY konut· 
..., ...... Çocmdar ••pa..-,. ~ 
lan oynuyorlardı. Camileri dolduran 
cemaatler, hal'b tamuma fİmclİye 
kadar ıö.terdiii yarclmun bundan 
80DI'& da ffirıeDlllelDdİ için dua edi· 
,arlardı. 

Enıt, A.llihm bizi koruyacafma, 
peygamberin bizim içn tefaat edece
gıne inanıyorduk. Sultanm vadini 
yerine getireceğine, milletin bizim 
yardımımıza kotacaima günniyor· 
duk. Sonra itimizi batarmak huau· 
aunda keneli öz kudretimize de gü
venimiz vardı. En kamlık günlerde, 
artık ümid edilecek hiç bir feycikler 
kalmadığı zamanlarda bile inMnm 
kudreti en yüksek irtifalarma çıka • 
biliyordu. Bu azim •e .rca•t, bura
daki omıanh orduaunu1ı hürriyet •• 
halU. kaVUfmak için yaptıiı aon 
hamle ve teıebbü.te o kadar yiiksek· 
ti ki tarihte en büyük •• en İL•il bir 
dnnı açacaimda tübhe yoktu. Bu 
gayret •• azmi ancak ölüm durdura
bilirdi. Birimiz •• hepimiz ölüp diif
sek bile haytımızm gene yerinde 
harcanmıf olduiuna inanacaktak. 

(Sonu var) 

Musiki bahisleri: 
Halkevi konserleri 

N eçib Yakub Aşkın 
Halkevinin bu seneki konserleri 

yeni bir varlıkla zenginleşti; bu var
lık Necib Yakub Aşkın idaresindeki 
"Salon Orkestrası" dır. Sanat yazıcı
sı belki büyük orkestraların, operlıla
rını veya dünya solistlerinin icrala. 
rına dikkati çekmekten tercihan zevk 
duyar. Bunda haklı olabilirae de, 
bizler, büyük halkın zevkini de terbi
yeye yarayabilecek icraları ayrı bir 
düfilnce ile alkıflamağa mecburuz. 
Ankara Halkevinin kendi haftalık sa
nat tezahürleri programının bıtfına 

dediğimiz Salon Orkestrasının kon
serlerini aldığını duyunca işte bu gi
bi dütilncelerle çok sevindik, takdir 
duygularımızı yazmakta seve aeve a
cele ettik. 

Geçen pazar üçüncü komeri veril
di; üç programda belli bqlı olarak 
Mozart'dan "Sihirli Flüt" operasının 
uvertürü, Liszt'in lkinci Ropsodisi, 
lppolltof-lvanof'un "Kafkas Süiti", 
Necib Yakubun ince bir duygu ile 
çaldığı Chopin noktümü (Orkestra 
eıliği ile), ve başka yeni müzikler ... 

Bu güzel müzik beraberliğinin 

Cumhur Batkanhğı müzik kurumuna 
bağlılığını düfünmek ve artistleri a
rumda Necib, Marşel, Sadri, Nihad 
adlarmı görmek bile değerini anlama
ğa yeter; repetisyonların her günlük 
emeklerle hazırlandığını da illve e
delim. 
Takımdaki artistler şunlar ' Bae

keman Necib Y. A,ıun; ikinci keman
lar HulO.i ve Fehmi; viyolonsel Hü• 
nü; kontrabu Galib; piyanoda B. 
Marael; annoniumda piyaniat Sadri; 
flüt Hakkı; klirinet Nihad ; kornet 
Rüftü. 

Yani, emekli şöhretler yanında 

genç değerler de var. Birliğin ses giL 
zelliği ve serbest hareketi kadar, se
çilen eıerler de en gözde parçalar. 

Viyolonist Necib Y. AJkın'ı mem
leket ötedenberi tanır; anlayışı, duy
gulu yayları meslekdaşlar aruında 
hıaklı se'Vlgiyi çoktan kazandı. lstanbu
lun ilerde kemancıları yanında yeti
terek Pariste de me§lıur bir üstad ya
nmda eksiklerini tamamlamağa çalış
tı; hafızası en tanınınıf koneertolarla 
dolu. Berabcrlikteki değeri efSiZ. ı,. 
te, yeni orkestra böyle bir tanınmıf 
artiet elinde tekemmül ediyor. Necib, 
yakında Beethoven'in keman konser
toeu gibi eserlerle yalnız olarak da 
konser vermeğc hazırlanıyor : Bunu 
aabıraızhkla bekliyoruz. 

Piyanist B. Marael, yumu,U tuteıi 

1 
FİZİK TERİMLERİ 

1 
RADYO 

Ankara 

Oğle Neşriyatı : 
12.30 Muhte Osmanhca - Türkçe neşriyatı - 12.50 Plik: Tiırk musi 

halk ıarkıları - 13.15 - 13.30 Dahili 
aG 2JiJJl1lYJ(IO O O O O S&.1IJiJilP RC rici haberler - 17.30-18.30 İnkilib d 

ı 
İbrei mıknatısiye - Aiguille aimantee -

Mıknatısleıımiş igne 
lfadc - cnonce - Ôzdeyim 
1 - İfade, 2 - Tabir - Expre11ion -

1 - liade, 2 - Deyim • 
İfade etmek - Enoncer -Ôzdemelı 
İfade etmek - Exprimer - Belgirtmek 
İhtar - Remarque - lbtar 
İhtiraklı motör - Machine a combus-

tion - Yanma motor 
ihtizaz, raks - Oıcillation - Salımm 
İhtizaz - Vibration - Vibrem 
İhtiza.ıi - Vibratoire - Vibrel 
İkaz - Exsitation - Uyartım 
İki safhalı - Diphase - Çift safhalı 
İlmi esvat - Acoustique - Akustik, ses-

biliJc 
lltiva - Torsion - Burulma 
İnbisat - Dilatation - Genişim 
İnfilikli motör - Machine a eırplosion -

Bösme motör 
İnhilal - Solution - Erime 
1 - İnhilal, 2 - Hali - Dissolution 1 -

Eriyim, 2 - Eritim 
İnhilili (ziya) - Dispersion - Dalı/im 
İnhililiyet - Solubilite - Erirlik 
İnhiraf - Deviation - Sapma 
İnhitat - Degradation - Düşkürüm 
İn'ikb - Refleırion - Yanum 
İn'ikisı tam - Rafleırion totale - Tüm

yaa 
İnkisar - Refraction - Kıulma 
İnkisarı muzaaf - Double refraction 

Çift kmlma 
İnşia - Rayonnement- Yaruma 
İntibak - Accomodation - Uyum 
İntikal (Nakil) - Transmi11ion -Göçü-

rüm 
İntiaar - Diffusion - Dağrnmı 
İntişar - Propacation - Yayılma 
İntizi - Di11ociation - Yadışım 
İrha - Dctente - Gevşey 
İrfa - Amplification - Yülıseltme 
İrticac; etmek - Osciller - Salınmalı 
istihlak - Consommation - Yoğaltım 
istikrar - Stabilite - Duray 
htiktap - Polariaation - Kutupsay 
İııtiktabı devri - Polarisation rotatoire 

- Döne kutupsay • 
htiktabı levni - Polariaation cbroma-

ticı..ue - Renber kutupsay 
htikak - Derivation - Türem 
İtfa - Amortisaement - Amırtlm 
İzabe - Fusion - Erıitim 
İzafi, nispi - Relatif - Bılll 

1 
Jul hidisesi - Effet Joule - Jul olayı 

K 
Kabili akis - Reveaible - Tersinir 
Kabiliyeti akis - Reveraibilite - Tersi

nirlik 
Kabiliyeti nakil - Conductibllit6 - ilet· 

lıenlik 
Kaide - R~cle - Kaide 
Karinei inkisar - İndice - de r6fraction 

- Kmlma iadeli 

mlbhyence ifadesi ile maruf bir oku· 
lun aadlk bir istidadı olduğunu gö• 
teriyor. O da o1gun bir ~tal ile ha
kikt deterini g&termeğe hazırlanı
yor, bizi şimdiden aabınızlandmyor. 

Saksofondaki virtüozitesini her fır
satta alkışladığnnız Nihad Esengini, 
klarinet ile ve istidada vazifesi ba· 
'ında görüyoruz. 

Piyanist Sadri, armoniumda olma· 
yıb da piyanoda yer almıt bulunsay
dı emeğine olan saygımızı şüphe yok 
ki daha takdir edici kelimelerle kar
şılamağa mecbur kalırdık. 

Çok çalıtkan HulO.i, kemana da 
altistliği gibi hakim. Öteki arkadq
ları da candan takdirlere hak kazan
dılar. Küçük takımlarda çalmanın 

güç yanı her sazın çahfı ayna gibi 
göz önünde durmasıdır; en küçük bir 
bozgun bile göze batar, en ufak bir 
ifade pürüzü habbenin kubbe olması
na döner. Bu yüzden hepiıinin ince 
batarılarını bir meslekdat gözüyle de 
alkışlarım. 

Halk bu güzel icralara beklenen il
giyi fazlayiele g&teriyor. 

Mahmud R. Kö•emilaal 

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

Halkevinden naklen . 

Akşam Neşriyatı: 3 Muh 18. o 
lik neşriyatı - 19.00 Turk muıikiıi 
prkıları ( Makbule Çakar ve arkad 
- 19.30 Saat ayarı ve arabça neıri 
19.45 Türk musikisi ve halk ıarkıla 
Muzaffer ve arkadaıılan) - 20.15 
fonik temsili (Ankara Şehir Tiyatro 
tistleri tarafından) - 21.00 Ajans h 
ri - 21.lS Stüdyo salon orkeıtraıı : 
d' Ambrosio: Promenade Amoureus 

terimlerinin 
ücıhı ve tahlili 

Bati< artmak 

• Szule : Flossie 3 - Strauıı : Aimer 
chanter 4 - Bizet: Carmen, 3e. act 
Schrıtak: Romanze - 21.55-22.00 

Buna (baıkalaıtır- program ve İSTİKLAL MARŞI 
mak) ta denebilirdı 

Changer Ancak bu ıekil çok l~tanbul: 
uzun olduğundan (başkartmak) tercih edil
miştir. Bunun ıu türevleri vardır , 

Baıkartıi = tebdil edilmiş 
Baıkartmay = tebadül 

Beyan _ Propo- (l'roposition) kelime-
• • 11ının matematıkteki 

sıtıon manası (beyan) ııoziı 
ile karııılanmıııtır. Bu kelimenin turkçe ile 
olan ilgisini Guneı - Dil metodu ıu tarzda 
meydana çıkarıyor : 

(1) (2) (3) (4) 
Beyan = Eğ + eb + ey + ang 

1) Eğ = Söz anlamına ana kök. 
2) Eb = Ana kök anlamını temsil eden 

unsur : 
Eııeb = eb, ep - yad, zikir. 
3) Ey = Sözün taalluk ettiği obje 
4) Anğ = ağ; isimlendiren ve tamamlıyan 

unsur. 
Şu halde (beyan), bir ıeyi yid ve zikret

menin ismi olur . 
Analizden çıkan neticenin hakikate ne de

rece uyğun olduğunu anlamak için ıu keli
meleri hatırlamak kifidir : 

Bayahki = mezbur (Radolff "Çağatay,.). 
Bayakı = merkum, mezbur, mezkQr (Rad. 

"teleüt,,.} 
Aslında (beyanğ, beyağ ve bayağ) oldu

ğu anlaı,ılan ve arapc;a olduğu sanılan (be
yan) kelimesinin bu sözlerden ayn bir ıey 
olmadığı ve onlar kadar türkçe olduiu bu 
suretle anlaşılmış oluyor. 

~ Jll1fS tOTlC\I 
Kaairülbaaar - Myope - Miyop, 7d1n

gören 
Kaarülbasar - Myopie - Miyopluk, Ya

kmgörey 
Katod - Cathode - Katot 
Kavsi elektriki - Arc electrique - E-

lektrik 78.Y' 
Kemmi - Quantitatif - Nicel 
Kesafet - Densite - Yoğunluk 
Kesif - Dense - Yoğun 
Kesalet - Hysteresis - Kesiley 
Keyfi - Qualitatif - Nitel 
Kısa devre - Court-circuit - Kısa devre 
Kudret - Enercie - Enerji 
1 - Kudreti mekniye, 2 - Mekni - Po

tentiel - 1 Gizi/güç, 2 - Gizil 
Kutbı - Polaire - Kutbik 
Kutru zahiri - Diam~tre appareot - Gö

reyçap 
Kutup - Pôle - Kutup 
Kuvni muharrikei elektriki7e - Porce 

61ectro motrice - DttvitJıen el~Jıtrik kuvvet 
Kuvvei muharrikei mıknatiaive - / orce 

-••••·--·--··.. --· ··-v•• ~rlurc'ı .AUV .. 
vet. 

Kuvvet borusu - Tube de force - IC111r
vet borıuu 

Kuvvet battı - Licııe de force - Kuvvet 
çizlisi 

Kürrevl ayna - Miroir spherique - Yü
relayna 

Kütle - Maase - Kütle 

L 
Limii fluorl - Fluorescent - Fluorrşıl 
Lemean - Luminescence - Işı/dam 
Lemeanı fosfori - Phospborescence -

Fosforrşı 
Lemeanı flıaori - Fluoreıcence - Flu

orışı 

M 
Mabeyni badid - Entrefer - Demir ırı-

lılı 
Madde - Mıteiere - Madde 
Maıli - Bouillem - Kaynata' 
MeblQl - Solutioo - Erime 
MahlQt - MHance - Kırrşım 
Mail müstevi - Plan inclinE - Eyik dü

zey 
Makara - Bobine - Makara 
Maktaı asli - Section principale - Pren

sipıl, lıesit, bıırl kesit. 
Manii istiktap - Depolariaant - Kutup-

enıel 
Manivell - Manivelle - Manivela 
Manyato - Macııeto - Manyato 
Maa - Abaorption - Sora7 

üğle Neşriyatı ı 12.30 Plikla 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 
turk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif 
neıriyatı. 

Akşam Ne§riyatı: ıuo Pllld 
musikisi - 19.30 Bimen Şen ve arka 
tarafından türk musikisi ve halk .. rla 
19.30 Şiıli halkevi ııösterit kolu tara 
bir temsil - 19.55 Boru haberleri -
Mustafa ve arkadaıları tarafından tür 
ıikisi ve halk şarkıları - 20.30 Hava 
ru - 20.33 Ömer Rıza tarafından a 
söylev - 20.45 Nezihe tarafından tür 
sikiıi ve halk prkıları (saat ayan) -
ORKESTRA: (1 - Bizet: Arlbienn 
te 2 - Tchaikovsky: Noctume 3 -
La veuve joyeuse 4 - Gabriel -
Rhapsodie chinoise. 5 - Schröder: N 
tane - 22.15 Ajanı haberleri - 22.30 
la sololar, opera ve operet parçala 
22.50-23 Son haberler ve ertesi ııünün 
ramı • 

Avrupa: . 
OPEKA VE OPERETLER : 19.10 

lonya - 21.15 Milino. 
ORKESTRA KONSERLERİ VE 

FONOK KONSERLER: 16 Köniksbe 
19.25 Viyana - 20 Berlin, Kopenba 
20.35 Sottons - 20.55 Praıı - 21 Brük 
21.15 Droitvicb - 21.30 Hamburc, S 
burc - 22.50 Droitvicb - 23.15 Tuluz 
Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ : 17 Berlin, Bro 
ter - 18 Brüksel - 19.40 Brealav -
Monte Ceneri - 21.30 Münib. 

SOLO KONSERLERi : 13.30 Stok 
- 16 Münib - 17 Beromünster -
Hambıarc - 18.20 Breslav - 20 Mont 
neri - 21 Varıova - 21.30 Könika 
Laypziı. 
NEFESLİ SAZLAR (Mart Y.a.) : 

Hamburıı - 8.30 Laypziıı - 9.30 Beri 
11 Prac - 12 KolonyL 

ORG KONSERLERİ VE KOROL 
18.15 Köniksberıı-19.40 Droimcb
Bmo. 
HAFİF MUZİK : 6.30 Bedin, Kolo 

8.30 Münib - 10.30 Franldurt, Ham 
11.15 Berlin - 12 Breslav, Hambmıı, L 
zic, Stuttprt - 13.15 .Münib - 14 S 
- 14.10 Frankfıart, La;ypzic - 14.15 Be 
Kolonya - 15.15 Prac - 16 Fraıak 
Munib - is B~rlin,. Stuttcart :_ ı 
Laypziı - 19.10 Bedin, Fraııkfıart, 
bıarc, Köniksberı - 19.45 Münib - 20 
niksberı -22.30 Hambmc, Stuttprt 
Münib. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Stuttp 
23.10 Budapqte (Siğan orkestrası) 

DANS MÜZİGİ : 21.30 Berlio -
Breslav, Laypzic - 23 Krakori, Lemb 
Roma, Vilna- 23.10 Poste-Parisien - 2 
London - Reıional - 24 Liikıenbarı 
0.10 Droitvicb •••••• 

Masaetmek - Absorbe1 - Sormak 
Maverayıahmer - Infra-rouıe - K 

ötesi 
Maverayıbenefsevi - Ultra-violet -

rötesi 
Mayi - Liquide - Sıvık 
1 - Mebbaaı harekat, 2 - Di~ik 

Dynamique - 1 - Devimbilik, 2 - Dina 
Mehbaaülbaaar - Optique - OptiJr., 

rübilik. 
Meddi baaan ıeyht - Presbytie - P 

pitlik 
Meddülbaaar - HypermEtropie - I 

ıöre7. 
Medidülbaaar - Hypermetrope - l 

gören 
Melmi - Petentiel - Gizil 
Memba - Source-Kaynak 
Memdut - Etendu - Sulandırıltr111 
Menıur - Priıme - Pürü:ıma 
Merkez - Cantre - Merkez 
1 - Merkez, 2 - Merkezi - Centra 

1 - M erlıez. 2 - Jl erkezel 

yordu. Kendine bir temkin •ermek için güı&n... 
miye çallf&rak ili.ve etti : 

"- A, dedi. Sizi tekrar görmek ..rincinden az 
kalmı unutuyordum. Bugün aize bir mektub geldi. 
Arlette, git bak l Babanm maaa .. üatünde olacak. 

Genç kız, mektubu getirip doktor Hikmete • 
pttı. Provanaaya gittiii günden beri evden biç bir 
haber alamanııttı. Son iki haftayı büyiik bir me
rak içinde geçirmitti, Onun içindir ki, kağıdı açar· 
ken fena bir havac:lia okuyac:&inn encliteaiyle elle
ri titriyordu : 

BtR· SÜRGÜN "- Ooo •.. Bazı küçük aile clerdleri •. 

Mme. Lavaliere'e bu kısa iz.ah, genç ad.mm ha· 
linclen daha fena göründü ve öbür taraftan A.rlet. 
te de dikkat etmitti ki, bu sefer, zarf .. kıJID8tİ mg,o 
kaddereli" deiildir •• mektubun araamclan bir 
çek çrlmıamıttır. 

"iki gözüm evladım; fU Mm haftalar zarfında 
•İze mektub yazamadıiımızdan dolayı hayli üzül
dük. Bir •Ürü can aıkıcı meseleler yüzünden elimiz 
iki aatır yazmağa delmedi. Daha doiruau, yaza· 
cağunız aatırlar araunda aize de bu üzücü itlerden 
iatemiyerek bir Hrirette veririz diye çekindik •• 
meaelenin halline delin aükutu matluba daha mu
vafık bulduk. Ne çare ki, bir neticei haaeneye vu
aul kabil olmadı. Sizi de daha ziyade bekletmete 
gönıümüz nza vermedi. Mevzuu bahi• mesele fU· 
dur ki : Bundan üç aene mukaddem, Emirganda
ki yalonızı beyibilvefa etmek •uretiyle aarraf To
dorakiden aidatımız bet yüz liralık borcun vadesi 

çoktan gelip ıeçmif bulundufundan •• nemaaı, f •· 
izi mürekkeb heaa.biyle üat üate yıidmıt olduiun
dan eon zamanlarda herif bizi tazyike batladı. 

Böyle bir haai• da•a yüzünden mahkemelere düt
mektense, mukrizle mualihane bir •urette an
lapnayı münaaib gördük ve bu yolda bir hayli te
tebbüalerde bulunduk. Lakin merkum Todoraki, 
''yalı zaten benimdir, aizinle ne .... Üzerinden 
anlatacaimı" deyu hiç bir teklifimizi kabul eyle
medi. Maksadımız fU idi ki, beıyüz lira daha al
mak auretivle Yalıyı Tocloraki:re ferai edelim. 

-88-
Çünkü, iki bin altm yalmm yalnız inta•ma aarfe· 
dilmiıti •• araaaı, arkaundaki büyük koruluiu ile 
beraber bu heaabm haricindedir. Merkum aarrafın 
red ce•abı üzerine itin turuku kanuniye ile hallin
den bqka 9&l'e kalmadıimı dütündük. Mahkeme· 
ye bat vuruldu. Sizin lzmircle bulundufunuz za

mandan batlayıp bugiine kadar cle•am eden da
•a neticeainde mahkeme üstelik bizi borçlu çıkar· 
mum mı ? Beht " hayret içinde kaldık. 

"Şimdi •aldeniz, parça parça aatıbp bedeli ces
te ceste aizin ilıtiyacmıza tahm edilir fikriyle 
bir kenarda akladıiı mücevheratmı namua belUı 
bu itin iç.inc:len aıyrıln,tak kayguaiyle toptan sat· 
mak mecburiyetindedir. Ak•i takdirde maazallah 

aarrafı merk1mn bizi hapi• ile de tehdid edebilir •• 
yahud icra selip oturduiumuz evin •tyaaını hac
zec:ler. Böyle bir rezaletin önünü ancak 8İzin üze
rinizden fedakarlık yapmak ......tiyle alabiliyoruz. 
Bu huauta ne kadar clilhun olduğumuzu ta•nur 
edemez8iniz. iki gözüm ••ladan; zinhar bunun 
için gönlünüzden bir ~ geçmeain. Bizim yegane 
medarı .. adetimiz aizainiz ..,. 8İzin ref ahmızdan 
bafka bir dütüncemiz ,.oldur. Fakat, ne yapalım 
ki, tedbire takdir UJlllUJOr. Gerçi, uzun zaman, Iİ
zi. cli,.n prbette ba üzüntülerle Nhat11z etmek· 

YAKUB KADRi 
ten tevakki ettik. Ama, bugün deiilae, y-.n ni
hayet, aizi de hakikati halden baıberdar kılmak bir 
emri zaruri halini ahmftı. Size yapmakta olduğu
muz yardımı, bundan böyle haddi aacariye indir
mek mecburiyetinde kalacaianızı aöylerken bu
nun Nbabı mucibeaini de izah lazım gelmez mi ? 
Maliimunuzdur ki, benim iyi kötü bir mazuliyet 
maatım var. Hamdol•un ..., kira .. da vermİyOl'9Z. 
Allküllühal geçinip gidiyoruz. Bu maqm üçte bi
rini aize ayırınam pek büyük bir nkmtrya diif
müt olmam. Nihayet, görenektir diye muhafaza et
mekte olduğumuz bir çok fuzuli ihtiyaçlarmuzı 

hazf ile iki lokma bir bka diyip Y•tamak da pek 
i.la mümkündür. 

"Tekrar ecltyonım, bu •azİyetten dolayı biç ü
zülmeyiniz. Huz ma .. fa da ml keder. lntallah 
bugünler de geçer. Her 19yin batı .. ilıktD' evla-
d~ w . .................................................. . 

Doktor Hikmetin benzi kül sibi olmuttu. Mme. 
l.a•alin ı 

"- Ne var ? Fena bir haber mi ? Pederiniz ve
ya valdeniz mi hula 7 Diye aordu. 

Genç ..... ı 
•• H • ı.:- bir .ı...&.:.ı _._...I! - ayır• ~ feY Ull9 ....... ~. 

Fakat bun IÖJ'ierkea bari. bir ......tte Mti titri-

Doktor Hikmet, genç kızla anneainclen - bere
ket ki ihtiyar tair evde değildi - oldukça aiB' •• 
bungun bir hava iç.inde ayrıldı ve mahzun mahztm 

evinin yolunu tuttu. Evi ? .. Li.kin, iki aydan beri 
evinin kiraamı da verememitti. Cebinde kala kala 
elli frangı kalmıfb. Kendi kendine : ''Ob olaun 
bana ! Fakat zavallı babacıiım .. .'' dedi. Gözleri 
yatardı. ''Zavallı ihtiyarcıklar; onların en büyük 

felaketi benim gibi haylaz •e aeraeri bir evlada 
malik olmut bulunmaktır. E•et, bir haylaz ve bir 
aeneri ! ... Şimdiye kadar, kendi keyfimden, kendi 

f antaziyelerimden, kendi zevk ve hevealerimden 
bqka neye tabi oldum ? Buraya kaçıfnnm sebebi 
nedir ? Sanki, lzmirde beni tıazyik mi ediyorlar· 

dı 7 Bütün manaaiyle bir aürgün tartlan iç.inde 
mi yqıyordum ? Haydi canım ! Hep laf ! Pariai 

görmek henai; gezmek, etlenmek arzuau; bir ta· 
kım maceralara atılmak ittiya)dan... Buna da, bir 
fikri cila •erm•ie çalı1ıyorum. Fakat, itte, tutmu

yor. Bu kadar iztiraıb, aıkmtı hangi makaad, hangi 
yükMk emel yoluna 7 Hiç ! Pari.te ~ak ve 

orada bir Fransız kızma tutulmak için .•. ve b• 
yÜzden bir aile batıyor. Bir hanüman aönüyor! '' 

(Sona ""') 
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Kürk manto 
" elbett ııaunak için diyemuainiz. Ya· 

Bu zamanda bayanlarm kürk man• e, ·· " ık, önü dütınuiz, de-
loyu niçin pydikleri düıün~lecek . bir ka

1
•• vke 801lari•:ze~ne giyilen, soğuk ha-

tne•-1 d" s·· "k 1 de ıpek ko te o . ..... e ır. uyu anne en kürkü "pekten aıtanyle gene 
k .. lbafla kaplı kürk ıiye~ler~ ...., 0 vanın • • D .~ b" deri arasında ferah 
~da kürkün tüyleri ıçende kalır. onun g~!>i ~ ır.. . d bir kürkün ı • 
1Pekli kurnaıtan kabı da dıtuda bulu- ferah do~sı?e. m~~ . ıe inan· 
llQrdu. Bir taraftan da kürkün yakası sınmak içın gıyıldigıne ~ .. d 
,, •- d... li ld y-ı. .• k .. kiHı içindeki vucu ııı-e aolları kapalı, önü de ugme o . ~ • maz. _, . ur .. ~ . . de-
iundan bayanların kürkü ısınmak ıçın nırıa da üzennde kurk ol~ugu ıçı? . 
aiydilderine inanmak kolay olurdu. jil, içinde hava dö~erek vucunbd~hn ıçtt1?~ 

doğ k. b.. nma cıhazını te ı e •a· 
Kiif'kler öyle, tüyleri içeriye • de ı ta ıı 111 

l'U giyildiği zamanda bir de hikaye an- için. . 1 • latırlardı: Bir gün Nasrettin Hoca, Kürk, ıüpheıiz, ısıtacak bır e bııe
lriirlcünü tüyleri dııarıya ıriymİt de, dir. Tüylerin arasına bava ııkııınca, bu 
b bak · ıanı gerçekten ısıtır. una gülenlere: hava ta aıı ın . . k h 

· b.li Fakat tüyleri içeri, doğru gıyılere a· 
- Siz onun sahibinden iyi mı 1 • k 

Yorıunuz?... t bakaıı tüylerin araıında ıı ıııp 
rk vkaalırasa. Onun içindir iti kürkle gerçek .• 

Demiı. Şimdiki bayanlann da k~ il 
lllaııtolannı tüyleri dııaraya olarak gıy• ten 111nmak istiyen ıimal yo .an ~e~-
clilclerini görenlerden, feministliğe dü.ı· cileri kürklerinin tüylerini daıma ıçen-
lllaıı olanlara sorarsanız, Nasrettin ye doğru giyerler. .. 
ıı b" d ce N tü·n Hoca'nın, hayvanlvı du-qOcanın mütaleaıından ır ere asre . . . l ile .. k ·ı · ürdüğü fakir ınaan ara 

rcle: ıunb~kreed•.le::. Çünkü onlann kürkü 
- Kachnlann fikri daima ıeride kal- tat ı ı e ....... 

llnt ıeyleri aevdiiinden, insanların me- vücudlanna yapıııktı~. Kutba yakın 
., __ • v 1 de y••ayan kavımlerden bazı lan 
-niyetten önce, daha elbiııe ıiymege yer er -.. . . 
aı.,....c1an, uzun uzun tüylü bulunduk· hoc:anm kafasında oldukları ıçın onlar 
lan devre acırlar da, o devri hatırla· da hayvan poıtlannı tüyleri dı!a~ya 
inak ve hatırlatmak üzere, kürklerini dofru siyerler. Fakat Eskimolar bır~ 
tüyleri dı,anya doğru giyerler... daha ilerlemit olduklarından rutubetb 

Diye cevab verirler. Bu suretle dü- havalarda kürklerini içeriye çevirirler. 

liinüıii, sizin de, benim de, dofru bul • Hava rutubetli olunca, tüyleri dışarıya 
lruyacağımız ıüpheıizdir. Çünkü böyle doğru kürk insanı daha ziyade üıütiW, 
dGtünmek bir kere, baJ'anlara kartı bele pek soiukta kürkün üzerindeki 11-

IÖıtenneğe mecbur oldutumuz nazik- laklık donup da buz olurıL 
life aylonchr. Bundan dolayı da mutla- Bunu bilen, ıimal gemicilerinden 
lca hakıızdır. Zaten bu mütaleanm hak- bazdan kürkü dofrudan dofruya deri 
•ızbfına tarihi delil tle vardır. Otomo- üzerine. tabii tüyleri içeriye doiru • 
bilin icad edildiii zamanı ıörmüı olan . v• ~-~!L- etmiılerdir. o vakit 
L • llYmell wg--
uİraz yqlı adamların hepai bilir ki de kürkün tüyleri teri çeker ve daha 
lcürlcü tüyleri dııanya doğru ıi:rmek 
lllodaımı bayanlar cleiil, otomobili bir 
•Por diye tutan baylar çıkarmıılardı. 
Solll'a böyle ıiyilen kürkün otomobilde 
Pek fazla yer lıuttufunu ıörerek, 
kürkten onlar büabiitün vu seçtiler. 
8uaün kürk ıiY• erkek ıörülae bile 
Pek azdır, onlar ela kürkün tüylerini 
içeriye dojru p,...ı .... 

O halde, bayanlar niçin kürk man· 
fo)'U tüyleri dıtarrYa clofru ıiyerler, 

Milletler Cemiyetinin hedeflerine 
tevfikan milletlerin kar,ıhklı anl&J
lbalarına medar olmak ıuretiyle ma
bevi ıilihıızalnmağa hizmet eden ve
>"• bedeni, fikrt ve ahlaki sahalarda 
Çok müesair terakki vaaıtaları tetkll 
eyliyen her nevi tedris ve terbi~vt 
lnahiyetteki filmlerin milletler arasın 

da intiıarını k~laylqtınnak maka&· 
diyle 1933 aeneıinde Cenevrede 24 
devlet tarafından imza edilen bey
ll_elnıilel terbiyevi filmler. ~uka~ele
•ıne hilkümetimizin de ıttırakı ka· 

rarlqmııtır. -
Arnavudköyde bulunan cese
din gömülmesine izin verildi 
lıtanbul, 25 (Telefonla) - İki gün 

IVel Arnavudköyünde denizden çıka· 
tdan cesedin Hasan oğlu Mehme.~ ~
Ctba afd olduğu anlaıılmıt ve gomUl
lrıeaine izin verilmi,tir. 

urarb olur. 
Onun için kürkün tüylerinden yİİn 

yaparak yünlü elbise giymek hem me

deniyet eseridir, hem de aailıia daha 
uyıundur. 

Bereket verain ki, bayanlar kürk 
muıto:ru ıerçekten ısmmak için delil, 

siM ollun diye siyerler. En güzel deli· 

li, ılık havalarda bile boyunlarına boa 
aarmalan. G. A. 

lıtanbul, 25 (Telefonla) - Dün ie· 
ce ubaha karıı Büyilkadada Sakarya 
ıokafında bir yangm olmuı, belediye 
tahsildarı Cemalin evi ile yanındaki 

Panayotun evi yanmı9tır. 

Tekirdatda zeızele 
lıtanbul, 25 (Telefonla) - Bu ıe

ce aaat ilciyi on dakika 56 aaniyc ıeçe 
lıtanbul ruathanesi kuvvetlice bir zel

zele kaydetmiıtir. 
Merkez il11ilnün lstanbuldan me

aaf eai 180 kilometre tahmin edilmek· 
tedir. Sonradan gelen haberlere göre 
zelzele Tekirdaida olmuıtur. Yer fid
detle aaraıldığmdan halk heyecana 

dütmilttilr. Hasar yoktur. 
Raaathane müdilril diğer bir zelzele

nin de Bolu ve civarında olduğunu 

ıöylemektedir. 

KESİK BASLAR 
y aan: Etl11ar W allace 

\?rop<:ı ~L 
'u• ıu ı' ozu ·ı e 
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1 
Yazan: H. Lechenperg -23- Çe.,iren: Kerim Bülcey 

olmamasıtUL rağmen, adam akıllı genç teairi bıra
kıyor. Amatör atletizm birliği hemen hemen belli 
baıh bütütn amatör sporlarmı kontrol ediyor Mr. 
Don bana amerikan hafif atletizm yapısının kuru· 
Iuıunu anlatmaia çahııyor. Temel, bundan evvel 
söylendiği gibi kolejdir. Nazari olarak bütün talebe
ye açık olan, aözüm ona kolej f&JllpiyonJ.an var-çün
kü bunlar tukta,-en son Harvard' da • yapıldıklarmdan 
hakikatte yalnız prktaki kolejler iıtirak etmekt.
dirJer. Bundan ba~ka bir de .. Jntercolleıiate'' ko
lejler arası denilen bir ıampiyona var. Bu ıampi

yonalar yalnız elli seneden fazla "Jntercolleıiate 
Circle" kolejler arası birliğine aza olmut bulunan 
üniversitelerin mümessilleri iıtirak edebilir. (Ya
le, Harvard, Princeton, ilah.) Ve nihayet bir de na
zari olarak her kesin, yani talebe olmıyan bir 
kimsenin de, ittirak edebileceği "National Open 
Championa.lıip" milli açık f&lllpİyona var. Amatör 
atletizm birliii, ilk iki ıampiyonada l:!r dereceye 
kadar yalnız en yüksek kontrol makamı rolünü 
oynamakla beraber milli açık tampiyonanm da 
organizatörüdür.. .Burada ameriken f&lllpiyonları 
meydana çıkanlır. 

F evkali.de bir idare. Amerikada her hanıi bir 
hafif atlet kabiliyetin ve her hangi bir ümidin kö
ıede bucakta kalacaiı f arzedilemez. Ya kolejde ve • 
yahud ıampiyonalardan birinde atlet nazarı dikka
ti celbecler ve tutulur. 

* Ve tabii, yukarda aayıh aaıl teıkilatlardan bat-
ka, kulüb müsabakalan ve her şeyden evvel üniver
aiteler arasında müsabakalar Te en nihayet muay. 
yen ananevi hafif atletizm organizasyonları vardır. 
Böylece biç bir amerikan atleti müsabakaya ittirak
ten mahrum kalmaz. Bu yüzdendir ki müsabaka a
cemiliğinden tamamen kurtıalmut bulunmaktadır

lar. 
Ve böylece Amerikanm sayısız hafif atletleri 

vardır. Ve bu hafif atletlerde kotuda, atlamada ve 
atmalarda hemen hemen sonu gelmiyen bir .ürü 
cih&n rekorlarını kırarlar.laimleri mi? rekorlarm 
kendileri mi? Bunlar dünyada az çok sporla ala
kadar herkesin ezbere bildiii iıimler, zamanlar ve 

mesafelerdir. 

Zenci sürat koşucuları 
_Miliihaıru Tekorları ıWeroa.r- her .lltW Devi 
~ xmip&nm ve Amerikanın en jyi yirmi atleti-
ni kartı karfıya koyabilece k,.kilde tanzim edil
ıniı olsaydı. ıüpheaiz, Amerikanın çok daha ezici 
üatünlüiünü i.bat edebilecek olan - tu yukanki 
anlattıldanmıaclan iki mühim nokta meydana çıkıyor : 
E"f'ftla kJaa mesafeler iiHrinde ve yahud atlama· 
lar Ye çekiıler ile alakadar her 9POI" aahaamcla 
zeacilerin üatünHlfil. Saniyen usun mesafelerde 
Amerikalılarm tamamen ,..ya 1uıı.,ı..n ,,. A .... 
panıa sıradan kotuculan ile bile yarıpmadıkJtn. 

Evveli fU Zencilerin alda aıfma:yan faikiyelıe
rine bir bakalon : Kısa meaafeı..de (altımı met
re, yÜz yarda, yüz metre) Amerikanın en ileri ge
len atletleri : Peacock, Owena, Johmon, Metcalfe
dir. Bu aralık profeayonel olan Tolan dan biç bah
setmemek ıartiyle. 

Bütün f&Jllpiyonluklan aralarmda bunlar tıak· 
aim ediyorlar. Bütiln rekorlan bualar lun;rorlar. 
Beyazlardan; olaa ol•, Kaliforniyah Anderaon 
ile Amerikalı ltalyan Maniacı bunlara J'•kla,.bi
liyor. 

iki yüz metrede de vaziyet pek baıka tilrlü değil. 
Tolan ile Mectalfe bu aahamn bakimi idiler. Şim
di bunlara Owena de katddı. 

Jack Medica'nın krol stili 
Birkaç ıene evveline kadar imkaruıs 2S0nne
dilen: Amerikan yüsücüıü Medica Arne 
Borg' un rekorunu bir dakika'J 1 ıaniyeden 

19: 35,8 e indirdi. 

Uzun atlamad. rene ayni vaziyet, Owena ile 
Peacock ele b&fl. Buna mukabil :yüluek atlamada 
Johnson başlı baıına bir smıf teıkil ediyor. 

Bu vaziyetin Amerikal~ çpk dütündürmüt 
ve hala da düıündürmekte olduiunu uzun boylu 
izaha hacet yok. 

Bütün mütehassıslar bu mesele etrafında kafa 
yormutlar ve beyanatta bulunmutlardır. Ortada 
bir sürü teori mecvud. Ukin hiç biriai zencilerin 
faiWiyetini tamamen izah edemiyor. En ziyade tat
min edici görülen teori, teoriainden bahaetmekliii
me. müaaade edin. Fakat isminin ıimdilrk zikredil
memesini iıtemiyen, bir kolej proN.ôrünGntriklür. 

itte teori : 
"Zenci, beyazdan çok daha az bir zamandan 

beri modern bayatın yorucu " liİDİr boa11e11 kuY· 
vetlerinin teıirleri akında.clır. Bin.....J•yb Zenci· 
lerin fizik reaksiyonlarmm daha kuYYetli " refl .. 
kislerinin daha çabuk olmuı tabiidir. Dit- taraf. 
tan henüz uzmı me•feleri bataRcak kada (Sta· 
mina) ana yapm kuvvetlenmit delildir. Maamafih 
birden bire hızlanabilecek kadar yayları çabuk 
ye CW•a 'lgeh.i1jp=&! 8°L, psf8di-, Bu ......,.. ..... 
leai detifinceye bela zenci, 1,t antrenman J°&P
mak prtiyle, beyazlarla yaptıiı müabakalarda 
daima ıalebe çalacaktır." 

Bir teori. Bir teori ki, görecefimiz ıibi, J'abuz 
Amerikalılara D&zar&D zencilere delil, A"n"Upab
lara naaaran Amerikalılara ela talıWki lraWI. 

Fakat teorİJ'• dalmadaa 9"91. J... bw... 
.. ldunda bir kaç aöa .. Ot.ld _...., 1ısa .. acl•· 
lan muTaffald,.d• clola""719 fftilallcle cU~ 
btı..k He lteraber, b1IBll bir harika cU,. ta.Uf 
etmek &'erek. Fikrimce Ow ... , Nurmi ile bera•er, 
enternasyonal hafif atletizmin ciciden en ;rilkaek 
aimalarmclan biridir. Owemi "on iri" clenil• Ye 

en ön 11rada gelen on bi)'Ük Uniftniteaia kartı· 
ladıiı f&lllpiyonada, Michipn hüıkılmetiad• AD
narbor ela, 1938 yılmm Mayıuncla ıördüm. Orada 
iki ... tin içinde batanbiau iman bir kitaltda o-
k .... sözlerine iaanmaz. Hılkatin ... IU'a :rvatıtJ. 
i• efaanelerden biri. Once yila ,..,.dayı 1.4 de -.:; 
da •e bir dünya rekoru kırdı : Sonra ela ardı ardına 
üç tane yepyeni dünya rekoru kırdı. hd Jil• :rinni 
yardayı 20.3 de, manialı iki y6z yirmi yardayı 22.8 
da kopnak ve uzun atlamada 58 ayak 8.1 inçi bul-
mak suretiyle. (Sonu aıar) 

A§açlan kestiler ... 
Ulua'un üç ıün evvelki baı yaz.11 • 

m okudunuz mu? Ormanlar keailınce ... 
Hayat, havasız kalmıı bir balon ııbi aö
ner; verimli toprak, imanları o topra• 
ia bafbyan ziraat, ziraata lüzumlu su. 
hepıi ve hepıi, yavq yavq, fakat f&I• 
maz bir nizamla birer birer çekilir; 
köyün yerini harabe, tarlanın yerini çöl 
kaplar. Amerikadaki misal korkunçtur. 

Ağaçaa tabiat neye benzer? Gölıe, 
yeıillik, çiçek, kut cıvıltıaı olmayınca 
tabiabn zevki kalır nu? 

Aiacı aeven ince ruhlu bir inaanm 
fU hazin hik&yeıini dinleyiniz: "1914 • 
1918 harbmda Fransa topraklarında 
ölen alınan askerlerinin ArrM civarın • 
da, Rümokor denilen yerde bir mezar
lığı vardır. Bu mezarlıim bekçili Ga .. 
ton Kot adında bir harb malwüdür. Bir 
bacafım oralarda çarpıtırken bir siill• 
alıp ıötürmüıtür. Adamcaiız bir aabab 
içini çekerek, kansınaı 

" - Mezarlıktaki afaçları keıtiler. 
Arbk yqayamaml demiıtir. 

" - Nud lif o, inaan birkaç qllÇ P. 
sildi clye hayattan vazıeçer mi? 

" - O aiaçların tepesinde yuvalar, 
o yuvalarda her sene yavrulayıp ötüten 
kutlar vardı. Mezarlıfı bir bahçe hali
ne ıetirmiıtim. Tek ayafnnla ora• 
da aababtan alqama kadar çalı
ıır, ağaçlar albncla yatanlarla k•• 
dimce konuıurdum. Ataçlar kesi· 
lince onun biç bir aevimi kalmadı. Bun
dan soma ne ile aTUDae&k, maluUiiia 
yüküne nasıl tahammül eclec:eiim?-

" O alqam, evin küçük mutba;ıncla, 
mezarbfa bMu pençennin önüne p
çip boiazma eski bir tiifeiin namlusu
nu dayayan aavalb duyaulu bekçi, kor
kunç bir ailib sesinden sonra kanlar i
çinde yere yuffl'lancb. 
· " Bu MM kotan Guton Kot'un kan
sı onu nabunu tealim ederkm buldu. 
Bir fıaılb halinde duclaldanndan çıkan 
aoa 8Ömı "Ağaçlan kestiler •.• " oldu." 

Bir meurbfın afaçları kesilince ya
tamaiı maniaa bulan inaanlan anla
mak birçoldanma ipn baldkaten ıüç· 
tir. Fmt tahiatı ..... 1mn ba eevsl1• 
Wr ....... lufe etmit olanlar, o ...,.., 
zail olunca ne J'llPIU'lar? - N. Ba,dar 

Müteahhid Abdurrahman Naci 
Demirağ bir hastahane 

yaptırıyor 

Sıvu - Erzurum demiryolu müte

ahhidi Abdurrahman Naci Demini 
tarafından bu hattm geçtiği Divrili· 
de bütün JDMraflar kendine aid ol• 
mak bere 30 yataklı bir U.taban• 
yaptırılacaktır. Pllnlar huırlanmıt. 
tetkik edilmek ilnre Saf bk Bakan· 
hfıaa ,enderilmiftfr. lnpata bu aene 
llrlrıbabarda b&flanacaktır. Hutahane
nin maliyeti ylb bin lira tabınin olua
malrtadlı'. 

Sflvyetler Eatonyayı 

protesto ettiler 
Moakova, 25 (A.A.) - 19 aonkl. 

nunda Sovyet • E.tonya aınınnda çı
kan ve iki Sovyet unır muhafwnm öl
dürülmealyle neticelenen hAdiıeyl 
Sovyetler birliii elçiai Eatonya hllkö
meti nezdinde proteato etmiıtir. Sov • 
yet mahfilleri aynca tahkikata devam 
etmektedirler . 

dedi. O, hayvanın biridir ... Öyle bir 
hayvan ki ancak romanlarda ... Yahud 
kapıları kilidlenmit odalarda r•tla
nır; size Ba&'dan fazla merhamet ede· 
ceğini hiç zannetmeyiniz 

Mişel Buralarda mı ? 
- Evet, her halde bu civarda olmak 

liznndır. Sizin için ıel8met ihtimalle
rinden biri budur ve diğeri de .... diye
rek cebinden küçük bir brovniğini çı· 
karup Adete uzattı. 

al pijaması, onun llltilnde kızıl hırka- ttna benzeyen yibü yüzüne yapıtmıt
•ı vardı. Gözleri kıp kırmızı, fChvetten u. Adel kendini kurtarma&• utrAfht 
parlıyordu. dudaklarını onun dudaklarından uzak· 

- Haydi, gelin bakalım. Siz deiil lqtırmağa muvaffak oldu. Gregoriniıı 
Mendoza. Siz burada kalacakaınız. ııcak dud&klarını yanatmda hia edi· 
Belki onu sonra... Gece yemeiinden yordu. - Eğer Mitel öğreninıe onu öldürür. 

Stella birdenbire alaka göatererek : 
- Mişel dediğiniz Brikaan mı? Brik 

- Hiç tabanca kullandınız mı ? 
- Elbette, bir sahnede tabanca kul-

sonra görebilirsiniz. 
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Greiori Adelin kula&ına itte bunla· 
tı f 11ıldıyordu. 
Kapı derhal açıldı. Greıori genit 

ilıerdivenleri çıkarken Adet de, yllsü· 
lltlrı biT kılı bile oynamıyarak holde 
d~ik duran upğa bakarak bU yaban· 
CJdan ne gibi bir yardım görebilcceiini 
cleitündil. Nihayet Gregori onu bir ka· 
Plllın yanında yere bırakıp kapıyı aç

ta •e içeriye iterken bağırdı : 
- Stella, ifte arkadaınızı getirdim. 

xxxvı 

firar 
Stella, zahiri bir soğuğ kanhukla 

cevab verdi : 
Allaha ,ukUr etmekte pek o ki-

- i iz Ah deli kız, ne 
dar acele e~~y ~e buraya geldiniz ? 
çılğınlık ettınız ·-.al Gelmek ister 

_ iteni zorla getııu • 

mi idim, hiç ? km ıbi 
Adel birden bire deli olaca ıt g 

Aaabile,-ti fakat dudaklarını •ırarak 
'aükOnetlni taklid etmeğe ça-

Stellanın . Stellaya olup bı-

san sizi ıeviyor mu? Bu ıebeble mi hep 
kumpanyanın etrafında dönüp duru
yor? Hiç bunu diifünmemittim. Fakat 
bu hayvanla Miı,el Brikaan veya her 
hangi bir insan nasıl boy ölçüfeıbillr 1 
Gregori kaçar ..• Yatı Sutamptonda bek 
liyor. Sonra aonauz aerveti olan bu gi· 
bı hadıselerın neticelerinden daha kur· 
tarır. Gt- gori, her hangi ciddi bir ka
dının bu g~bi bir ahlik davuı ikame e
derek mahkeme huzuruna çıkmayaca· 
gını da bilir. Onun oyununda her tilr
lu kozlar vardır. O bir yılan, ve zehirli 
bir yılandır. 

landım. 

- Öyle iee iyi. Bu tabanca doludur. 
Şuraaı emniyet tetiğl<!ir. Sillhı kullan 
maden evvel bu tetiği baı parmağınız. 
la kaldırmnnız. t,in en dotnıau Gre
goriyi ~l~~rmektir, kendiniz için de, 
Gregorı ıçın de, zannederim ki, en iyi 
hal çaresi budur .... 

Adel korkarak geri çekildi : 
- Ben nasıl adam öldürürüm ? 
- Zarar yok, eiz cebinize koyun fU· 

nu, hele. Cebiniz var mı ? 
Adetin mavi pelerininde bir cep var

dı. Sil&hı oraya yerlettirdi. 
Stella açık bir ifade ile : 

Geri geri giden Adetin üzerine doi- Greıori km bırakıp aaruılıı: admılar-
ru yürüdü: la &idiJ> bir tekmede kapıyı kapadı. 

- ~ize kimse fenalrk edecek def il; tam anahtarı ÇH'iffceği esnada arlra-
pelerıninizi burada bırakabilininiz. ıından tunları ifitti: 

- Hayır, pelerinim bana llzım. - Eğer kapıyı kiHdleraenis ıid el• 
Adelin eli, inaiyaki bir hare.ketle ro- dürürllm. 

velvere aarıldı. Şa,kın, döndü ve Adelin elinde ro-
- Peki, nasıl iateneniı; öyle gelini.%. velverl gördü. 

Pelerinin izden bana ne? t 
- ndiriniz funu, çılgın ku. Sis ııe 

Gregori, koluna girip •talı kata in- yaptıiınısı bikniyoraunuz. O muaibtt 
dirdiği Adetin mukavemet iÖlterme- oyuncak pkaya ielmez. 
meıine ptıyor ve memnun oluyordu. 
Hole geldiler ve ıonra kiltüpbaneye - §aka maka değil •... Beni atet et• 
bitifik küçük alona clrdiler. Grecori, mete zorlamayınu. 
kapının iki kanadına da açıp ıllllü ıof • Gregori tereddüd ediyordu, fabt 
rayı gösterdi; bir pmpanya fİtesi ya •. emniyet tetiğinin açıldıfını görünce: On. lehimde bir kaç kelimecik olıun 

layteyiniz.Kafaaına biraz akıl ve aıan· 
tık IOkmafa çalıtınıs. On dakikaya var 
anaa ıelirim. ve o zaman, genç evlilet'· 
den hiç kimseye n•ib oımamıt gUsel 

bir Yemek yeriz 1 

ltapı kapandı, ve Adel odada ~ka 
bir iradın oldutunu ı<>rmeie vakıt. b.u· 
ı.. _ _ . ldU~ünü ı9ıt· 
~ ıürmenin ıUril • . . 

18 ti. Fakat Stella orada idi. Rakihınin • 
~ yilzünü ıörünce biru ıWdUıet 
buldu,. 

- Ah Mi• Mendosa. dedi, Allaha 

ttikür, ıiz burada imİfliniı 1 · 

1 tı . ve bıraz ıonra, . 
•f ' . 1 tab'lecok kadar nefııne 

tenten an a ı . ld 
hükmedebildi. Stellanın çehresı uı .•· 
Ve kendi kendiıine konUfuyormuı gı-

bi : Tab ·ı benim otomobilimi kulla-
-=: ı. ~edt. Söylediği gibi toföriimil 

na~tı, allah nedir 
de eline geçirdi. Aman ım, 
bu bqıma gelen 1 

Adel, nefeei kesilerek sordu : 
_ Şimdi ne olacak ? 
Stella, güel 'özlerini genç kıza çe

virdi ve kelimeler ~erinde ıararla du· 

r&r'IÜ' • ? 
- Ne yapmıyaca&mı umaıeınu 

- Ne yapmalı ? 
Stella kollarını göksünün üzerine ka 

vuşturmuş, odanın içinde dolaşıp du· 
ruyordu. 

- Zannetmem ki bana bir fenahk et· 
sin. lki aaat kadar oluyor, bu pencere
de bir dilenci iördilm. 

- Bir dilenci mi ? 
- Evet, ödümü kopardı. Fakat gör• 

düğüm gözlerini hayalimde araya ara
ya nihayet buldum: Briksan ne kadar 
iyi makyaj yapmıf olsa beni gene alda
tamazdı. Dilenci kılıiındaki adam o 
idi. 

Adet. minlb içinde J 

- Sizin için yaptığım bu fedakar
lığın ehemiyetini takdir etmeliainiz: Iİ· 
ze onu ılzi ıevdifim için göstermiyo
rum, zira Adel Limlngton, ben sizi pek 
IC'flllem. Ancak, bu kaba adamın ıizi 
mflcadeleals mağltlb etmeaine de ra
zı oluraam inaanlıfımı unutmU19 olu
nım. 

Ve bunlan diyerek Stella uzandı, 
genç kızı öptil. Ade le rakibinin ıı... 
11lf!n !>oyntJna atıldı . 

Stella Mendou ieri çekildi. Grigo
rinln ayak ıealeri i9ltiliyordu. 

HakikJ"n, ıelen de o idi .. Sııtmda 

kalayıp açarak aıtilyU pmpanya lekesi - Ate, etmeyin ,ate, etmeyin di7• 
içinde bırakırken: bafırıp kapıyı ardına kadar açtı. Fakat 

- Şarab ve ıevıl, diye batırdı f&• b dal lk d. d ,__ B I 
rab ve öpüpıe... , u a e ıp •tarı çıuu.yın; a o-

Adele hızla bir bardak f&Dlpanya U• radL._ ~imdi üzerinize atılır. Buradm, 
sattı. yanımda kalın, gideyim.-

Genç ku se.inl çıkarmayıp bqmı Fakat Adet koridora fırlanllf, kaçı· 
aal0ladı. . b-~-ı yordu. Halının berinde ayalı kayc!L 

reıorı •n1t1 yunrladıktan aonra Faka h • • 
ulur gibi ıtirledi: t emen kendını toparlayıp ıokak 

- 1~ diyorum una. kapıaını buldu. Titreyen elleriyle Mır· 
Ve o zaman Adel, farkına bile var- ıtlleri ve kilidleri ~·· Adel ~ 

ma4'an kendini Grerorlnin kollan ara- idi. 
ıında bul4u. Herifin bir haynn sura- (SonuYu), 



AGAH EFENDiYi OIURIEN 
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1860 ela çıkan 
türk gazetesi 

Ve onun 

değerli 

çok 
sahibi 

Bizde bütün hayatı ancak bir aıırlık olan gazete
ciliiin türlü kollarında çalıpnlar çok olmuıtur. Fa
kat gazeteciliiin bu bir tek aaırlık hayatını mevcud 

ve1ikaları arayıp bulmak zahmetine katlanarak yaz

mak isteyenler çok olmadı. Ebuzziya Tevfik bey, bu 

huıuıta vesika tetkil edecek bir takım hatıralar bı

rakmıttır. Gazetecilikte olduğu kadar tarihçilikte de 

büyük bir behresi olan Ahmed Raıim, iki meılekini 
birbiriyle temasa getirerek bizde ilk matbuat tarihi

ni kaleme almıttır, diyebiliriz. Ondan ıonra mevcud 

vesikaları inceliyerek bir "Türk gazeteciliği tarihi" 

tıi yazan arkadatnnız Selim Nüzheti anmalıyız. Bun. 

dan öteıinde edebiyat tarihçilerinin tali birer mev

zu diye kitablarına yazdıkları paragraflarla bu hu

ıuıtaki edebiyatımız tam olur. 

Bu küçük mukaddemeyi arkadaıı- .11"111' ımımmm1m1m1111111111111111ı=11ll"l:"ll:"ll:'ll"ll"ll"ll"lll":lil" 
mız Server İalı:it'in aon günlerde çı
brdıfı "Agih Efendi" (•) iaimli eser 
dolayıaiyle yazıyoruz. Server İıkit'· 
in eserini daha evvelki kalem tecrü
belerinden ayıran taraf, bu kitabın 
•Huıuıt pzeteciliği" mbin piri 
Agih Efendinin meıleki hayatımızda 
oynadığı milhim rolü tebarilz ettir
mesi ve bUtiln matbuat tarihinin değil 
de, onun bir kısmmı - daha modern 
bir tarihçi metodu ile - ele almıf 
olmasıdır. 

Kitabı yasan 

Server lskit 

Kitabı okuyan 
N. A. 

Franuda ilk razete 1631 de, bizde ----------lmllmılll 
fee ondan iki aaır aonra, yani 1831 de mei haline röre 18 mart 1832 tarihin-
çı~ftır. Fakat bahae mevzu ettiği- de İıtanbulda Sarıyerde doğmuıtur .. 
~ı~ ese~ ~areket noktası ~u 1831 ta- İlk memuriyeti Beyoflunda "kAin" 
nbı defıJdır. Çünkü o tarıhte çıkan mektebi tıbbiyeye tayin edilmesidir. 
ilk gazetemiz "Takvimi vakayi" rea- Oradan 1Pnra Babılli tercU. odaaı
mt bir psete idi. Huıuat psetecili- na "çıral buynalmuf" 2Z Japada Umn 
lin piri olm Aglh Efendi be bizde de sefaret Jrltibi olarak Parise gft
llk yerli gazete olan "Tercilmaııı ah- mittir. 1853 de Xuriye o arak latan
nl" i çıkamuftır. bula aelmif, iki mene aonra karantine 

., Ag&h Efendi" nerinin sayfalarını müdür muavinliğine tayin olunmut. 
giSzden geçirirken buradan ban ~ daha aonra ordu bat mlterclmliğine 
baalar ve bilbuaa hullaalar yapmanın tayin edilmlft Rumellye. Karaa Ar
faydalı olacafıru diltilndük. dahana gitmift Henekte Moıtaide 

Bizde yarı resmi ilk gazete olan kaymalrphk etmif, nihayet İatanbu
.. Ceridet havadiı" iae 1840 meneainde la gelip '"Tercümanı ahval" iıimli ga
çıkmıttır. Bunun sahibi William zeteyi Defl'e baflamıftır. 
Cburchill illlıinde bir ingilizdi. Bu Ecnebt dili bilen bu zatın. tımuml 
adam. bir rün memnu bir muıtakada kültür seviyesinin de yükaek olduğu 
avlanırken bir tUrk çocufunu vurmut muhakaktır. Aglb Efendi "Yeni Oa
tildUrmilı, bunun Uı:erine bapee tıkıl- manhlar" cemiyetine giren ilk diSrt 
mıttı. Osmanlı imparatorlufunun bir uadan biriıidir. 
fngiliz tebaamı hapae bkmak haddine TercUmanıahval cueteainin ilk aa
mi. dllpnüftil ? Onun için İngiltere yıamda Şinaai Efendin in de gazeteye 
eefirinin tetebbilaleriyle hem Çurçil kalemiyle yardım edeceği ve eğlence. 
hapiıten çıkarıldı, hem hariciye na- li menıur bir komediıinin Tercüman
sırı azledildi ; hem de bu kazayı itle- da tefrika edileceli haber wriliyor
yen adama "Ceridet bavadiı" İl\ imti- du.. Şu halde pzeteyi Ag&h Efendi 
yazı verildi. Bu prtlar içinde, o za- kurmuf, Şinali Efendi de ona kalem
man htıkOmetinin bile iıtıemiye iıte- le yardım etmittir. 
miye bir ecnebiye verdiği bir imti- TercUmanı ahvali bizde fikir ve ka
yula çıkan bir gazeteyi ilk gazete- lite gazetecilifinln ilk adımı aaymak
miz uymamakta Server lıkit, çok ta Server lıkit haklıdır; ondan bir ıe
hakhdır. ne ıonra Şinaıi Efendinin kurdufu 

Kaldı ki Ebuzziya ı"evfik beyin ''Tasviri efkAr.. ile bu yolda inkipfa 
•s.1namei badik&.. aına nuaran bu doğru ikinci adun atılmıt oluyordu. 
gazetede Avrupa ve Amerika Jetai- Şinaıi, Tercümanı ahvalden ayrıl
finden, Hind ve Çin "acaibinden" faz- dıktan aonra Aglh Efendinin gazete
la dJ bir feyler bulunmılyordu. ıinde Mirat sahibi Refik beyle maarif 

''Takvimi vakayi" ile birlikte fran- nezareti kAtiblerinden Haaan Suphi 
azca ne,redilen "Moniteur ottoman" bey çalıfDUtlardır. 
ı, tabiatiyle ttirk pzeteciliği ile ali- Tercilmanı ahvalin dolgun münde-
kalı bir gazete sayamayız. recatla çıkmasını ve rafbete uframa-
Saydığnnız bu pzetelerde muhtelif ıını "Cerldei bavadiı .. ciler, tabii, çe

dahill ve harici aebebler dolayııiyle kememiılerdi. Arada baılıyan bir re. 
intizam11z çıktıkları ve arada fasıla- icabet, nihayet Münif pqa tarafından 
lar bıraktıkları için Aglb Efendinin yazıldıfı ıiSylenilen bir bend ile bila-
1860 yılında çıkardığı "Tercümanı bütün kendini meydana vurmuı ve a
ahva.1" ortad , evcud bir gazete ihti- rada bir münakaf& da baılamıttır. 
yncmı da karı;ılamıı oluyordu. "Ceride ile miltterl araamda bir mu-

Sultan Mahmud, bir franıızca. bir havere" batlıfını tqıyan bu bendde 
Ue tUrkçe iki gazete çıkartmakla ga- Şinasinin Tercümanda tefrika edilen 
menin lüzum ve ehemiyetini biraz "Şair evlenmeıi" komediıi ile "koca 
anladığını eöatermittir. Mecid iae o karılara mabauı meael .. diye alay e
samanlar vukua gelen bir çok bldiae- diliyordu. 
lere rağmen, bu ite allka gösterme- Tercüman muharrirleri de buna 
mit yalnız Çurçil'in "Ceridei bava- kartı bir bend yazdılar. Bu bendin 
diı" ine tahıiaat vermekle iktifa et- içinde o zaman Oemanlı imparatorlu
mittir. Halbuki "Tercümanı ahval" funda çıkan gazetelerin birde liateai 
Mecidin ölUmünden sekiz ay önce in- vardı. Bu liıtenin bqında "güzelce 
titar aahaıma çıkmıttı. dikkat olunmağa llyıktrr" notu var-

Mecidin zamanında Mııır vakaaı, dı ve Osmanlı liunında çıkan guete
Boğazlar muahedeıi, A vrupada milli ler föyle sayılıyordu : 

Takvimı 
vakayi 

Ceridei 
bandla 

Terctimam 
ahval 

Rdml 
bWdimet 

Nim nemi 

Sahibi 

Omıaniye 

lqilis 

Ehli ia11m 

zıldığı gösterilmek isteniyordu. 
Bir defa ne,riyatını bu yola döken 

Tercilmanı ahvalin artık tenkid yazı
ları yumağa baflamasını tabii gör
mek llzım geliyordu. Bunun üzerine 
hülıcfunet, TFrcümanı resmen tatil et. 
mit ve bu hldiae, bizde ilk "gazete ta
tili" olmuftur. Bu tatile sebeb o za
man hilkllmetinin münakaşalardan 
korkması sebeb olduğu gibi, o zaman
ki maarif siyasetinin tenkidi de buna 
zemin hazırlamıftır. Çünkü Tercü
manı ahvalin ıütunlarında mektebleri 
ve maarifi tenkid eden yazılar da çık
mııtı. 

Bu tatil h,idisesinde parmağı olma
ıı da ihtimal dahilinde bulunan "Ce
ridei havadiı" e artık gün doğmuıtu. 
Bu gazetenin 153 numaralı nuıhaaın
da bu haber fiSyleee ••rilmektedir : 

.. Tercamanr ahval nam gazett!n/n 
muharriri, dairei mezuniyeti haricin
de harekette bulunduğundan kendisi 
Babıjliye celbolunarak matbaası ka-
1Mtıldıfıma resmen tebliğ olunduğu 
istim• olunmuştur." 
Yukarıda bahıettiğimiz ve ga.,ete

nin kapatılmasına ıebeb olan makale. 
yi Ziya pa,a yazmııtı ve Tercümanın 
34 ve 37 numaralarında çıkmıttı. Bu 
tatil, iki hafta ıurmu, ve bu müddet 
ıonunda yeniden çıkan Tercümanı ah
valin ilk aayfaaında ... ah vah,, Ceridei 
havadiı, umduğu azadelik ıevincin
den çok vakit mütelezziz olamadı." 
demittir. 

Ceridei havadiı iıe '"Sadri iılim" 
dan "Salitini ızim" dan bah,eden bir 
bendinde "bu zebandıraz jurnalın .. on 
bet günden ıonra "merhameten" tek
rar intiprına müsaade edildiğini bil
diriyordu. 
Yapılan tetkiklerden anla,ıldığına 

göre Tercümanı ahval, 740 ıncı uyı
ıına kadar çıkmıftır. tık önceleri pa
zar, aah, perfembe günleri çıkarken 
aonraları cumadan maada her gün in
tipr etmittir. 

Ziya beyin (Ziya pqa) Avrupaya 
kaçmaaı üzerine onun dostlarından
dır diye Ali ve Fuad pataiar, Agih 
Efendiyi divandan çıkartmıflar ve bu 
makaadla maliyeye tezkere yumıt

lardır. Gerçekten 1867 mayıamm on 
yedinci gilnil Namık Kemalle Ziya 
bey Avrupaya kaçıyorlardı ve Aglh 
Efendi de bu iki zatın ideal yoldatı 
idi. ltte bu aebeble kendisi mimlene
rek itinden çıkarılmııtır. 

Bundan aonra Agih Efendi, Anka
raya ıilrillmüı, burada Etlik civarın. 
da Ayvalı bağlarında bir çiftlik ala
rak bunu ekip biçmekle me'gul olmu.
tur. 

Ebuzziya Tevfik beye nazaran A
glh Efendi gayet pesimist bir adam
dı ; fakat bu halini belli etmemeğe ça
lıtı,-dı. Llkin bu · peıimiıtliği bir çok 
huıuılarda yanılımmaıına yardım et
mittir. 

Bizde ilk pOlta nazırı olan Agih 
Efendi, bizde ilk poıtacıdır. Bu zat, 
gayret ve himmeti ile türkiyede bü
tün ecnebi poıtalarını kaldırmak ia
temiı. kıımen buna muvaffak da ol
muf iken Ali paf&, Agih Efendinin 
kendiıinden futa muvaffak olmaıına 
tahamUl edememit. bu iti iSnlemiıtir. 

1870 ıenelerinde Agih Efendi, ln
giltereden ıonra Avrupanın en mü
him poıta merkezi olan Belçikada 
pOlta itlerini büyük bir azim ve vu
kufla tetkik etmitti. 

Bütün bir medeniyet dilnyuı için. 
de postaıına aahib olamayan bir mem-

Anadoluda eski düğün 
ve evlenme adetleri 

.4J'UK.4TLIK KANUNU LA YIHASI 

.Folklor vadieinde en i1'i çalıpn en
telektüellerimizden biri olan letanbul 
Konservatuvarı müdürü B. Yueuf Zi. 
ya Demirci, bu aahayı alikadar eden 
eıerlerine bir yenisini ilave etmittir. 
"Anadoluda e.tı:i düğün ve evlenme 
Adetleri" batlığını tafıyan bu eser, is
minden de anlaf ılabileceği gibi hal
kımızın günden güne kaybolan etnik 
huıuıiyetlerini, örf ve idetlerini tea
bit yolunda aarfedilmit çok yerinde 

Avukatlık kanunu adlı 
ıslahatta yeni merhaley 
erişmeği hedef tutuyor 

A.dliy. Vekôleti taralından battan bata y.ni .. ular daiT .. inde t 
aim edilen Aoukatlılı lıanunu lcVilaaı icra Vekilleri Hey.tind 
YülıHk Mecli.. aeolıedilmiftir. 

Uaun tetkikler neticeande oücud• getirilmİf olan layiha, Türkiy. 
roları mümeuillerinden müte,eldcil konpenin de talıdir .,. tullİ 
ne iktiran •fmİf ldanbul baro mecmuaauada konp• namına int" 
eden bir ;yaaıda fU mretle taosil edilmiftir : "Türlı cumhuri)'efİ A 
liy.si, garbın •on me•lek telcilıkilerini kendi.inde toplayan böyle 
ıah•Hr yarattriından dolayı cidden iltihar edebilir. Bu kanun la 
hası, bütün medeni milletlerin ayni lıanunlariyle boy öl~bil 

• bir gayrettir. 
Müellif eserine yazdığı ön sözde 

diyor ki : "Doğwn, evlenme, ölüm 
gibi hayatın icablarınm beferce te
lakkisini ifade eden merasim ve adet
lere aid vesikalar, tarih, etnoğrafya 

ilimlerinin büyük hizmetler bekledi· 
ği "folklor" un en mühim bir kısmı
nı teıkil eder. Ben de hem milli kUl
türe, hem de dünya ilim alemine yar
dımı olur diye köylüler ve göçebeler 
arasında duyduklarımı, gördüklerimi, t 

topladıklarımı, folklor ilminin istedi
ği usul ve metodlara göre yer, isim, 
adres, göstermek suretiyle netredi
yorum. Bu malfiınat ve malzeme, gar. 
bi Anadoluda Muğla vilayetine on 
iki kilometre uzaklıkta dört yanı dağ
larla çevrilmiı, yeıil, kocaman bir na· 
hiye olan "Ula" da alındı .. " 

.,. imtihana gİrH birinciliii kGMınacalı mahiy.ttedir .'' 

Muellif eserini fU bahislere ay~ 
mıftır : Evlenmede aranacak vasıf

lar, alınacak kızda aranılan vasıflar, 
evlenecek erkeklere lazım vasıflar, 
Nişan, nikah, düğün "okuntu" su, dü
ğün, alayı oyunu ve alay havaları, dü
ğün elbiseleri, düğünde son gece ve 
çeyiz hazırlıkları, gerdek, duvak, ev
lilik hayatı, erkek düğünü, aile teı
kilatı ... 

Folklor aahaaındaki çalıf!D&ların
dan ve bize verdiği bu yeni eserden 
dolayı müellifi tebrik etmeliyiz. 

Yedi Gün 
25 Lkincikinun tarihli 255 inci aa

yıaı fU yazılarla çıkmıftır : 
Necib Fazıl : Şiirler, Hüseyin CL 

hid : Yedigilnde, Atinada ,enlikler, 
İbrahim Alaeddin : Uatad lbnilemin 
ve eeeri, İbrahim Alieddin Gövaa : 
Reıim ve heykelde çıplak ve canlı 

model, Halide Edib : Hikiye, lnaan
lar w hayvanlarda telkin harikaları, 
hapse girmemenin on prtı, Sadri Er
tem : Muharrir ve okuyucu, H•kmet 
Mt1nir ı Meflnırların eli ile töh~t 
'kapı dı,arı ediliyor. Halide Edib : 
'11..._ - ruh. 1ill:pef leflk : 8por: 
herkes apo1" YA,Vcuucu., M. '?' .. • ı. ..... 
Tan ı Fatih lıtanbulda. Retad Nuri 
Çalı kufU . 

Fikirler 
İzmir Halkevi tarafmdan netredi. 

len bu fikir ve terbiye mecmuuınm 
15 ikinciklnun tarihli 163 Uncu aayı
aında tU yazılar vardır : Hakkı Baha 
Pars : Şahıiyet, M. Okaancak : Te· 
varihi Ali Oaman, C. Ziya Ardal : 
Millt ekonomi ve tasarruf haftası mü
nasebetiyle, Seyid Tunçyürek : Kin
derhaym, Kizım Demir : İzmir vill
yetinin eıki coğrafya ve tarihine u
mumi bir bakıf, H. B. Para : Okul ve 
karakter. E. H. Akman : Genel peda
goji, Rahmi Balaban : Eıki ıite. 

nında bir poıta memuru gibi, canla 
batla. çalıfDUttır. 

Aglh Efendi gayet mütevazi, fakat 
vakur ve ciddt idi. Poıta nazırı iken 
sadrazam Fuad P&f&Dın bir defa bile 
ziyaretine gitmemittir. 
Kendiıi gayet aaabl olduğu halde 

hiç bir zaman asabiyetine kapılıp te
hevvür giSıterdiği görülmemittir. 

Nazarete gitmediği günler, evinde 
ekonomi politife müteallik eserler 
okurdu. 

Kendiaiyle ne huıuıta müzakere ve 
münakap olunursa mantıki bir neti-
ceye varılırdı. 

Jön tUrk fırkalı ilç kıama bölündü
ğü zaman Aglh Efendi ıu ıözleri 
ıöylemifti : 

"Ben bunu çoktan bekliyordum. 
Çünkü dünyanın hiç bir tarafında bir 
prensin ihtililci olduğu görülmemit
tir. 

Olaa olaa f ırkai ihtilaliyeyi maksa
dına hldim eder. Fakat Muıtafa Fa
zıl pap acele etti. Çünkü maksada 
doğru henüz bir hatve bile atılmamıt
tır. Ali pap, bunda da galib çıktı ... 
Tercümanı ahval, ilk türk gazeteıi 

oldufu gibi tUrkçe gazeteler içinde 
ilk defa taliin mücazatma uğramıt 
olanıdır. 

Agah Efendi altmıt bet Y8Jında öl
müttür. 

••• 
Server lıkit'in •• Agih Efendi'• ıini 

okurken ve onun takib ettiği ııraya 
uyarak bu ldiçilk hullaaları yazdık. 

Bunlar, bu değerli eıerden toplanmıf 
bir kaç demetten fazla ,eyler değil
dir. 
Eeğer eıerin bUtUn anlatmak iste. 

diklerini, bütün veıikalariyle birlikte 
okumak iıtiyoraanız ıize tavıiyemiz 

tU olacaktır ı Eteri bqtan qağıya 
okuyunuz. - N. A. 

Bundan bGflca layihanın ha~rlık deo,..•inde gerek lfİİlllük .,. p 

me•leki mecmualarda bir çok laydalı ,,,aılar intifar etti. Bu yfUd 
rın layihanın .an ,eklini almuından .anra deoam edecefinden 
n~. Cumhuriyet A.dli)'e•inin inkif al tarihinde mühim .,. • .,..lı 
merhale olan bu hcidinde Ulu da hiueane düpni yapmalı ar 
Jadır. 1,. derin bir tetkik oe tetebbu mah•ulü olan .,. çok pal 
tekilde ha~rlanmlf bulunan A.oukatlık kanuna ••babı mucibe la 
haını neırile IHqlıyoraa. Bundan .anra lciyihanın haaırlıiı •• 
da tetkikten geçirilmif olan ... r .,. oesikalardan arcuiyle Ame • 
Barolar Birliğinin V Gfİngfon mukarreratı oe Aoakatlık me.ı 
dair a/ılcik kaidelerinin; yinni üç deoletin meo.saatmı maltcryc 
bir ..,,.ette telhu eden bir etiUldü; .,. maaır baroda hayat f'lrll 
halıkuulalıi makaleyi ne,,.edeceiia. 

Avukatlık kanunu 
espabı mucibe 

layihası 
mazbatası 

Cumhuriyet adliyesinin devamlı in
kişafını temine yarayan vasıta ve ted· 
birlerden hakim ve mahkemeye kartı 
olan itimadın sarsılmaz bir halde yer
letmeıi, ac.ıaletin sürat ve sadelikle te
mini, kanunların tam olarak tatbiki, 
bu yoldaki mesainin mülhem bulundu
ğu belli bafh esasları tetkil eder. Avu
katın adli teşkilattaki rolü bu eaula
rın her biriyle yakından alakadardır. 

Hakim ve müvekkil, bütün hakikatla
rı onun ağzından dinler; vatandatların 
memleket adileti hakkındaki fikir ve 
kanaatleri onun elile yoğrulur. Doğru
luk ve nezaheti rehber edinmemit bir 
avukatın mahkeme hakkındaki tüpheli 
bir ıözü davacı üzerinde derin izler bı
rakır. Bu ıuretle ilmin. doğruluğun. 
iatiklat ve terefin tüneali olan bir ha
kimler kütlesi bile taarruzdan maaun 
laılamu, Böyle bir halin adliyeye ,,. 
memlekete vereceği zarar her türlü 
~"'"'•'" .ı.ı;v;ı..u.-.. ... -....... 7..ua.l4 ~-
kın itimad ve tasvibine dayanan de
mokratik idarelerde. adaleti teaiı ve 
tevzi ıiıtemini ammeyi her bakımdan 
tatmin edecek bir seviyede olması ,art· 
tır. Adaletin aaf ve lekesiz olarak ida
meai de hiç 9üpheaiz ki cumhuriyeti 
payidar edecek esaslardan biridir. 
Bundan bafka. kanunların tam olarak 
tatbikinde avukatların müeaair bir ro
lü vardır. Filvaki 101yal hayatımı.sa 
yeni bir nizam veren mevzuatın üatiln 
esasları genit kültürlü phıalara ihti
yaç gösterecek mahiyettedir. Bu iti
barla avukatın mevcudiyeti, bilgi ve 
doğruluk hususunda teminat arzet· 
mekle kalmayarak adliyenin müdaha· 
lesini icab ettiren halleri de tahdid e• 
der. Davicı ile yapacağı iatipre meı
nedıiz iddiaların bertaraf edilmesine, 
içtinabı imkinıız olmayan ihtiWlarda 
bir uzl&fJD& zemini bulunmaıına yarar. 
Bu takdirde hikim ve avukat mütte
rek bir vazife ifa.mı, hakkın taharri· 
ıini deruhte etmif olur. Akai halde u· 
aul kanunlarının zaruri olan teminatı 
taraflar elinde davayı uzatmaya yara· 
yan bir veeile haline girer. SaWıiyet
lerini hakka hizmet yolunda kullanan 
ve hakim huzurunda yalnız kanun ve 
vicdanın ıeaini yükıelten avukat kuvvei 
kazaiyeyi vaziteaine iaal eden makine
nin en kudretli çarklarından biridir. 

Bu itibarladır ki memleket adliye
ıinde hakkı hak olduğu için izhar e
den faizletli bir bikimler kütleıine ne 
derece ihtiyaç varaa hakimin faaliye
tini tenvir eden ve yalnız bilgi ve doğ· 
ruluğu kendine rehber tanıyan bir a
vukatlar topluluğuna da o mertebe lü
zum vardır. İtte bu mülahazalar avu
katlık mesleğinin ehemiyetle nazara 
ahnmaıını icab ettirmif, baıtan ba,a 
yeni esasl;ır daireıinde tanzim kılı
nan avukatlık kanunu liyihası adli ia
lahatta yeni •bir merhaleye eritmeği 
hedef tutmuftur. 

ze çarpan hadiae birbirine en uzak 
letlerın ve biri diğerine hiç .benze 
yen ırkların adli sıatemlerinde.ki 
rete pyan müpbehettir. 
Avukatlık meıleğinin mahiyeti bu 

kikin ilk merhaleaıni tefkil eder. A 
katlığa ait vazifeler bir kül halinde d 
piı euıldiği takdirde dört muhtelif aiı 
mın mevcudiyeti görülür. Bunlar 
birincisi • tabir caiz iae - en liberal o 
nı avukatlığa aid hak ve vazifelerin 
bir kayıd ve prta bağlı olmakaı.s 
herkeı tarafından ifa edilebilmesi 
cevaz veren ıiatemdir. Tarihin bu b 
ıuauta kaydettiii tecrübeler acı ne 
celer vermif, teıiainden kıaa bir m '" 
det sonra bu eıaatan rucu zarureti 
ııl olmuttur. 1''ranaada avukatlara 
onların mesleki te9ekkiillerine bil · 
bir itimadaızlık göateren ihtilat me 
.uatı i~tlık meelek ve unvanını a 
ni zamandailn evlemillti. Bu ... ive 
e, ıriilIDOlZ man&eıııcıeulü~ ~ u .... ar.cı 

ti içinde iıtili eden if adamları adil 
ideta satılık bir meta haline getinni 
lerdir. 1917 de bol,evik ihtilalinin i 
hareketi de burjuvui ve irticaın bir 
cağı addedilen eıki rua barosunu o 
dan kaldırmak oldu. Ancak bu rej · 
bir ıeneden fazla ıürmedi. İhtisası 
ma ihtiyacı derhal kendini göater 
Bir ıene 10nra (30 Te,rinievel. 918 
rihli kararname) müdafiler hikiml 
gibi devletin aylıklı memuru vaziy 
tine geçtiler. Bu ıiatem timdiki hal 
hiç bir yerde cari değildir. 
Avukatbğm bir mealeki mahıuı 

linde tanzimine aaik olan aebehler 
tık herkesçe bilinen feylerdir. Mode 
mevzuatın girift vaziyeti hikimle · 
sahibi aruında mesleki kültür vem 
le,eye aahib bir mutavaaaıt aınıfa ih 
yaç göaterecek mahiyettedir. ~u. ay 
zamanda bir de ihtiyat tedbiridir. Çü 
kü hak aahiblerinin veya kendileri 
haklı sayanların yerli yeniz ihtiraal 
n adil et umurunda menhuı bir tea • 
icra eder. Me.leki maliımatı olmay 
ve kendi kendisini müdafaada 
kaldığı tehlikeden bihaber bulunan b 
kimıenin fikrindeki karıııkfığa di 
nin 1119ırmaaı inzimam eder. Mahir · 
hMım böyle bir acemiye kar)ı çok · 
tün bır vaziyette bulunur. Kaldı ki 
rafların muvazenelerini kaybeder 
krfılıkh kin ve huıumetlerine ıe 
bir cereyan venneleri mahkemeyi 1 
zumauz yere iteal etmif ve davayı 
rift bir hale koymu9 olur. Bundan 
ka taraflar araaında bilgi ve ehliy 
bakımından milaavat temini avukat 
vücudunu zaruri kılar. Bu ıuretle fe 
lerin kanun muvaceheıindeki ınüaa 

ve demokratik ihtililler, Kırım mu
harebeıi. Hariçten ilk iıtikraz, Pariı 
muahedesi, Iıllhat fermanınm illnı 
ve aaire gibi bir çok ehemiyetli hidi
seler vukua geldiği halde az çok ı•
zete okumaya alıtmıt ve o ihtiyacı 
duymağa bqlamıı olan Osmanlı ka· 
moyunun eline yalnız bir "Ceridel 
bavadiı" verilmit. onun yazıları da 
hiç bir kimaeyi aydmlatamamııtı. 

A(lh Efendi, kendi yazdığı terci· 

Bu ıuretle o umanm karilerlne 
kendilerine aunulaa p.ıetelrdeld ya
.sıların kimlerin !11111 ve belabına ya· 

lekette poıta tetkilltı yapmak iste- (1) Fiyatı 100 kunaı. ~tıldıjı ,_ Haeet 
yen bu pyre~li adam, nuırhtı sama- kütilpbaalli. 

Heyeti umumiyeai itibariyle kendi 
ihtiyaçlarmızdan mülhem bulunan li
yihanın tanziminde diğer devletlerin 
bu huıuataki mevzuatı göz önünde bu
lundurulmut ve bu makıadla Almanya. 
Avuıturya, Belçika, Fransa. İtalya, 
İngiltere, Birlefik Amerika. Romanya. 
Yugoılavya ve Bulgaristan kanun, ni
zamname ve taamülleri mukayeseli bir 
ıurette tetkikten geçirilmittir. Bu 
muhtelif devletlerin bir kıamı iklimle
rinin, bir kıamı tarihlerinin, bazıları 
ırki ıeciyelerinin diğerleri de hükü
met rejimlerinin teıiri altında ve milf
terek bir pye uğrunda naaıl varlık 
gösterdiklerini, avukatlık mealeiini 
n•ıl te,kil&tlandmp idare ettiklerini 
bilip öğrenmek büyük (aydalar temin 
etmittir. Burada her ,eyden önce ıö-

tı filiyat aahaaında en geniı mikyas 
tecellı etmiı olur. Nihayet bikim · 
ortaya koyanın nokaan evrak ve vesi 
ibraz etmiyeceii veya bilerek bil 
haldut iddialarda bulunmıyacağı 
kında tam bir itimad aahibi olmalıd 
Görülüyor ki avukatların faydalı b 
vazife &örmeleri genit bir kültüre .,, 
hip olmalarına. aeciye ve doğrulukll' 
riyle herkeıe tam bir itimad telkin et' 
mıt bulunmalarına bağlıdır. Avukatl 
im bizdeki menfei hiç te öğünülece• 
bir halde değildir. O samanlar bu çe' 
tid vazifeleri kendilerine meslek ed~ 
nenlere ağır hitablar reva görülmut 
meıleğin en vahim ıuçu kendilerine 1' 
lem olmuıtu. Avukatlık mesleği üSI' 
rinde dolatan bu ağır ithamlar hali ,i* 
hinlerden tamamiyle ıilinmit değildil 
Bu itibarla yeni llyihanın hedef tut' 
tuğu merhaleye eritmek türk avukatll' 
rmm geçirece&i çetin fakat o ni.t>ett' 
,erefli bir imtihan olacaktır . 

(Sonu var) 
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Bu sene açık renk 
saçlar moda değil 

Sunl sar1şınlar1n 
yıldızı kararıyor 
Kadın modası Pariste çıkar. d~r

ler ama, modada sinema filmle~!n~~ 
dolayısiyle Hollywood'u~ de huyu. 
bir tesiri olduğu inkaır edilemez. ~ır 
çok genç kızların Joan Crawfor~ .a. 
Marlene Dietrich'e benzemek ıçın 
nasıl uğraştıklarını hepimiz biliyo-
ruz. 

Hollywood "mahfilleri"• .1938. i
çin moda "kanunu" nu tesbıt etmış· 
lerdir: bu sene omuzlar dar v~ dü~ük 
olacaktır. Fakat asıl mühim ınkılab, 
kuafür sahasındadır. Artık açık 
renk saçların modası geçrı:~~· ku1~: ral ve siyah saçlar yeniden ikba·~
geçmiş tir. Bu renk s~~ları~ ~~ı .

1 sine malik olanların kredısı tabı 
daha fazla yükselecektir. 

Saç kuaförlerinin biçimi de de
ğişmektedir. Bukleler gene moda
dır fakat daha az kıvucık, daha 
··y~ssı"ya mütemayil olmaları la
zımdır. Sonra bunlar, şimdiye kadar 
olduğu gibi enseye dökülmiyecek, 
çocukluğumuzda olduğu gibi, başın:_ 
üst kısmında toplanacaktır. Bu yenı 
tuvaletin, biraz güç olmaktan başka 
bir mahzuru yoktur. 

'Tabii" kumrallar veya esmerler 
bu habere sevinecekler. "Suni" sarı· 
şmlar, "blonde platinee" lerde, saç
larını başka bir renge boyatarak za
rarlarını telafi edecekler. 

Fakat zavallı "tabii" sarışınlar ne 

G 

• Kumrallara mahaıa bir saç ·Mendil deyip 
geçmiyelim ! kualürü: Fazla kıvırcık ol

mıyan bukleler alnı açık bı-

ı 
rakarak başın üstünden en- 1 Evet, mendil deyip de geçmiye
ıeye doğru dökülmektedir. f lim. Şık bir erkeğin başlıca kaygısı, 
Bu kualürün yüzü uzun gÖs- i iyi ütülenmiş bir mendil kullanmak
termek gibi bir faydası da l tır. Her şeyde olduğu gibi, mendil-

i vardır. leri ütülemenin de bir usulü var-

} • dıro: d'k. l · da .. · nce ı ış erı, sonta • eger 
varsa markayı, ters tarafından ü
tüleyin. Mendilin düz durmasına 
dikkat edip, bir defa da yüzünden 
ütüleyin. Sonra da, devşirerek tek
rar ütüleyin. Büyük mendiller dör
de, küçük mendiller üçe katlanır. 

* * * Keten mendiller işinizi çok kolay-
laştırır. Bunlar ütülenince yeni gibi 
dururlar. Çünkü keten ne kadar sık 
yıkanırsa yıkansın güzelliğini, yeni
liğini ve parlaklığını kaybetmez. 
Sağlam olduğu için de kolay kolay 
eskimez. 

Bir fransız alimi, muhtelif kumaş
ların yıkanmaya ne kadar dayan
dıklarını tecrübe etmie ve neticede, 
ketenin 150 defa, ötekilerin ise 80 -
90 defa yıkanmaya tahammül et
tiklerini tesbit etmiştir. 

Yuhlan · empermeablinizi 
. kendiniz tamir edin 
Empermeabliniz mi yırtıldı? Bu

nun için üzülmeğe, telaş etmeğe ha
cet yok. Ôrücü'ye bir yığın para 
vermek de lazım değil. Bu yırtığı 
tamir etmek için en ucuz ve basit 
çare, yırtığın kenarlarını iyice bitiş
tirdikten sonra kumaşın iç tarafın
dan y[rtığm üzerine bir flaster ban
dı yapıştırmaktır. Flaster'i, bilhassa 
operatörler kullanırlar. Ecza.hane
lerde bulabilirsiniz. 
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_ ____... ·~ Küçük erkek Güzel bir suare robu 

Tavsiyeler, fikirler 

ve ... "asi hatlar 

·l 
1 

H .. . b. .:eydir Bunu 
ıçkırık çok muzıç ır "' · B · 

. . b "t bir "are: ır durdurmak ıçın ası :.-
bardak soğuk suya bir bıçak koyu-

• 1 ıza dayana-
nuz. Bıçagrn sapı a nın su u 
cak <:ekilde bardağı tutaraHk k yk 

~ . · · ıç rrı 
nefes almaksızın ıçınız. 
derhal kesilir. 

• erleri kirle. 
Eldivenlerinizin b~zı Y 'z kalabi/İr: 

nip bazı yerlerı te~ . ldiveni
Buraları temizlemek ıçın e bunlu 

. . •z sonra sa 
nizin birini gıyım ·. . . Sonra da 
bir bezle burasını sılınzz. . 

Jznış bır bez
yalnız ılrk suya batırı . . . Böyle 
le buradaki sabunu sılınzz. 

, d. nleri tamamen 
yaparsanız, el ıve 

1 olursunuz. 
yıkamaktan kurtu muş . k 

· Jer bıle yı a
Çünkü en iyi eldıven 

nınca bozulur. · 

• . bıçaklarını, br.trı· 
Kocamzrn eskı traş 

1 
k sekilde 

"b. kullan! aca . 
/arı çakı gı ı A 

/ 

takarak 
k .... k alet ere 

yapılmış uçu • devam edebilir-
siz de kullanmaga 'lh ssa k3,ğıd 
siniz. Traş bıçakl~r~t ;öyleJikle 
kesmek i in çok ıyı ır. 

çocuk için 
Yünden yapılmış olan hu ço

cuk elbisesi, bir yün yelek
ten ve arasından iliklenen 
bir külottan mürekkehtir. 
3 - 4 yaşında bir erkek çocu
iYu içindir. Külotun uzunlu
" dirH. ğu 26 santimetre . • ~p~~ 
için 150 gram merınos yunu 
kafidir. Yakada ve kolların 
ah kısımlarında Tohrolko
dan garnitürler v~dır. 

da eskitmemiş o· 
dikiş makasrnızı 

Jursunuz. • . d ··süed eldivenlerinizi atma-
Eskı po u k 

T aklarrnızı parlatma 
yınız. ITD , • 
. . kuJlandığınız polisuar rn derı-
ı~ın .d "k bu deriyi eldivenlu
sı eskı ı çe, 

k Ceg~iniz parçalarla kolay
den ese 
ca yeniliyebilirsiniz. 

• 
Sebzelerin ilaç gibi tesirleri .oJdu.kla-

da biliyor muydunuz ? Sarım-
rım • . r 
sak romatizma ağrılarına iyı ge ~r. 
Havuç serinlik verir ve müleyyın• 

d . Enginar karaciğer için ç.ok 
ır. . ı· b' . ·a. Sog· an gayet tesır ı ır 

ıyı ır .. 
müdrirdir. 

/ 

Yukarda gördüğünüz suare robu ıaten lake'den yapılmıtfır 
ve beli, yakası ve omuzu çiçeklerle aüsle!1~•i..,lir. Kenardaki resim~ 
den de göreceğiniz üzere, ıcırt dekoltedir aynı kum~tan yapıl
mıf olup kalçaların biraz yakarııından başlıyarak boynun arka· 
ıında diğer bir par~a ile birleıen aıkılar korıaiı tutmaktadır. 

Bir yaşındaki bebeğin eşyası 

Geçen seferki Ev - Kadın. Moda sayfamızda, bir yatında bir 
bebeğin kaça mal olacağmı hesablamış, lüzumlu olan et.yayı. d.a 
aynca saymıttık. Bugün de kadın okuyucular~ı~a hır fikır 
verebilmek üzere, bu ef yanın başlıcalarının resmını koyuyoruz. 

"Yenişehirde S. B." diye imza 
atan bir kadın okuyucumuz, 
geçen seferki sayfamızda nef
rettiğimi:z rakamların bir ya· 
şındaki bebeğin "maliyet fiya
tı" hakkında tam bir fikir ver
mediğini, listeye bazı rakam
lar daha ilavesi İcab ettiğini 
söylüyor. Okuyucumuzun gös
terdiği alakaya teşekkür ede
rek, mektubunu aynen koyu
yoruz : 

'' ... Bir yaşında bir bebeğin maliyet 
fiyatını hesablıyan yazınızda, bazı 

masrafları zikretmeyi unuttuğunuzu 

gördüm. 

Bunlar arasrnda, bebeğin melhuz 
hastalıkları vardır. bu yüzden bir an
nenin asgari üç defa doktor çağrrt
mağa mecbur kaldığını iarzetsek, lis
teye 9 lira daha iJ§ve etmek lazım ge
lir. Çocuk küçük olduğuna ve ekseri
ya doktora götürülemeyip doktor eve 
getirileceğine nazaran, taksi ücretle
rini de hesaba katmalıdır. 

Doktorun bu hastalıklar esnasında 
vereceği ilaçlardan başka, çocuğun 

kemiklerini kuvvetlendirmek üzere 
verilecek ilaçlar da unutulmamalrdır. 

Listenize dahil etmediğinizi gördü
ğüm başka şeyler de var : 

Çocuğun emzikleri, süd şişeleri, 
talk pudrası, oyuncakları ve südünü 
veya sıcak suyunu çabuk kaynatmak 
için elektrik aleti. 
. Bu aletin fiyatı beş lira kadar bir 
para tutmaktadır. Talk pudrasrnın 

kutusu 15 kuruş hesabiyle ayda iki 
kutu harcanacağım farzetsek, senede 
360 kuruş tutar. Süd şişelerini tam o. 
/arak hesablamıya imkan yoktur, çün
kü bunlarrn kırılacak/arını da düşün
mek lazım. Oyuncaklar için de öy
le ... " -- Yenişehir : S. B. 

Emprimeler 
tlkbahar modası hakkında şimdiden 

rivayetler dolaşıyor. Görünüşe göre, 
her sonbaharda artık öldükleri söyle
nen emprimeler gelecek mevsimde de 
çok moda olacaktır, ve daha bahçeler
deki çiçekler açmadan, güzel kumaş • 
lardaki çiçekli desenlere baktıkça gön
lUmüı açılacak. 

KAYAK 
KIY AFETİ 

1 

Zarif bir kayak kıyafeti: 
Jakeı kırmızı ve mavi de
senli kumaştan, panıalon 

,., 

l mavi kumaştan yapılmı~
tır. Fötr şapkanın ken.arın-

L:kli ve gene fötrden ! 
süsler vardır. 
.......... ............................ . 



Başbakanımızın Yalovadö 

gazetecilerle bir hasbihali 
Milletler cemiyeti 

konseyi yarın toplanıyor 
"Hayat ucuzluğunu ilmt 

bir. şekilde ele almış 
bulunuyoruz,, 

( B•fl 1. lacl Aylada) 
alacalı tebarilz ettirilmektedir : 

Eden, Delboa, Litvinof, Beck, 
Spaak, Miceıko, Muntera. 

Bir sekizinciıi de Türkiye Hari
ciye Vekili Rüştü Aras olup, Hatay 
halokındaki görlif1DCleri yakından ta
kib etmek üzere gene Cenevrede bu. 
lunacaktır. 

Konseyin bu toplantı ~vresinin 
oldukça kısa süreceği sanılmaktadır. 
ve cumartesiye kapanmaeı muhtemel
dir. Pazartesiden itibaren de yerine, 
Milletler Cemiıyeti paktmm tensiki 
meselesini tetkika memur 28 ler ko
mitesi geçecektir. 

'(Bqı 1 inci sayfada) 
vurmakla bu fiattan daha dört kuruş 
kadar indirebiliriz. 

Fakat asıl mühim fark, soğuk hava 
depolu vapurlarımız geldikten sonra 
bafgösterecektir. Bu vapurlar her 
ıeferde beı yüz kesik koyun naklede
bilecektir. Canlı olarak nakledilen 
koyunlar yolda 3 kilo kadar kaybe
derler. Kesik koyun nakliyatını fen
ni ve sıhi bir ,ekle koymakla bu za
rarın ve diğer riık ve masrafların ö
nilne geçilmiş olacak, müstehlik bU
tiln bunlardan istifade edecektir. 

İkinci bet yıllık plin mucibince 
et sanayii esaslı bir surette kurulun
ca ete taalluku olan bütün gıda mad
delerinde hem ucuzluk temin edile
cek, h,em de ihracat imkanları haaıl 
olacaktır. 

Ekmek ifi: 
Ekmek meselesi de eaa11ından ele 

alınacaktır. Bu hususta en faydalı ted 
bir, değirmenleri belediyeleştirmek 
gibi görünüyor. İatanbulda lüzumun
dan fazla değirmen vardır. Bunlar
dan bir kısmı, sistem bakımından çok 
eskimiştir. Bununla beraber Orta A
nadolunun hiç modern aeğinneni ol
mıyan yerlerine naklinde fayda var
dır. Bundan bafka hem ucuzluk, hem 
kalite, hem de temizlik gibi ihtiyaç
ları birlettirmek mabadiyle İstan
bulda iki ekmek fabrikaaı yapılması 
diltünillebilir. Bunlar iki nevi ekmek 
yapabilir ki, bunlardan biri orta halli 
aınıfllt'a diğeri fakir halka mahsus 
sıhhi, gıdalı ekmektir. Bundan başka 
lüka ekmek iıtiyenler için meydan 
aerbest bırakılabilir ki, bugün mev
cud fırınlar bu nevi mamulatla geçi. 
ne bilirler. 

'Süt ve bilhasaa su meselesi: 
Süt ve bilha11& ıu meseleleri de 

ilk halledilecek itler arasındadır. A
lınacak müıbet tedbirler, bu itlere 
k&künden çare olacaktır. Bugün mah
dud mikdarda adamların, balkın ihti
yaç maddeleri Uzerinden haddinden 
yüksek kirlar temin ettikleri bakkm
da hisler eklik değildir. Hayat ucuz
luğu meselesi, halkın umumt ~e?fa
ati bakımından kökünden balledılince 
bu gibi hislere de yer kalmıyacak
tır . ., 

Batbakarumız, Bulgaristandan ge -
lecek tilrkler için sorulan bir suale ce -
vab olarak, hazırlanmıı olan progranun 
tatbik edileceğini ve, memleket dıpn -
dakl biltiln vatandatlanmımı ana yurd
da yerlepnelerinin hilkilmet tarafın • 
dan çok arzu edilmekle beraber, bunun 
ancak mevcud imklnlardan faydalalu -
larak yapılacağı cevabını vermittir . 

CeW Bayar ve Dahiliye vekilimiz 
ıene sorulan bir auale cevab olarak, 
Pranunm iyi hisler beslediğine tilpfıe 
etmediklerinden ve Suriyenin makul 
devlet adanılan arumda da Türkiye ile 
hakitd bir da.tluk kurmalı: fikrinin yer-

Iettiğine i§3ret etmlıler, fakat müatem
leke memurlanrun menfi faaliyetine da
ir haberler geldiğini iltve etmi§Ierdir. 

Balkanlar ve dünya devletleriyle 
olan münasebetlerimiz, ekonomik me · 
aeleler, borsa, poeta tasarruf sandıkları, 
döviz meselesi, dahili turizm h:ıkkında
ki suallere cevab veren ba§vekilimiz 
dahiliye vekilimiz, bilhassa turizm 
mevzuu üzerinde ıunlan söylemişler -
dir: 

"- Turizm bir memleket için en 
büyük döviz kaynaklarından biridir. 
Evvela iç turizmi kuvvetlendirmek ni -
yetindeyiz. Bu sahadaki inki§3ftan 
sonra yabancı memleketlerden turist 
gelmiye başlar.-' 

BorMının A.nkaraya nakli 
Nafıa Vekaletinin, posta tasarruf 

sandıkları mcaeleaiyle yakından meşgul 
olduğu ve bundan bilyük fydalar bek -
lendiğini söyliyen batvekil, borsanın 

Ankaraya nakli hususunda demiştir ki: 
"- İltanbul borsasında yatan ser

maye 150 bin lirayı geçmez. Bu mah
dud mikdarda insanlar bu borsada rol 
oynar. Kendi istifadeleri namına yap· 
maya temayill ettikleri i§, haksız bir 
bedbinlik veya nikbinlik göstererek 
borsada suni hareketler yapmak ve ta
sarruf sahihlerinin zararına olarak 
karla rtemin etmektir. Yapılan itleri 
olup bittikten sonra duyunca teesaür 
duyuyorduk. Bu gibi oyunlar mllabet 
itler arasında dikkatimizi i§gal edi· 
yordu. Borsayı Ankaraya nakletmeği 
memleketin mali itibarına ve tasarruf 
aahiblerine aid menfaatlerin icabına 
daha uygun bulduk.,. 

İıtanbul, 25 (Telefonla) ' - Hükil
metin tatbikina karar verdiği turizm 
planının esaslarından olan Bunanın 

imarı için beı yıllık bir program yapıl
mıttır. Bir haftaya kadar planın tatbi
ktına batlanacaktır. Planı, mütehass11 
Vandelberi yapmıttır. 

Plana göre tarihi eserlere giden 
yollar, ana caddeleri tefkil edecektir. 
Bu it için belediye bUdceainden yarım 
milyon, villyet bUdceıinden de bir 
milyon Ura ayrılmıftır. 
Uludağ, kıt sporlan b81geal haline 

konulacaktır. Dağlara, bir çok mo
dem tesisler yapılacaktır. Dağın te
pesine çıkah yirmi lfüometre uzunlu· 
ğunda elektrikli bir hava treni tesis o
lunacak ve bunun için 350 bin lira har
canacaktır. Uludağda bir de filim çev
rilecektir. 

36 kilometrelik Bursa - Mudanya 
yolu da 363 bin liraya ihale edilmittir. 

80 kilometrelik Buna - Yalova yo
lu da altı metre ıenitlilinde Mfalt o • 
larak yapılacaktır. 

I ki /abrikamı:s açılıyor: 
Beı yıllık plln mucibince yapılan 

Bursa merino• ve Gemlik sun! ipek 
fabrikalarmm açılıt törenlerini, biz
zat Baıbakanımrz yapacaktır. 

Bu toplantı devresinin arifeıinde 
bütün gözl,er Pariıe çevrilmiştir. Çün 
kil orada fransız - ingiliz konulf?lala
riyle Cenevre toplantıları batlamıı 
bulunmaktadır. 

B. Eden bugUn öğleden sonra Pa
riıe gelmittfr. B. Eden, yanında bli
yilk elçi Sir Erle Phippı ve ıekreteri 
B. Hamey olduğu halde, aaat 18 de 
Hariciyeye gelmi.J ve derhal arkadaş
lariyle birlikte B. Delbos'un yanına 

girmiştir. Biraz ıonra, B. Şotan da 
hariciyeye gelmit ve müzakereye it
tiralc etmiftir. 

B. Şotan bu akşam B. Eden'in tc· 
refine bir dine vermiıtir. Yemekte 
BB. Delboa ile B. de Teaaan, Sir Eric 
Phipps ve hariciye erkanı bulunmuş
lardır. BB. Delbos ve de Tessan bu 
akşam saat 22.30 da Cenevreye hare
ket edeceklerdir. 

Miifterek bir beyanat 
Londra, 25 (A.A.) - Fransız ve İn

giliz delegeleri tarafından Cenevrede 
müşterek bir beyanat yapılması imki
nı İngiliz gazetelerinde tekrar yer 
bulmaya batladığmdan, diplomatik 
mahfiller B. Eden'in milletler cemi
yetinin fayduı ve şimdiye kadar yap
tığı işler hakkında birkaç söz söyle
meye mecbur kalacağını tasrih etmek
tedirler. B. Delbosun da böyle yapa
cağı ve iki bakanın ıözleri arasında 

benzerlik olacağı filpheıiz bulunmak
la beraber, müıterek ve yahut konu
ıulmut bir beyanat bahis mevzuu ola
mıyacağı ve böyle bir beyanatın tim· 
diki ahval ve . şartlar içinde yerinde 
de olmıyacağı bildirilmektedir. 

lngiltere'nln oaiyed 
Londra, 25 (A.A.) - Havas ajan· 

aının muhabiri bildiriyor: Dün akpm 
aktedilen mühim kabine içtimaından 
ıonra ltalyanm Habepatan Uzerindeld 
otoritesinin filen tanmmuı ingiliz • 
italyan milzakerelerinin tekrar baş.la -
ması için bir çare teıkil ettiği kanaati -
ne vanlmııtır. MalQm olduğu veçhile 
İtalya daima bu zaferin tanınmasını ile
ri sürdüğü için müzakerelerin tekrar 
başlaması lehinde yapılan bütün teteb
büsler akim kalmııtır. 

Şimdiye kadar Eden vaaıtuiyle bil
dirilen İngilterenin reamt görütü bu 
meselenin ancak milletler cemiyetinde 
halledilebileceii merkezinde idi. Bu • 
nunla beraber Çemberlayn ile kabine a
zalannın ekaeriyeti son hidiaeleri rea
list bir plan üzerinde anlqma temini i
çin bir fırsat telakki etmiılerdir. 

Postalanmızda 

Söylendiğine göre kUçUk devletler
de ve bilhassa Oılo gru2unda Habeıia
tan meselesinin fili ıekifde halli lehin • 
de görülen hareket Çembertayn tuerin
de mühim bir teıir bırakmıttır. Bat • 
vekilin dikkatini çeken diğer bir nok
ta da zecri tedbirler hakkındaki 16 ın -
cı maddenin mecburi mahiyetinin kal • 
dırılması ve Milletler Cemiyetinin eko
nomik vazifelerinin lehine olarak bu 
vazifelerin ıiyut vazifelerden ayni -
maaı için bazı hUkUmet merkezleri ta • 
rafından yapılan teıebbüstür. 

• 
Y.enı 

teşkilatlanma 
Henüz teeyyild etmiyen bir pyia • 

ya göre lngilterenin muvafakat etmesi 
ve siyasi sükQnetin avdet etmesi prti
le Habeşiıtanın muayyen bir şekilde 
tanınmaaına Amerika muanz değildir. ( B•fl 1. lnci sayfada) 

nesinde 40,108,285 liralık 1641835 adet 
bavale kabul edilmittir. 

Ke.alik 917 aeneainde 379,478 adet 
koli kabul edilmipen 936 senesinde 
'44491 adet koli kabul olunmuıtur. 

••• 
Postanın vazifeleri nelerdir? 
Poetalanmımı bugiln eritmit bu

ıunduldan merhaleyi vaaıflandırabil · 
mü ve yann, yani memleketin inki,af 
aeyrhıe poatalanmu:m da uyarak bize 
7alan istikbalde ne gibi faydalar temin 
edebileceklerini anlıyabilmek için bu 
vazifeleri tahattur etmeliyiz. 

Poata bize sadece aevdiklerimizden 
ara mra haber getiren, mektub taııyan 
buit bir mekanizma değildir. Gazete -
leri, mecmualan, kitablan, yurdun en 
uzak kötelerine kadar taşıyarak kültür
el; ticaret eıya ve evrakını, örnekleri 
kolileri dilnyanm her tarafına tatı
yan, havale, bono, çek tanzimi, ticari 
aenedleri tahsil ederek, hesab devri, 
tasarruf sandığı tesisi gibi para mua -
meleleri yaparak memleket ekonomi -
ıinin hemen her ıubeıine hizmet eden 
geniı tefkilath modem bir kalkınma 
orıanıdJr. 

Ancak bugiln, ortalama bir heaabla, 
memleketin her 1200 kilometrelik ve 
26.000 nüfuslu parçaaına bir postaha -
ne isabet etmekte olduiu dilfilnüHirae 
yukarıda babaettiiimis vuifelerin 
hakkile yapılabilmeıi için büsbütün 
bqka tetkilat kurulmaaı lizım ıelece
ği anlaşılır. 

Nitekim, öğreniyoruz ki, poıta ida
remiz hazırlamakta olduğu yeni ka
nun projesinde bütiln nahiyelerde bi
rer posta merkezi veya acentahğı ih
daaına doğru gitmektedir. Bunu ıey
yar köy nakliye ve tevzi memurlarının 
takib edeceği ve bu suretle de kasaba 
ve köy farkı olmaksızın memleketin 
her köıcsinin postadan istifade edece-
ği ümid edi~IfCktedir. . . 

Yeni pro1ede - para ıstıkrarsızlı
ğından dolayı batlayamamıı olan -
harici havale muameleleri hakkında 
hükümler bulunacağı gibi yukarıda 

Umumi intibaa bakılacak olursa İn
giltere esaslı surette ekonomik mUna -
sebetlere iıtinad etmesi suretiyle Ce • 
nevre mlleaseıeıinin eskisi gibi genit 
bir mahiyet iktisab etmesine gayret e
decek ve Cenevrenin bUyUk devletleri 
alakadar edene mühim ıiyui meselele
ri halletmeğe mezun bulunmadığını 

neticede teslim edecektir. 
Bununla beraber bazı tecrübeli me

buslar bu vaziyetin henlb pek müphem 
olduğu ve neticesinin Pariate Eden ile 
Delboı araamda yapılacak ıörü§mele
re bağlı bulunduğu kanutindedirler. 
Fakat aynı sevat Çlmberlayn'ın kara • 
nnı prensip itibariyle ittihu edilmit 
telakki etmektedirler. 

Halbuki Amerikanın vaziyeti 
deiiımiı değUdir 

bahsettiğimiz biltiln ticari muamelele- Vaıington, 25 (A.A.) - Amerika 
rin icrasına imkan verilecek, posta ta- ' irleıik devletleri hükümetinin bazı 
sarruf sandıkları kurularak köy kal· rllar dahilinde İtalyanın Habetista. 
kmmasına da fili bir yardımda bulu- ilhakı keyfiyetini tanımak niyetinde 
nulacaktır. 1 ,ıduiu haldonda Londra'dan verilen 

Cumhuriyet Tilrkiyeainde her ıube haberler haldonda beyanatta bulanan 
gibi postalar da ilerlemektedir. * hariciye nazın B. Kordel Hull, ba me-

.. bakkmcla umriba barelret tanı
nın deiiıa-nit oldafunu tavzih et· 
mittir. 

Salihiyettar mahfiller, B. Hull'un 
bu beyanatını, .Am..ika birletik dev -
letlerinin Habefiıtanm ilhakım tanı
mak niyetinde olmadıiı ve ıil&hla ya -
pılan memleket ilhaldarmm tamnma
muı husuıunclaki Stim10n doktrinine 
sadık lcalac:aiı tarzında tefsir eylemek
tedir. 

Fraruı:s ve ingili:s elçilerinn 
bir teıebbiUü 

Londra, 25 (A.A.) - Mançeıter 

Guardian gazetesinin Cenevre muhabi
rinin bildirdiğine göre Bern'deki fran
aız ve ingiliz elçileri geçende Giuseppe 
Motta'yı ziyaret ederek mukavelena -
menin 16 ıncı maddesinin ilgası mese
lesinden Milletler Cemiyetinde bu ara
lık bahsedilmesi milnaıip olmıyacağı -
nı söylemitlerdir • 

Pakt' t.a ıalahat ! 
Londra, 25 (A.A.) - Milletler Ce

miyetinin gelecek içtima devresi hak -
kında tefsirlerde bulunan Yorkshire 
Post gazetesi paktta iılahat vücude 
getirilmesi lüzumunda ısrar etmekte ve 
Milletler Cemiyetinin timdi faydadan 
ziyade zarar husule getirmeden milda
halede bulunanuyacağını meseli uzak 
şark işlerine kantamıyacağını iddia et
mektedir. Buna mukabil bu gazete mil
letler cemiyetinin ittirikiyle eski Av -
rupa ahengini temin etmenin mümklln 
olduğunu zannetmektedir. 

Bir dünya sulh konferansı mı? 
Londra, 25 (A.A.) - Sallhiyettar 

mahfiller, Çemberlayn'ın bütün siyut 
ve iktısadi meseleleri tetkik etmek üze
re haziranda bir dilnya sulh konferan
sını içtimaa çağıracağı hakkındaki ha • 
berlere inanmamaktadırlar . 

Bu mahfiller, allkadar milletleri 
bir araya getirmek kabil olduğu takdir
de batvekilin b8yle bir konferanıı ter
tib etmekte tereddUd etmiyeceğini fa -
kat maaletef lapanyol ve uzak §&?'k ih
tiliflannm inkipfiyle italyan - alman 
milnuebetlerfnln vaziyeti buna mani 
oldufunu ilbe etmektedirler • 

Nafiamızın bir 
muvaffakiyeti 

daha 
( Baıı 1. inci sayfada) 

lotilmeğe batlannıı§tı. 

Memlekette bulunan bütün telefon 
ıebekelerinin devlet elinde ve posta 
telgraf telefon idaresi tarafından itle
tilme.ai, tarifelerde yeknaaakhk bulun
ması, tehirler arası mükilemelerinde 
bütün şehir halkının aynı muameleye 
tlbi ve aynı kolaylıklara mazhar olabil
mesi esaaı prensip olarak kabul edil
miıti. Bu prensipin temin edeceği bü
yük faydalar göz önilnde tutularak, 
Nafıa Vekaleti ile şirket murahhasları 
arasında tesisatın Rap müddetinden 
evvc:l satın alırunaaı için müzakerelere 
batlnmıt ve bu huıusta bir anlaşma ha
sıl olmuttu. 

İki ıeneye yakın bir zamandanberi 
devam eden müzakereler müsbet neti
ce vermiş, ve mukavele dün Nafıa Ve
kiletinde imzalanmıştır. 

Mukaveleyi hükümet namına, Nafıa 
Vekili B. Ali Çetin Kaya, ve §irket na
mına da belediye daimi encümeni azi -
sından Faik Ener ve tirket direktöril 
Y. Rapp imzalamı§Iardır. 

Mukavele hUkUmlerine göre tesi
sat l aonkanun 938 den~tibaren bükü -
met namına itliyecek, ayrıca fili devir 
ve teslim bir §Ubat 938 tarihinden baı
lıyacaktır. 

Şirkete bütiln imtiyaz hak ve men· 
faatlerinin devri, tesisatın temliki be -
deli olarak 20 aene·müddetle her sene 
faiziyle birlikte 60 bin lira verilecektir. 
İlk taksit 31 ilkkinun 1938 tarihinde 
verilecektir. . 

Temin edilecek ıenelik gayri safi 
hasılat ile ifletme maaraflan ve senelik 
taksitler 6denecek, artan para ile ıebe· 
kenin genişletllmeci ve ıehirler arası 
milkilemelerin ıalahı temin olunacak· 
tır. 

İzmir telefon tesisatının geçen se • 
neki büinçoau 720 bin küsur lira idi. 

Bu milessese P.T.T. idaresine geç
tikten sonra telefon muhabereleri hal -
kın ihtiyacını daha çok tatmin edecek, 
bilhaasa tehirler araıı konutmalarında
ki güçlüklerin hept&i kalkacaktır. 

Su, elektrik, tramvay ve telefon gi
bi amme hizmetlerinin ya hükümet ve
ya mahalli idareler ve milli sermayeler 
tarafından kurulmau, İfletilmeai pren
sipi bugün bir aahada daha tahakkuk 
etmit olduğundan Nafıa Bakanımızı bu 
muvaffkiyetinden dolayı tebrik edem. 

Robert Kollej talebesi 
Atinada maç yaptı 

Leh parlamentosunda 
vahim bir 

anlaımazhk çıktı Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: latanbul Robert Kollej takı· 
mı Nearest Dapo takımı ile bir bMket- Vartova. 26 (A.A.) - Parlamcn• 
bol maçı yapmıttır. Atina valisi Bakan to ordu encümeni reiıi general Zolo
B. Kotziaa, ti.irk talebe.i ıerefine govaki'nin, marepl Ridz - Smigly'yl 
dün bir dine vermittir. Yemekte tilrk- hem ordunun tefi hem de bir devlet 
yunan münasebetlerindeki büyük sa - memuru vazifelerini ifa ettığindeıl 
mimiliği tebarüz ettiren nutuklar söy- dolayı yaptığı tenkitler üzerine pat• 
lenmiştir. lamentoda çıkan anl&Jmazhk vahimo 

letmi§tir. 

İngiliz • Amerikan ticareti 
anlapnası imzalanıyor 

Vqington, 25 (A.A.) - Yakında 

imzalanacak olan ingiliz - amerikan 
ticaret anlaşmasında Amerikanın güm
rük reıimlerini indirmeği derpit ettiği 

takriben elli kalem eıyayı gösteren 
munzam bir liste hariciye nezareti ta -
rafından neşredilmiştir. Aynca neşredi
len bir beyannamede ithalat resimleri 
ticaret anlatmaları hakkında meri olan 
bundan önceki kanun mucibince yüzde 
elli nisbetinde indirilmit olduğundan 
bundan fazla tenzilit yapılamıyacağr 

bildirilmektedir. 

filislinde iki idam 
Kudüs, 26 (A.A.) - Nablus civa • 

rında araplarla İngiliz kuvvetleri ara -. 
11nda vukubulan çarpıımaya iştirak et
tiği anlatılan bir arabla bir yahudiyi 
öldüren diğer iki arap harb divanı kara
riyle bu aabah Akka hapishanesinde 
asılmışlardır. 

Bunlar daha önce adliye tarafından 
da mahkQm edilmiş bulunuyorlardı. 

8ı,erbon bölgesinde temi~leme 
hareketi b(Jflqdı 

Kudüs, 25 (A.A.) - Royter Ajansı 
bildiriyor: Hebron bölgeıindeki vazi
yet gittikçe daha ciddi bir şekil alma
sı Uzerine, general Harrisonun kuman
dasındaki ingilu kıtalan temizleme 
hareketine batlamqtır. Harekata 14 ün 
cil piyade alayına mensub kıtalarla 
zırhlı otomobiller, telıiz bölükleri, 
ıeyyar hastaneler de ittirlk etmekte
dir. 

İtalyan radyolan yahudi beste

karların eserlerini çalmıyaeak 
Roma, 25 (A .A.) - İtalyan radyo

ları artık yahudi beatekirlarmın eser
lerini vermiyeceklerdir. Yahudi aleyh 
tarı mücadelenin daima başına geç
miş olan Tevere gazetesi "yahudi pro
pagandasının 20 ıenedenberi İtalyada 
ihıdas ettiği pek vahtm vaziyet,, hak
kında yazdığı tiddetli bir makale, İ
talyan musikisinin müdafaası için ef
k~rı umumiyede yenilmez bir cere
yan . ihdasını teklif etmektedir. 

Singapur manevra.lan 

2 §Ubatta ha§lıyor 
Singapur, 25 (A.A.) - Royter ajan

ıı, kombine manevraların 2 tubatta 
batlayacağım haber almıttır. 54 U 
Irak ve Hindiatandan olmak üzere 110 
tayyare gelmiştir. Yarın limanda 20 
harb gemisi demlrlemit bulunacaktır. 

Küçük Dış Haberler 

X Bajdad - Bura körfezinde ya
pılan arattırmalara rağmen tayyarec~ 
Moench'in ceıedini bulmak kabil ola • 
mamıttır • 

X Tokyo - Dün gece ıeç vakit, Ja
ponyarun prbinde Kobe ve Vakyama 
mıntakalannda bir zebele hiuedilmiı
tir. İnsanca zayiat yoktur. 

X Viyana - Llhtenttayn prensli -
ğinde Vadiz'de, bir milddetten beri bu
lunmakta olan ArfidUk Otto Paria'e ha
reket etmiıtir. 

X Kahire - Kabine bugün toplana
rak vergilerin azaltılmaaı hakkındaki 
llyihayı taıvib etmiştir. Bilhassa em -
lik aahiblerinin iatifade edeceği bu ten
zilit yüzde 20 ili 50 raddeıindedir . 

X Vaıington - Haiti ile Saint - Do
minique arasında bir itilaf imza edil -
miştir. Bu itilif mucibince, Haiti'ye 
verilen tazminat, 7 50.000 dolara baliğ 
olmaktadır. 

X Berlin - Rayh§tag'ın bu ayın 30 
unda toplantıya çağırılacafı haber ve -
rilmektedir. B. Hitler bilhaua iç poli
tikaya temaı eden bir nutuk verecek -
tir. 

X Vartova - Leh batbakaru hilkil
metin yahudilere kartı yapılan hücum
lara ve bunların öldilrülmesine muha -
lefet edeceğini ıiylemiıtir. 

X Hellİngfon - Askeri fabrikalar 
llboratuvarında bir tecrübe eınaaında 
patlama olmut, yüksek rutbeli ıubay -
lardan biri ölmU,, Uçll ağır yaralnmıı
tır. Bir milhendia de ağırca yarahdu:. 

Milli blokun parlamento grupu, 
general aleyhinde tiddetli hücumlara 
batlamıı ve generali encümen reisli• 
ğinden istifaya mecbur etmittir. 

Milli blokun Vilna §ubetıl reisi 
reaml bir beyanname netrederek ge
neralin iıtifaya mecbur edilmit ol• 
maaını protesto etmiftir. 

Diğer taraftan mi1U blok reisi ge
neral Skvarezinıki bu proteetoya mu• 
kabil bir beyanname netr•tmit ve Vll 
na şubesinin böyle bir protestoda bu
lunmağa hakkı olmadığını bHdirmif
tir. 

Suriye 
konsolos 

An karaya 
gönderiyor 

Şam, 25 (A.A.) - Fransa - Suriye 
muahede.si ahkimı mucibince, Suriye 
hükümeti, Kahire, Baidad ve Ankara
ya konsoloslar tayin eylemittir. 

Mardam Bey Lübnan'da 
Berut, 25 (A.A.) - Lübnan hilldl

metı ile gümrükler ip ve daha batka 
meseleler üzerinde müzakere yapmak 
Uzere halen burada bulunan Suriye he
yetine riyaset eden Suriye batveldll 
Mardam Bey, diln LUbnan'da bulunan 
Kudüs ha! milftisini ziyaret eylemittlr. 

Şükrü Kıy ay• ziyaret 
İıtanbul, 25 (Telefonla) - Anka~ 

dan dönen milletler cemiyetine yaıw 
dım birliği umumi katibi bu gün Yalo
vada İç İşler Bakanı ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya ile göıiit

müttür 

Kuk all(lı elektrik 
Kırkağaç, (Huauat) - Belediye ta

rafından bir elektrilç santralı kurul• 
muftur. Fabrika kuabaya 1000 metre 
uzakta bir yerdedir. Kilovat Ucretlerl 
15 kuruı olarak teabit odilmiftir. Bele. 
dlyetehlnte elektrili umundlettirmeli 
i in halka bUyilk kolayl•lar ~ 
dır. 

Erciyefspor Konyaya gidiyor 
Konya (Huıusl) - Kayserinin 

Erciyeppor takımı kurban bayramın• 
da tehrlmize gelecek ve bölge pmpi• 
yonu Selçukıporla karıılqacaktu. 

lstanbul borsası 
25-1-1938 

PARALAR 
ALIŞ SATIS 

Stulin 625.- 630.-
Dolar 123.- 126,-
Frank 10.- 15.-
Liret 99.- 105.-
!telç. fran11 ao.- 84.-
Drahmi 11.- 22.-
İL fran11 570.- .ao.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 71.- 12.-
Şilin A vu. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pencö 21.- 25.-
Le1 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- --Kuron ls. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Açılıı F. Kapaıuı F. 

. 
LLondra Cı21.75 629.-
Nev;york 0.7947 0.7937 
Pariı 24.125 24.145 
Milano 15.0966 15.0950 
Briikael 4.7065 4.7055 
Atina 116.9184 86.8840 
Cenevre 3.44 3.4390 
Sof ya 53.6182 63.5930 
Amıterdam 1.4284 1.4260 
Prac Z2.6525 22.6431 
Viyana 4.2083 4.2066 
Madrid 13.6780 13.6725 
Berlin 1.9733 1.9725 
Varıova 4.1940 4.1925 
Budapeıte 3.9960 3.9944 
Bllkreı 106.4015 106.3593 
Belcrad 34.3140 14.30 
Yolro'hama 2.7325 2.7312 
Moılrova 23.735 23.73 
Stokbolm 3.085 3.0840 

ESHAM VE TAHViLAT 
AÇILIŞ KAPANIS 

1933 Türk Borcu 1. 19.- Ul.-
( P01in) 

" .. ,. II. 19.- 19.-

Sivu - Erzurum 
( Peıin) 

hattı la 1. 95.-
" ,, II. 95.-
" " ili. 95.-
" ,, ,, iV. 95.-

Anadolu D. Y. 

95.-
95.-
95.-
95.-

1. •e il. 40.55 40.55 
( Pewin) 
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K A Y E H i 1.,.,...,.. __ A_n_d_aç __ ı 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar : İstanbul eczanesi 

Kocan kadm 
yazan: Zahir Ferid T örümküney 

Pazartesi Merkez ,. 
Salı Ankara ,. 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe Halk ve Sakarya ,. 
Cama · Ece eczaneti 
Cumartesi Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Pazar Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

~umarteıi 
13.00 
14.45 
18.45 
z1.oo 

ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 

Ekonomik nieseleler Çin macerası 
Japonyaya 

kaça maloldu 

• 18.45 
21.00 

Paıar ve cumartesi cünlerinden baıka 
H A L K ıanemaıında herıün halk 
matineleri: 12.15 

Film de&işme e-unleri: Pazarteıi ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon milracaat 
şehir: 1023 • 1024. - Şchirleraraaı: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havar~zı A~ıza Me
murluğu: 1846. - M eıajerı Şehır An ba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 

Dünya petrol istihsali 
demokrasilerin elindedir ıUançcster Gardiyen gazete

sinden: 

• .. 

a 

Zincir!icami civarı : 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civan: 2806, 3259. - Yeni
şchir, Havuzbaşı Bizim takıi: 2323 -
Havuzbaşı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
caddes i. Ulus taksi: 1291. 
OTOBÜSLERİN 1 1 k ve S o n 

SEFERLERİ 
Sabcll 
ı 1 k 

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

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

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

uıuı M. dan Keçiören'e 
Kec;iören'den Uluı M. na 

Ulua M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 

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

Cebeci'den Aı. fabl. ra 

ı efe r 
6.4S 
7.15 

.... -
1 . 1,,:J 

7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

Akşam 
Son 

ı e f c r 
23 00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

:u.oo 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

Maden servetleri bakımından de
mokrasilerle totaliter devletlerin im
kanları kıyaslanırsa, terazinin demok. 
rasiler lehine ağır bastığı muhakak
tır. Sulh zamanında bir iş elamanı o-
lan fakat harbdc kati bir silah mahi
yetini alan bir maddeyi tetkik ede
lim : Petrol. 

1933 den beri dünya petrol istihsali 
(lCOO baril itibariyle) şöyledir : 

1933 1.442.112 
1934 1.522.243 
1935 1.653.469 
1936 1.784.464 
1937 2.015.000 

İstihsalin son seneler zarfında mü. 
temadiyen arttığı müşahede edilmek
tedir. 

' . Suzan heyecanla başını arkaya çevir-
dı. Caddenin gürültüsünden çağ~ıldı
i:ını duymamıştı bile. Bu hareketı her 
:lalde insiyaki olmuştu. Kendisine scs-

yordu. Bu ı;efer de Suzan: .. 
- Kocamı bırak ıp bir hırsız gıbı 

kaçmağı doğru bulmam ... Beni kaybe: 
derse bütün hayatı alt üst olur •.. Bcnı 
bu kadar seven bir adama ben bu fena
lığı yapamam. Diyordu. .. 

As. fabl. dan Cebeci'ye 

s. pazar'ndan Akkoprıi'ye 6.30 7.15 

Bizi alakadar eden altı devletten 
ancak biri milli topraklarında petrol 
istih,sat eder : Roozvelt Amerikası. 

Fakat Amerika kuyuları dünya pet
rol istihs&linin % 63 ünü vermekte
dir. Diğer beş devlet, petrol tedariki 
için değişik imkanlara maliktirler. 
Fakat her birinin harb halinde pet
rol tedariki için hususi bir politika· 
larr vardır. Asıl muhakeme edilmesi 

' nen erkekle şimdi karşı, karşıya du-
• uyorlardı. Erkek, ellerini avuçları i
Sıne almış hararetle, sevgiyle aıkıyor-

1 tıu. Suzan adeta tıkanacak gibi oldu. 
\.o1t yavaş bir sesle fısıldadı: 
ıd - Ferid! ... ben seni şarkta biliyor
unı ... 

Tam bu esnada kadının koca11 
)'anlarına geldi. Yüzünde §&şıran in
anların zoraki tebessümü vardı. Ka

ldın büyük bir itidalle iki erkete bir
den gülümsiycrck: 

- Ay siz birbirinizi tanımıyor mu
Unuz? ... dedi. Kocam Cevdet, çocuk-

luıc arkada~ Ferid ... Sana her halde 
1"cridden bahsettğimi zan ediyorum? 
ı "" .... ~ .... "C'.-:.:ı:- ___ ......... _ -ıı .. --ı.-· 
e•ıktı. Zerre kadar kıskançlık duyma-
dığını anlatan bir tavırla: 

- Bana biraz müsaade ediniz de bi
letleri alayım. Diyerek yanlarınd~ 
"Ytıldı ve sinema kişesinin önündckı 
lcalabahğa karıştı. . . 

ll'erid büyük bir şaşkınlık ıçınd~ ka
d~ bakıyordu. Demek me~e~e~ın en 
llıak bir köşesinden, scvgılısının ev
lendiğini sinema kapıaında öğrenmek 
isin koşup gelmişti. · 

- ~lçin geldin Ferid? 
- Senin için • Ferid bunu 0 kadar 

~hii söylemişti ki, insanlar ancak ba
htlarının en buhranlı anlarında ~u ~
dar tabii konu,abilirlerdi • on gun su
l'tn bir yolculuktan ıonra lstan.~~la 
itldim. Geleli bir ay oluyor. Geldıgım 
o ·· E son o-,undenberi seni arıyorum. n ~ 
tutduğunuz evden iki acnc evci .çıktıg1: 
tl.ızı öğrendim. Bütün gayretlenme rag 
trıen hakkında daha fazla malumat al· 
llıağa muvaffak olamadım. Seni bulu
tum ümidiyle dolaşmadığım yer kal
l'tıadı. 

~ Sen söz vermiftin ... Hayatta bir 
a ... 

- Evet söz vermiştim Hayatta bir 
dctlıa buluşrnıyacaktık .. Seni aramıya
taktırn. Fakat ... Nihal öldü ... ~rtık her 
lty değişti ... 

-Öldu mü? ... 
- Zavallı son günlerini hastahane-

d~ geçirdi... Öleli dört ay oluyor ... 
~~di ben serbestim. .. Bu sefer de sen 
-.kasına bağlanmışsın. Boş yere gel· 
!ll fıın ı .. - Acı, acı güldü. 
le Genç kadın dalgın, dalğın önüne ba
.'Y0rdu. Gözleri yaşla dolmuştu. ~lle-

tı t' d.linı "ı-~ıtreycrek çantasından men 1 :ı 
dL . 

b·- Mesud musunuz? - Kadın derın 
it teessürle cevab verdi: ~ 

GUalcrcc devam eden munakaşalar-
dan li<;nra, Suzan Fcridlc kaçrılağr ka· 
bul etti. Hareket gününü kararlaştır· 
dılar. 
Haydarpaşadan hareket eden eks· 

Akkôprü'den S. paıarı'na 9.45 

Uluı M. dan Ycniıehir'e 7.00 
Yeniıehir'den Ulus M. na 7.10 

Yeni!Şehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
• her saatı beı ıece muntazam ıcferler 

vardır. Pazar gunleri ilk ıeferler 
birer saat ıonrı başlar. 
Akşamlan Ulus meydanından Yeni

şebir'e ve Yenişehir'den Ulus mey~a~ına 
ıidecek otobüslerin hareket ıaatlerı, ııne
maların datılıı saatlerine tlbidir. 

POSTA SAATLERİ 
Posta ıaat 19 a kadar lıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 

lizım gelen de bu politikanın kıyme
tidir. 

Dünya petrol istihsfilinin % 20 si 
İngiltcrenin elindedir. Fransa yalnız 
Irak petrollerinin dörtte bir hissesi. 
ne, yani dünya istihsalinin yüzde 
birinden aşağı bir mikdara maliktir. 
Fakat Uç büyük demokrasi bir arada 
- Sovyct petrolü hesaba katılma-

pres, onları müstakbel yuvalarına doğ
ru uçuruyordu. Tiren Tuzl~~a durdu. 
Koridorlarda ko,Ş:uşmalar, yukıek ses
le münakaşalar oluyordu. Biraz ao~ra, 
hat üzerinde olan bir kaza dolayısıyle 
tirenin sabah saat yediden cvcl hare· 
ket cdcmiyeccğini öğrendiler. Suzanm 
birdenbire rengi değişti. Başını kolla
rının üzerine koyarak ağlamağa, hıç-

Haydarpaıaya : Her sabah 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 19.45 
de (salı, perıembe, cu
martesi Toroı &Urat.) 

dan - asgari dünya istihsalinin % 80 

nini ellerinde tutarlar. 
Totaliter melckctlere kalan ne ka

dardır ? üç demokrasinin kontrolu 

altında bulunmayan petrol menbala
-·-~~tiY.a,lır.uu. t min etmek im
kanına malik oldukları takdirde kUi 

ı..~ ... .ı.dı Gr.cirdiai ,aaabi buh
ran, kendisini çılgın bir hale koymu9-

Samsun hattına : ~ergün 9.~5 (Ka~e-

1'it 'tt:::'lndedJr). 
tu. Birdenbire doğruldu: 

- Ferid ... 1 beni hemen evime gö
tür ... Yapamıyorum ... Tahammül ede
miyecefim... Diye tutturdu. Bütün 
yalvarmalar, ikna için aarfedilen söz
ler, artık kir etmiyordu. Ferid çare
&izlik içinde ıevgiliıinin bu arzuaunu 
yerine getirmeğe razı ol~u. 1staayo~d~ 
buldukları bir otomobil ıle ters yü.lu 
döndüler. Gece, saat on ikiye dotru 
genç kadını apartımanın~n kapısı ~
nüne bıraktı. Sabahtanbcrı geçen h~d~
ıclcr Fcridin de aaabım alt Us.t etmıftı· 
Otele kadar yaya ~ür~yilp .~ı~az açıl
mak için taksiden ındı. Şoforün ~~~
hını g<:ıerek eşyalarını göt~rmcsı ıçın 
otelin adresini verdi. Tcmı.z hava~ın 
tesiriyle biraz açıldı. Kendı, kc~dın~ 
düşiinilyor ve sevgilisin~n ge.çırdiğı 
buhranı anlıyor ve takdır ecli!~rdu. 
Suzan karakteri itibariyle bu !ıbı. ha
reketlere müsaid bir ka~.ın degıldı. 

Ferid bir saat kadar suren dolaşma
dan sonra oteline geldi. Kapıcı ak.!am 
üzeri uzun bir yolcu.ıu~~ çı~a~ uzc~ 

lan otelin cskı muftcrısını hay re ayrı 
t ve telaşla karşıladı. 

re _Bir bayan, beş defadır, telefonla 
. . d Dedi ve Suzanın telefon 

sızı ara ı... . 
marasını veıdı. 

nu 'd heyecanla telefona koştu. Mu
Fcrı İi felaket olmuştu. Yoksa, Su-

hakkak ır . bu saatında ve bilhaa-
u geccnın . . 

zan on ~d· den sonra nıçın araya-
sa geçen ha ısc 

cakll. S anın sesini tanıdı: 
Telefonda . uz d Nihayet gelebil
F rid ... Dıyor u. 

- e ldıracakum ... 
· Az kalsın çı 1 ~ dın... .. le ne var, ne o uyor ' 

Diyarbakır hattı : Hercün 
Zonguldak hattı ı ., 
Kınkkaleyo rayotobüa ,, 

9.40 
15.00 
16.05 

GUN L UK: 
Arabi - 1356 
24 Zilkade 

S. D. 
Güneı 7 ıcs 

Rumt- 1353 
İkinci kinun 13 

8. D. 
Akpm 17 18 

Ankara esnaflar 
cemiyetinin bu 
seneki bütçesi 

Eanaf cemiyeti bu sene faaliyet sa
hasını geçen seneye nazaran fevkaU
de gcnişletmittir. 1937 yılında 13,700 

lira olan büdcesinin 26,930 liraya çı
kaıılması da bunun bir delilidir. 

Geçen sene ancak esnafların has
talarına bakmak ÜtEcrc bir doktor bir 
de kabile temin edilcbilMişti. 1938 yr. 
lında ise büdccsinin bu fazlalığına 

binaen birçok yenilikler ilave edil

miştir. 

Bir tasarruf sandığı teşkilatı yapı
larak talimatnamesi İktısad Vekale
tine tasdike gönderilmiştir. Bu sandık 
için 7,800 lira ayrılmııtır. Geçen se
neden arta kalan 4,000 küsur lira da 
tasarruf sandığma aiddir. 

Bu 7,800 liradan 2,500 lirası Sıhi 

ve içtimai muavenet için ayrılmıftrr. 
13 210 lira idari masraf namınadır. . . 
(Maaş, icar ve saire) 5390 lira da cemı-_Çabuk ıoy • asanın üzerin

- Eve gelir gelmez m b ldum Ve-
bunu u ··• 

de Ccvdctın mc~tu kteb arkadaflarım-
d. Eskı mc . · da c ıyor... arın bir kaç ay ıçın 

yctler namına.dır. 5350 lira sandığa 
esnafların duşkünlerine yardım ola
rak bırakılmaktadır. Gene doktor ve 
kabıle ıçın tahsisat ayrılmıştır. 

petrola sahib addedilebilirler. Alman
ya ve İtalya sulh zamanında ihtiyaç
ları olan petrolün ancak beşte birini 
temin edebilen sentetik petrolü bir 
yana brrakarak asıl hesaba katılabile
cek olan tabii petroldan bahsedelim. 

Almanya, İtalya ve Japonyanm, bir 
dünya harbi halinde güvenebilecekle
ri ycgAne menbalar Meksika, Venezu
ela ve Kolombiya (Almanlar burada 
devamlı entrikalar çevirmektedirler) 
bire belki, B. Goga'nın politikası ba
kim olmakta devam ettiği takdirde 
Romanyanınkilcrdir. Fakat bunlar 
kati birer lmkAndan ziyade birer ih-
timal olarak gözı!tilmelidlr. Cenubt 
Amerikada İngiliz Aımdkan firket. 
leri vardır. Mekıika antifaşist bir 
memlekettir. Nisbetlcri azami haddi
ne çıkararak, totaliter devletlerin 
dilnya istihıı!llnln ancak yilzde onu-
na sahib oldukları söylenebilir. 

Petrol istihsalinin yüzde 80 i de
mokrasilerin, yilzde 10 u faşist dev
letlerin, yüzde 10 u da, istihsalini ar
tırabilecek mevkide olan Sovyetlerin 
elindedir. 

Fakat bu bahiste demokrasilerin 
kudretine ve ~aşist devletlerin zaafı
na hükmetmekte acele etmemelidir. 
Çünkü Fransa ve İngiltere için, nak
liyesini temin edemedikleri takdirde, 
istihsalin yüzde 80 nine sahib olmak 
ne ifade eder ? 

Petrol tedarik edilen başlıca nokta
lar limanlardır. Bu itibarla pctrola 
sahih olmak için kuvvetli bir petrol 
filosuna malik olmak icab eder. 

Harb halinde nakliyatın emniyeti
ni temin etmek de lbımdır. Ev
vela petrol filolarının kudreti bakı
mından demokrasilerin kuvvetini göz
den geçirelim : 

.. - Beklemenin faydasız oJdugunu 
•o"l . · ·kb 1 · hakı. J Cınıı,tin... Ben de ıstı a ım . . 

dan bir genç kızla y Ayrılmamız 
·d· orlarmış ... 

Parise g~ ıy d formalitelerin ta-
hakkında ıcab. e. en vukatına talimat 
marnlanması .ıçın a Yarın sabah saat 

Bugün dünyada her biri 3000 ton
luktan fazla 1100 büyük petrol gemi-
si vardır ki umumi tonajları 8 milyon 
tonu bulur. Bu rakam, ticaret gemile-ııı:ıttd b" k -'-uriyetını h· a ır karar verme me""' 

18 ettim . Af dılcyor... ka 
vermıf··· 1 · Ferid, ne -
tam dokuzda .b~k erım ... 

udum bılsen... B 
dar mt'S . lefonu kapadı. u 

Yazan:---

Sammy B~racha 

La Repübliqueden 

Bu söze cevab vermek mümkün de

"Asabi Şimbun" iaimli japon gazete• 
ıine göre, Çin hadisesi dolayısiyle Ja
ponyanrn kara, deniz ve hava büdccsine 
konulacak fevkalade tahsisat iki yüz o
tuz üç milyon üç yüz otuz üç bin üç 
yüz otuz üç İngiliz lirasını aşmakta

dır. Harb, bahriye ve maliye nezaretle· 
ri pek yakında Diyet meclisine verile· 
cek olan bu büdcenin teferrüat ve taf• 
silatı hakkında müzakerelerde bulun· 
maktadıriar. ğildir_ 

ı 222•000 
Öntimilzdcki sene i~in Japonyanın ngiltcrenin in..:a halinde 

r- noı mal bückesi maliye nezareti tara-
tonluk 30 yeni petrol gemisi bulun- fından 167.416.660 ingiliz lirası olarak 
duğunu da ilave etmeliyiz. tesbit olunmuştu ki bu mikdar yüz 

Nakliyat emniyetine gelince, harb altmış dört milyon 208 bin 333 ingifü; 
filoları çok üıtün olan üç demokrasi, lirasından ibaret olan bu sene büdce· 
bunu temin edecek mevkidedirle bincen pek az farklı idi. 

r. Bu normal budcede yalnız sivil hü· 
Üç totaliter devlet için vaziyet ayni kümetin masrafları değil, Çine karşr 
değildir. Harb halinde bunların Ce- harekat başlamadan önce tatbik edilen 
nubi Amerika petrollarmdan istifade kara, dt>niz ve hava silahlanmaları maa· 
etmeleri imkansız olacaktır. Çünkü rafları da dahil bulunuyordu. 
deniz yolları onlar için kapatılmış Bu yıl içinde Çin hadiselerinin ha, 
olacaktır. Bilhassa İtalya ve Almanya göstermesi üzerine 151.200.000 ingiliz 

liralık fcvkaUlde bir askeri tahsisat 
için romen petrolalrrndan başka imkan istenmiş, böylece bütün masrafların 
kalmamıştır. Fakat son senenin istih- yekunu 315.408.366 ingiliz lirasına çık· 
sliline göre kurumakta olan bu pet- mı:.;tı. Çin hadisesi üzerine hükümctin 
roller harb halinde kafi gclmiyccek- istediği bu munzam tahsisatın, 1939 

tir. =nartına kadar süreceği tahmin olun· 
Bu itibarla, dünya petrol istihsftli- maktadır. 

nin % 80 ni, petrol gemilerinin % 60 Maliye nezareti, yeni büdceyi hazır· 
şı ve denize hakimiyetleriyle, Uç bü- larken müstacel ve pek lüzumlu olma· 
yük demokrasi o kadar ezici bir Us- yan masrafların, muvazeneyi temin 
tünlUğe sahibdirler ki, harbe kartı maksadiyle,mümkün olduğu kadar, te· 
bunu en büyük bir en~el telikki et- hir edilmesini prensip olarak kabul et• 
mek mümkündür. ml~ti. 

Gizli mektch açan iki papa 
adliyeye verildi 

Teklif edilen bu fevkalade masraf· 

tın.nbUJ, %5 (Telefonla) - KuniJra. 
pı rum kilisesi papazı Alekaandr ile 
illhicisi Teodor gizli mckteb açmak 
suçile adliyeye verildiler ve bunların 
muhakemelerine başlandı, 

ları kaışılamak üzere Japonya, 5.800.• 
000 ingiliz lirası şimali Çin hadiseleri 
dolayısiylc konulmuş olan ve 17.500.• 
000 ingiliz lirası tutan vergilerini art· 
trrmağı dil9ünmektedir. 

ÖnUmüzdeki içtima devresinde mec• 
listen vergilerin arttırılması istenecek· 
tir. 

Bu hususta hükümctin şöyle bir 
plan takib edeceği söylcıunektcdir: 

Letonya muhaberat bakanı 
Ankara'ya gelecek 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Letonya 
muhabera' bakanı Ankaraya gitmek 
üzere İstanbula geldi. Yarın akıam 
ıatırimizden ayrılacaktır. 
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Çapraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı ıekli 

1 2. 3 4 
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Soldan ıafa: 
1 - Sinirli - Yemek. 

ı. - Kazanç vergisine yüzde yirmi 
um yaparak bunun mikdanru 120 mil
yon yen arttırmak. 

2. - Şimdi on ticaret maddesi üzeri
ne konulmut olan bir re&:ni otuz mad· 
de üzerine tCflllil ederek bundan da 
20.000.000 yen kazanmak. 

3. - Pirinç, prab, şeker, pct'rol ve 
buna benzer maddeler üzerine yeni bir 
vergi koyarak 60.000.000 yen kazan 
mak. 

4. - Gelirler üzerine fevkalide bir 
resim koymak. 

5. - Transit resimlerini yeniden ih 
das ederek böylece 30.000.000 yen elde 
etmek. 

6. - Yeni yapılan evlere yeni bir 
vergi koyarak bundan da 30.000.000 
yen kazanmak. 

Asabi Şimbun, önümüzdeki fevka 
iade harb büdcesinin 4.000.000.000 ye 
ne baliğ olacağını tahmin etmektedir. 

Tütün konferansı . 
çahşmalarını bitirdi 
1ııtanbul, 25 (Telefonla) - Tütün 

konferansı bugün de öğleden önce ve 
sonra çalışmalarına devam etti. Kon 
fcrans yarın son bir toplantı daha 
yaptıktan sonra çalışmalarına nihayet 
verip dağılacaktır. 

B. Raufi Manyas 
Ankaraya geliyor 

h nugü.~den sonra sık, ark buluşrn~ğa 
rı.~'1adılar. Küçük pastahane köşc~crı~
~1c · b k h 'ndı Bır 1 u buluşmalar ço azı · 

l
a:arnanlar Feridin evli olrnası saadet· 
c · ' 'k · · de tcllı~ıne engel olmuştu. Her ı ~s~ "zlÜ 

Ferid fıddetlc te karşı olan aşkının 
k anışla da Suzana 
b~rün safhaları kapanmıştı. 

Sanat i çilcri belediye fen heyeti 
şefi başkanlığında esnaflardan müte
şekkil bır heyet huzurunda imtihan 
olup vesika almağa mecbur tutlnıak· 
tadır. Bu seneki kadroya bir muame
lat şefi bir daktilo, bir de tahsildar 
ilave olunmaktadır. 

Katırcıoğlu hanı yangımnin 
sebebi anlaşıldı 

ri tonajının % 15 ini teşkil eder. İn
giltere ve Birleşik devletler, tek baş
larına. dünya petrol gemileri tonaj 
yekOnunun % 60 şına sahibdirlcr. Şu 
küçük cedvel petrol gemileri husu
sunda en zengin Uç devletin imklin
larmı gösterir : 

2 - Tayyareden yere atılma ileti. 
3 - lstanbulda Kadıköyıine ve Adalara 

vapur iıleten idare - Geminin denize attı&ı 
demir. 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Liman 
ve kömür depoları projeleri hakkında 
hükümcte malUmat vermek üzere 1s • 
tanbul liman İ§letmcsi umum müdürU 
B. Raufi Manyaı bu akşam Ankaraya 
hareket etti. 

b 
12 ruhlu insanlardı. Ferid ıkı Yd~ğ. 
a" ili edeme ı ı-. Jat yaşamağa taharnm k 

Ilı 8.. • • kın en uza b· 0Ylemiş ve kcndını şar 
it Yerine tayin ettirınişti. Suza-

ııtetid lstanbuldan ayrı~ır~e~emişti: 
\1eda etmiş ve şu sözlerı soy ğ nı 

lı ud olaca ı 
ta - ~oşuna giden ve ınes la n'&an 
t htnın ettiğin birisiyle kartı l~a bi-
'llen B . d'' .. c Nasıl o . ... enı uşunm ... Ka-
tım b' . kı:o yoktur. 
t ırleş meınize ım ~n u dur-
1llla her gün bir başka yalan Y 
~ğa tahammül edemiyorum. ı bı-

Şiınd · · uzandan kaca~ın ·• 

k ı'k )ıizmetini yapmıyanAs er ı 
)arın memuriyete alınması 

. tıksek mekteb mezunlann-
Lıse ve Y ·f t mi• o-kcrlik hizmetinı ı a c me :ı 

dan as . t alınmaları bazı 
!anların rn.e~~~:ıe ~on bir karar ile 
kayıdlara uı ı · ld 1 ttır 
b kayıdlar mcriyetten ka m mı • 

u . 1 "'- k ıncktcb ıne-Lisc mezunlany e ywr.•e dil 
. kanunu ile ek ve ta -

zunları memu~n i bilküaılere 
}erinin koydugu umum 

öre wemur olacaklardır. 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Katırcr
oğlu hanmm tahkikatı bitti. Ehli vu
kuf ateşin kalorifer bacasından çıkan 
kıvılcımlardan çıktılmr tesbit etti. 

Orman Genel 
Komutanlığında 

Orman koruma genci komutanlı
ğına 2500 liraya kadar pazarlık .ala
hir.cti vorilm.iJtir, 

Petrol tonajı 
Birleşik devletler 2.395.000 
İngiltere 2.292.326 
Norveç 1.808.715 
Petrol gemileri mikdarr üç totali

ter devletinkilcr kadar ehemiyctsiz 
olan Fransayı hiç zikretmiyoruz. Bu
na mukabil, mühim bir petrol filosu
na sahih olduğu için Norveçi kayde
diyoruz. Harb halinde, Norveç, ıgemi.. 
lerini .kimin hizmetine vorcc:oktir J 

5 - En kısa zaman • Nazik değil. 
6 - Soy - Şekerin zıddı. 
7 - Ma - Baıımızdaki kıllar 
8 - Tatlı değil • Bir nevi kumaı. 
9 - Na - Eski fuıl musikisinde bir makam 
Yukarıdan a:ıağıya: 
1 - Kat kat kiraya verilen bina • 
2 - Ağa' ıöideai - Hindlıtanda yerli hü

kumdar. 
3 - Fcıaıla - Beyaz • 
4 - Erkek !ılmlerinin önüne ıetirilen sı-

fat. 
5 - Yapılan 1e7 - Ateı tutmak için ilet. 
6 - İkiden bir fazla • Sabahları içilir. 
7 - Baba - yemek - Eveti 
8 - Taze deril 
9 - Uıiunden yapılan i'ki - Bir ellentf. 

. IZMIR EllfenmyOllll 

fuln11 Hııırl•1111 

20 aglistos 20 eylul 
1938 3-7041 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini nesrediyoruz 

7 - Kullanılan her türlü aletler, 
xaplar ve vasıtalar tam bir temizlik i
çinde bulunacak ve et sucuk haline ge
linceye kadar bakır, kurşun sırlı ve 
tahta kaplar içine konmıyacak etin do
kunacağı her şey mermer emaye veya 
yalak emayeden olacaktır. 

8 - İmalathanede yalnız matbah tu
zu bulundurulacaktır. Bunun yerine 
başka bir kimyevi madde konulması 

yasaktır. 

9 - Sucuklarda kullanılacak bahar 
ve saire kabilinden olan maddelerde te
miz ve iyi cinsten olacak ve mikdarla
rı mutedil dereceyi geçmiyecektir. 

10 - Sucuklarda yalnız et kullanı
lacaktır. Ciğer, işkembe ve saire gibi 
feyler karıştırmak yasaktır. 

11 - Sucuklar imalathanenin için
de bu iş için yaptırılmış bol hava ce
reyanı olan hususi yerlerde kurutula
caktır. 

12 - Sucukların üzerine, hangi cins 
ve nevi etten hangi tarihte ve hangi i
malathanede yapıldığına dair etiket 
konulacaktır. 

Madde 303 - Dışardan gelen sucuk
lar da bu şartları haiz bulunacaklar
dır. 

Madde 304 - İşbu hükümler pastır
ma imalathaneleriyle bu şekilde balık 
üzerine iş yapan müesseselere ve sala· 
muracılara da şamildir. 

C - Kimyevi maddelerle 
konserve yapanlar 

Madde 305 - Tuzdan başka kimyevi 
madde kullanarak konserve yapmak 
yasaktır. Bazı kuru meyva ve pestille
ri şeffaf göstermek veya dayanıklıla
rını arttırmak için kullanılan "Bisul
fite de soude" mikdarı % 0.125 i geç
miyecektir. 

E) Bakkal dükkanları 
Madde 306 - Bakkal dükkanlarının 

haiz olacakları ve uyacakları şartlar 
şunlardır. 

1 - Dükkanların baŞ.ka dükkan ve 
meskenlerle alakası olrrtıyacaktır. Hu
susi ve tercihan kargir binalar olacak
tır. 

2 - Dükkanların sokak tarafındaki 
kısmı camekanla kapanacak ve pence
releri dışardan ince telle örtülecektir. 

3 - Zemini su geçmez bir maddeden 
olacak, evvelce açılını' olan ahşap bak
kal dükkanlarının zemini mupmba i
le döşenecektir. 

4 - Dükkanın hiç bir tarafında de· 
lik deşik bulunmıyacaktır. 

5 - Her taraf bol gündüz ışığiyle 
aydınlatılmıf olacak ve hava tazeleme 
tertibatını haiz bulunacaktır. 

6 - Pişirilmeden, yıkanmadan so
yulmadan yenilecek bütün gıda mad· 
deleri ayrı ayrı camekanlı hücrelerde 
bulundurulacaktır. Ve satılan şeylerin 
üzerinde fiat ve vasıflarını gösterir 
birer etiket bulundurulacaktır. 

7 - Tereyağından taze süt yağı ve 
sade yağdan erimiş taze yağ ve zeytin 
yağından yalnız zeytinden çıkarılmıı 
yağ anlaşılır. Mahlllt yağ bulundur
mak ve vasıfları bildirilmeksizin ve 
yalnız geldiği ve yapıldığı yerin adı 
verilerek yağ satmak yasaktır. 

8 - Kuyruk yağı, malgarin yağı, iç 
yağı, vejetalin ile zeytinden başka ta. 
nelerden çıkarılan yağın açıkta satıl· 
ması yasaktır. Bunlar ancak bu yağla
rı hazırlayan fabrikaların içindeki ya
ğın cins ve mikdarını gösterir orijinal 
etiketi havi olan hususi ve kapalı kap
lan.hl satılacaktır. 

Bakkal dükkanlarında fare, sinek, 
böcek ve saire bulunmaması için lazım 
olan her türlü tertibat tamamiyle alın
mış olacaktır. 

10 - Bu dükkanlarda çalıŞ:anlar te
miz gömlek giyeceklerdir. 

F - Lokantalar 

Madde 307 - Bu dükkanlar: 

1 - a) Yemek pişirmeğe, b) yenil
meğe, c) kapları yıkamaya mahsuı ol
mak üzere birbirinden ayrı en az üç kı
sımdan teşekkül edecek ve yemek pi· 
şirme ve yenilme kısımlarının zemini 
yıkanabilecek veçhile su geçmez bir 
maddt ile döşeli bulunacak ve bir ucu 
mecraya dayanan ıskaralı ve sifonlu 
delikleri olacaktır. Bu dükkanlardan 
halen mevcud olanların ancak muşam
ba ile döşenmek şartiyle yalnız yemek 
yeme mahallerinin zeminlerinin ahşab 
olmasına müsaade edilir. Kapların yı· 
kanacağı yerle yemek pişirmeğe mah
sus olan kısmın dıvarları zeminden 2 
metre yüksekliğe kadar yıkanabilir 

şekilde olacaktır. 

2 - Her taraf bol gündüz ışığiyle 
aydınlatılacak şekilde kafi mikdarda 
ve dışardan ince telle kapalı pencere
ler bulunacak ve dükkanın hiç bir ye
rindf- koku duyulmasına meydan bı
:alın;ıyacak derecede tesirli hava taze
leme tertibatı yapılmıf olacaktır. 

3 - Bu dükkanların cephelerinde 
yenecek feyleri tefhir etmek ya.aktır. 

4 - Dükkanların ön tarafı bir came
kanla kapalı olacaktır. Yenilecek ıey
lerin açıkta bulundurulması ve açıkta 
pişirilmesi yasaktır. 

5 - Yemek pişirilen yerden dükka
nın içine veya sokağa duman ve koku 
çıkartılması yasaktır. Ona göre mü· 
kemmel tertibat yapılacaktır. 

6 - Kalaysız tencere ve saire ile kı· 
nk ve çatlak kap, bardak ve fincan, ka· 
şık çatal ve bıçak; lekeli, kirli, koku· 
lu, örtü havlu ve bunlara benzer tcyler 
bulundurmak yasaktır. 

7 - Dilkkinın münuip bir yerinde 
müşterilerin el yıkamalarına mahsus 
ve içi yemek yenen yerden görünmez 
bir yer bulunacak ve buraya yalnız bir 
defa kullanmağa maheua el havluları 
konulacaktır. 

8 - Bulaşık kaplar sabunlu ve soda
lı SJc::ak sularla yıkandıktan sonra ay· 
rıca kaynar temiz sulardan geçirilerek 

hususi raflarda kendi kendine kuru
mağa bırakılacaktır. 

9 - Yemek pişirilen ve bulafl'k yı· 
kanılan kısımlarda abdesthane yapıla· 
maz. Bu gibi mahaller dükkanın ayrı 
bir yerinde ve sıhhi şartlara uygun o
larak yaptırılabilir. 

10 - Karıfık, bozuk veya bozulma
ya yüz tutmuş iptidai maddeleri ye-

meklerde kullanmak ve bozulmaya 
baflamıt yemekleri dükkanlarda bu· 
lundurmak yasaktır. 

11 - Listelerde etli yemeklerin, 
hangi cins ve nevi etten yapıldığı gös· 
terilecektir. 

G - Atçı, kebabçı ve 
itkembeci dükkanlan 

Madde 308 - AJÇı, kebabçı, işkem-

beci dükkanları hakkında lokantalar 
hakkındaki ahkam göz önünde bulun
durularak mahalli icaplara göre bele· 
diyece esaslar t~it ve tayin edilecek· 
tir. 

Madde 309 - Bahk, köfte ve saire 
kızartmak veya her ne suretle olursa 
olsun seyyar aşçılık yapmak yasaktır. 

(Sonu var) 

Cunihuriyet Merkez Bankasının 

J\KTIF 

Kasa : 
Altın: Safi kilogram 19.626,S57 

Banknot 
UfakWı: 

Dahildeki muhabirler 
Türk liraıı 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.482,909 

Altına tahvili kabil ıerbeıt 

dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu klirinı 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 

karıılığL 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari aeııedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) oakdiyenin karıılıiı es
( ham ve tahvilit (itibari 

kıymetle} 

B - Serbeıt esham ve tahvilit 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilit üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

22 İkinci kanun 1938.vaziyeti 
LİRA 

27 .606.040,92 
18.902.277,-

1.198.813,93 47.707.131,85 

553.701,11 553.701,11 

9.118.729,56 

3.364,75 

22.789.425,14 31.911.519,45 

158.748.563,-

14.372.277,- 144.376.286,-

39.424.951,75 39.424.951.75 

38.819.316,02 
5.208.470,54 44.027. 786,56 

68.748,-

7 .592.540,23 7.661.288,23 

4.500.000,-

17.314.381,60 

YEKON ı 337.477.046.55 

PASiF 

Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalade 

Huıuıl 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarıtfmdan vaki 

t ediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 

bakiyesi. 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

14.372.277,-

144.376.286,-

Karıılıiı tamamen altın olarak 
illveteıı tedavüle vazedilen. 19.000.000,-

Reeskont mukabili ilaveten tecL 
vazd. • 13.000.000,-

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diier dövizler ve alacaklı klirinı 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

J. Mart 1933 tarihinden itiliaren: 

956,45 

27.206.375,48 

YEKON ı 

lıkonto haddi ~o. s 1L2 Altm üzeı ine avanı ~ 4 1L2 

LİRA 

15.ooo.ooo,-

6.621.180,10 

176.376.286,-

12.934.794,27 

27.207.331,93 

99.337 .454,25 

337.4~·7.046,55 

•-ı-

Krem Balsamin 
Kumral, Sarış.m, Esmer her tene tevafuk eden yegane SJbht krem· 

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi gü.ıellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İN'GİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
1-30 

Elbise yaptırdacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğün den : 

Beherinin 
Mikdarı muhammen fia tı 

1 

r 
r 
1 

t 
• 
1 
1 
ı 

Cinsi tak ım Lr. Kr. 

::,ı v u eibısı 145 22 00 

Teminatı 

Lr. Kr. 

223 00 

İhale günll ~ 

8.2.938 salı günU 
saat 16 da 

12.1.938 tarihinde açık eksiltmeye konulan yukarıda cins ve mikdarı yaı 
lı aivil elbise için konulan son eksiltme haddi layik görülmediğinden 22.1.931 

tarihinden 8.2.938 tarihine kadar 15 gün müddetle yeniden eksiltmeye 1' 
nulmuftur. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte emniyet müdürlüğünÔ 
toplanan komisyona gelmeleri. (177) 1--416 

Mevlüd 
DIŞ TABIBl 

M. AZI Z TUNÇ 

Anadolu müfettişi müşir Şakir paşa 
kızı ve aadırazam Ethem paşa oğulla
rından mübarek Galip Eldemin eşi 
merhum Fatma Munise için 28 ikinci 
kinunda yani önümüzdeki cuma günü Pazardan maada her gün ha .. 
ve cuma namazından sonra Hacı Bay- talanm kabul ve tedavi eder. 

ram camiinde mevlUdü şerif okutturu- Adliye Sarayı yanında Sarraf 
lacağından merhumun akraba ve dost- Hakkı Aparbmanı No. 1 
tarının ve kendisini sevenlerin tefrif- ""ıı..---------3-6--9-49 __ ,,,~ 
leri rica olunur 1-488 



Demiryolları 

Yeni Ankara gan bilfe ve 
ıazinosu ile moıtemilatı 

kiraya veriliyor 

bafI?1üdürlüklerinden alınabilir. 
5 _ Eksiltmeye i.ttirak etmek isti

yerılerin fenni evrak ve vesaikini inhi
sarlar intut fUbesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası almaları lizım

dır. 

ehliyet vesikasını ve % 7.5 güvenme 
parasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflar eksiltme gilnil en geç saat 14 de 
kadar yukarıda adı geçen alım komis
yonu batkanlığına makbuz mukabilin: 
de verilmif olmalıdır. {430/207) 

Fabrika lor 

LokomoHI maklnlsH 

D. D. Yollan ikinci lıletme Ko
lbiayonundan : 

6 - Mühürlü teklif mektubunu: ka-
nuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
ehliyet ve.ikuını ve % 7 .5 güvenme 
parasını ihtiva edecek olan kapalı zarf
lar münakasa gUnU en geç saat 10 na 
kadar yukarıda adı geçen alım komis
yonu batkanlığına makbuz mukabilin
de verilmif olmalıdır. (464/224) 

1--487 

M. M. bakanlığı 

Hangar, pavyon ve heli 
yaptınlacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko. 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müclür

lüiünden ı 

1-Yeni inşa olunan Ankara garı 
içindeki büfe, büvet, gazete 11tıt yeri 
Ue &arın yanındaki bUyUk ve lUkt ga· 
•ino binası ve mUttemilltı üç sene 
lllliddetle ve pazarlık usulü ile kiraya 
Yerilecektir. 

1-494 

Polothonede yopılocok 
idare binası 

1 
misyonundan : 

1 - İzmir Gaziemirde yaptırılacak 
(F) tipi hangar, erat pavyonu ve hela 

Kmkkalede yevmiye ile çalıştırıl

mak Uzere bir lokomotif makinisti a
lınacaktır. Talib olanların bir istida 
ile milracaatları. (163) 1-427 

A. Levazım Amirligi 
2 - Bunların senelik muhammen ki

l'laı 7000 liradır. Ve yekdiferinden ay· 
l'tlnıaksızm toptan olarak kiraya veri· 
lccektir. 

inpatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

3 - Taliplerin uzun müddet Ankara 
lıtanbul gibi bilylik fehirlerde birinci 
•ınıf bir guinoyu muvaf fakiyet ve eh· 
Uyetle idare etmif olduklarını ve ha· 
len böyle bir müe11eıeyi idare edebi· 
lecek ehliyet ve mali kudrette bulun· 
duklarına dair ve bu cihet vesikada aa
l'lhaten yazılı olmak prtiyle ticaret o
dalarından alınmış bir belgeyi ve nü
fus veya hüviyet cüzdanlarının aslı ve
n sallhiyetli makamlarca musaddak 
•uretlerini pazarlık gününden bet gün 
tveline kadar komisyona teılim etme
leri ,arttır. 
İdare bunları tetkik edip kimlerin 

PIZarlıta iftirlk edip edemiyeceğini 
P&zarlıktan evel kendilerine teb
lif ve tefhim edecektir. Tesbit edilen 
llıüddetten ıonra getirilecek vesaik ka
bul edilmiyecek ve esbabının pazarlı· 
h ittirlk hakları sakit olacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada İkinci ig
letnıe müdürlüğünde, Haydarpqada 
birinci i§Jetme müdUrlUğilnde parasız 
0 larak verilir. 

5-fhale 7-2-938 pazartesi günü saat 
b de Ankarada ikinci itletme müdilr· 
l&ğü binasında toplanacak olan komis
)on tarafından yapılacaktır. lıtekli1e
lin 1575 lira muvakkat teminatlarını 
~nkarada umumt idare veznesine yatı-

~~\ ~:r1~~ıımam:J~=:. · 
· (131) 1--330 

85,000 ıöminman 
takozu ahnacak 
D. Demiryollan Satm Alma Ko

ltriayonundan : 
Muhammen bedeli 66.300 lira olan 

as.000 adet !ÖIJÜnman takozu 10.3.938 
Pertembe günü ıaat 15.30 da kapalı 
'-rf uıulU ile Ankarada idare binum· 
da satın alınacaktır. 

lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 _ idaremizin Trabzon ba11Dildür-

1Uğilne bağlı Polathanede şaı:.t~e 
ve projesi mucibince yaptıracagı ıda
re binası inpatı kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konmuıtur: 
2 _ Keıif bedeli (15860) lira (27) 

kurut ve muvakkat teminatı (1189.52) 

liradır. 
3- Eksiltme 8. 11. 938 tarihine ra-

stlayan ıalı günü saat 15.30 da Kaba
ta,ta levazım ve mübayaat şubesinde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeler (80) ku
rug bedel mukabilinde inhisarlar u. 
mum müdilrlüğü inşaat şubesiyle An
kara, Trabzon batmildilrlüklerinden 
ve Polathane müdilrlilğilnden alınabi-

2 - Ke§if bedeli 167 bin yedi yüz 
elli beş lira 67 kuruştur. 

3 - tık teminat 9637 lira 79 kuruş
tur. Şartname, keşif ve projeler 839 
kuruştur. Ve M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

4 - Eksiltme 9 şubat 938 çarşamba 
günü saat ıs de M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin 
(F) fıkrasında yazılı belgelerle bir
likte teklif mektublarını eksiltme sa
atinden behemehal bir saat evvel M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(154) 1-391 

lir. 3 at satılacak 
5 - Eksiltmeye iftirik etmek iste- M. M. V ckaleti Sabn ahna Komia • 

yenlerin fenni evrak ve vesaikini in- yonunrf11n: 
hisarlar inpat tubesine ibraz ederek Harb okulundan çürüğe çıkarılan ilç 
ayrıca ehliyet vesikası almaları la- ba§ at 29.1.938 cumartesi günU arttır
zımdır. ma suretiyle M. M. V. satın alma Ko. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka- d saat 10 da satılacaktır. 
nuni vesaiki ve eksiltmeye iştirak ve- Hıyıvanları görmek istiyenler mez
sikalariyle % 7,5 gilvenme parasını kur okula ve artırmaya girecekler sa
ihtiva edecek olan kapalı zarfların tış gün ve saatında M. M. V. satın al
eksiltme günü tam saat 14,30 za ka- ma Ko.na müracaat etsinler. (179) 
dar yukarda adı geçen alım komisyo- 1--443 • 

nu başkanlığına makbuz mukabilinde 17 kalem köhne malzeme satışı 
verilmiş olmalıdır. (391/ 199) 1-436 M. M. Vekaleti Satın alma Komiı • 

ütün Bakımevi 
--~hakkınCTa 
lnhi1arlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - ldarembin Trabzon başmildilr

lilğüne bağlı Polathanede tartname 
ve projesi mucibince yaptıracağı ve 
25. 1. 938 de ihale edilecği ilin edi
len tütün bakımevi lntutı eksiltme. 
si ayni prtlar dahilinde 8. II. 938 ta
rihen rastlayan salı günü saat 15 e 
talik edilmittir. 

2 - Ketif bedeli 145.611 lira 30 ku
rut ve muvakkat teminatı 8530.S7 li-

radır. 
S - Eblltme 8. II. 938 tarihine 

yonuı\dan: 
Ak ·· ·· 

neye ayr em malzeme 31.1.938 
pazartesi giinil saat 10 da M. M. V. sa
tın alma Ko.da satılacaktır. Malzeme
yi görmek için nakliye deposuna ye 
arttırmaya ıinnek için atıf pil ve 
saatında M. M .V. satın alma komis
yonuna müracaat edilm•L (180) 

1-442 

Atelye yapbnlacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - lmıir tayyare alayı gamiı:o. 

nunda yaptırılacak atelye inpatı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Ketif bedeli 272.000 liradır. 

rastlayan salı günü saat 15 de Kaba
taşda levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacak-

3 - Eksiltmesi 9 fUbat 938 çarpm
ba günü saat 11 dedir. 

Kışla çatısı tamiri 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Selimiye kışlasının çatı tamiri ek

siltmesinden sarfı nazar edilmiıtir. 
Ve 26-1-938 kapalı zarf eksiltmesi de 
yapılmıyacağı alakadarların ma!Umu 
olmak üzere ilan olunur. 1-476 

Elektrik tesisatı 
tamir ettirilecek 
Nafıa Vekaletinden : 

1. Eksiltmeye konulan it: Başveka

let ve maliye vekaleti binası elektrik 
tesisatının esaslı bir 9Urette tamiri işi
dir. 

Keşif bedeli: 4SOO liradır. 
2. Eksiltme 28.1.938 cuma günü sa

at 15 de nafıa vekaleti yapı işleri ek
ııiltme komisyonu odasında pazarlıkla 
yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 11 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün

den alınabilir. 
4. Eksiltmeye girebilmek için istek

lilerin 337 lira 50 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve yapı işleri umum 
müdürlüğünden bu iş için alınmış hu-
susi ve i eleri lazımdır. 

3 ~4' 

Jandarma 
Tevhit semeri ah nacak 

Jtmdarma Genel Komutaalıfı 
Satın Alma ~andan ı 

1 - Bir takımına otuz Ura fiat bi
çilen 2SO den 400 takıma kadar tevhit 
semeri .ı 7.2.938 pertembe günü saat on 
b-:fte kapalı zarf usulü ile satın alma
uktır. 

2 - Buna aid şartnameler komisyon
dan paratız alınabilir. Eksiltmesine gi
receklerin (900) liralık ilk teminat ve 
prtnamede yuılı belgeleri muhtevi 
teklif mektublannı belli gün ve saat 
on dörtten evel komiayoııa \'etilnii§ ol-

Koçuk ilan 1Qrtlar1 
Dört aatırb1ı: klçliJr illnlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa i çin 50 kuruı 
Uç defa için 70 1ı:unq 
Dört defa için 80 kıinıt alınır. 
Devamlı ldlçliJr illnlarm ber defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmalı: bere, ber aatır, 
kelime aralanndaki boıluldar mUıteı
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan ful& her satır için ay

.rıca 10 kuruı alımr. 

Satılık: 

bil S2 liradır. Yukardakilere müracaat.. 
Tel. 3810 Dr. Abdülkadir Çilesiz. 

1-405 
Kiralik- Yenişehir Karanfil so~ 

Beton apartmanında üç oda, bir sandık 
odası, banyo mutfakla iki büyük bal· 
kon .. 7 No. lu daireye müracaat. 1--461 

Kiralik Daireler - Yenitehir Özenil 
sokak. yeni yapılan "5" numaralı apar
tımanda 4 oda, 1 hol bir hizmetçi oda· 
sı banyo, mutfak ... Konforlu iki daire 
kiralıktır .. Kapıcıya müracaat. 1-462 

Kiralık daire - Y enigehirde M~ 
Kemal inektep sokağında genit hol, 
dört oda gayet kullanıglı konforlu daire 
kiralıktır. Telefon 187 5 den aorulabl· 

Satılık arsalar - Yeniıehirde Sell
nik caddesinde Maliye ıubesi karıı11n

lir. 1-482 

da S92 ve 423 metrelik. TeL 1538 ko- iş : ·erenler: 
misyoncu Hayri. 1-80 

Satılık - Yeniıehirde Kocatepede lıçi aranıyor - Okur yazar Bayan 
2 büyük 3 küçük daireden mürekkep ve fotograf itçileri aranıyor. Yeni si
bahçeli büyük bir evle Sıhhiye Vekaleti nema karıısı Foto Venüs. 1--464 

civannda 600 metrelik bir ana satılık- Memur alinacak - Şubemizde müa-
tır. Telefon: 1386 1-37 5 takilen çalışabilecek faal plasiyerlere 

Satılık ey_ Kavakhderenin en gU- ihtiyaç vardır. Taliplerin aşağıdaki ad· 
rese acele mliracaatler:. Bankalar cadzel nezaretli yerinde 1000 M2 bakılmıt 

bahçeli iki katlı su, elektrik, havagazı desi Vebolid Limited tubesi. l-4S4 

ve banyolu. Tel. 2181 1-421 iki mücellit alınacak - Bir milcellit 
ve bir mücellit çırağı alınacaktır. su. 

Acele satılık arsa - Kavaklıdere. mer Basımevine müracaat. 1-497 
de Esadlar caddesi üzerinde fevkali· ----------~--
de nezareti havi arsa satılıktır. De-
mirtepede Güleryüz bakkalı B. Sadı
ka müracaat. Tel. 2629 1--430 

Satılık - Ay bqına kadar alman 
marka piyano ve bir ıinger dikit maki
nesi satılıktır. Atatürk bulvarı Cener 
ap. No : 8 1-474 

Acele ıatrlık apartunan - Y eniıe· 
hirde senede 5000 lira irat getiren bir 
apartıman ehven fiatla verilecek. Te-
lefon: 1S38 1-493 

Kiralık: 

Tenzilat ile devren kiralık daire -
Oç oda, hol, aıcak su, kalorifer. Ata
türk bulvarı Ali Nazmi apr. No. 14 
Ti. 3837 1-407 

Kiralık - Ankara Y enitehir Fi· 
danlık karşısı Hal sırasında Elmadat 
sokağında 4 oda 2 hol bir daire ıu da-

Mütcf .. rrik: 

Daktilo Kursu - 43 Uncil devre 1 ,a
batta başlıyor. Kun mezunlarına 2 ay
da diploma verilir. Tahsil aranmabı· 
zın herkes alınır. Yeni hal arkaaı yeni 
hamam apartımanı kat 2 Tel: 3714 

1-469 

Arar liaan okulu - Almanca, Fran
sızca, İngilizce denleri için talebe, me
mur ve meslekt kurslar tefkil edilmif
tir. Yeni hal yanında Yeni hamam • 
partrmanı kat 2 Tel: 3714 1-468 

Nakil: 

Nakil - Arar liun mektebi, daktilo 
ve Steno kun1an Yenihil arkaamda 
Yeni Hamam apartımanı ikind katma 
taımmııtır. 1--364 

vesikası ve ticaret odası veslkuı ile mUdUrlilğUnde kapalı nrf uıuMl U. 
birlikte saat "14" de kadar daimt encU- yapılacaktır. 

men riyasetine vermiş olmaları. 4 - İsteklilerin 1435 liralık muvak· 
İstekliler keşif, şartname ve diğer kat teminat vermeleri ve kanuni prt

Willtı Mfl' rllr Tıllllwıı nafıa mldGr- larla maır ltftml hak old'*lannı p 
lüğünde görebilirler. ( 437 / 222) termeleri lizımdır. (219) 1-489 

1-495 

Tashih 
Giresun Nafıa Müdürlüiündea : 

16, 18, 20, 22, 22 K. sani 938 tarihli 
Uluı nU.halarında lntipr eden hasta
ne lnpatı ekailtmnine aid iltnm bet 
ve sonundaki 22.2.938 ebiltme tarihi
nin 2.2.938 olacağı tavzihan ve tashi-
hcn illn olunur. (217) 1-491 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Bina yaptır1lacak 
Gireaua Nafıa Müdürlüiünden : 

Kazalar 
Su tesisatı 

yaptınlacak 
Sivrihisar s.Jediye Riyuetindenı 
1 - Boru ve sair teferruatı beledl

)"eCe ihzar edllmif olan ve kasabaya 
getirilecek Hacıümüt suyunun boru
larının tefrit ve toplama havuzunu 
İnfUı ve saire yirmi gün müddetle • 
çık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bedeli ketfi .. 246S" Ud bin d8rt 
yüz altmıg bef lira 2S kuruttur. 

Bu ite &irmek istiyenlerin 4565 li
l'ahk muvakkat teminatla kanunun ta
Yin ettiği vesikaları ve nafıa miite~
bidlik vesikası ve tekliflerini aynı gun 
laat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
Yerıneleri lazımdır. 
Şartnameler 330 kuruta Ankara ve 

lfaydarpaıa veznelerinde satılmakta· 
dır. (168) 1-445 

Ankara Belediyesi 

Satıhk arsa 

tır. 

4 _ Şartname ve projeler 7.28 lira 
bedeli mukabilinde inhisarlar umum 
mUdilrlilfi1nden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye igtirlk etmek is
teyenlerin fennf evrak ve vesaikini 
inhisarlar intaat ıubesine ibraz ede
rek ayrıca ehliyet vesikası • almaları 

lazımdır. 

6 _ Mühürlü teklif mektubunu ka-

i eaaiki "Ve eksiltmeye ittirik ve-nun v • 

4 - tık teminatı 14630 liradır. Şart
name, keşif ve projeler 13 lira 63 ku· 
ruta M. M. V. satın alma Ko. dan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari ıartnamenin 4 üncü maddesinin 
(F) fıkrasında yasılı vesikalarla bir
likte teklif mektublarrnı eksiltme sa
atinden behemehal bir saat evvel M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

maları. (200) 1-486 

Yazhk kumaş 
ah nacak 

Jandarma Genel Komutanlığı 
An.kara Sabn Alma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine altmış kurut fiat 
tahmin edilen vasıf ve örneğine uygun 
(lS0.000) metre yazlık kumat kapalı 
zarfda pazarlığa tahvilen 16.2.938 çar
pmba günü saat onda satın alınacak
tır. 

2.2.9.38 tarihine rastlayan çutamba 
günü saat lS de Giresun vilayeti busu 
si muhasebe binası içerisinde toplana· 
cak olan villyet encümenince 4883S 
lira muhammen bedelli hutahanc bi
nasının yalnu klrgir ve bC'tıonarme kı
ıımJaı ının inşası vahit ~iatlar üzerin
den eksiltmeye konulmuttur. Teklif
lerdt'";ci tenzilat, vahid fiatların umumi 
üzerinden yapılacaıktır. 

3 - 1hale 11 9ubat 938 cuma gOııll 
saat on be9te haddi Jlyik görilldUp 
takdirde belediye encümenince yapı· 
lac:aktır. 

4 - İsti yenler umumt ve hususi şart
ı:ıameleri belediyeden iıtiyebilirler. 

5 - İhaleye ittirak etmek istiyen
ler % 7.5 pey akçesiyle vakti muay
yende müracaat etmeleri ilin olun.arı 

(306/ 160) 1-373 

Ankara Belediye Riyasetinden: 
Yenişehirde 1054 üncü adada 19 

hı.elde 730 metre murabbaı arsaya 
latekli çıkmadığından 15 gubat 1938 sa
la Ciinüne kadar bir ay zarfı~da .pazar
hlr1a satılacağından isteklılerın her 
t\ınıa ve aalı günleri saat on buçukta 
llelediye Encümenine müracaatları. 

(166) 1-383 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Kayseri de bina 
inşaatı 

t M"d" l"Jt..o; .. den: &11hiaarlar Umum u uru.-

"k . le ~ 7 s güvenme parasını ih-
sı asıy l" • ·1 

d Cek olan kapalı zarflar ekıı t· 
tiva e e 

.. .. en geç saat 14 de kadar yu-
me gunu . ba 

d dı geçen alım komııyonu t-
karı a a kbuz mukabilinde veril
kanhğına ma (390(198) 1-t35 
mit olmalıdır. 

inşaah Kanalizasyon 
U um Müdürlüğünden : 

lnbiurlar . ~ pı:ıc..abahçe müskırat 
1 - 1daremı~ın -r- . . 

tnaıne ve pro1esı mu-
fabrikasında ,a:CU kanalizasyon ın-
cibince yaptırıl l' le münakasay: 
,aatı kapalı zarf usu ıy 

konmuttur:f '-· deli 22890 lira 51 kuruş 
2-Ketı ~ . d 

vakkat teminat 1717 Jıra ır. 
ve ınu . ıs 2 938 tarihine rast-

S _ Eksıltme · · da 
.. .. saat ıs de Kabatat 

layan salı gunu . . 1 
1 _ Şartname ve projesi mucib~ce iıbayaat tubesındekı a ım 

ll' ~ .. diirliik levazım ve m 
~}'aeride yaptırılacak baflllU ._ · yonunda yapılacaktır. 
b. ı· le ea· koaııs · 1 1 14 bedel 
,~naaı intaatı kapalı ~arf uıu ıy 4 - Şartname ve proJe er . " dilr 
lltzncye konmu9tur. mukabilinde inhisarlar umum mu .. • 
2 - Kefif bedeli 32801 lira 40 kurut lUğil in,aat tubesiy~e. Ankara başınu-

•c ınuvakkat teminatı 2460.lO Ura~ı~. diirlüğünden alınabılır. . . 
3 Ek 'ltm 10 2. 928 tarıhıne 5 Eksiltmeye i9tirak etmek ıstı-

- ıı e, • t ıı de - 'k' · · hi 
ra.uayan pel'fembe gUnil ıaa be· yenlerin fenni evrak ve vesaı ını ın -
l{abataıta levazmı ve mübay&at fU k sarlar ingaat şubesine ibraz ederek ay-
1İ.ndeki alım komisyonunda yapılaca - rıca ehliyet vesikaaı almaları lizını-
tır. d 

4 . 1 r 1 64 lira ır. tub un, 
-- Şartname ve proıe e "dUrlUğü 6 _ MühllrUl teklif mek un 

bedelle: inhisarlar umum ıııu · kanuni veaaik ile 5 çi maddede yazılı 
intaat ıubesiyle Ankara ve gayaerı 

(153) 1-390 

Yağ alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miaoynundan : 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 

41 kuruş olan 20 ton Aero mobiloil 
Green Band ve 20 ton Aero mobil oil 
Red band yatı pazarlılda eksiltmeye 
konmugtur. 

2 - İlk teminat parası 1230 liradır. 

2 - Buna aid ıartname (450) kurut 
kaı1ılığında komiayondan alınabilir. 

3 - Pazarlığa karıf01&k iıtiyenlerin 
(5750) liralık ilk teminat ve prtname
de yazılı vesika ile birlikte belli gün 
ve saatte komisyona bat vurmaları. 

(190) 1-485 
3 - İhalesi 7 tubat 938 pazartesi -------------

gunu s t 11 dedir. 
4 - E siltmeye gireceklerin 2490 

sayılı nunun 2, 3 üncü mfldelerin
de istenıleo belgeleriyle ihale gün ve 
s atinde M. M. V. satın alp komis-

Vilôyetler 
Köprü inşaatı 

yonunda hazır bulunmaları Tr•bzon Vilayeti Daimi Encüme-
(1S2) t-389 niuden : 

•. ... Trabzon Vakfıkebir sahil yolunun 
Ataturk fotografı yaptınlacak 9 + 400 kilometr~inde yapılacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- "l747o" lira 89 kuruş keşif bedelli 
misyonundan : 3X 10 metrelik ıera betonarme köprü-

Harb okulu için 40 adet Atatürk fo- •il inpatı kapalı zarf uıulU ile ekıilt
toğrafı komisyonda mevcud evuf ve meye konmuştur. 
nümunesi veçhile pazarlık suretiyle Eksiltme 2.2.938 tarihine çatan çar
yaptmlacaktır Pazarlığı 28.1.938 cu- pmba günü saat 15 de viliyet daimi 
ma günü saat 10 da yapılacaktır. ta- encümeni odasında yapılacaktır. 
teklilerin belli gün ve saatte altmıf li- İsteklilerin teklif mektublarını 
ra katı teminatlariyle M. M. V. ıatın "1310" 32 kurutluk teminat mektubu 
alma Komisyonuna müraçaatları. veya makbuzu ve 937 yılına aid nafıa 

.(214) 1.-492 vekiletinden aldıkları müteahhidlik 

Şartname, plln ve buna miltef erri 
diğer evrak 240 kurut mukabilinde na
fıa dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 3662 lira 61 ku· 
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektublarını ma
halli ticaret odasında kayıdh olduğu
na dair veaika ve 1938 yılı için cari na
fıa vekaletinden alınmı9 mliteahhid
lik vesiıcasiyh: birlikte 2.2.938 çarpm
ba günü saat 14.30 a kadar Giresun vi
layeti daimi encümen reisliğine ver-
meleri llzıaıdır. (218) 1-490 

Telefon dire§i ahnacak 
Merain Gümrük Muhafaza Mü

dür ve Deniz Mıntaka Komutan
lığından : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Seyhan 
villyetinin Oemaııiye kansındaki "Ço
mi oğlu" ormanından 4250 telefon di
reğinin kesilip tealim edilmesidir. Ke
tif bedeli 19125 liradır. 

c==-~:~~~~=~J 
Ankara ikinci Noterliiine 

Ankarada aeçkin sokağında 1 • 1 
numaralı mağazada kain (Anlrara 
Şark pazarı Hasan Tahsin ve Hilıle
yin Hüanli Aker Kardaflar ve Abdul· 
1ah Şefik KöklU) kollektif firked 
unvanlı tirkette merhum zevcim A~ 
dullah Şefik Köklüye ait hiuemisl 
bütün hukuk ve vecaibi ve zimem •• 
matlUbatı ve bilcilmle mükellefiyet· 
!eriyle beraber namıma aaalettn n 
küçük çocuklarım namına veli.yeten 
bu kerre yüksek dairenizde imza et· 
tiğim beyanname mucibince Hamdi 
Köklüye devir ve ve temlik eylemit 
olduğumdan keyfiyetin alelusul ilt
nını dilerim. 

Ankara Anafartalar caddesinde 
Cafer zade apartımanının 2 numaralı 
dairesinde mukime Refia Köklü. 

Dairede saklı ashna mutabık olan 
bu nüsha talep üzerine berayi netir 
ve ilan edilmek üzere Ulula &azeteli• 
ne tebliğ olunur. 1--498 

2 - Eksiltme prtnamesi: Ankara'
da gümrük: muhafaza genel komutan
lığında, Menin gümrük muıhafua mil· 
dür ve deniz mıntaka komutanlığında, 
İstanbul'da gümrük muhafaza satınal
ma komisyonundadır. 

3 - Eksiltme: 3- tubat - 938 pertem
be &ünü saat 14 de Menin gümrük 

..1111111111111111111111111111111111111111.. = -= KREUTZER SONAT : - -: UI Dagever - Pater Paterson : - -"'111111111111111111111111111111111111111;:' 
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~ ŞEHİR TİYATROSU i -- -5 ( Halkevinde) i - -- -: 29 Kinunuaani cumartesi günü ak .. amı aaat 21 de Umuma : 
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Uyanıı-Servetiftlnwı 
1891 

Ba,yazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satı' yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

.......................................... .1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -Dr. M. Şerif Korkut 
Nümmıe baıtabaneai 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten aonra evin

de hutalarmı kabul eder. 
'telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. S 1-147 

§Eski19hir kaplan il ıuyu § - -5 Beher 65 kiloluk damacanası5 - -:ıoo kuru,tur. Halde 3 numaralı de.:: 
:ı,omuz ·mütterilerinin ıusuz kalma-5 
:m.sı için 1425 numaraya telefoc 
:Ctmelerini ve depomuzun her zL5 
:man taze olarak htanbul menba: 
:.ularını bulundurduğunu ve emir-5 - ------------ :terine imade olduğunu saygılarım-: 

zafer nişanını, diplom donör ve altın madalyayı kazanan 
Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükafatla 

ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 

Tiirlü, Bezelye, Badem, Çavdar IJzii Unlarını 
Çocuklannıza Yediriniz. 

Allahın yarattığı aaf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv
vei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan OzlU Unları çocuklarınıza tam ifiyet temin eder. Netvünü 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Ne,'eli, tombul, baıta· 
lıksız tombul yapar. Hasan OzlU Unlarlyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve vemek yapılır. Mutlaka HASAN Markasına dikkat. t - 28 

Jlljllll~.--.. 11111~1111-~ 5ıa bildiririm. 5 
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,Dr. Kemal Serav --------- ..11111111 Göz tabibi 11111111.. : = 
D R 

. ~ Dr. Esedullah Someren ~ § Dr. leYkel Hüsnü Taray 5 
Avrupa tetldkatmdan dönmU9 r aıf GD D 

Ç ··'- K • r n = c b · H G.. Mü h - - = ve hutalannı OCUA urumu : e ecı aıt. oz te aasısı : : Cebeci haatanesi : 
caddesinde Kayserili İbrahim a- Gaz haatalıldarı milteha11ııı : Balıkpazarı - Itıklar caddesi 5 : Kulak Bog'"' az ve Burun : 

5 ..:ıı- .ka H t_,__ Bal kp d K - T k N d - - " -partımanmın numarumwı - aı &J«l"mı ı uann a u- : ra ya apartıınanı 4 o. a - • ha I ki .. h -
bule ba§lamıttır. Muayene saatle- yumcular ııraımda No. 87 de : Öğleden ıonta haıtalarmı : 5 sta 1 an mute assısı : 
ri: 15-19. Telefon: 3935 1 - 314 öğleden sonra kabul eder3-7036 : kabul eder 1-141: : Viyana ve Frankfurt üniverıite - : 

İİu 11111111111111111111111111111111 lll llİ : leri kliniklerinden mezun : 

--------------------------------- i Her gün eaat 14 den eonra S . -

~akırköy bez ve pamuk 
lu mensucat fabrikası 

T. A. şirl<etinden: 

: hastalarını kabul eder E - -! Adliye Sarayı köteainde sarraf E 
: Hakkı apartımanı No. 5 : 

: Muayenehane: TL 3912 Ev 1279 5 
5 1-19 E 
-.ııııııııııııııııııııııııııııııııllııııf"' 

1~1 
tmtiyu aahibl ve Bapnuharrlrl 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Nefrlyatı idare eden 

Yazı İtleri MUdUrU 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Banmevi: Ankara 

. 

Boşu bosuria ıztırap çekti 

alınca bütün ağrılarının, hemen geçtiğini gördü. Neıeıi yerine geldi 

Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvillleri her rahat

sızlığa yol açabilir. Eğer yanınızda daima 

GRlPlN 
Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara kar,ı sigorta 

etmit olursunuz 1-227 

İcabında günde 3 .Kaşe alınabilir. 
!sim ve markaya dikkat ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:i 

~ ANKARA PALAS ~ 
i P A VİYONDA 1 = ~ 
§ Bu aksam i 
i "Soiree de Gala,, . ~ 

; f~!~!:§~:~:~;.;,::::~~f.:~Şfl ------- Şenlik • Sabaha kadar • ------ Ankaraıla gOrülmiyen, eflenceler ---------- "Cotillon,, ''Bal il --

!I 

1 
~ = = = - -tarafındın ~ ------- Artlstler -- -~ Yeni program § 

= -- -- -- -= Maaalannaı tutunus § 
= --:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

Sayın f;alkımızın rağbetini memnuniyetle gördüğü
müz fabrikamızın 85 santi~ enindeki kaput 

bezinin satıs fiatını indirdiğimizi sayın 
müşterilerimize bildiririz 

• BURLA .BiRADERLER 

Mar~ası . 
Kartal 

36 Melrellk lopa 
732 kuruttur. 

Satlş şartlarımız: 

25 Topluk tialyası 

.183 Liradır. 

Fabrikada teslim, parası 1>91İndir. Birer balyaya 
kadar satıhr. Alivre satıı yapdmaz. 

istekli kaput tüccarlar1nın Bak1rkö
yünde şirketimize müracaatlar1 

Hediyelik bizden alın! 

Ticarethanesi 

Ulus abidesi karşısında ve Mey dan Pa1as yanındaki 

KOCAK HANI NA 
Nakleylediğioi sayın müşterilerine arzeder. 

YEN I Si NEMALAR HALK 
' BU GUN BU GECE 

Buyilk unatkir FAnil Yannigıin en 

ıon çevirdiği almanca sözlü 

GUNEŞ BATARKEN 

Hisal ve muazzam bir pheıer 

Seanılar: 2,45 • 4,45 - 6,45 gece 21 de 

.lllllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -........ ,. 

BU GUN BU GECE 

Atk - Heyecan - caausluk sahnele -
rile dolu fevkallde bir film 

TROlKA 

Bq rollerde : 

Jean Murat-Jany Holt- Charlea Vanel 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece .21 de 

Halk matinesi 12,15 de: Yalnız sen 

Halil Naci Mdıçıoflu Ankara Merkezi: Anafartalar c:addeai. Telefon: 1230 
~ubeai: Ankara Bankalar c:addeıi. Telefon: 2819 1-29 


