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f'Mi'i'i.~İİer Cemiyeti komisyonunun hazırladığı seçim nizamnamesi l . . 
1 Cenevre kararlannın ş_ekil ve mahiyetine tamamen muhaliftir 1 
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Turistik 
bölge 

Falih RJln :ATAY 
J\tatürk İatanbul yakınlarında 

bir plaj kaaabasmın, Y ~l~vada 
bir su ıehrinin temellennı attı_; 
Buraada yeni bir kaplıca otelı· 
nin infasını temin etti. lstanbul 
Plinı dahi onun imir davismı , . 
gerçele,tirecek eserlerdendır. 

Bu münasebetle lıtanbulla 
birlikte Marmara kıyılarında bir 
T uri•tik bölge mevzuu orta: 
ya atılmıfbr. Hakikat da odur ki 
aafalt ve otomobil, turizm kır· 
met ve telakkilerini değittirmit
tir. Şimdi kimseden Niı'e ait
mekte olduıtmm duymazsınız : 
:Yeni ıeyah Cote a' Azure' e, 
hatta bunu bile dar bularak 
Fransa'ya gittiğini söyler. T e
kerlek ~. bnecl clalot ~ Wlo
metre yapıyor : 19 uncu unn 
anlayit ve ihtiyaçlan ile artık 
turizmin hiç bir meeelesini bal· 
ledemeyiz. 

Türkiye teJıirlerinin ~nı, 
kendilerinden uzaklatılmak ım· 
kanının son derece azlığıdır. l~ 
t.anbuldan Karadenizin hi~ b~r 
tarafına, ve Ma~ara~ ~ıç bır 
k·· · rahat gıdemezıınız. lz-
~tteııdneğ'I y akacığa otomobille 

nıı e e ı , b" h. ta 
gelemezıiniz. Böyle ır te ır • 
rib hazneleri ile dolu olsa, onu 
ancak mahdud tarih meraklıları 
ziyaret eder. Spor ve meı:a~ ate· 
•• 1 turiıt kendını ıur-

tı ı e yanan ' h 
lar içinde hapiı cezasına ma • 
ktim etmez. 

I tanbul lznıit, Yalova ve 
1 

' ··"ha Bursa planları ve tehır ımar • 

k . yapılmakta re etlerı ayn ayrı . . 
"k b. d b"tün bölge ıçın u· 
t en, ır e u 'h . 
m " b' plinlaunaya ı tıyaç 
umı ır r-- . . cen· 

var. Belki bu ilk bölge ıçın~. t' . 
net Kocaeli, •iz Bolu ta '!j~:~ 
ııll!r'en bir yolla lstanbula bag 

-
7 d 'l"' oluna-nııt olan Ankara a ı ave .. 1 .. b·ı· Bö. 1 b' bölge her turu 

ı ır. ye ır • d'. da 
kıymetleri ile butün unya 

· .1 . d' ! · d tarih ve ta· mıaı ıız ır : ıçın e 
biat, deniz ve dağ, en eski vet.~n 
Yeni egvlence ve tedavi, herf lur· 

' k" zer lü deniz ve kara avları! 0~ h ' 
göller, sular, huliaa ~.ın. bır .e· 
veıli turistin her iıtegını tatmın 
edebilecek her teY var. Yollar ve 
otellerle tamamlannııt 01!'° ~ 
bölge, Türkiye için hem ~·~ do· 
~ k v hem de yenı ınıan· .... ız aynagı, rt ak 
lığımızı bütün cihana tan m 
• · · J' ıta olacaktır. ıçın en teaır ı va~ . . b' bölge 

Bundan ıonra ıkıncı ır .. .. 
b. "çuncu· 

(meseli Ege) sonra ır u. 
IÜ ( l"' Akdeniz), nıhayet 

meae a b'I' Bu 
Doğu bölgesi teaiı oluna ı ır. 
ıuretle yalnız turistlerin dolka'tlmvae· 

·· )" na ı larını değil, her tür u .. 
m.. beti ri kolaylaıtıran, tür· 
unaıe e ·· t 

k. . deni rnkipf ını ıura -
ıyenın me . k"'n 

1 l_,;--ek olan ım a -e gerçe .. ,. •.• ...-
ları temin etınit oluruz. 

Ş .. h • bepıi olacak : biraz 
up eıız b"' . ı ve bilhaıaa u-

aabır ve az~ • . d fettiren, 
tün emeklen yenn e aar daıı 

Komisyon raporu konsey 

kararlarına muvafık bir 

sekilde tadil edile<ek 
Fransız hariciye nazırı 

Anlaımazha·ın ortadan kaldınlmasını, 
seçimin bitaraf yapdmasını söyledi 

tezimizi kabul etti 
Cenevre, 28 (A.A.) - Anadolu a

janaının husuai muhabiri bildiriyor: 
Konsey bugün öğleden aonra toplan
dı. Ruznamenin ilk maddesinde la
kenderun meselesi vardı. Reia Türki· 
ye murahhasını konaey maaaıına da· 
vet etti. Murahhaıımız Necmeddin 
Sadak ilk aözü alarak fU beyanatta 
bulundu: 

.. _ Sancak rejimini tayin eden 29 
mayıs kararının mevkii tatbika konul
masında takip edilen usulün hem şe· 
kil, ve hem eaaaına aid olarak hüıtü
metim tarafından dermeyan edilen 
kati ihtirazi kayıtlar konıocyin malu-

; mudur. Hükümetim, Milletler cemi
>:et.i umumı katibine ve konsey reıs
lığıne yaptıgı tebligatında bu ihtira
zi kayıtların scbeblerini kısaca bildir
migtir. Hükümetim tarafından ileri 
sürülen esbab ve avamil hakkında her 
türlü mufassal malumat ve izahatı 
vermek üzere konseyın emrine ama-

-, deyim. Fakat, timdiden konsey huzu
runda derhal beyan etmek isterim ki, 

Asıl ve esası olmıyan 29 mayıs kararları bu hususta ittihaz 
edilmit olahn tedbirlerle tatbikatta 

M'lletler Cemiyeti komi•yonu geldiği zaman Antakya 
ıo~aklarında türkler taralıntlan yapdan bir tezahür 

Balkan antantı 
devletlerinde 
görül birliti 

vre 28 (A.A.) - Balkan an. 
Cene 'ı d vletlerin Cenevrede 

tantı azbı 0 an e 4 bir noktai nazar 
üm ı'lleri umuını m esa • .. toplanmıglar· 

teaisinde bbahuluk~~ı::.:~~er, Balkan an· 
dır Bu sa 1 go r-- da btitU 

• hilk"'metler araaın n 
tantı a.zill mi~letler cemiyeti çerçe
aahalrda ve "f'k it birliğihakktnda 
veıi içinde. ~:"8~ 1 

..... hede ve teıbite 
görüt birlıgı~ı m~· 
imkin vennittır. 

Küçük antant devletleri 
anuında 

vre 28 (A.A.) - Romanya 
Cene • • · . . rı ve küçük antant reıaı 

hancıye nazı . 
. bu aabh biribirini müteakib 

Mıcesco .1. B • _ 1r.. .. e ak a mümePl l • ft.9us • ., .. 
Çekoslov y T B Sobotoviç ile 
Yugoslavya mUmeıaı ı . 

bir haber tahrif edilmiı bulunuyorlar. 

Hataya gönderilen komisyonun 
vruıiyeıi 

Ankara, :?8 (A.A.) - 27.1.1938 ta
rihli .. Tan" gazetesi, uy eni seçime ha· 
zırlık" batlığı altında netrettiği bir 
f icrada Büyük Millet Meclisinin iç
tima müddetinin yazın hitama erece
ğinden ve yeni mebus seçiminin de bu 
yaz yapılacağından bahaedilmektedir. r 

1935 de intihab edilen Büyük Mil
let Mecliıinin 1935 martındaki içti· 
maı, teşkilatı esasiye kanununun 25 
inci maddesi mucibince, fevkalade bir 
içtima olup Meclisin asıl içtima dev· 
resine 1935 ikinci teşrinde başlamıı 
olmaaına ve te§kilatı esaaiye kanunu
na göre Büyük Millet Meclisinin bir 
devreıi 4 aene devam edeceğine naza
ran bugünkü Büyük Millet Meclisi 
vazifesinin 1939 aenesi ikinci tegrini
nin ilk gününe kadar devam etmeıi ta· 
bil olduğundan mezkilr havadisin uıl 
ve eautan iri olduğunu beyana Ana
dolu ajansı mezundur. 

addedilmittir. 

Bay Necmeddin Sadak, bundan son
( Sonu 5. inci sayfada) 

BUGÜN 

16 sayfa 
ilôvemiz 
Üniversite 

4 sayfa 

ilavesi 

Konseyde Türkiye ile doıtça geçinmek arzusundan ve Hatay•• 
çiminin tam bir i•tiklôl dahilinde yapılmasından bah•eclen 
Fran.u Hariciye Nazın B. Delbo• B. EJen'le konuıurken 

Teruel cephesinde 

Hükümetçiler şiddetli 
hücumlar yapıyorlar 

Saragos, 28 (A. 
A.) - Havas bil
diriyor: Cumhuri
yet kıtaları kuman
danlığı her ne 
bahasına olursa ol
sun Teruel yolunu 
ele geçirmek iste. 
diği anlaşılıyor. 

Bu kıtalar, hücüm 
cephesini cenuba 
doğru genişletmiş

tir ki, cenubtaki 
cumhuriyet hatla
rı bu yola daha 
yakın bulunmak
tadır. Cumhuriyet
çiler şiddetle hü
cum için, Celadas 
köyünün c e n u b 
doğusunda Alfan
bre nehrinin iki 
kolu arasındaki 

bölgeyi seçmişler-

dir. İcraat, Teruel 
yolu üzerinde ge. 
lib geçmenin ya

sak edilmesi ile 
batlamıg, B u n u 
Celadaa'ın cenu
bunda ve cenub T eruel cepheıinde hükümetçiler 

doğuıundaki Frankist mevzileri üze-r--------------
rine topçu ateti takib etmiştir. Mi
lialer müteakiben, yirmi kadar tan· 
kın yardımiyle frankistlerin mevzile· 
rinc hücum etmi§lerdir.. Tanklardan 
beti tank müdafaa toplariyle durdu
rulmuttur.. Frankistlerin otomatik 
makineleri milisleri iki yandan atet 
altına aldıklarından, milisler üç çey
rek aaat muharebeden sonra ağır za. 
yiat vererek çekilmeye mecbur kal
mıılardır .. Saat 12 ye doğru, hükü
metçiler tekrar hücum etmişlerse de 
bu sefer de püakürtillmüglerdir. 

B. Cemal Hüsnü 

Brüksel elçiliOine 
tayin edildi 

h. .. k ybrna mey 
ıç bir enerJı a ve 

L. ......... _ _ u;mımın._ lin ve program n p 0 A 

öriigmilttür. 
g örU•meler, küçük antantın ya· 

~u g ıı i ot 

Halbuki böyle bir teY yoktur, bu 
görtipneler, alel&de temulardan ibaret 

tir. 

Ayr1ca 

çocuk Diğer taraftan,Singra bölgeıinde 
_... de bir cumhuriyetçi hücumu pUakUr-

~ ..................... ______ _, (S 
OJJU J. iJDCil sıylada) 

Ankara, 28 (A.A.) - Haber aldı• 

ğımıza göre, evvelce Milletler Cemi • 

yeti nezdinde Türkiye murahhası ve 

Bem Sefiri bulunmuı olan Bolu mebu· 

ıu B. Cemal Htiıntinün Brükael elçili· 

tine tayini yüksek tasdikten çıkmıftır. 
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Kendini tenkid 
· - !n cessur adam kimdir} 

.._.. Kendiııe hücum .Oebiltndir. 

· Su sor" ve bu cevap bizi derin derin düşündürse yeridir. inan oğ
lu, hof1'alannc.la kusur görme4ta, binbir dedikoduya mevzu arayıp QftU 

etrafıllda bulmakta hiçbir canb nıMlfıku.n varamadığı kemale emıiştir. 
Ya kendisi} 
~. o mvk.dde1 v1trhktı1 ki ona toı kondurJMya kıyamaz. Onda 

en küçük bir kusur bulmaya tahammül edemez. Eksiklik, fenalık, hatta 
ahlaksızlık, ~p başblanndadır. Mükemm~llik, eyilik, fazilet mi} On
lar ancak k~indc b\llum.ıı. Bu umumi hükmü topum kabul etmek 
lazım gelle horkubı kendi htlkkmdaJd bnaatJ dııta kalmak üure, dün
yada dojnı düriift bir adam olmamak iktiza eder. 

Bence kemalli insan, kendisini de bir başka insan gibi mütalea ve 
tetkik kudretine yükselendir. Böylesine, "kendi kendisini tenkid eden 
adam'' diybiliriz. Kendi kendisini tenkit; bu ne güç şeyi Fakat unut
mamalı ki hangi }uymedi il kolaydır~ &,kaaına çuvaldı~ı batırmadan 
önce iğneyi k.endiniule deneyin; o zımum bunuıı güçlüiünü anl.rsmız. 

Kendimizi hiç bir tenkide tabi farzetmiyecek hale gelmemeye çalış
malıyız. Gözlerimizin ııığmı bir az da kendi hareketlerimize ve bu ha
reketler için ernir vereJl iç cephemiZe çevirelim. &,kalzm hakkında 
duyduğumuz cesareti bir parçacık da kendimiz hakkında gösterelim. 

Denilecek ki ··ineanda kendini beğenmek bir yaradılıt i§idir; bun· 
dan nuıl aynlabiliriü,, Evet ama insanın kendisini beğenilecek hale 
ıotirme1i neden tabit, hatta zaruri sıörülmeaiıı) -Huan ·Ali YOCEL 

Gos klinili bina11nın 
temeli atıldı 

Otomobil durakları 
Ankara caddelerinde h1Uuaf •eya 

talui arabalar n_..l•d• durabilir, 
!ltlslbul, ıı (Ttltfonla) - Cer· nerelerde durunas ? Hiç f(ipheaiz 

nh,... beltaıı11lndc ıöı kıltnlil içln ı belediye M)'l'İ Mfer daireli bu bu
lnmalacak biMnm ttmtll bu aabah a • Mltta bir takım kararlar nrmlıtir. 
tıktı. T6r.ııct. Unlvenltı rckt6rU, pro- Hatta bu kararlan illa dahi etıniı 
fllfrı.r Yt talebe bulundu. Törenden olabilir. 
nıl buırlanan bk kllıda tnatldlnihı Fakat lltlmaıı• ıa.keeba okuma 
INruldulu tarih Yt tsMmlıbttekl ilk rasma bildltl memleketi_. dahi 
.U.tüll ı&ı kılinlli oldutu yuılmıı ini itler ........ ,....... itant 1...-ha
Mr Jrannoı lflıM konarak blnanm ~ lan ile ta1la edilmlttir. MeMll oto
Dlw ılhnUlmUfttlr. moWl dUJ'llll9malc lbmı selen cadde 

.,ktlr wmel atma nutkunda eııatl· YeJ• noktalara üatü kırmısı il• çi· 
tUnUA tıb tarUıinln dt huıuıt bir ebo· silmiı bir (P) iıareti, otomobil du
mlytt& oldu&unu ttbarüs ettirmlı ve nbilecelc yerlere de 1adece bir (P) 
latnU. blf bir butantmbdı &öı için ifareti konur, Tek letlklmet nya 
ayn bir blaa lnııulmam•ı oldulunu hiç seçilme• 1erlw Acla b671e lta-
111,-ı,tlr. BııatltU 111 bln liraya ~ retler Yarclır. Pek medeni maasara
lt tdllmiftlr, BUUclerl için harcana- • olan Ankaruu•m cadclelerine 
cak para Ut beraber 150 bln liraya mal bir aa enel bu itantler konarak, 
oı.cutır. Bu htNba söre yatak bqJıt araba eahlblerinla lldde bir tatır· 
u UOO lira aarfedllıctk dtmektlr. maktan kartanlmalU'I aMnaflk o
BatltU ıylQldt tamıımlınıe11k •• plı· lur. 
1tls cltn NMtindtn itlbartn plıflD& • 
,. IMflayacaktır. Amerlkadakl tllrk karde~leri

mizin Çocuk Esirgeme Kuru
muna yardımlan. 

ULUS 

Elazığda 

Göçmen iıleri 
ve kadastro 

r 

icra 
kanununda 
de(lişiklik 

ı_M_:_A._H_K_E_M_E_ı_E_R_D_~ __ ı 

Sakaryada bulunan cesed 
ağırcezada çete Mehmedi Dördüncü umumi müfettişlik mın

takaıı içinde bulunan vilayet ve bun-
t.ra bağlı kasa merlıealerlylo lr8ylıri- Adliy• Velraletl, icrq lıa-

Dün 
öldürenlerin dav6sına bakıldı nc yorlettirilecok göimonlerin lakin nunı.ında )'apıll'JIGR kararlaı· 

iflerl esaslı bir prognaun tatbllrl su- mıf olan deiiıUılUııler ii.ıe- Nalhban'ın 8akarya'ya çok yakın dedik. H~tt& aklımıza bekçiye de ha• 
rttiı. devam etmektedir. rindeki ı.tki/el.,-ire• devam bir kö)"U olan Kuyu köylUlerl, hayvan- btr vermek geldi. 

Umumi mUfettişllqo ı&sterllın lü- etmektetllr •. Kanuntla yapı· ları nehirdeki buzları kırıp sullmClya Aradan bir yarun eaat kadar zaman 
zum üzerine bet postadan mürekkeb lacak Jeiiıikliklerle forma- gittikleri ilk kanunun başlarındaki bir geçince, pek sudan bir meseleden kız• • 
bir btyet yu ortalarından beri gal.ıt- llteler azaltılacak ve mua- kıt gönünde nehirde bir lnaan aıu.u nuı görUnon Mebmed, bıçala davran• 
maktadır. melenin daha sürat ve •""' bulmuılar Buzların altındaki cereya - mak istedi. Zaten o acc;c bir vaka çı• • 

Bir program üzerine çalışan bu he- na kapılarak Kıyı'ya kadar gelen ka- karmak için geldiği belll idi. Bizim 
t 3 5 'b' k f ı· t "dd t' nivetle vürümeıi temin edi-yo - ay i• ı ıaa aa ıye mu c ı " .,, fasından yaralı bu ct11ed, uıun zaman haberimi~ yokken ve arkası kapıya 

içinde 4000 pwqli ıeçen Us köyün ka· l.c•lıtir. suda kalmiı olmanın tesirlle şişmiş ve doğru dönUk olan Mehmed görmeden 
daatro itltrini taınaınlaııııttır. Y apılacalı d•iifiklllıl•r ü- güç tanılmır bir bale .ıclmlşti. baltayı &•tirertk köfede duran oğlum 

Göçmenlerin yerlettirilmiş ve yer· zerinde mütalean alınmalı Köylülerden bir kaçı, sahile çıkar. Ömer, onun dayısına bıçak çektiğini 
leştirileceği köylerin sayısının 35 ka- ve fikirlerinden istifade e- dıkları ölüyü beklerken, diğerleri jan- görünce baltayı kaldırarak Mehmediıı 
dar olduğu te1blt edilmlttlr. :Bunlar clll.melı llzere lıvlçre'clen blr darına karakoluna giderek haber ver- enH lııökllne indirri. Ben kapınm <>-
birinci, ikinci, üçüncü derecelerde ol- mütehassıs retirtilecektir. mlşlerdir. nünde idim. Heaıtn üıerine atılıp bal-
mak üzere uı.nifo tlbl tutulrnuttur ve V chal.t, icra kamınunıın Jandarmalar gelıniı, ölünün vaziye- t•y• 'lindtn almaya vakit kalmadan bir 
kadastroları tamamlanarak hazneye yiirürliioP. llİr,l:*i andrm b•J· ti teı.bıt edilmış ve cesed köye getiril- iklneiaini daha vurdu. Mehmedin ka-
aid olmak üzere kayıdıandmlmışlar- güne kadar "lın"n randıma- miş, kaza adıiyesine haber verıımıştır. fasından oluk gibi kan akıyordu. Ömer 
dır. nı teıbit etmlttir. lslci/111 Nihayet koyluleı ölilnim kim oiduiu· elindeki kanlı baltayı Aliye uzdattı A: 1 

Parselasyonu biten araıi getirilecek nu tanımıılardır: Çete Mebıned ... B\l ·•- Sorıhı de onda öcün var ı. 
.. ı 1 dah f ı - 'h · mulatnrr olan hükümler, bu- d hakk 1 d di goçmen er e a az a topraga ı tı- -~ adam bir kaç zaman önce hırsızlık ve ıen e mı a ,, e . 

yac;ı bulunanlara daiıtılmak uıere iı· rün tamarriiyle teıbit edil- yaralama hadıeelerinden dolayı hapM Bayraııı Ali de bt.ltayı aldı ve bk 1 
kan müdürlüğü emrine verilecektir. mif gibidir. girip çıkmış bir sabıkalıdır. defa da o vurarak bqı, &övdeden ayır• cı 
Bu suretle kendilerine toprak verilen Vekalet, kara ve deniz ti- M h dı. 
göçmenlerin eraziye hakun ınikdar ve caret lıonunlcırının clejiftiri· Yapılan ilk tahkikatta çete e - Ölüyü bir çuvala koyarak ıeceyl 
Şekıllcriyle taaarruf edebilmeleri lm- medı öldürenler, kolaylıkla buıunmuı- bekledik Xaranbkta ıl!Uvalı ıötUrerek 1 

l•c•k olan ltülıümleri ii~mn• tur. Bu cinayeti yapanlar, kendı!erini ır 
kanı temin edllmit bulunacaktır. d ~ _, Lf ~ K . . suya attık.,, 
Şimdiye kadar yapılan işleri incell- e 11• 'a&lfmClıııır auır. .,...,. müdafaa mak&ldıle yaptıklarını ılerı Ömor, bu ifadeye itiraz etti ve bir 

yerek hasıl olacak kanaatlerle önü· tayın mart Jevr1eıi toplantı· ıürerek, ve bir çok delıller olması do - yanlıtlık oldufunu söyledi : 
müzdeki yu mevalmi içinde heyetle· anJa. bir çolı mülaim atili layıaile hakikati uzun zaman saklama· "- Ben, dedi. Mehrnedi arkasından 
rin çalıflllalarmın daha verimli ve sü- kanun projelerimiz görüıü- ya çalışmamışlardır · ve haberaiıce vurmadım. O, bıçakla ~ 
ratli olması, tetkiklerde bulunmak ü- lecektir • . . Çete Mehmedin köyde sık konuştu· Ahmedin üzerine saldırmıştı. Kendisi• 
zere Elazığa &itınit bulunan kadutro """'-------------~,,. lu üç kişi vardır: Bayram Ali, Ahmed nl korkutmak için köfedeki baltayı 
fen başmüfettıfi Ahmed SalUı Korur ve Ömer .•. Ahmed, Ömcrin dayıaıdır. kavrayarak UHrine dotru yUrUaıek Is-
tetkiklerini taıııanılıyarak dönmüt VI H lk . k •t a 1 a Vaka ,unu Çete Mehmed, Ahmedin tedim. Bent elimde balta ıörünce Ah· 
hazırladığı raporları umum müdürlü· a evı omı e za •w• evine gelmiş ve konuşmaya başlamıı - medi buaktı ve bıçağılc üzerime Aldır 
ğe vermiştir. Haber aldıfımısa ıöre • • lar. Sarhof olan Mehmed i bir mevzu- dı. O ıamaıı hayatımı korumak için 
önümüzdeki yaz ça119maaı programı- 58Çlml dan çıkan münakaşa neticesinde kız - baltayı indirdim. Fakat batına raetla· 
nın başında Hazar gölü civarındaki e- Halkevi Bqkuıbiından : mış ve Ahmcde küfür etmiş .. dKan do

1
'1c· yacatını ve öleceğini bilmiyordum.,. 

razinin kadaatrOlu ıelmektedir. Bu mekten çekinmiyen bir a am o an önceki celsede bir balta darbe91le 
gölün civarındaki eraıide muntazam 11cl yıllık intibab müddetleri hitam Mehmed, bıçatına davranmak isteyin· insanın 81Up almiyecefi hakkında mü-
bir plana dayanarak yaptırılacak ye· bulmakta olan halkevl komlte Uytleri ce, orada olan ve Mehmedin arka tara- taleası sorulan tıbbı adlt ömerin yap 
ni göçmen evlerile modern bir kl:Sy ku· intihabları aşağıda yazılı gUnlerde ya- fmda duran ömer, dayısını kurtarmak $ok bilyUlr olmamakla beraber, bir bal-
rulacaktır. pılacaktır. Her ıubeye menıub üye ar· için odanın köşesinde bulunan baltayı ta darbeılle adam öldürecek kader 

Kadastro umum mUdürlUğU yaı r.a- • · 'h b kaparak arka arkaya iki defa Mehme- kuvvetli olduutnu·aöyledi • 
:s kadaşlarınm şubelerinın ıntı a gün- · B ki d'" · bl lıuruulı için gereken, tedbirleri •imdi· din başına indirmış. e eme ıgı r Müddei uınuml aordu ı ,.--- ,. lerinde saat 18 de halkevinde bulun- · d' ~ · t 

den alma.ll-a batlamıttır. zamanda birisi enseııne, ıgerı am "- öıotn bk balta vurufilı Ya.ki oı.. 
• malan rica olunur. b bal d ı...-beyninin ortaaına inen u ta ar.,..- duiuna iÖre niçin Uç darbe vurmut--

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde Gümrük 

Muhafua tqkiıatı, 85 kap.kçı, '/47 ki· 
lo gümrük ~iı, 74 kilo lnhiaar ka
çağı, 285 türk liruı, 1 tabanca ile 10 
kaçaksı hayvanı elo ıeçirmittlr. 

(A.A.) 

1 - lubat • aalı kiSyci.Uük vı ar terinin t•irile olduğu yere yığılan Jardır l 
2 - Şubat • çarpmba g&terit ve ld- Mehmedin üıerlne çullanan Ali de son Doktor ıu cevabı verdi ı 

tabsaray ; balta darbeaini vurmu9tur. Bundan "-Vücudun hayat cllıumııı atalet 
3 - Şubat. peqembe ıosyal yardım ıonra üç suç ortağı, cesedi bir çuvala hauası vardır: Bu, sönen bir IQIM"Ull 

"halk dershaneleri, koymuılar, acce olmaaını beklemişler saniyelik parlayıtı gibi çok kma eltnll 
" ortal•tan il ayak çekildikten ıon.. bir hayat eteri göetereblllr. Bu b&di90r 

4 - Şubat • cuma dil tarih ve edebi- ra, çuvalı bir merkebe yükliyerek köe 81Umün valrl olmadıfı zehabını nrlr. 
yat yün epey ilerisine ıitmişler ve nehre Birinci balta darbealnden aoma ikincl 

1 - lubat • cumartesi 111\lse atmıJlardır. l'abt toaadüf, ceaedi tek· ve üçüncü vuruşlar, bunun için yap&l • 

Temel atma töreninden sonra Pro
fe1lSr lgeı Haymer tUrkçe bir nutuk 
aöylemlı ve enıtltUn\ln ehcmlyetinc!en 
bah.etmlftlr. -
Çankın'da yokaullara yardım 

Çoeu~ ~slrK~m~ Kurumundan: ~--••••••••••Ilı.. 
Amerika Birleşik Cumhuriyetleri ' Hukuk İlmini yayma ' 

Nevyork Şehri "Türk Yardım Cemi· 
yeti" geçen cumhuriyet bayramında KIH'umunun 

6 - Şubat • pazartesi IJ>Or. rar köyün lrıy•ma kadar ıUrüklemit mıftır.., 
ve hayvanlarına au vermek için buzları Mahkeme, ielecek celsede phldlerl 
kıran köylüler onu bulmuşlardır. dlntlyecektlr. Kunduracıların istekleri 

latanbul, 28 (Telefonla) - Kundu· 
••• • •• Çankırı, 28 (A.A.) - Yoaullıra 

yardım lti çok ileri gitmektedir. Be· 
lediye befyüz yoksula parasız odun 
dağıtmıttır. İlk mekteblere giden 120 
çocu&a ek hcrıün ııcak yemek veril· 
mcktedlr. 

vakitsiz bir ölüm 
Temyiz mahkemesi reislerinden 

Bay Pabrettin Karaoilanın kızı, Türk 
Maarif Cemiyeti Ankara liıeai talelte· 
linden Refia, henlb on Uç yapnda ol· 
dutu halde 27 • 1 akpmı aut 22 de 
• dört cUnden beri haıtalandılı kan ze
birlemneainden ·vefat etmlt ve dün 81· 
leyin namudan aonra Hacıbayram c&· 

milnden kaldınlarak Ud aene evvel ge
ne pek ıenç yqta 8len abluı Nilüferin 
yanma ı&nUlmUttUr. Muullada hazır 
bulunan ylb kadar mektep ve aınıf ar
kadqlan tarafından huin ıösler ılSy • 
lenmlf, çiçek çelenkler hediye edllmit
tir. Temyiz reiı ve ad ve menıuplann
dan ve adliye erklnından ve menıup
lanndan, bedbaht babı ve anaıınm 

doıt ve akrabalanndan bir kalabalık, 
derin bir hU.Un içinde cenue t8renin • 
de bulunmuılatdır. B. Fahreddinin ve 
allealnln acılannı payl&fır, bataal• dl· 
lerls. 

Kartta ııı ııfırln altında 
29 derece 

Dün Ankarada hava umumiyetle 
kapalı ve hafif rüzgarlı geçmiştir .. 
En dütük ı11 11fırın altında 7, en 
yükaek ııı ıene ııf ırın altında 3 de
receye kadar yükselmiştir. Yurdun 
24 aaat içindeki mevzii yağı!lannm 
bra metreye bıraktıtı ıu miktarı 
Urfada 13, Diyarbakırda 6, Siirtte 1 
kilogramdır. 

Yurdun doğu, cenub doğusu ve 
orta Anadolu mıntakları karla örtU
lUdUr. Karın toprak üstündeki kahn
hlı Slvaıta 10, KUtıt\}'a ve Kanta 22 
Ersurumda 40 ıantlmetreyi bu1mu9· 
tur. Yurdda en dilfük ııılar aıf ırm 
altında KUtahyada 16, Afyonkarahi
urda 18, Slva1 ve Erzurumda 22, 
karata 29 derecedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu namına ver· Bu yıl için tertib ettiti ıerl kon-
dikleri Balodan 1336 dolar 94 sentlik feranılann altıncısını bugün 
bir hasılat elde etmiş ve bunu iane o
larak kurum genel merkezine gönder
miştir. 

Memleketimizin himayeye muhtaç 
olan yavrularına 'karşı bu uzak mem
leketlerde yafıyan karde,lerimizin 
g6sterdikleri yüksek allka ve kıymet
li yardım, ana vatana karşı olan bağ· 
bhklırmı lıbat etmek itibariyle tak
dire f&yandır. Kendilerine tetekkür 
ederlı. 

Ankara Halkevinde 
Ankara Hukuk Fakillteai Profe

sörlerinden B. Sliheyp Ni%ami 
. Erbil verecektir 

Mevzu: idare tekniği 
Konferanslara davetiyeıls her

kea girebilir. 

racılardan bazıları ile köseleciler, deri 
fabrikatörleri .,. ... debbağlar toplanmıı
lar, kundura aanaylinde kullanılan 

derl ve köaele kalitelerinin ıalahı için 
tedbirler konutJDUtlardıt. Toplantıya 
iştirak edenler kanaatlerini 1ktlud 
Veklletlne blldlrecekler ve derl kö1e· 
le unayline bel ballayan kunduracıla
rın ileride iyi mil yapabilecek deri ve 
kösele bulamıyacaklarıııı anlatacaklar· 
dır, 

Dün ağır cezada bu katil davasına 
bakıldı. Ahmcdin kız kardeşi ve Öme
rin annesi olan Fatma, verdiği ifadede 
hlıdileye Mebmedln Hbeb olduğunu 
aöylUyordu : 
"- Mehmed aık ımk blse ıellrdi. Biz 

de bir kötülük yapmuın dlye lateme • 
den eve ahrdak. Ondan hepimls kor
kardık. O ıece de ıeldi. Sarhoıtu. On
dan evel 19len Bayram Ali, Mehmed 
ıellnce ıitmek ı.temiıtl. Bb yalvar · 
dık, Mehmed; Ahmedle ömere belki 
blr fCyler yapar, aen onu bırakmazsın 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııı 

Telefon hastah§ı 
Geçenlerde bir giJn Nevyork ıeh· 

rinde umumi bir telefon lıulübesin· 
den tılelone etmek iıtiyen büyük 
bir Jcalabılık dakilcalarca, battj sa
atlerce bılclemeğe mecbur olmuılar. 
Telefon bosulduğu için değil, içeri· 
de bulunan adam, bir türlü reHptö· 
ra elinden bırakmadığı için, Niha· 
yn beldiyenlerin sabrı • tükenmi~ 
lçeridılci ıdamı zorla dı~rıya çıkar· 
mıf]ır. 

l'alcat bu sefer de bu adam delilik 
alimetlırl göstermeğe, saçmalama· 
ıa baf}amıı. 

Biçareyi telefon odasından tlmar• 
haneye giJtilrmüıJer. Bunu muayene 
~den amerikan mütehassıs doktorla· 
rının raporundan anlayorıunus ki : 

Yer ya:ıündelri yetmiı tarla deli-
111• son asırda bir tane daha ilivı o
lunmuştur: Tele/on haatalılı. Buna 
tutulan adam, tel~fon KördOlO ••· 
man kendini tutamıyaru babire te
lefon• eder ve telefon bqıodaa a7• 
rılırıa buhrana tutu/ur. Tel~fon ıe
ıini duyduğu saman da kındisiadı 
nöbet ve hezeyan baflar. Biyle bir 
hastanın tedavisi için çare, avıllıyı 
tele/onsuı Y'e telefon zilinin n•i K•I· 
miyen bir yerde oturtmak, biJylece, 
ona telefon manisial unııttur.ma.l:· 
tır. 

Tel~fonun ilk vatanı olan Ameri• 
kada Oraham B~I bu ileti iead ed~r· 
ken bu yazdım bir tıkım insanların 
kaçıracatını her baldı besıb etme
mlJtl. 

Yalnn, bu kadar /aydın olan te
le/onun urırı bu .l:ıducık değildir: 

Siı. telefon hııtılığını tutulmuı 
olmayabilirıinis; fakat etrafınızda 

yıvaı yıvq o lllete yalıal•nm•ğa 

baılayanlar, masanızın Ozerindelıi 

telefonu o kadar ilttararl~r ki yısı-
nısı yıumaz, hattA boan, kalıvenisi 
içemezsiniı. 

Keyifli bir ıüniinüzü keyilıis bi· 
tirmeie yol açıa bu sürekli çıngırak 
seslerinin sinirl~riniz üzerindeki te• 
sirine de bir ba§ka telefon hastalığı 
diyemez miyiz? - T. 1. 

l ki. ağaç lılhayeıl I 
Ankara köylerinden birinde •· 

iaç meraklısı bir ihtiyarın aiaçla· 
nm yerlerinden .öküp kendi bal 
ve bahçelerİM clikenlw, bu ite ai· 
nirlenen adamcaiıza demiıler kh 

- Belki bu aiaçlar aeai iatem• 
mitler ele çiti k .. cli keadilerine •· 
fıp bizim bahçeye geçmitlerdir J 

H .. ıuçlu, hem güçlü olan bu 
bat k.........._ İlltİJar HaHd ala, 
mahkemeye YWIDittir. E.elki giin 
Ankarada bu dava görülmeie bat· 
landı. 

Bu mflna...,tle bir hHka aiaç 
hikayesi hatırımıza geldi ı 

Hul 1-iftn biri PQ'lunberlik 
iddia etmit de kendiainden mucize 
iati,....Jere aormuı .1. 

- Ne iaterainiz? Size ne türlü 
bir mucize göstereyim ? 

Yalancı peygamberi clinliyen
ler: 

- Şu brpcla bir ıirü ağaç var 
ya, onlan çağır, buraya gelıinlerl 

Adam, bir çafırmıt, bet çatır • 
mıı; fakat dikili afaç yi1rür mü 
hiç? Bunun ilzerine aahte pey
gamberin af açlara dofru yüriidü
itı görillmüı • 

Soraıutlar t 
- Hayll' ola; nerey gidi)'Ol"lun ? 

Hani aiaçları buraya ıetincek
tin l 

Herif, iatifini bosmayarak ce • 
vaıb •ermit : 

- Kuzum, peygamberler halim, 
aelim, alçak gönüllü olurlar. A· 
taçları çaiırdım, gelmeclilerı ba
ri, ben onların ayafma gideyim. 

Halid alanın komtulan, ihtiya
rın af açlannı katla göz araemda 
çitin bu tarafma yürüttüklerine sö
re, her halde sahte pe1gambscleıı 
daha baskm aabteklr olacaklar 1 

·'Yere oturunu~!'' 

Bir Amerika mektubunclanı "Ko
lombiya finivenitftinin ildıead fa
.ldiltnincle d.a denm adeıbn içeri
J• g1a7et plc üç im talebe gireli. Ylr.-

mi bet yerin hepli de dola olduğu 
için kızlar ayllkta dikildiler. 

Profeaör kendil..U.. Jeri ,&ter • 
cliı 

- v .... otananul 
Kızlar, ıqırddar, bunu ititme

mezliğe geldiler. Profeeör, bir daha: 
- Size yere oturunuz eliyorum, 

dedi. 
Kızlann hala taıkın taşkın baktık

lannı gören profesör tebetiri bırak· 
b; onlara sordu: 

- Bu mekteb ne çıkanr? 
Kızlar cevab verdiler: 

-it adamı. 
Profesör güldü: 

- Oyleyae siz it kadım olamazıı • 
..... Eiw timdi sö1lediiim ıibi yere 
oıurmıuı olaaydınq, bu vaziyet kar
ıııında üç erkek talebe, üç centilmen 
kalkar, ıize yerlerini verirlerdi. Hay· 
dl bakalım, biraz iı lcadnu olunuz '" 
yere oturunuz.-.'' 

Bizim eıki edebiyatta : 

Hlk ol ki Huda mertebeni 07li7e ili 1 

Di1en bir mı1ra vardır. Bu mq • 

run Kolombiya üniveniteainde bir 
ikbıad profeeörii tarafından uri ,. 
kilde naııl izah ve tıefair edilcliiini 
görüyor musunuz? 

Alman uıJulii. ayak! 

Roma'dao selen bir telpaf, Bay 
Hitler, balyayı siyant ettiii unyın, 
öninden seçecek italJU ulaırl..i
ain alman uıulü ayak atacaldanm 
bildiriyor. 

Hayret edilecek bir teY ct.till Za
ten ild millet, epiyclir Wn"Wrlerine a
pk ~ bala1 _1 __ ımT 

Ruhsat almadan dllkkinmı 

• açan •tÇJ 
Hikim, aıçı Abdullaha aordu ı 
" - Peki, itin lyl gldiyomıuf. Pazar 

günü de miltterin varmıt da neden be
lediyeden dükkan açmak için ruhsa
tiye almadın?,, 

Abdullah yutkundu: 
••- Bilmiyordum, ruhutıiye alınma-

11 lbun ıeldiiini bilmiyordum.,. de
di. 

Halbuki ilk ifadesinde, cumartesi 
günü ö~leden sonra devlet daireleri
nin kapalı olduğunu unuttuiunu ıöy· 
lUyordu. 
Zabıta ıııeıııurlarmın. tuttukları •

bıt okundu: "§ehrimizin itfaiye mey
danı civarında qçılık yaparak icrayı 
ticaret eden 302 doğumlu Abdullah 
pazar tatili kanununa muhalif olarak 
ruhıatiye almadığı halde dilkklnmı 
açık bulundurduğundan ve toranlara 
hakiki olmayan bir kü,ad reami kllı
dı ibru ettiği ihbar edildiğ.iııden p
çen puar pnü yapılan blr ar.,tırma
da, Abdullahın dükkinının. rubsatau 
olarak açık bulunduiu teabit cdilmit 
olduiundan .. "'' 

Hakim, tekrar sordu: 
"-Şimdi ne diyeceksin?,, 
Abdullah, gelen memurlara delil 

de, kendisini çekemiyen dükkln kom
tularının pklyette buluntnatn1ları i
çin, ver&i 'makbmunu, ruhaatiye ılbi 
&ôeterdııini itirtf etti: 
"- Bir cahillik ettıim. Kötü niyetle 

yapmadım. Allaha ,Ukür işlerim iyi 
&idiyor. Belediyenin iıtediii parayı 
vermekten çekinmem,, dedi. 

Fakat ortada, Abdullahın pazar ta
tili kanununun hükümlerine aykırı 
harekette bulunduğu, hem tutulan sa
bıt, hem f&hidler, hem de kendi itira
f iyle teıbit cdilmiıti. 

Ve pazar tatili kanununun onuncu 
maddesi mucibince kabili temyiz ol
mak üzere 5 lira para cezaaına mllh
kUın oldu. 

Tarsus müddei umumisi ve 
müstantlğl vazif elerfne iade 

edildiler 
Evelee görülen lüzum üzerine velri

let emrine alına.n Tanua müddei u
mumi ve müatantıkınm vaziyeti üze
rinde Adliye bakanlığının tetkikleri 
neticelenerek tekrar va:ıif elerlne iade 
edilmitlerdir 
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Van Zeelandın raporu 
Sabık Belçika bat vekili V aa Zee

laııd unn zamandaaberi beklenilen 
~Porunu İngiliz ve fransız bükümetle
l'lrıe vermiı ve bu devletler de Milletler 
Cemiyeti konseyi Cenevre' de içtima ~t· 
inek Üzere iken raporu netretmitlerclir. 
Van Zeeland'ın, raporunu, lngiltere ve 

Van Zeeland raporunun Paris 
Londra, Vaıingtonda Akisleri 

._ınynıı ittifak we 

dostluklır1 •kkındı 

B. Goga bir 
tavzih yaptı Franaa'ya venneıine aebeb, raporun Pariste 

" lbevzuunu tqkil eden meseleyi tetkik 
9tınek için bu iki bükümet tarafından 
ta~ edilmeıidir. Bir sene kadar ev· 
•el, İngiliz ve franıız bükiimetlerinin o 

• zaııı.n batvekil olan Van Zeel.and'a 
•et-dikleri vazife ıu idi: "Kon ten~· 
1111 ve dünya ticaretini tabdid eden dı· 
ier tedbirlerin kalclınlmaıım temin et· 
inek için muhtelif memleketlerde tel· 
lôkat yapmak" 

Paris, 28 (A.A.) - Salahiyetli fran
sız mahfilleri, Van Zeeland raporu 
hakkında hiç bir tefsirde bulunma
maktadır. Filhakika, bu mühim vesi· 
ka, çok az zamandan beri bu mahfille
rin elindedir ve bu zaman, hakkında 
tam bir fikir beyan edebilmek için hiç 
de kafi değildir. Sabık Belçika Ba_ş
bakanının ortaya attığı meselelerın 
genişliği ,her mesele. hakkında .bir v~-
iyet alınabilmesi içın, muhtelıf sala

~iyetli bakanlıklar arasında bir kon
sültasyonu elzeın kılJD;3kta~ır. Ayr!ca 
Fransa İngiltere ve Bırleşık Amerıka 
arasında bu hususta müzakerelerde 
bulunulması da pek muhtemeldir. 

Bununla beraber, her ne olursa ol
sun, B. Van Zeeland'ın vücuda getir
diği bu mühim ve naz~k çal~ş~l~rm 
neticesi Pariade umumıyet ıtıbarıyle 
çok büyük bir sempati ile karşılan-

mıttır. 

Milletler Cemiyetinin bu itlerle 
8'etıul mükemmel bir ekonomi ve fi. 
aaıaa bürosu varken, insiliz ve framız 
lriiküınetlerinin bu iti Vp Zeeland'a 
~leri o zaman hayretle karfılan· 
baıfb. Ve sarib sibi görünen bu hare
ketin sebebi izah edildiği zamandır ki 
'Van Zeeland raporunun tümul ve ebe
lbiyeti anlqdacaktır. f qiltere ve fran· 
... Almanyanm ve ltalyum ikbaadi 
0 barfi aiyasetlerini, gerek dünya ikbaa• 
diyabnın kalkmmau ve gerek aulb ba· 
laın.ndan tehlikeli sönneie bqiamlf • 
t.rd.. Bu devletleri bu aiyuetlerinclen Berlinde 
9azaeçinnek i · Milletler Cemiyeti 
lcadro;u içind!°'.intilec:ek her teıebb,! Berlin, 28 (A.A.) - Van Zeeland
te ltaıya'nm ve A)manya'nm yanatDll· ırı raporu hakkında önümüzdeki şu
~acaldanm bildiklerinden tetkiıa.tı J<t.tın -on beşinden evel resmi ve sala-
Cenevre tetkilitmdan ayn olarak Y~ '.iyetli ağızdan yapılmış herhangi bir 
IQa11 lüzumlu prmütlerdi. itte Vıın 1 beyanat beklenmemelidir. Berlin siya· 
Zeeland miaiyonunun hedefi bundan si mahafili, raporun doğrudan doğru
İharetti. Van Zeeland'm ente~y~nal ya alakadar servisler tarafından ince
töhreti haiz bir ikbaadcı ve maby~. ol· den inceye tetkik edilmekte olduğu
daiuna tüphe yoktur. f ~t ~n ı_nut: nu bildirmektedir. Bu tetkikin ilk he
haaua ikbaadcılan ve maliyecılen bır deflerinden biri, bu raporun ne dere-

Bay Van ZeelanJ 

ginliğin izalesinin ve binnetice Avru
pa ekonomisinde iyiliğin avdetinin 
ihtimali yoktur. 

Vaıingtonda 

Bükreş, 28 (A.A.) - Romanya ga
zeteleri, B. Girgini Gayda'nın Popolo 
d'İtalia gazetesinde B. Goga'ya atfet
tiği "Romanya, halen mevcud itifakla
rını derin surette değiştirmeksizin ye • 
ni dostluklar aramaktadır." tarzındaki 
beyanatı yalanlıyan bir baş vekalet teb
liğini neşreylemektedir. Başvekil Goga, 
B. Gayda'ya, hakikatte aşağıdaki tarz
da beyanatta bulunmuştur:"- Roman 
ya, bugünkü dostluklanna ve ittifak
larına katiyen hiç bir halel getirmeksi
zin yeni dostluklar aramaktadır." 

Bulgaristanda kabine 
krizi devam ediyor 

Sofya, 28 (A.A.) - Başbakan Köse
ivanof, bu sabah kıra) tarafından ka
bul edilmiştir. B. Köseivanof, bir aaat 

Vaşington, 28 (A.A.) - Van Zee- kadar kıralın nezdinde kaldrktan aon-
Iand raporu, Amerika Birleşik devletle- ra, saraydan çıkarken gazetecilere de
rinde ihtiyatkar bir sempati ile karşı- miştir ki: 
lanmıştır. Burada bilhassa iyi bir gözle "- latifa etmiş olan Maliye balca. 
görülen cihet, raporda nazarı dikkate nı B. Barof'u, Plevne mıntakaaı direk
alınan usullerden ziyade varılmak iste- törü B. Nikeforof istihli.f edecektir.,, 
nilen neticelerdir. Hükümetteki kısmi değifllle, niha-

Amerika birleşik devletlerinin işti- yete ermiş gibi gözükmektedir. Maa
raki ile bir beşler konferansı toplanma- mafih siyasi mahafilin fikri, dilfünce 
sı fikri, daha ziyade kabul edilmiyecek farklarının hala devam eylemekte ol
gibi gözükmektedir. Zira, Amerika bir· duğu merkezindedir. 

-

Yunani•tan BQfbakanı 
Bay Metakıu 

. ,, 

Yunanistandaki 
hükümet darbesi 

tesebbüsü 
Atina, 28 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: Gazeteler, memleketi isyana 
tefvik eden beyannameler dağıtmak 
suretiyle memleketin sük\1netini boz
mağa teşebbüs eyliyen bazı eaki poli
tikacılar hakkında hükümetin aldığı 
kararları tasvib eylemektedir. Gazete· 
ler, baflJlakalelerinde, bu temizleme 
işine devam olunmasını istemekte ve 
bu eski politika müflislerinin, hiç bir 
esasa dayanmıyan bof tenkidlerde bu-
1 urunak auretile sükun ve itimad için
de yapyan milletin Jimdiden ıemere
lerini görmekte olduğu faaliyeti ka
patabileceklerini sanmak yanlı, zeha
bına kapıldıklarını tebarüz ettirmek
!e~r. Arzularını yerine getirebilmek 
ıçın bu adamlar, komünietler ile dahi 
işbirliği yapmaktan çekinmemif)erclir. 
Gazeteler, tahrik yapanlara karşı bir 
şiddet devresi açan hükümetin bu ye
ni hareketini tasvib eylemekte ve bü
tün Yunanistanın sükUn içinde ve 
birleJmif bir halde, milli hükümet ta· 
rafında yer aldığını bildinnektedir. ~,.._ topbyan ve en ı_nükemmel te~ni~ ceye kadar Almanya tarafın~n kab~l 

ile mucebba olan Milletler Cemiyeti edilebilir bir hal sureti teşkıl eyledı-
İlrtıaad ve maliye komitesinin, bu tet • . . • 
l..!ı_. du-- daha· • • ğinin anlafılmasıdır. Berlın sıyası ma· 
...ab Van Zeelan uan 

1~ yapa hafilinin tebarüz ettirdiğine göre, Al-
bilec:eiine .de tüpbe )'~ta: lnaiJtere ve manyanın istekleri mütcaddid defa 
Franaa, Milletler Cemilyetin~en uzak· bildirilmiştir ve bunlar arasında müs-
.,.,,.kla Almanya ve talay Y~ konae- temlcke meselesi de mevcuttur. Ber
aayon yapıyorlardı. Sabık Belçıka ~ • tinde hassatan kaydedildiğine göre, 
•ekili, Amerikaya sici.ek Rooaevelt ile müstemleke meselesinin daha önceden 
temaı etti. Ve dikkate deiw ~· Avru- halline gidilmekaizin Avrupada ger-

)eşik devletleri, Avrupa memleketleri Nitekim Bafbakanın yaptığı bu be· 
ile hiç bir ekonomik konuşmaya girit- yanattan sonra Adliye bakanı B. Oz
mek istememektedir. Mümkün olan tek nianof da istifa etmiştir. Gerek B. 
işbirliği yolu, diplomatik yol olabile • Oznianof'un halefi gerek maliye · ba
cektir. kanı B. Barof'un halefi muhtemel ola-

B. Hull, gazetecilere Van Zeeland rak bugün öğleden sonra resmen ta· 
raporu hakkı~da ya~ığı be~~?~tta, B. j ayyün .e~cektir. . 
Van Zeeland ın tetkik eyledıgı t§e fay· Bu ıstıfaların aebebı, bu iki bakan 
dalı bir yardımda bulunmuş olduğunu ile sabık Harbiye nazırı general Lu· 
bildirmiş, ,fakat raporda teklif olunan kof arasındaki te~üddür. 

Atina ajansı, bazı aabık aiyaailerin 
son zamanlarda ortaya çıkarılan hare· 
ketleri ile kıralm hayatına auikast ha
zırlamakta olduklarına dair bazı ya
bancı gazetelerde çıkan nefriyatı katı 
surette yalanlamaktadır • 

hal suretleri hakkında fikrini bildir- Sabık Harb bakam General Lukof 

.,.·~ ..... pldifi uman, Belçıka ima- , 
mekten imtina eylemiştir. tekaüde sevkedilmiştir. 

Cenevrede konuıulan 

Hatay işi 
SON POSTA'da Muhiddin Bir-

gen, Cenevrede tekrar koo"f'.....__· 
ta olan Hatay davi.mızın ne kadar 
aarih bir hakkımızın müdafaasını teı
kil ettiğini anlatarak diyor ki: 

''Milletler cemiyetinin bünyeain. 
de, üstünde oturduğu temellere ve 
cebinde tqıdıiı kanunun kelimeaU.. 
ve ruhuna bakıldığı uman da bu ela.. 
va aade haklı degil, tabiidir. Biz 1Mıı 
tabii hakkın zaruri neticelerini sör
-- üzere tabü olduğu kadar da a
ruri olan müdafaa vazifemizi yap .. 
)'OrUZ. Neticeyi de ıu sünlerde gön
ceiiz: Ya Hitler, Mu.olini ve onlarla 
beraber olanlarm dedikleri doira • 
dur; bu takdirde milleti• c:emiyelıi. 
yalnız bazı memleketlerin menfaat· 
lerinden mülhem olan hUMllİ bir ı.. 
fek.kül demektir; yahud da, dünya • 
da yqa:yan milletlerin tabii baldan
nı zaruri neticelerine baiLamaya ta
raftar olan bir bak ve ad&let m\İel • 
seaeaidir. Cenevre tetekkülünün bta 
iki esutan hangisine daha batla ol • 
duğunu g&tercek alimetle~ ba 
giinlerde konaeyin v.-ecii karardaa 
anlayıp barektimizi ona söre taa
zim ecleciiz. 

Biliriz ki Cenevrenin verec:ii ka • 
rar, orad bakim olan umumi nizam. 
dan ve umumi ruhtan ziyade F......._ 
nın alacaiı tavra da bathdır. Şimdi,. 
kadar daima sördük ki Paria batlra 
türlü aöyliyor, Berut bqka türlü ya· 
p170r. Pariee ~öre f ranaa cloettmua.. 
dur; Berat'• söre Türkiye Fr~ 
DID diİpnamdll'. 8a iki türlü SÖl'Üf 'ft 
iki türlü aala)'lf, ıimdiye kadar biısi 
hayli yormUf ve hat.ta rencide eıtmit
tir. Biz ne franaa'nın, ne Suriyenia, 
ne de kimM1tin düpnanıyız. Biz, mil
letler arasında bak ve aclaleıt fikri • 
nin ~. Kim bu fikrin ale;rbin
de bulunur Ye bu prenaibi ihlil ed.... 
se, b~ onan ~z Ye o aa.
man sücümümn yettiii kadar dava. 
mızı JDUMa •• maddeten müdaN& 
edwia., 

Daima ~ ettik. timdi s-. 

L Leopold, beyanatta bulunarak, dünya -------------------------------------------

Almanyada nazizmin 
yddönUmO 

IÖJ'&İ1'.-. ı sa Hatay türlderinin. 
diierlerile birlikte ralah •• aaadeti
ni İlti,waa. 5'*iJW1İ aiicendirme
mek, Framayı koc:ıunclurmamak içia 
bir takım fedakanıklar 7aptık; Ha
t&Jlll ilhakını iltemeclik. Ancak o
•- mıiidm:ltıke balbde u'=Hms, 
bir türlü Parieteld s.ait sGritlü ot.o
riteain emri akma ~ miİıl
temlekecilerin Hata11 o)'UDCak sibi 
lmllanmalanm tecYia .......,... Ba-

ikbaacliyatile meıgul olmak ve değiıen 
:ıama0m ihtiyaçlarına söre vaziyetleri- Macar naibi Hortinin .u adapte e11m1r ~ -o .... ..., 
Uimi ve müstakil" bir enternaqonal 
elconomi heyetinin tetkilinden bah-
1etti. Anlqdcb ki lqiltere, Belçi
ka bqvekilini, ve kıralım vasıta olarak 
lnallanarak, Milletler Cemiyeti ikbaad 
,,.. maliye komitesini rafa koymak ve 
onun yerillQ Almanya ve 1 talyanm da 
İttirikiyle yeni bir enternuyonal be

Va110va ziyareti 
Budapeıte, 28 (A.A.) - Macar ka· 

moyu, Naib Horti'nin yaland Lehis • 
tan cumhur bqkanma yapacağı ziya • 
reti büyük bir alaka ile mütalea etmek
tedir. B. Horti evveli Krakovi'ye gide
rek Vaval ıatosunda miaafir kalacak ve 
ıerefine bir balo verilecektir. Ondan 
sonra Sialoviza ormanlarında cumhur 
bqkarunm misafiri olarak iki gün av
lanacaktır. 

'Çine 200 tayyare ve 600 
tank gönderildi 

Berlin, 28 A.A.) - Almanyada B .. 
Hitlerin iktidar mevkiine gelitinin 
befind yılclönilmtl 30 IOn kiDunda t6-
ren)e kutlanacaktır. 

Saat aekisde nui tefkjlttı bando
ları bütün fdırl dolqacaklar, saat 
g da Dr. Göbbela bir nutuk verecek, 
aut 10 da B .• Hitlerin önünde bir ge
çid reemi yapılacak aat 11 de aım.ı 
milH mük&fatmı ır. ..... nıara aıipn
lar verilecek. pce uat ZOde de bir t. 

Jet trum.k tasavvurundaclır. 
itte bir seneden beri Van Zeeland 

eözcle ikbaadi arattırmalar yapmakta· 
dır. Hakikatte ortada tetkik edil~ 
lbeaele yoktu. Bu arqtırmalan Millet• 
ler Cemiyeti organi olan beyet cima 
derin ve daha nriikemmel yapmıtb. Ve 
bu hakikatleri bilmiyen politika adamı 
lraımams,tır. Doğru.u Van ~land''!' 
•azifeıi Almanya ve 1 talya'yı ıalcandil 
ehnekt ' "L--tti. Sabık bqvekil Al· en IDftl'"C • • tli 
lbanya"ya siderek orada ~ye 
•daoılarla temaa etti. Burada ıyı kab~ 
aördüıiü anlaııhnaktaclır. ltalyadaki 
lrabulü o derece samimi olmadı. f~t 
LıaiJı.e daha çok Almanyaya ebeau· 
Jet vcnnektedir. Yirmi dört aaatte ya· 
Pılacak bir İf üzerinde guya bir ~e 
11iraftıktan sonra Van Zeeland busun 
rllporunu vermİf bulunuyor. Bu rapor 
buaüne kadar bilinmedik bir takım ha· 
kibtıeri meydana çıkarmaktan ziyade, 

DIJ bakanı B. Kanya da naible ıeya
hat ederek B. Bek ile görüfmelerde bu
lunacaktır. 

Lehistan dış bakanı, U jnemzedek 
gazetesinin muhabirine verdiği beya • 
natta, bu ziyaretin henüz Tuna havza· 
smda banJın ve iki memleket araım • 
daki işbirliğinin kuvvetlenmesine hiz • 
met edeceği kanaatini bildirmiştir. 

Yeni mıs1r kabinesi 
itimad reyi istiyecek 

Kahire, 28 (A.A.) - Sözüne inanı· 
Jır bir membadan öğrenildiğine göre, 
yeni batvekil Mahmut Pata, 3 şubatta 
parlamento hu~uruna .. ~.ıkarak itimad 
reyi istiyecektır. Hükumet progra
mında, ınikdarı 40 bine ç~karılac~ o: 
lan nizaıni ordunun gcnıı takvıyesı 
bilhuaa ınühi.ın bir yer alacalctır. 

=:.__L · · pmrük ve kambiyo tabdi-
a.a ıçın . edb' ı .. dab kontenjan sibi t ır ere muraca-

Sanghayda Japon sansörü yüzünden 
hadiseler birbirini takip ediyor 

Londra, 28 (A.A.) -Royter'in Pekin'den iyi menabiden haher 
aldıima aöre, Sovyetler Birliiinclen Çin'e 600 hücum araban Ye 
200 sovyet tayyare.i gönderilmiıtir. Bir çok İKİ ekipleri, So.yet
ler Birliii ile Çin araıındaki münakalib · kolaylqtırmak üzere 
.Sinkiang yollarını tamir etmektedir. 

Samür yüsünden hôdiaeler 
Şanghaydan gelen haberlere göre, 

japonlarm bu fehirden çekilecek tel • 
graflar üzerine aanaür koymaları iize
rine bazı hidiseler olmuıtur. 

Bu sabah japon sansür memudarı -
nm bulundukuarı büroya bir bomba a
tılmış, fakat nüfusça zayiat olmamıt-
tır. 

İngiliz general konsolosu, ticari 
telgraflarla guete telgraflarına un· 
trilr konulması yüzlinden timdiye ka· 
dar üç defa proteatoda bulunmuıtur. 
Gerek çıkan hadiseler ve gerek yapı· 
lan protestolar neticesi olarak, ticaret 
telgraflarının çekilmesi için bazı ko
laylıklar gösterilecektir. 

Amerika' nın pro~ıtoları 

bilrledikten sonra bir kaç güne kadar 
Çine avdet edeceklerdir. 

Puko • Tienı.ln lıatıur'Ja 
Çin menbamdan gelen telgraflarda 

Puko-Tientain 9imendilfer hattında 
vaziyetin llaldn olduğu bildirilmekte
dir. Japonlar, çinlilerin yaptığı çete 
harbleriyle uğr&flllakta olduklarından 
timcli yeni bir ileri harbine tetebbiis 
etmemektedirler. 

Japonya çimlen lluminat da 
i1Jtiyecek ! 

Tokyo, 28 (A.A.) - Mebusan mec. 
liainde bir mebusun sualine cevab ve
ren hariciye nazırı Bay Hirota de
mİftİr ki : 

.. J -: aponyanın Çinden iıteyeceği 
tumınat, yalnızı bir harb galibine adet 
olarak verilecek tazminatı değil, fakta 
aynı zamanda japon tebaalarının za
rar ve ziyanlarma mukabil tavbatı 
da ihtiva edecektir.,, 

nma hariciacle .._ fe1İ yapu'IS " 

-~lmllal----" 
SU ŞEHRi YALOVA 

ner alayı yapı1acalı:tJr. Jtaittat-a JO CUMHualYErte r- Nadi 
eon kanunda topJmya çafnlacalı J'&al70" .l 
~ri de bu pıoıramla tebib edili- "Dön bet :rıJ i11ce ~ tel Ata· 
IDlf oluyor. türk'ün el koJmui1e ,..i bir ha~ 

Sovyetler birli§inin 
193 7 büdçesi 

MoeJcova. 28 (A.A.) - 25 kinunu
lalli tarihinde yaptığı bir toplantıda, 
halk komiserleri mecliei 1937 büdce-. . , 
•ının 1936 büdceeine nazaran varidat· 
ta yüzde 14.8 ve mauri{te yüzde 14 9 
bir fazlalıkla lcapatılllllf olduğu;u 
müphede etmif ve 1938 büdcai pro
jesinin ilk milzakereaini yapnııttır. 
Maliye halk komiserliği tarafından 
verilen proje, 1937 bildceaine nuaran 
mühim fazlalıklar ıöatermektedir. 

Meclis, bilahare, devlet plinı ko
misyonunun atatüaünü ve te9kilitmı 
müzake~ etıniftir. 

kazanm.eia batlallUf olaa r.-.. 
bpbcalan o umandan beri bir an Jııi. 
le ark.ua bırakı~an bir taka. fik. 
rile mod.-n bir • ,.ı.ri olmaya clot
nı adJm atmakta deYam ede ede m. 
~et &a"i bir bpbca olmanm ilkte. 
aiaatmı elde elmİf bulunuyor. AYna
pa'da .,,.ıini aördiiiümiiz halDlııi 
bir au tebrinin tekimülii biraa da sa
...... meeeleaiclir. Hiiküımetia pçea 
;,az mecliat• ıeçirdiii bir kammla 
bir taraftan Y aloYa ıu tebrindeki ..., 
zinin bu deYi beldeaine tebaiai, dit• 
taraftan onda İnf&&l yapaca.ldaa 
meccanen toprak teıffizi ıibi ... .ıar 
konulmuttur. Şimdiden buralarda 
İDfUl yapmak için arseliır taleb edil-

meye batlannut olduiunu IWllDam.. 
yetle Öğrenİ)'onaz. Ba ,.al intaat 
biltabi aal&hiyetli bir müteıha ... ta· 

Teruel h • d rafından teabit edilecek plina t ... • ' cep esın e fik eclileceiindea önümiiade hiM 

(Baıı 1. iaci sayfada) 

tillmü9tür. 
İki gündenberi, havanın müaaid ol

mamasına rağmen, frankist tayyare
ler büyük bir faaliyet göstermi9ler
dir. 

doiru selecek yıllar imticladmca 
Y alOYa kaplıcaları etrafmda o.......,. 
lar, parklar içinde •illalardaa. otel· 
lerden, pamiyanlardan mürekkep 
yepyeni bir tehir cloimaya bql&J'&• 

lnıiltere ve f ranaa'mn, Almanya v~ 
İtalya ile anlqmak için ileri aürdüklen 
~ bildinneıi itibariyle enteresan
dır. Çünkü Van Zeeland'm teklifini, 
Fransa ve bilbaaaa lngiltere tarafından 
il•ri aürühnüt bir teklif olarak • kab~ 
etırıek lizrmdrr. Ajanı baberlenne so
l'e, sabık batvekil entemaayonal itbirli· 
İinin otartiden daha iyi olduğunu • an• 
1•ttıktan aonra kontenjanlarm ye diler 
labdidatm haf"ılletibneainİ teklif et

lbektedir. Bu, Milletler Cemiye~ 
belki ele •· defa tekrar ettiii bir baki· 
.__ )'UZ • bi 
-ettir. 1927 senesinde, yam 00 r ae-

t ;._k zarureti karfıunda kalımıJar.. 
~~Bugün bu vaziy~ti ~iuran aebeb
lerin zail olduğu iddıa oledilemez.bi . Fakadırt 
zail olaa da ortada ~ .. up tti var . 
ki bu, eski rejime ıen dönmeie manı· 
.;, B da her memJekette tahdidatın 

· u iktıaadi tqebbiiıler etrafın • :::!':.,..tlerdir ki bunlarm Jikidaıi· 
bi kriz doğurabilir. Bunun· 

Sanaür meselesi yüzünden ingiliz
lerle aynı zamanda protestoda bulun • 
muş olan amerikan konsoloeunun yap
tığı bu tetcbbüaten başka, Amerikanın 
Tokyo büyük elçisi de japon itıali al
tında bulunan tehirlerde amerikan 
sınırına karır japonlarca gösterilen 
mubalataızhğı protesto etmittir. 

• ')anghay' daki I tal yan müda/oo 
bölgeıine bomba atıldı 

Japonya ne -.ıman harb 
ilan edecek? 

Tokyo, 28 (A.A.) - Meclis büdce 
komisyonunda, Prens Konoye'den ıu 
sual aorulmuıtur: 

Madrid ceplıuinde 
Navalkarnero, 28 (A.A.) - Madrid 

cephe.inde faaliyetler ıörülmektedri. 
Madridin batısında, Naıyonalist top
çusu askeri hedefleri bombardıman 

etmiftir .• 

caiım söreceiiz, ve Wzim hakiki Y .. 
lova au tehrimis, latanbulun y...._. 
ımda cennet bir tehir olarak itte 
böylece tekimül etmit olacaktsr . 

Yalova au tehrini oldum ol...,.a 
ormanlık zeqin bir tabiat dekoru 
kucaklamıt bulunmaktadır. Kaph· 
calardan deniz kıyuma kadar olala 
cadde etrafında dahi oımualar, 
parklar ve Yillalar ricuda seJeceiial 
dilfünüyoraak, Yalova MI tehftaİa 
peyderpey ne emaal.U bir bedia ola· 
catım daha iyi anlarız. Y aloYacla İ9-
tirabat Ye tedavi kürü seçirenleria 
iaterlerse on dakikalık bir otobiia ... 
ferile deniz banyolarından da Utifa· 
de edebilecek olmaln bizim au tela • 
rimiain kı,metini kat kat yükselt. 
cektir, Devletin himmetile böyle 
parlak bir iatikbale hazırlanaa ba 
süzel au tebriınizin timcliclen - " 
Akay •apurlarile beraber - lataa • 
bul tehrine mal edilmesi tekarrür et• 
mit b•-·· ela lataat..a için bl. 
..... hz 7 

Qe enel, akdedilen enternasyonal kon
feranata bütün devletler, ıümriik tah· 
didatuu bafifletmeie ittifakla karar 
•erınqıerdi. Bundan aoara bu ~dida· 
lıll kötülüğü 1933 Londra cihan iktıaad 
•e ınaliye konferansında bir defa daha 
tebarüz ettirildi. fakat bu ~~ 
batta belki de devletlerin kendilenne 
~ tahdidat sittikçe aiJrla!mııtır. 
Bunun neden böyle oldufunu izah e_t· 

··---~t.nn 
lbelc, enternaayonal ~--
IMiJ'iik harbtan sonraki tarihini y~· 
tı.. A--ta • A '----ızbk ve emnıyet• 
. · --t uyaaı .... - • ne) sa• 

aizlik -liVftr. Sonra harbtan e 
·- ı- . t ınem· 

llayj sahaamda seri kalan zıraa 
1-'- ti • • d'' trı"'-..: .. : kurmak ye .'Clle enmn, en uı ......... ef9bbüıle-

•nkiıaf ettimıek yolundaki tmemleket 
ri gelir. Ziraati ilunal eden • t _:_ enure ...... -

yonu ayn r onal • 
la beraber, bu sabada ~~teraaaY .Jf • 
birliğinin temin edece&'! faydalar yok 

deiiJdir. . 
fakat, biz bu Jr.arıtds ekonomı ve 

mali probleminden ziyade Van Zee
land ~un politik tümulü ile ala· 
kadarız. Huliaaaı tudur ki, lngilt~9: 
fatiıt devletlere bir def~ d.aba elli~ 

tı or. "Milletler Cemiyetıne se mı· 
uzay • "d ela yonunuz; Milletler Cemiyeti? ~ • 

da .wu.ii ... Jim", eliyor. "iptidai mad· 
tan ·-· _,.._ • edel" " 
de iatiyonunas; bunu, teman ım. 
"Krediye ihtiyacınn vardır; bunu da 
yerelim." 

Şanghayda Enternasyonal mınta. 
kanın İtalyan müdafaa mıntakaaına 
iki bomba atılmlf ve bombalar İtalyan 
nöbetçiler tarafından muhafazaedil. 
mekte bulunan bir japon iplik fahri· 
kasının kapısı önünde patlam.IJlar· 
dır. Kimseye bir ICY olmamıt ve kim· 
se tevkif edilmemiftir. Bombaların 
fabrikaya mı, yoku nöbetçilere mi a
tıldığı anlatdamamıftır. 

Japon elçüi Çirulen ayrıldı 
Japonyanm Çin elçiai KaW.goes 

bugün Japonyaya hareket etmiştir. 

"-Çin'e harb illru, Japonya'nm 
Çan Kay Şek hüldimetini tarumadıfını 
teyid eden 16 kanunusani tarihli hükU
met deklarasyonu ile teanu tCfkil et • 
mez mi?'' 

~· Konoye ıu cevabı vermiıtir: 
- Çan Kay Şek'in kuvvet tedarik 

etmesi mümkündür. Japon'ya, ç· d ilh' ın e 
m ım mikdarda kuvvet bulundurma-
ya mecbur kaldıfı takdirde harb ilinı 
zaruri olabilir." 

Çingtao' dıa 8akahm Almanya ve ltalya lngilte- Çinin Japonya elçiıiHsuhibying de 
tarafı dan, fakat Van Zeeland'm ai· j bu sabah Hongkong'a gelıniftir. Se- Tokyo, 28 (A.A.) - Japon deniz 

~ 
1 

n lan ı.a ciayetİ naııl telikki e- fir tayyare ile Hankowa'a .gidecektir. efradı bugün Çingtao sokaJdannda bir 
~? 1 Tokyodalci Çin 1efaretinde kalan geçid yaplnıf, difer taritan da · 

A. f. ESMER 1 bir kas memur ~ ......, mil· ~elori ~ iMdaı.dl ,~ 

J' asiyeı çıkma.sa mı giriyor? 
Kendaye, 28 (A.A.) - Royter bildi· 

riyOI': Teruel cebhesinde çıkmaza ben
ziyen bir vuiyet mevcuddur. Hududun 
öte tarafmdan gelen haberlere göre, 
naayonalietlerin kati darbeyi indir· 
mek için te19bbüaleri bir haftadır bek· 
lenmektedir. Bu darbenin niçin gecik
tiği bir aır halinde kalmaktadu. Hiç 
f'llphe.ız Franko kuvvetleri umdukla
rmdan çok fazla mukavemetle karıı
l&fllllf olacaklardır. Şimdi, Teruelin 
krymetıi her 19yden önce bir haysiyet 
meeeleai haline ~elmit olmmındadıı-. 
Ve bunun içindir ki, sonuna kadar mil· 
.W. \n*'llb .-. llld'zr.a.di&. 2 ... 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: Ceairen: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Gorna Dubnik Ayın otuzunda 
düşman tarafından işğal edildi 

idi. Asya tarafındaki harb hareka- maksadiyle yapılmış bir taarnız ha 
tının alm yazısı da bu şehrin alaca- reketi sayılabi:irdi, fakat muvaffak 
ğı vaziyete bağlı idi. Ba ıehir İç.İn, olamamıştı. 

bundan önce de bir takım kanlı Aym otuzunda DoJna Dubnik 
çarpışmalar olmuştu. Şimdi, .A3ya- düşman tarafından işgal edi'di. 
daki türk ordularının mukadderatı Aym otuz birinde Vid kÖprü
bu şehrin düşüp düşmemesine bağlı sü tarafından general Gurko'nun e
bulunuyordu; Avrupa da Plevneye linden kaçıp gelen bir kaç türk as
bağlı olduğu gibi. keri, 24 ilktetrinde Gonıa Dubnik'-

1 
İn, alındığını, 28 ilkteırinde de Te-

Qnbİrİ nCİ fosil liş'in üç saat bombardımana maruz 

Muhasara 

kaldıktan ve 2800 mevcudundan 
1800 ünü yaralı ve ıehid olarak 
kaybettikten ~nra teslim olduğunu 
bildirdiler. Düşman, altı tabur ve 
dört tarafınditn müdafaa edilen bir 

(25 ük teşrin - 9 ilk kanun 
1

1877) mevkii zaptedebilmek için on altı 
11kteşrinin yirm.i bqüıde nular, tabW'la yetmit iki top kullanmıştı. 

Plevnenin garbinde yeni kurulmut Kumandan Hakkı pafa, burada bü
olan tabyaları, bilhassa Pertev tab- yük bir yararlık göstermiş, fakat 
yasını bombardıman etmeie batla- düşmanın bu kadal' iistii:ılüğ:; kar 
dılar. Bu bombardıman, ufak fası· şmnda baa eğ'mez... mecbur ~al
lalarla dört gün, dört gece sürdü. mıştı. Ruslar, ..ıyın yirmi dördi.rıde 
Birkaç defalar piyade müaademele- bu paşadan yt>mif olduklıırı darağı 
ri de oldu. Düşman hatları 0 kadar unutmu§ olacaklar ki on'~ kartı gü
ya.kına gelmişti ki böyle zaman za- lünç olacl'\k kadar kalabalık bir 
man çarpışma)ar yapılmasın, olmu· kuvvetle harekete geçmişlerai. 
yordu. Halbu ki, sonradan öğrendi- Gorna Dubnik ile Teliş'in dü,tü· 
ğime göre müsademeden çekinilme· ğü askerlere bildirıldi. Bu haber, 
ai için iki tarafa da emirler veril- her halde tevkimiz1 fazlaca kırmış
miş bulunuyordu. Bu dört gün için· b; saatlerce teessür içinde kalmıştık. 
de öteki taraflar hiç bombardıman Böylece Plevne o?:du5unun kuv-
edilmemiş gibiydi. veti yetmi§ iki tabur, yinni bir sü-

Hava toğuk ve fırtınalı idi. Ak- vari bölüiü (bir çokları çıkıt teşeb
§atn üatleri •İ.a oluyor, hafif kar ser- büsünden evvel dağılmıı olan on 
peliyordu. Bu vaziyet, seferin sonu- iki Çerkes atlı b~lüğü bu mikdara 
ha kadar devaın etmiıttir. Yağan dahil deiildir). sek&en St'kiz topa. 
kar, zaman zaman, eridiği için or- yani 40.000 kişiye inmq.ti. (8 birin
talıkta müthiş çamur vardı. Cadde- citeşrin ile ikinci te§rin arasında 
ler ve yollar, feci bir halde idi. Ba- muhtelif sebeblerle zayi ettiğimiı: 
zan kar yerine sulu sepken ve yağ- 1500 kişiyi de bu yekundan çıkar
mur yafdriı da oluyordu. mak 18.zmıdrr. ) llkteırin~.n batında 

Ayın yirmi alll•ında. Veli bey, bütün kunetimiz, takribi olarak) 
Gorna Dubnik iatiki.metinde de. bu kadardı. O tarihten sonra da 
vamlı bir sükut olduğunu haber ver· hastalık Osmanlı aaflannı kmp ge
di. Bunun üznine Müıir de Dolna çirmeğe batlanuttlt'. Veli beyin beı 
f:\ubnik'i boıaltıp Plevn.eye çekilnıe· taburu, dördüncü fll'kannı harb ııi· 
aini emretti. o da erteai giin yollar- zunından (Ordre de bataiUe) çıka
da bir kaç müu.deme vererek ve rılmıt, betinci fırkaya veriJmiJti. 
köyÜn türk ahalisini de beraber a- Şimdi Plevneyi kut.na altı m.il o· 
larak intizam ve muvaffakiyetl• l•n bir çemberle kut~bmf olan rus 
bu emri yerine getirdi. Ahalinin de muh~ara .or~~~~d• ıae 170 tabur, 
Plevney• getirilmeıi Müıirin botu- 162 suvan böluillt 571 top vardı. 
na gitmemi~ti. Çünkü bu ıuretle ka· Bu kuvvet i:kinciteırin1n on be4i 
rınlarını doyurmak mecbUJ"iyetinde n• kadar bu halde kalmı§, ondan 
bulunduğumuz insanların sayısı ar- aonra Gurko'ıwn kolorduauııdan 
tıyordu. Fakat bu zavallılar, karıla- bir kısım .cenuba, bir romanya fır. 
rınm kııl rınııı hıristiyan komşula- kası da rarbe .doiru rön.derilmişti. 
rından görecekleri mezalimi anlata- Bu haroketlerden kısaca baJue,. 
rak beraber götürülmeleri için pek deceğinL Fakat ıuruını:ıa anlqıt. 
~ok yalvarını~, Y•kr.rnuşlardı. ması gerektir ki, biz bunları taııı 

O gün (27 ilkteırin) Veli beyi zamanında öğrenmit değildik. Bun
karşılamak üzere Müşir tarafından ları, esirlerden, castUlardan, bir de 
Vid köprü~üne gönderilen bir kaç bütün bllftl•n l'azetelere akaettire
tabur, yolda ruslarla tiddetli bir cek kadar akıllı davranan rus ku-
miisııdemeye tutu~ııııq, neticede mandanlarm ~izındıt.n öğrendik. 

SPOR 

Bölge kordelası eskrim 
m üsa baka la r1 

Dünkü sayIIIlizda, eskrim ajanlığı
nın tertib ettiği bölge kordelasc eskrim 
karşclaşmalarının bırinci devre netice
lerini bildirmiştik. Dün akşam gene 
Halkevi saloniannda eskrim müsaba
kalarına devam edilmiş, ikinci devre 
karşılaşmaları da bitmiştir. 

İlan edilen saatte oyunlara başlan
nuştcr. Bir akşam evvelkine nisbetle 
dün geceki kalabahk daha ziyade idi. 
Program mucibince evvela flore müsa
bakaları yapılnuştrr. Bu müsabakaya 
7 eskrimci iştirak etmişti. Çok heyecan
lı ve enteresan çarpı~malardan sonra 
puvan hesabiyle birinciliği Gençler Bir
liğinden B. Naci Savaş, ikincili~i gene 
Gençler Birliğinden B. Zihni, üçüncü
lüğü de Muhafız Gücünden B. Yahya 
kazanmış ter. 

Flore müsabakalarından sonra epe 
müsabkalarma geçilmiştir. Bu müsa -
bakada da puvan hesabiyle birinciliği 
Gençler Birliğinden B. Zihni, ikinciliği 
Ankara GUcünden B. Ahmed, üçüncü
lüğü de Gençler birliğinden B. Naci Sa
vaş kazanmıştır. 

En son olarak kılıç müsabakaları 
yapılmıştır. Bunda da gene puvan he -
sabiyle birinciliği Gençler Birliğinden 
B. Zihni, ikinciliği B. Naci Savaş, iiçün
cülilğü de B. Yahya kazanmıştır. 

Netice alan gençler arasında ilerisi 
için B. Naci Savaş, B. Ahmed ve B. 
Yahya bizlere çok iyi ümidler vermek -
tedir. Biiyük yoksuzluk içerisinde ça • 
Iqan eskrimcilerimizin kendi kendile -
rine başardıkları bu muvaffakiyetin de
vamnu beklerken, Halkevlerinin de bu 
himayesiz kalan gençlere göstermiş ol
duğu yakınlığı zikretmeden geçemiye
ce~iz. 

Ayrıca öğrendiğimize göre eskrim 
federasyonu da bu yoksuzluk içerisin -

de çalışan gençlerin daha toplu ve tek

nik bir şekilde çalışmalarını temin ede-

bilmek için Avrupadan bir öğretmen 

gctirtmeği karar altına almıştır. Anka

ra bölgesinin eskrim ajanını eskrim 

kalkınmasında gösterdiği gayretten do

layı tebrik eder, federaıyonun biran ev· 

vel eskrim öğretmenini getirterek tür

kün en eski ve asil sporu olan kdıç o

yunlarında gene ön cSafa geçmemize de

met etmelerini bekleriz. 

SeyyahJar için yenilikler 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Mevs.i -

min ilk seyyah kafilesi yarın geliyor. 

İlk defa olarak Kızılay seyyah gemi· 
sinde muvakkat bir sergi açacak ve bu 

usul bundan ıonra limana gelecek bü

tün vapurlarda tatbik edilecektir. h
tanbulda seyyah bulurıduğu müddetçe 

Gardenbarda milli oyunlar oynanrla-

cak, milli musiki çaldmlacak ve bu u • 
sul ilk defa oarak yarın gece tatbik e-
dilecektir. 

türkler galib gelmişlerdi, Bu ufak Gurko kuvvtlerinden seyyar bir çünde Preveç'i, 24 ünde Etropol'1.1 
müsademe çok ıiddetli olmuı, iki ta· müfreze aym iki.inde Tetevea'i do- almıştı. Me.hm.ed Ali paşanın Baba 
raf da ağır zayiat vermişlerdi. kuzund& Luke>viça, Radomirçi, konak orduıunc:lan Orhaniyedo ka · 

Ertesi giin (28 ilkteşrin), Temi- Ya.bloniça ve Oıikovoyı, ayın Skt.1 l•n l>ir kol da 'bu mevkii bırakmaia 
na ile Brestoviç arasında ve Gazi ile onu araamda da türlder tarafın- mecbur olnuış, eaau ordu Sofyaya, 
Osman pa~, Yunus hey, Milas, dan bo§altdmıı olan öteld mevkileri ileri kollan da Taıkesen, Kormaçi 
Bahçe ve Pertev tabyaları karıısrn iıgal etmişti. Doğnıdan doiruya vo Strigel'o vamnılardı. Balkanlar· 
da tahkimat y~pmala ui.-aşan rus Gurko'nun kumanda•• alt.uda bulu. dald kar, rw istil~mı durdunnuı~ 
kuvvetleriyle bir müsademP oldu. nan kuvvetli bir kıta da ayın on Y•· tu. 
Bu, türkler tarafındım huruç (çıkı~) disinde Ro.salita ge9idini, yiıım.i ü-

mıı frank tutacakb. Halbuki, bu evin iki aylık 

kirası da aıaiı yukarı bu kadar bir para idi. Bu ey , , • 

'd" 

(Sonu var) 

1 MEKANİK TERİMLERi 
Osmanhca -Türkçe 

A 
Aksi tesir - Reaction - Y anttlum 
Anilmerkez kuvvet - Force centrifuce -

Merkezkaç kuvvet 
Atalet - lnertie - Eylemsizlilt. 
Atıl - lnerte - Eylemsis 

B 
Basit ameliye - Op6ration 616mentaire 

- Elemansel işlev 

c 
Cerd hareket - Mouvement d'entratne

ment - Sürüksel devim 
Cihet- Sena - Yön 
Cüz'i amel - Travail 616mentaire - El~ 

mansel çalışay 

D 
Dairevi hareket - Mouvement clrculai-

re - Dayrel devim 
Delk - Frottement - Sürtme 
Deveran - Rotation - Dönü 
Devvar şua - Vecteur tournant - Döner 

vektör 
Dinamik - Dynamique - Dinamik 
Diyagram - Diagramme - Diyagram 

F 
1 - Fenni muvazene, 2 - Sakin - Stati

que :- 1 - Dengebilik, 2 - Sekinik 

H 
Hali sükılnette - Repoo (au) - Dinik. 
Hareket - Mouvemcnt - Devim 
Hareketi muhassala - Mouvement resu-

ltant - Bı'leşkel devim 
Hareki - Cinematique - Devimsel 
Hattı sür'at - Vitesse lineaire - Çizgel 

ivme 
Helezon - Hclice - Helis 
Helezoni hareket - Mouvement hclicoi

dal - Helisel devim 
Hemzaman - Synchrone - Eşinir.urum 
Heyet - Syst~me - Sistem 

i 
İlelmcrkez kuvvet - Force centripedc -

Merkezcil kuvvet 
İntikal - Translation - Kaydırma 
İrca - RMuction - Ergirim 

Güdbetik 
Türkçe eritmatik 

terimlerinin 
i%ahı ve tahlili 

Biribirini 180 
Bütey açı = Angle dereceye ula:ı

tıran açılar i-
supplementaire çin fran1tzl11.-

rın kullandığı 
(supplementaire) tabirine mukabil biz (bü
tey) terimini koyduk. Bu söz, (biltün, bil
tlinlemek) kelimelerinin tamamiyet ifade 
eden (biit) temaaiyle teşkil edilmiştir. 

(Çitlmek) Ui-
çitik = Conjugue ve, il&ak ve rap

tetmek manbı
nadrr (Adana). Bu kelime (çift), (çifte) 
ve (çatmak=raptetmek), (çl\tal=ikili, iki
ye aynlmıı) ıibi sözlerle bir familya teş
kil eder. 

Binaenaleyh (çitik) çift, miizdeviç anla
mına olup tamamiyle (conjucc) terimini 
karıılar. 

(Bu madde için 
Dakka = Minute "Saniye" iy.ıahına 

bakınız.) 

ş 

Şiddet - 1ntenaite - Hıa 
Şua - Vecteur - V cktör 
Şuaı - Vectoriel - Vektöre! 

T 
Tacil - Acc616ration - lvitim 
Tatbik noktası - Point d'application -

Eplikat noktası 
Tesir - Action - Etlılm 

v 
Vahit - Unite - Birim İatikamet - Din:ction - Direget 

İzafi - Relatif - Balil 
İzafi hareket - Mouvement 

Vasati sllr'at ~ Vitesse moyımne - Or
relatif - tay ivme 

Ve.ıniyet - Moment - Ülkeri Bağıl devim 

K 
Kıyasiye - Scalaire - Ôlçeysel 
Kuvvei zinde - Force vive - Dirik kuv

vet 

z 
Zaman - Temps - Zaman 
Zaviyevi ıür'at - Vite11e angulalre -

Açısal ivme 
Kuvvet - Force - Kuvvet 
Kütle - Masse - Kütle 

M 1 Küçük Dış Haberler 1 

Maddi nokta_ ı-.., .... matcriel _Madde- X Hayfa - Arab bir meslekdaşmı 
sel nokta öldüren bir yıhudi poliı memurUP\lll 

Mahrek - Trajectoire - Yörüngı idamına karar verilmiştir. 
Mecmui amel-Travail total- Okül ça-

/Işay X Veraay- Dük ve Dütea dö Vind-
ı - Mephaaı harekat, 2 - Hareki - Ci- ,sor 6 ıubatta buraya gelerek La May 

~!;natlque - 1 - Devimbilik, 2 - Devim- ptoıu~da altı ay kalacaldllrdır. 
Merkezi siklet - Centre de gravite - A- X V&!İngton - Amerikanın yeni 

ğır/Jk merkezi Berlln elçlıi Vtlıon Berltne harekot et-
M csafe - Espace - Uzay , 
Miha.nlk, Mihanikt - Mecanique - Me- mlştir. 

kanik X Vartova - Leh yahudileri fatlıt 
Muharrik amel - Travail moteur - De- temayilllil bir yahudl birliği kurmuşlar, 

vitken çalışay 
Muhassala - Resultante - Bileşik fakat birliğin ikinci reiıi daha tim.dl • 
Mukavim amel -Travail resisfant- Di- den tevkif edilın1ttlr. 

renıen çalı~ıy ı•- k k Mımtanm hareket-. Moı.ıvcmcnt unifoı:- X Parla - Par aznento yü ıe me-
me - Tekşek/l devim murlar yetiştirecek bir mektebin ku • 

Muntazam mütehavvil hareket - Mouve- 1 h kkı d kf k j 1 t k 
ment uniformcmcnt vade - TeJcıelr.il tür• ru ması a n • anun pro eı n a-
Je5ik devim bul etmittlr. 

Mutlak - Abıolu - Mut/ılı X Berlin - Alman otomobllclst 
Muvazenet - Equilibre - Denge 
Mümatıl _ Tang-cntiel _ Teteısel Roı:mayer Frankfurt - Varıtad otemo-
Münhani hareket - Mouvement curvllig- bil yolunda bir ıtlrat teerllbcsl yapar. 

ne - Elril devim ken UlmUttUr. 
Mürekkip - Composante - Bileıen 
Müstakim hareket - Mouvement recti~ X Bel'Un - U s&nklnunda Bedin -

licne - Doirul devim de bir alman • Japon talebe kulUbli açı-
Müteharrilı; - Mobile - D@vingen 1 k 
Mütehavvil bıı.reket - Mouvement vari& aea tır. 

- TUrl~ıilı devim X Moskova -Teatl edilen notalar-
Müzdevice - Couple - ÇJ/ley dan sonra Polonya ile Sovyetler Birliği 

s 
Sakin - Statique - Sekinik 
SUkUnet - Repos - Dinlllt. 
Sür'at - Vltes•e - lvm• 

arasındaki ıırur hadlıul 1tapanmıttır. 

X Natal - Moscatelli'nin tayyare.si 
uçacak hale geldikten ıonra Rio'ya ha -
rekct etmiştir . 

~--· . . .. --· -

I_.... R A D"Yö""' .. ·~]· 
••••••••••••••••• • ···~·•-":U.•••••••• ·~ 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı! 13.30 Muhtelif pl!~ 
ne:ıriyatr - 13.50 Plfi.k: Türk muııikiıli v• 
halk ıarkılan - 14.15 - 14.30 Dahili ve b•' 
rict haberler 16.30 dan itibaren müzik öi• 
retmen mektebinden naklen cumhur bas• 
kanlığı filarmonik orke9tra heyetinin koo• 
seri Şef Praetorius. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Pllk neırl• 
yatr - 18.35 Çocuklara karacö2 (Küçük J.• 
li) - 19.10 Türk musiki9i ve halk şarkıla• 
n (M. Karındaş ve arkadaşları) - 19.SS Sa• 
at ayarı ve arabça neşriyat - 10.50 TUrll 
n;ıuaikiai ve halk şarkıları (Bay Mu.ıoffct 
ve arkadaşları) - 20.15 Hukuki konuşma: 
Hukuk ilmini yayma kurumu tarafından ..... 
20.30 Türk muıikiis ve halk ıarkıları (Sa• 
lahaddin ve arkadaşları) - 21.00 Ajana ha· 
berleri - 21.15 Stüdyo salon orkestrası: 

l - Micheli: Eer~nade de baiıer 2 • Fet• 
ras: Die Keusche Sauıanne 3 - Audranl 
Maıcotte 4 - Haberi: Oryantalisches inter• 
me.ızo 5 - Urbach: Per Aspera ad astra -
21.55 - 22.00 Yarınki program ve İst!kl&I 
mar:ıı. 

İstanbul: 

Öğle Ne~rıyo.u 1 12.30 Pllkla tilrlı 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plü 
neuriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Pllkta dana 
musikisi - 19.00 Safiye: Piyano ve kem&Jl 
refakatiyle - 19.30 Konferans: Selim Sırrı 
Tarcan (çocuk terbiyesi) - 19.55 Borsa ha• 
berleri - 20.00 Sadi Hoııeı ve arkadaılan 
tarafından türk muıikiııi ve halk :ıarkıları -
20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rr.ıa ta
rafından arabça söylev. 20.45 Semahat Öz
dense& ve arkadaşları tarafından türk muıi• 
kisi ve halk şarkıları (Saat ayan) - 21.15 
ORKESTRA: 1 - Waııner: Lohengrin, pr6• 
lude. 2 - Rimsky: Korsakoff: ScMhrbade. 
3 - Morena: Straubfedem. 4 - Sibeliuı: Val• 
se triste. 5 - Glinkale: Qoute - 22.15 Ajant 
haberleri - 22.30 Plikla sololar, opera v• 
operet parçaları - .22.50 - 23 Son haberler 
ve ertesi cünün prog-ramı, 

Avrupa: . 
OPERA VE OPERETLER: 10.10 Lll,.. 

pziı - 20 Hamburg, Königıberı - 21 Mi• 
lano - 21.15 Brüksel - 21.30 Bordo. 

ORKESTRA KONSERLER! VE SEN· 
PONIK KONSERLER: 14.SO Kopenhaı 
- 17.50 Stokholm - 18 Strasburg - 20.30 
Sottens - 22.15 Lüksemburg - 22.25 
Droitvich - 23.15 Tulu.ı - 24 Stuttgart. 

ODA MUSİKİSİ: 15.15 Breıılav. 
SOLO KONSERLERi: ll.SO Koloeya -

17.S Stokholm - 17.15 Milano, Pariı - P, 
T.T., Varşova - 19.10 Berlln. 
NEFESLİ SAZLAR (MARS v.ı.) ı ı.so 

Münib ve diler almaq iıtaıyonları - ıı.5 
Praır; - 12 Könii&berg - 18.25 Hamburı 
- 19.10 Prankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLARı 
15.30 Berlln - ıg Brükıel - 21.25 Br ... 
lav - 0.30 Droitvich 

HAFİF MUZtKı 6.30 Hamburc - 8.10 
Stuttgart - 10.30 Frankfurt, Hamburg -
12 BreılaY ve dJf er alman istasyonlan -
14.10 Lbpzig - 14.15 Bırllu, Kolonya -
14,25 Münib - ıs Stuttıart - 16 Bcrlio 
ve diğe ralman istasyonları - 18 Berlln -
18.10 J(olonya - 19.10 Hamburg, Münib -
20 Bcrlin, Frankfutt. Stuttprt - aJ.IQ 
Berlin. 

HALK MVSİKİSİ; 20 Boroınünıter -
23.10 Budape.,t• (Siıran orlceatrHı) 

DANS MUZ1ötı 21 Lembcrr, Varıo
vı - 22.30 Stutt&art ve di&er almcuı iıstaa• 
yonları - 22.55 L!ypzli - 23 Roma, Vl• 
yana, Vilna - 23.5 Poste • Parlaien -
23.30 London • Rtıional - 24 Droitviclı. 
Lüksemburg, Milano, Paris, Roına, Stra:ı:• 
bur&'. 

Ziraat kongresine hazırlık 
latanbul, 28 (Teleonla) - Ankara .. 

da toplan~cak zir<lat kongreai için 
Ekonomi Bakanlığı alakadM dairolcr .. 
don ziTaat mahsullerinin ekonomi ha,. 
kımındJ.n alakalı olduğu bütün mev .. 
zular• dair ıapor itotemijtir. 

Kıral Zog evleniyor 
Tirana, 28 (.A.A.) ...... Kırill Zog'un 

Kont Apponyi'nin kızı zı Y•tmd& 
Kontes J eraldil\ A pponyi ilo niŞfm• 
lanması ıneraaiminin pek yakında ya• 
pılacağı refimen teyid olunmaktadır. 

Bu ev ..•. her fOye rağmen, ıene bir takım tatlı 
hatıralarla dolu idi. Gerçi, bütün manasiyle bir &&• 

adet devrHinden bahaed~ezdi. Ukin, sa.adet de
nilen ıeyin ne gibi küçük küçük teferruattan t•• 
rekküb ettiğini ve gene bir a.a.adetin bir riiyadiUl 
ne kadar farkaız olduğunu burada anlamt§b. Bir 
rilya veya bir hakikat ! ... Ne olursa olsun; madeııı 
ki, bahtiyar bir insanın duyabileceği bütün heye
canları burada duymuştuj madem ki, burada, sev .. 
mişti ve burada seviliyor gibi olmu}tu. Buradan 
ayrılırken yüreğindeıı çok tabii olarak bir parc;a
lanıf hissedecekti. Hatta Arlette'in bu birdeıı. bir• 
ortadaıı kayboluşu, bu - bir isim bulamıyordu; -
bu Jcancıkça, kahbece sıvı§ıp gidişi bile, ondaki 
bu sevdalı gönül melaline bir sekte vermiyordu. 
Oınründe ilk defa olarak nğradı!ı bir hakaretin, 
zilletini, hicabını, ayıbına da henüz duymuyacak 

kadar romanesk bir hüıün ikinde idi, Sacre Coeur 
kl~sinin taraçalarmda bir aıağı bet yukarı dola· 
,ırken düıünüyordu ki, arlık bir daha Aırlett4'i 
görmiyecektir. Artık bir daha onun tatlı Mıini iıit .. 
rniyecektir. Onu, küçük almıun bir koltuğuna gö. 
mülmüı, ayak ayak üatüne atmıf ve beyaz elleri 
dizlerinin etrafmda killdlenmiı bhı va:ııiyette bı

raktığı saniye demek ki, bir "son an'' m bütün 
dramatik mehabetini taşıyormuş ! Ne tuhaf ıey ! 
Sevdiklerimizi, sevgilhni:ı:i &on defa plarak gördii
ğümüz dakika ve onların bq dakika esnasındaki 
pozları, son pozları .••. 

BİR SÜRGÜN 
nf dayadı. Başını elleri içine aldı. Odaya alıcı gö
ı:iyle bakmaktan korkuyordu : "Ne acayip talih, 
f'- benim talihimi diyordu, bu oteli dı§ından her 
:ı;aman göriirdiitn ve her görli~Umde, bana garlb 
bir irkiftne, bir ııoğuk raşe 1nz olurdu. Kiııı eter .. 
di ki, «ünün birinde a-elip burada oturacaj'ım 1 
Burada kimlerle beraber ik.Am~t ed~eğim 1 Otel 
arkadatlarım ne gibi insanlardır 7 Her halde bu.n• 
lar, kalpaze.n, hırşı•, Mlf'•eri güruhundan bir takmı 
kimseler ohıcaktır. Evet, ınqhakkıt.k ! Batka tür .. 

Doktor Hikmet, göal~rini P~ıin. üaori11de ıoı• 
diriyor. Fa.kat, hiç bir ıey 8'Öt"emlyarclu. 

Hiç bir §ey, .. Bütün bir botl\tk, öaünde bütün bir 
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boşluk ve bu botluğun ortu:mda, elleri dizlerinin 
üs~ünde kilid)~İ§, derin bir koltuia gömülü bir 
kızın, dalgalan11n, d-.ğılan; sonra gene, eczaya ko
nu)mu§ bir fotograf camındaki gölgeler gibi şekil
leıen, bellile§el) hayali .. 

Ne garib ki, ona kartı, kalbinde, ne kine, ne de 
hatta küskünlüğe ben.ar bir hia uyanmıyordu. Bir 
kin, bir küskünlük §Öyle dursun, hattl, ona ıçın 

için acıyordu. Ona, kaybobnllt bir k~ük kız veya 
- belki de - ölmilf biır arkadat gibi acıyordu. Ne
rede iac, bu binin, yalnız bu lduin tesiri altmda, 
ailıyacaktı, Lakin, o, •llamak hakkma attık ma
lik doiHdi. O, ısokak ortasında bir adamdı. Sokak 
OPtumda mı ? Gel"Çek; o ka.dar sokak O..tasında 
idl ki, bu gece, ne .. ede ya.ta.calı; onu hile bilmiyor• 
du. Ama, bunun, P•1' o kadar ehem.iyeti yok. Aaıl 
mti.him olan §U ki, ldiçüdik Arlette, kaybolmuştv. 

Ni~in ? Rez~letten korktu da ondan mı kaçtı ? 
Qelki de, kendisinin bu aahneye tahid olınaanu ia
t~nıedi, Doktor Hikmetin hubbunt)f sini bu ıahid

likten vikay~ etmek için ortadan çekiliverdi; ken· 
c:li önünd•t mahcup ve re.zil bir vaalyette kalma

"" diye USAklqıp gitti. Belki, yarın, belki, biraz 
ııonra ODQ aramaia gelecektir. Şu ha.ide, doktor 
Hlkmat, ke•cl!alııe bbı pr. apmak içl-. uzaklara 

YAKUB KADRi 
gltmemeU ı bu civardaki otellerin birinde bir oda 
bulmalı.. Durduğu noktadan on be' yinni •dn:p 
ötede bir otel. lıte, baımı eola çevirince yandan 
görüyor. Bu, sarı boyalı, daracık pencereli bir bi
nadır. Dışardan oldukça kuvetli bir göriiniitii vo.r. 

·Fakat, mevkii vo nez•reti ftib..-iylo - hl9 ıUphe• 
~iz ki - kendi evinden daha iyidir. Hele, ıehro 
bakan c:epheJinden bir cxla verirlerse, pek ~ katlar 
J" ın yemeyeçe)ı:, 

"- Şehre bakıuı .:o~heden bir oda latiyonun. 
''- Maıyö Y•lnuı ımdır 7 
"- EY~t 1 
Pir hiııunetlı:l·r lanıiyle çafloıldı ı 
••r- Joseph; hu efendl1e 18 numaralı e>dayı 

gösteriver. 
16 numaralı oda ilçilndl katta ....... yani en f.iat 

kattadır. Bura.sı, Llsette veya Mimette ve;y• Gır• 

maine ilo bulıqtukl&rı oda Jibi bir ~yc:lir, flatti. 
tavAna: biraıı: daha bu1k~a, ve efyaeı dah. do~ 
Çlltnı~ ve temi.zliği da.ha ıiipheli bir oda .•• 

" ı-=Bavuhınu:ıı, filin yok JD\I 1 
''-·Şimdilik bayır •. , Yarıl\ •et.İreçekler. 
''- Odanın kiraın ~ iki f?'aııktır, M3r.yö 1 
Doktor Hikmet, üttü yeıJI çuha l)rtülü dört kö-

to blr. ldlç_üç(lk ınaaaJSlll bqma ~u. DW.ekleti-

lii olama:ıı, Zateıı ıu od- bir hapishane höcreıinin 
ııntichımıbr'ı ıihidlr, P~nçere.sindeıı inıan, yal .. 
nıı açık havıuun. geniı ıök yijzüniin hasretini clu .. 
yı&YOr. OF. Pierrot, b.ni bwadıı görae akh h•~ın. 
dan ıider. Bununla b~raber, yarın, ona bu yeni 
&dr••lıni bildirmeliyim. Hem de belki eıyalarımı, 
o k•aalt ~etbaniıh'in elinden kurtarmak için bil' ça• 
re dütüafuı. V pk, yqk J en i&'lıl ben, bu iti gene Al· 

bert'e yaptırma~ 1 Albert 1 Sabi, nasıl oldu da 
hıötiln bu mMeleler arasında o hiç hatırıma gel
medi f Bu çocuk, l<endlainden hiç sıkdmıy11-cakon 
yeglne insandır. Ona her §eYİ söyliyebllirlın. Ona 
her derdimi açabilirim. Gerçj annesi ve kız karde
ti1Je 11%1 fıkı ı;-örüımeğe ba.ıladığnn günden beri 

hem...- hiç -eıntime uiranuyor ama, ne zarar ! Al
bert ı au <lava. için misli bulunmaz bir avukat ! 
k•b oder~, aider ev sahibiyle bgğaı; boğaza ge

lir v• Jm münasebetle bijtiin JJJ.Ül~ sahiblerinden 
hıncını almıı olur/' 

Doktor Hikmet, Montmartre'da olsun, Quartier 
de ol~, Albert'in devıun ettifi yerleri biliyordu. 
Bunun.la l;Msrabo•, o alqam, onu bil' gı>k ar•dıktım 
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ALIŞ SATIŞ 

-
Sterlip 632.- 632 ..... 
J>olar IJUO ın.-
Frank 76.- ıı.-

Liret 99.- 105.-. 
Belç. franııı 80.- 14r-
Drabııti ı•- 22.-
11. franııı 570.- Hl.-
w•• so- ıa-
f'loriıı 6~.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 81.-
liliıl Avue. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 2t.- 2UO 
Zloti 20.- 22.-
Penıö ıı.- 21-

"" ıı- 14-
Dinar ... - Jt.-
Ycıı --.- -;--
Kuron la. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Kapa1tı• JI. Açılı il 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brüklel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
PrJc 
Viruıa 
Madrid 
Berlin 
Vart0•• 
Budapqte 
Blikret 
llalsnd 
Yokobaola ....... 
ltoldloa. 

629.7~ 
0.79135 

24.31 
UMM 
4.7014 

86.78 
3.4338 

63.5171 
1.4148 

2UUO 
uoı• 

JUHI 
l.9111 
4.1175 
J,9890 

lOU3ıS 
34.26 -·-J3.7650 
a.oı 

~o.-
0.7925 

24.37 
U.OG 
4.70 

86.7460 
3.4325 

63.4920 
1AIS4 

n.6190 
4.20 

11.65 
1.8114 
ı6.ll75 
l.NSO 

106.19 
••• 146() -.-
tJ.7750 

S.0792 

EllLUI VE TAHViLAT 
AÇILIŞ KAPANI$ 

1H3 dik borcu 1 ıo- 11.97~ 

1933 ikramiyeli 
Erıani 

Hazine bonoau 
% 5 fais. 

Anadolu milmeulJ 

(Vadeli) 

98.-

31,..,,_ 

ı. Runeltslllhl1111111111tt•akl 
mesaJmı konseye gönderdi 

Vafinıton. 38 (A.A.) - B. Raıs
vılt, müdafaanın t.kYiy•ini itıi)'en 
mcujını bugün konırcyı vermifı~. 

B. Ruzvelt bu mesajında mütemmim 
teslihat ve bllhaaaa tayyarelere karp 
müdafaa toplarının ve ihtiyat te,ek· 
küllerinin takviy•ini ve ıııUbllD"'M 
ıtoldarının artırümaıaı lttC11Mkte· 
dlr. 

J3µndan sonra, deniz aakerl mevcu• 
dunun yüzde 20 artmlmaıını ve bu ıe
ne içinde pıogram dıtı olarak ik.i uf 
zırhh11 il• iJıi kruvazörün infum is
temektedir. 

Nihayet B. Rµzvelt, küçük harb ge• 
milerile tecrübe y•pılmuı için U mil· 
yon dolar tahsisat istemekte ve baııl> 
halinde bütün milleu ıeferber bale 
getirecek ve aynı s81ftan<la harbdan 
ittif ade ederek f ıvlcallde klrlar temi· 
ne ınaai oluak bir ktnun kalNlünU 
teklif oamcktadir. 

LondrQ' da 11U1mnunlul& 

Londra, 28 (A.I\.) - B. Runıeltin 
kongreye meMjı ve dtnll tabl!Htmm 
arttırılmatına ıaalihlyıt yertn bir ka· 
nuıı proJcllnlıı tcvcW Londra'da btlyiik 
bir memnuniyetle karplannuttır. Bu 
muı ieabettlrın ahvale ,Upb•iı tee .. 
ailf edilmekle beraber, Amerika lilih· 
lanma gayretinin taarruzi hiç bir nsahl· 
yeti haiz olmdaığı hkkındaki kartaat, 
bu pyreıin iniilil tiyaai mahfillerinde 
u111Ullll lnikraıa bir hizmet olarak te • 
Jikki tdilmıliuc imUıı vırmifıir, 
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§ SEHİR TİYATROSU ~ - ------
--------------------
--------------------

-( Halkevinde) ----
29 Kanunusani cumartesi günü akıanu saat 21 de Umuma ----30 ,, Pazar 

" 
,, ,, ,, ,, ,, 

,, ,, ,, Halk gecesi Pazartesi 31 
" 

,, ,, 
--------

AŞK UYUMAZ ------------
(Komedi 4 perde) -----Yazan: Di1imize çeviren: S 

de FLE ve KAYAVE lsmail Müştak Mayakon : 

29 - 30 cumartesi ve pazar gii nleri saat tam 2 de 

(TALEBE MATiNESi> 
Kite hergün saat 13 den itibaren açıktır ; 

Oyun günleri sabah saat 10 dan itibaren açıktır. 
1-480 

--------------------
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URA VER.EREK 
ALINIZ 

SPARTON 
38 MODELi 

Vehbi Koç ticaret evi TL. 3450 1- -210 

Şehir Lokantası 
Cumartesi ve pazar akiamlcin 

Tango Kıralı 
Edvardo Bianko 

ORKESTRASI 
İştirakiyle aile dine - dansanı . 

için masalannızı 

Muhakkak 
Evvelden tutunuz. 

Tel: 203s Karpiç 

lnıaat müteahhitleri ve Ankara marangozlarının 

nazarı dikkatine 
Ötedenberi tanınmış olan Akköprü cadesinde eski Selahaddin Refik ma

rangoz fabrikası bugün son sistem ile faaliyete başlamıştır. İnşaatlık doğra
mahk ve mobilyelik kuru temiz kerestelerimiz mevcuttur. Toptan ve pera· 
kende harice satış yapılır. 1-546 Yusuf Turan 

rBüGüN·KUMBARANIZA·ATACAG1NIZ· 5· KURUŞ 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
- -:§~~-

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

.·'. ···:. Vilôyetler 
Kalorifer tesisatı 

yapt.-rllacak 
lıtanbul Sıhhi Müesseseler arttır

ma ve eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan il : Şi§li ço. 
cuk hastahane1iııde yapılacak: kalori
fer tesisatı. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa... - ------§ Kuru odun -- -
§ merakhlarına § - -: Odununuzu, kömürünüzü ko- E 
: laylrkla ateşlendirmek için iki se- E 
: nelik kuru keresteden kesilmiş E 
E doğrama kalas ve tahta parçaları : 
: satılıktır. : 
5 Arzu edenler Ankara istasyo- § 
: nunda hububat silosu yanında : 
: Cumhuriyet marangoz fabrika- E 
E sında Avniye müracaat. 1-545 : 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Dördüncü keıide 11 Şubat 938 dedir 

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

(20.000 ve 10.000 liralık i~i aded mükafat vardır. 

' 

Keşif bedeli : 16923 lira 94 kurut. 
Muvakkat garanti : 1210 lira. 

İstanbul Şişli çocuk hastahanesinin 
kalorifer tesisatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2. 2. 938 çarşamba gü
nü saat 15 de Çağaloğlunda uhhat ve 
içtimai muavenet müdürltiğü binasın
da kurulu komisyon tarafından yapı

lacaktır. 

..,111111111111111111111111111111111111111"" 

Bankalar 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

1-21 

l 
kil 
ın 

Lv. 
da 

2 - Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
işleri genel hususi ve fenni şartna

meleri, proje ve keşif hülasasiyle bu
na müteferri diğer evrak 85 kurut 
mukabilinde komisyondan alınabilir. 

Su kuvvet santrah 
inşaatı 

Sümerbank Umum Müdürlüğün· 
den: 

u 

l 31[!ft) :ım~ı ~;]~· 
}'o 

3 - İstekliler cari seneye aid tica
ret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka· 
nunda yazılı belgeler ve bu işe ben
zer 10.000 liralık iş yaptıklarına dair 
nafia vekaletinden almış oldukları 

müteahhitlik vesikalariyle birlikte 
muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektublarını havi teklif zarflarını 

ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. (125) 

1-291 

Kapah zarfla vali 
konağı inşaatı 

Kayseri Valiliğinden : 

ı - Eksiltmeye konulan i': Kayse
ri merkezinde yapılacak vali konağı 
inşaatı olup bedeli keşfi (38502) lira 
36 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 

şunlardır. 

A - Eksiltme şartnameai 
B- Mukavele projesi 
C- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kar· 

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Ket# cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli 
G - Proje, grafik. 
lstiyenler bu ,artnameleri ve evrakı 

Kayweri nafıa müdüriyeti ve villyet 
daimi encümeni kalemler·inde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 21.2.938 pazartesi gü
nü saat 15 de encümeni vilayette yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2888) lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazım
dır. Nafıa vekaletinden tasdikli ehli
yet vesikası ve fennt mesuliyeti olacak 
diplomalı mühendis, mimar veya fen 
memuru istihdam edeceklerine dair 
noterlikten tasdikli teahhüdname. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ya
zılı saatten bir saat eveline kadar encü
meni vilayete getirilerek eksiltme ko· 
misyonu reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet muayyen saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile kapatılmış bulunması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (251) 1-549 

Katı alaka 
Sanayi caddesinde 106 sayılı bak. 

kaliye ve 104 sayılı manav dükkanın
da mevcud malları müştereken çalış
tığım İsmail oğlu Mehmetten devren 
aldım. Mezkur dükkanda bir güna a
lakası olmadığı ve alacak ve borcu 

1 - Konya Ereğlisinden takriben 
16 kilometre mesafede bulunan İvriz 
mevkiinde yaptırılacak su kuvvet sant
ralı inşaatından olup muhammen keşif 
bedeli 295.836,89 lira olan kaptaj, ka
nal ve santral ile teferruatı vahidi fi. 
at esasiyle, ve keşif bedeli 75.393,63 li
ra olan mezkur santral yerinde bulu
nan binalarla Ereğlide bez fabrikası 
sahasında yapılacak 6 usta evi inşaatı 
tamamen toptan götürü olmak üzere 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Küçük ilan ıartları 
Dört satırhk küçük ilin.lardan: 
Bir defa için 30 kurut 
lki defa için SO kuruı 
Üç defa için 70 kurut 
Dört defa için 80 kuru,, alınır. ı 
Devamlı küçük illnlarm her defaıı 
için 10 kuru,, alınır. Mesela 10 defa 
neışredilecek bir ilin için 140 kuruı 
ahnacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her aatır, 
kelime aralarındaki boşluklar müıtes· ı 
na 30 harf itibar edilmi;ıtir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruş alınır. 

Kiralık daire - Yenişehir rus se- ın 
fareti arkasında Ekrem Kavur Ap. üst 
kat Uç oda bir hol mutfak ve banyo 
elektrik, havagazı, su tesisatı var. Ace-
le kiralıktır. 1-578 

Kiralık oda- Posta caddesi No. 51 
zemin kat aile yanında bir oda kiralık• 
tır. Evdekilere müracaat. 1-582 

Ucuz kiralık daireler ve dükkan -
Kazım Özalp caddesi Ataç sokak Ö• li 
zenç apartmanında 4 oda 1 hollü kon· d 
forlu iki daire ve altında bir dükkan 
Tel: 3319 1-520 

İnşaatın heyeti umumiyesinin mu- Satılık: 
hammen keşif bedeli 369.763,52 lira

Kiralık Daireler - Yeni şehir sı· 
biye karpsındaki U gur apartmanında 
5 odalı ve modern tertibatı haiz iki da· 
ire kiralıktır. Her vakit görülebilir. dır. Satılık arsalar - Yeni şehirde Sela-

2 _ Eksiltme evrakı 25 lira mukabi- nik caddesinde Maliye şubesi karşısın
da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-

linde Sümer bank inşaat şubesinden a- l-SO 

Tel: 1851 1-541 

Mobilyeli ve kaloriferli kiralık oda 1 

- Atatürk bulvarı Ali Nazmi apart· 
maru birinci kat daire 11 No: 57 

lınabilir. misyoncu Hayri. 

3 - Eksiltme 25.2.938 cuma günü sa
at 15.30 da Ankarada Sümer bank u
mum müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (18540) lira
dır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden en 
az üç gün evel Sümer bank inşaat şu
besine gelerek bu kabil inşaatı yapabi
lecek fenni ehliyetlerini isbat için na
fıa vek!letince verilmiş müteahhidlik 
veeikasiyle lcabeden diğer vesikaları 

ve miııt bankalardan birinden alınnuı 
(150.000) liralık mali itibar mektubunu 
ibraz ederek eksiltmeye girebilmek ü
zere birer vesika almaları lbnnchr. 

6 - Teklif mektublarmı hav.i zarf
lar kapalı olarak ihale günü saat 14.30 
a kadar makbuz mukabilinde Ankarada 
Sümer bank U. muhaberat tubesi mü
dürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. 

7 - Bu inşaatı, Banka dilediği müte
ahhide vermek hakkını muhafaza eder . 

(250) 1-552 

Almanca ve 
fransızca bilen 

memur aranıyor 
Ankarada bir bankada çalış

mak iizere almanca ve fransız
ca hilen, tercihan mali bir mü
essesede çalışmış, ve hu lisan -
lardan biriyle muhaherat yapa

bilecek bir memur alınacaktır. 

Verilecek ücret iktidanna 

göre yüz -yüzelli lira arasında
dır. 

fstekJilerin tercümei halle -
riyJe, boy C otoğraflarını ve re
feranslarını 505 Ankara, nu-
marab posta kutusuna hu ay 
sonuna kadar yollamalan la
zımclır. 1-460 

Satılık - Yeni şehirde Koca tepede 
2 büyük 3 küçük daireden mürekkep 
bahçeli büyük bir evle Sıhhiye Vekaleti 
civarında 600 metrelik bir arsa satılık· 
tır. Telefon: 1386 1-375 

Acele satılık apartnnan - Y eniıe· 
birde senede 5000 lira irat getiren bir 
apartıman ehven fiatla verilecek. Te-
lefon: 1538 1-493 

Satılık - İsmetpap mahallesinde 
bağlara nezareti Umile ve tam konfor
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kirgir apar
tnnan ve Yeniıehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 

Satılık Arsalar - Telgu bl'fltm
da 550m/ 2, 550 kuruştan Lakavus 
mevkiinde 7 SOOm/2 25 kuruıtan M· 

blacaktır. Tel: 2181 1--542 

Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir İsmet İnönü 
caddesinde yeni yapılan apartunanda 
dörder odalı daireler ve hal karşısında 
müstakil ev kiralıktır. Tel. 2475 

1-553 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so-

1-540 d 

Da!!nık: 

Pansiyon aranıyor - Bir bayan te -
miz bir aile yanında pansiyon kalmak 
istiyor. 1257 ye telefonla müracaat e -
dilmesi. 1-515 

Daktilo Kursu - 43 üncü devre 1 fU• 
batta başlıyor. Kurs mezunlarına 2 ay
da diploma verilir. Tahsil ararunaksı
zm herkes alınır. Yeni hal arkası yeni 
hamam apartımanı kat 2 Tel: 3714 

1-4(19 

~ llun okulu - Almanca, Fran
aızca, İngilizce dersleri için talebe, mo
mur vo mealekt kurslar teşkil edilmiı
tir. Yeni hal yanında Yeni hamam a
partnnanı kat 2 Tel: 3714 1--468 

Marqlılara - Maraı kurtuluıı töro
ni programı görüşüleceğinden alaka
lılann 30-1-938 pazar günü saat 14 de 
Halkevine teşrifleri rica olunur. 

1-522 

iş verenler: 

kağında solda üçüncü Ap. üç dört, bef, Memur alinacak - Şubemizde mlls
altı odalı daireler ucuz kiralıktır. Elli takilen çalışabilecek faal plaaiyerlere 
oda toptan da kiraya verilir. Her türlü ihtiyaç vardır. Taliplerin aşağıdaki ad
teçhizat mükemmeldir. İçindekilere ı re.e acele müracaatlerı. Bankalar cad
müracaat. 1-556 desi Vebolid Limited şubesi. 1-454 

Umum Müdürlükler 

Ayın tarihi adh 
mecmua 

Siıe, makine ve 
kazan depoları 

eksiltmesi 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğün

den: mü na kasası 1 - Ta,delen menbaında mevcut 
Matbuat Umıan Müdürlüğünden: hangara ilaveten yapılacak şişe depo· 
1 - Matbuat umum müdürlüğü lan, makine ve kazan depoları ve su 

neşretmekte olduğu Ayın Tarihi ad- depoları (24695) Ura (90) kuru' bede
h mecmualardan sekiz nüshasını a- li keşfi ile ser'idepri üzerine 29.1.938 
çık eksiltmeye koymuştur. tarihinden 15.2.938 tarihine kadar on 

2 - Bu mecmuaların her biri bin sekiz gün müddetle kapalı zarf usuliy· 
tane basılacaktır. le eksiltmeye konulmuştur . 

3 - Her mecmuanın tahmin bedeli 2 - Bu inşaata aid şartname, proje-
280 lira ve muvakkat teminat 168 Ji. ler ve mukavele ve yapılacak inşaatın 
radır. nevi ve cinsini gösterir hülasai keşfi-

..ll lllllllllllllll lllllllllllll lllll lll iL.. 4 - Şartname Ankarada matbuat ye 15.2.938 akşamı saat 17 ye kadar İs· -dahi tarafından ödeneceği müşterile- - - umum müdürlüğünde parasız olarak tanbul vakıflar baş müdürlüğü baş mi-

Baya n memur ~ verilir. marhğından (123) kuruş mukabilinde rimin maliimu olmak üzere ilan olu- : --- -
5 - Açık eksiltme 17 • 2 • 1938 alınabilir. nur. 

Sanayi caddesinde No: 104 ve 106 E aranıyor E günü saat 10.30 da Ankarada dahili- 3 - İhale 16.2.938 çarşamba günü sa-
- : ye vekaleti binasındaki matbuat u- at 15 de Kad k.. ak flar mu·· du· · rıu· · Güzel Ankara bakkaliyesi müsteciri - 1 oy v 1 

-
AHMET EKMEN l-SS7 E Ankara' da büyük bir : mum müdürlüğünde yapılacaktır. ğünde uygun fiat verene vakıflar u-

5 mali müessese için iyi tiirk- § (257) 1-579 mum müdürlüğünden istizan edilmek 
- bil. h h • h' - ,artiyle yapılacaktır. Zarflar ihale sa· 

-
..1111111111111111111111111111111111111111 .. --- çe ır, er angı ır ma- :_ 

atından bir saat evel makbuz mukabi-- - - k.inede yanlışsız ve seri ya- _ 

C M k B 
- = linde komisyona verilmiş olacaktır. = • er ez an- E § zar, en az lise veya kollej E Dr. Kemal Ar1can 4 - Eksiltmeye girmek istiytnler - k d : : mezunu bir hayan memur E (1900) liralık teminatı muvakkate ak· = asın an: E § aranıyor. : Cilt, Saç ve Zilhrevt Hutalıkları çesini Kadıköy vakıflar müdürlüğü = - - - MUtehasaıeı E Bay lzzet Tugvan adına yazılı :_ =-- Talip olanların evrakı :_ veznesine teslime mecburdur. 

( 
Gülhane Cildiye Seririyatı Sa· Ek ·ı · · · 

D sınıfından birlı0k 6522 No.lı =- a- müsbiteleri ile Yeni11ehir =- u s - Si tmeye gırmek ıstiyenlerın -ı bık Başmuavini ve Berlin ni-
: Bankamız aksiyonu kaybedil- E : posta kutusu 2 - Ankara) : versitesi (CharitE) sabık muavini mimar veya mühendis olmaları ve bu· 
- diğinden artık hükmü kalmadı. : : adresine miiracaatlan. : na benzer (25000) liralık işleri iyi bir 
- y h .b. ha k - - - Her gün saat 16 dan sonra ATA- surette yaptıklarını isbat edecek ha· 
: gı ve sa 1 ıne ş a numaralı : : Tercih edilenin iktida - : TURK Bulvarı Ali Nazmi apar-
: yeni bir senet vcrilecegv i bildi- --- ___ :_ ymdırhk bakanlığının vesikalarını İs· 

Ö riI k tımanı 1 No. lu dairede bastala- b : rilir. 1_ 583 --- _ rma g re maa' ve ece - :_ tan ul vakıflar baş müdürlilğü baş mi· 
- • 1 5..e ..e rmı kabule bqlamıttır. 3-6861 : tır. - ~ : marhğnıa göstererek ayrıca ve.ika al-

., l 111111111111111111111111111111111111 l I 11 & 111111111111111111111111111111 il il lll il ------------· mala[ı IQCfl'UttuJ.:. (26) (249) 1-551 



29 .. 1. 1938 

A. Levazım Amirliği 

ve 15 adet erat pavyonu lflfUtI kapalı 
zaı na eksiltmeye konulmUftur. Gümrük ve inhisarlar B. 

23.000 kilo sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 'iatın Al • 

lba koanisyonundan ı 
. ı - Sarıkamış birlikleri için 23000 

kilo ıade yağının kapalı ı:arfla ekıilt· 
lbesi 9 şubat 938 saat 15 de Erzurum 
Lv. iınirliği satın alına komisyonun
da Yapılacaktır. 

2 - Bu inpatın heyeti umumiyoai
nin keşif bedeli 8S2.S22,89 sekiz yüz 
elli iki bin be§ yUz yirmi Ud lira sek· 
\CD dokuz kuruştur. 

3 - Eksiltme 17 fUbat 938 perşembe 
günü saat ı5 de Ankarada M. M. V. ıa
trn alma Ko. da yapılacaktır. 

Kayseride bina 
inşaatı 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 22 kuruş bedel muka
bilinde yapı itleri umum mlidlirlii
ğünden alınabilir. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için is
teklilerin 323 lira 33 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve yapı işleri u
mum müdürlüğünden bu if için alın
mı9 hueust vesikayı haiz bulunmaları 

4 - Keşif, proje, ve prtnameler 42 
lira es kurup M. M. V. satın alma Ko. 

dan alınır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüiünden ı 
1 - Şartname ve projcei mucibince 

Kayseride yaptırılacak bafl!lildilrlU.k 
binası lnpatı kapalı zarf uıuliylc ek
siltmeye konmuftur. 

lbımdır. (243) 1-548' 

2 - Muhammen bedeli ı9550 lira 
ilk teminatı 1466 lira 25 kuruştur. Şa· 
r~nanıeai her gün komisyonda görü· 
lur. Teklif ınektubları belli gün ve 
laatten bir saat evveline kadar komis
)ona verilmiş veya posta ile gönderil
llliş bulunacaktır. (193) ı-431 

5 _ Eksiltmeye girecekler 37851 li-
ralık kanunt ilk temlnatlariyle 2490 

aaıylı kanunun 2,,. s UncU mad~eleri~~ 
de yazılı ve idari şartnamenın 4 cu 
maddesinin (F) fıkrasında yazılı veıi
kalarla birlikte teklif melrtublarını 
yukarıda yazılı ihale saatından bebe· 
mehal bir saat evel M. M. V. Ntm al· 

2 - Kefif bedeli 32801 lira 40 kurut 
ve muvakkat teminatı 2460.10 liradır. 

3 - Eksiltme, 10. 2. 928 tarihine 
raatla;yan perfembe günü ıaat 11 de 
Kabataıta levazım ve mübayaat 9ube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

Fabrikalar 

lokomotif mıklnlsll 

ah nacak 
M. M. bokonhğı 

ma Ko. na vermeleri. (181) 1-44ı 
4 - Şartname ve projeler 1.64 lira 

bedelle inhisarlar umum müdürlüğü 

-------------- inpat ıubesiyle Ankara ve Kayseri 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 
lüiünden : 

1 Evrak sandığı yaprtt"dacak 
M. M. V eklleti Satın Alma Ko

ltlisyonundan ı 
Beher tanesine tahmin edilen (15) 

[ ~-:~ ::: ~ô!~~,~~= :] :!:!~:~~:;:~~~:.::.~~=~ i~~:: 
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası almaları lazım

dır. 

Ankara ikinci Noterliğine 

Kırıkkalede yevmiye ile çahttırıl· 
mak üı:ere bir lokomotif makiniıti a
lınacaktır. Talib olanların bir iıtida 
ile mjracaatlar.ı. (ı63) 1--427 

• lira 87 kuruı olan 66 aded evrak •n· 
dığı eksiltmeye konmuıtur. 

2 - ihalesi 2. 2. 938 çarf&Dlba günü 
Baat 11 dedir. 

Ankaracla seçkin sokağında ı · 3 
numaralı mağasada klin (Ankara 
Şark pazarı Haaan Tahsin ve Hüse
yin Hüsnü Aker Kardaşlar ve Abdul
lah Şefik Köklü) kollektif firketi 
unvanlı şirkette merhum zevcim Ab
dullah Şefik Köklüye ait hissemizi 
bütün hukuk ve vecaibi ve zimem ve 
matlUbatı ve bilcümle mükellefiyet· 
ledy le beraber namıma asaleten Ye 
küçük çocuklarım namma velayeten 

6 - Mühürlü teklif mektubunu; ka
nuni veaaik ile 5 inci maddede yuılı 
ehliyet vesikasını ve o/o 7.5 güvenme 
parasını ihtiva edecelt olan kapalı zarf. 
lar münakasa günü en geç saat 10 na 
kadar yukarıda adı geçen alını komis· 
yonu ba~kanlığına makbuz mukabilin
de verilmi' olmalıdır. (464/224) 

, Enstitüler 
Kiralık dükkan 

3 - tık teminatı 78 lira 56 kuruş
tur. 

4 - Evaaf ve ,artnamesi bedelsiz 
Olarak her gün öileden sonra M. M. 
V. aatın alma komiıyonuna müraca· 
•t. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
laydı kanunun 2. ci ve 3. üncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve te
lbinatiyle birlikte komisyona gelme· 
leri. (128) 1-28ı 

Domuz satılacak 
M. M. Vekaleti Sa~ Alına Komiı· 

.fonundan: 
Etlik serom ve a,ı evinde mevcud 

Gç büyük ve beş küçük Domus artır
l:rıa suretiyle utılacaktır. 
Artırması 31. 1. 938 pazartesi gilnil 

laat 10 da M. M. V. satın alır.a Ko. 
da yapılacaktır. Domuzları görmek 
ltın EtUkte •erotn ve qı evine artır
lbaya girmek için artırma pn " aa
ltında M. M. V. satın alma Ko. na 
llliiracaat edilmesi. (230) 1--535 

Kablo bobini alınacak 
M. M. VekAleti Sa. Al. Ko.dan : . 
1) 100 adet kablo bobini açık eksılt-

~eye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 1200 lira o
lup ilk teminat parası 90 liradır. 

3) İhalesi sı.ı.938 puarteai pnü sa
at 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 249~ aa· 
" 1 k 2 3 u·· ncU maddelerınde ,,ı ı anunun , iba1 .. naa-
iatenilen belgeleriyle e gun • 

0 atında M V V. satın alma komısy -
. . 1 255 

nunda hazır bulunmaları. (llll) -

kablo Arka tezkeresi aiınacuk 
M M V '-" • ti Sa Al. !(o.dan : . . eııüUe • . çık 
l) ı5 adet kablo arka tezkeresı a 

tbiltmeye konmuştur. 50 
2) Tahmin edilen bedeli 1ı2 lira 

ı...._ . 53 lira 50 
•uruştur. İlk temınat parası 

kuruş. ıo ·· ··saat 3 ) İhalesi: ı şubat 938 gunu 
dadır. 

1-494 

Yükaek Ziraat Enstitüsü Direk· 
törlüğünden : 

1 - Yükıek enatitümü.ıde bulunan 
bakkaliye dükkanr 3.2.938 den 3.2.939 
tarihine kadar bir senelik müddetle a
çık arttırmaya konmuştur. 

bu kerre yilkaek dairenizde imza et- Kanalizasyon injaatı 
tiğim beyanname mucibince Hamdi inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

2 - İhalesi 31.1.938 puarteıl güni1 
saat 15 de rekt6r1Uk binasında toplanan 
komisyon taraf mdan yapılacaktır. 

Köklüye devir ve ve temlik eylemit 1 _idaremizin P~bahçe müskirat 
olduğumdan keyfiyetin alelusul ill- fabrikasında prtname ve projesi mu· 
nını dilerim. cibince yaptırılacak kanalizaayon in· 

Ankara Anafartalar caddesinde 

3 - Tahmin edilen senelik kira be
deli 600 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 45 liradır. 
5 - Parasız ıartname almak iatlyen

ler enstitü daire müdUrlüğilne mlira· 
caatlarr ilan olunur. (129) 1-288 

Cafer zade apartmıanmın 2 numaralı 
patı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur • 

dalresinde mukime Refia KlSklD. 2 _ Kepf bedeli 22890 lira 51 kunıf 
Dairede saklı aslına mutabık olan ve muvakkat teminat 1717 liradır. 

bu nüsha talep üzerine berayi neşir 3 _Eksiltme lS.2.938 tarihine raat· 
ve ilan edilmek üıere Ulus gazetesi· 
ne tebliğ olunur. 1-498 layan sah günü ıaat 15 de Kabataşda 

Ankara Belediyesi 
-------------- levaıım ve mübayaat şubesindeki alım 

Atıs poligonu 
açıldı 

Ankara Valiliği 

Raf yaptırılacak 
Ankara Vüilifinden : 
Bedeli keşfi 575 llra 12 kuruştan iba

ret bulunan maliye ftJırlleti zat işleri 
müdUrliiğü mahzenine yapılacak sabit 
raf inşaatı 31-1-938 puartesi günü sa· 
at ı 5 de vilayet binası dahilinde nafıa 
koıniayonunda ihalesi yapılmak üzere 
puarhğa konuhnuftUr. 
Teminatı muvakkate (43) lira (21) 

kuruştur. İsteklilerin teminat mektub
lariyle ticaret odası vesikası ve Anka· 
ra nafıa mUdilrUlttındeıı bu l,e aid oJ. 
mak üzere alacakları fenni ehliyet ve· 
&ikaııiyle birlik sözü geçen günde nafia 
komisyonuna gelmeleri. . 

Buna aid kell'if ve şartnameyı nafıa 
dairesinde görebilecekleri. (ı22) 

1-263 

Buzlu paten sahası 
Ankara Valiliğinden : 

Sergi evi arkasındaki BUZLU PA-
TEN sahası bugünden itibaren mll
ıaid havalarda aabahları uat 11 kadar 
ve akşamları 5.30 dan 8 kadar herke-

se açıktır. 
A padan getirilen patenler ufak vru . .1 

komisyonunda yapılacaktır. 
4 - §artnamo " projeler 1.14 bedel 

mubbilinde inhiaarlar umum müdür· 
lüp lnpat 9ubeeiyle Ankara bapnü-
dllrUllilnden alınabilir. Belediye Abf Poligonundan ı 

5 - Ebiltmeye iftlrak etmek itti- Tamirat dolayıaiyle kapanmıf olan 
yenlerin fenni evrak 90 veaaikhıi inhi· atış poliıonu bu,Unden itibaren 1&

sarlu lııpat pbeatne nnu ederek ay- 1ı günlerinden maada her rUn uat 
rıca ebllyet veaür.uı .ı!Dl!ıan la.mı· 1.30 dan altıya kadar berkeae asıtmıt
dır. tır. 1--Al 

6 - Mühürlü teklif mektubunun, 
kanuni vesaik ile 5 d maddede yuılı 
ehliyet vesikasını ve o/o 7.S güvenme 
paraıuıu ihtiva edecek olan kapalı 

aarflar eksiltme günü en geç saat ı4 de 
kadar yukarıda adı ~en alım komis· 
yonu bafkanlıjma ınalcbuz mukabilin· 
de verilmiJ olmalıdır. (430/207) 

1--487 

Telefon direAi 
ah nacak 

Yol fazlası 
satılacak 

Ankara Beledi,...U.•ı 
1 - Yenitebirde 1044 i1nctl adada 

6 parselde bulunan 11 metro ada fu· 
laaiyle 103 metro murabbaı yol fula
ıına istekli çılamdıfından artırmaıı 
on gün uatılmıttır •• 

2 - Muhammen bedeli (625) Ura-
dır 

Merain Gümrük MWıafaa Müdür 3 - Muvakkat teminatı ( 46.87) li· 
" Den.iz Mmtaka Komutanlığın· radır. ' 

elan: . . 4 - Şartnamesini görmek iatiyenle-
ı -: Eks~l~eye konulan ış: Sey- rfn hergün yuı İiJleri kalemine ve is-

han vıliyetının Osmaniye lcuaaında- tcklilerin de 8 - 9ubat • ı938 lalı UnU 
iri "Çomi oğlu" ormanmdan 4250 saat on buçukta belediye encUm:nine 
telefon direiinin kesilip teslim edil- müracaatları. 
mesidir. Keşif bedeli 19125 liradır. (255) 1-555 

4) Eksiltmeye gireceklerin 249~ sa· 
1ılı kanunun z. 3 üncü aıaddelerınde 
İatenilen belgeleriyle birlikte ihale 
itin ve saatında M. M. V • satın aırııa 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

. il t mukabilinde kıraya ven e-
bır ere ı--.sso 

2 - Eksiltme ,artnamesi: Ankara· 
da gilmrük muhafaza getıel komu
tanlığında, Mersin gilınrilk muhafa. 
za müdür ve deniz mıntab lromutaıı· 
hğmda, btanbulda gümrük muhafa
za satınalma komisyonundadır. 

Celik kürek 
ah nacak (102) ı-256 

Trasformatör ve yer.alh 
kablosu alınacak 

M. M. Vekileti Sa. Al. Ko.dan : . 
1 - ı. adet 250 kilovolt aınperlık 

transformatör ve 2 adet ıoo kilovolt 
transformatör ve 1500 metre yer altı 
kablosu ile 11 kalem elektrik malzeme· 
•i pazarlıkla eksiltmeye konıDUI 01~~ 
her iki malzeme birden ihale edildlil 
gibi ayrı ayrı da ihale edilebilir. . . 

2 - Tahmin edilen bedelleri 95oo ıı· 
r . . 712 lira 50 a olup ılk temınat parası 

kuru!ltur. • .. 
T ' ilnU 

3 - İhalesi 31.1.938 pazartesı i 
ta.at ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin Z~90 
.. ·· ınaddelerın· 

•ayılı kanunun 2; 3 uncu "bale 
d . . le birlikte ı 

e ıstenilen belgelerıy aııııa 
&ün ve aaatında M. M. V · .atın 
koausyonunda hazır bulunn:ıaları. 

(103) 1--257 

ve saire Hangar, pavpon 
• inlllAAJ • 

"$- _ .._ .. KOIDI• • 
M. M. V ekileti Saba -

Yon n· i 

cektir. 

Kükürt .satın ahnacak 
k Vilayetinden : 

Aıl a.r~ bagv cılarına dağıtılmak 
1 _ Vılayet . .

1 . kiikilrt eksıltme ı c aa
üzere 6500 kılo 

tısı alınacaktır... h~-.-en bedeli 
2 

_ KükUrdun mu ..... -~ 

1300 liradır. . Ankara Ziraat mü-
3 - Şartnamesı .. 

lü - .. de göriilebilır. 
dür ~ le 7-2-938 pazartesi ~ünü sa-

4 - a amıenıode ya· 
at üçte villyet daimi eııc 
pılaca.ktır • bed ı· 

baamıen e ın 
5 - İstekliler ınu , . d banka 

rı olan ınebllla aı 
%7,5 tuta usi muhaaebe direk-
mektubu veya ~us tmı~ makbuJı 

1 
.. v.. znesıne yatırı r 

tör ugu ve . ....nnU gösterilen 
ile birlikte eksıltme ı;-· . 1 

. daiıni encümenıne ge -
saatte vılayet 

3 - Eksiltme: 3 - şuba,t • 938 per
şembe günü saat 14 de Mersin güm· 
rilk müdürlüğünde kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 1435 liralık mu• 
vakkat teminat vermeleri ve kanuni 
§&rtlarla mali itibari hai• oldukları· 
nı g5stermeleri l!zmıdır. 

(2ı9) t-489 

Boymdırlık Bakanlı~ı 

Vekalet lokantasında 
tadilat 

Nafıa Vekaletinden: 
ıneleri ilan olunur. 1-456 

(202) 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Nafıa 

vekileti lokantasının mutfak kısmında 
yapılacak tadilat ve sıhhi tesisat işidir. 

:1 111111111111111 111 111111111111 1111111~ xe,ıf bedeli: 4311 llra ıs kuruftUr. 
CESl : 2 - Ekailtme 16.2.938 çarşamba gü-

BlR SAADET GE S nü saat ı5 de Nafia vekileti yapı işle-
Clıarles Boycr .5 rf eksiltme komisyonu odamda pazar-

Hllllllllllllllllllllllr hkla yapılaoüıtır. 

Ankara Belediyeainclenı 
ı - Su idareai için alınacak 800 

adet çelik kürek ile sob adet UçM ki
loluk kuma on beı gün müddetle a· 
çık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (870) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (155.25) lira
dır. 

4 - 'Şartname ve nümuneleri gör. 
mek iatiyenlerin her gün yazı itleri 
kalemine ve isteklilerin Je 15-ıubat-
938 salı günü saat on buçukta beledi
ye encümenine müracaatları 

(256) 1 -554 

Zayiler 
Zayi - Dil Tarih Coğrafya fakUl -

tesi çamaşır teahhüdU içhı teminat ola
rak Ankara mektebler muhasipliği vez
nesine yatırdılun- 18 adet 360 liralık 
Sivas· Eraurum tahvilitma ait 1/5 nu
mara 9·8-937 tarihli makbuzu zayi et
tlfimden htikmü olmachğuu ilin ede • 
rüıı. 14ilttahbit Oımaıı Rcpt 1-547 

Gayri menkullerin • 
ıcarı 

. Ankara Defterdarbğından ı İradı 6 aylık dipozite mikdarı 
sıra no. Ada parsel cinai Lira K. Lira K. 

ı 225 20 . Ah§&b ev 7l 2 60 
2 321 30 .. 50 ı 88 
3 321 22 

" 130 4 58 
4 327 4 .. 120 4 50 
5 321 24 •• 240 9 00 
6 327 18 .. 240 9 00 
7 327 25 

" 250 9 37,5 
8 321 1 .. go 3 37,5 
9 32ı 28 

" 180 6 75 
10 326 5 

" 40 1 65 
11 321 23 .. 200 7 51 
12 323 25 .. 200 7 sı 

13 321 14 .. 2'40 9 37 
ı4 322 10 H 200 7 51 
ıs 326 22 .. 480 18 00 
16 325 29 .. 550 21 83 
17 321 16 İki dükkAnı 0-540 20 25 

lan ev 
18 326 23 Ahpb ev 480 18 
19 325 23 ,, 150 5 62,5 
20 327 6 .. 250 9 37 
21 325 21 .. 144 5 20 
22 • 322 6 .. 330 12 37,5 
Yukarda cinsi ada ve parsel numaraları yuıh maliye huinesi namına ka-

yıdlı gayri menkullerin aylık icarlarının puarlıkla ihaleleri 2.2.938 çar· 
şamba günü saat 15 de defterdarlıkta teşekkül eden komisyonda yapılacak-
tır. 

İsteklilerin hizalarında yuılı dipozite akçalariyle birlikte sözü geçen gUn 
ve saatte komiıyona müracaatları. (248) 1-550 

Sosa onarılması 
İzmir Vilayeti Daimi Encümenin-den : 

Eksiltmeye konulan if : Bergama • Soma yolunun 4:+="000 • 9 ~ 
ıoo kilom~releri arasındaki 5100 met• 

KeJif bedeli : 
relik şosenin esaslı onarılması. 
(16489) lira (32) kuruştur. 

Eksiltme : 

İstekliler ı 

Ekıil tmeye girebilmek için s 

10 • fUbat - 938 tarihine rasıtlıyan per
tcmbe günü .,.at 11 de İzmir ili öaiml 
encümeninde kapalı sarf usulü ile ya· 
pılacaktır. 

Ebiltme ,artnameai, mukavele proj~ 
si, bayındırlık işleri genel prtnamesi. 
fennt ve hueuat prtııame. ve projeleri 
İzmir • Ankara - İstanbul nafia müdür
lüklerinde görüp inceliyebilirler. 
lateklilerin ı231 llra muvakbt teminat 
ve nafia vekaletinden alınmış müteah
hH!lik veaibsı ile ticaret odası vesika
ımı teklif mektublariyle birlikte yıa
karda üçüncü maddede yazılı saattea 
bir saat eıvvellne kadar İzmir vilayet 
daimi entümeni başkanlığına teslim 
ederek makbuz almaları liııımdır. 
Poetada olan ıeciıkmeler kabul edil-
me.ı. 

(ZZO) 1--471 

Menfez ve k6prU inıaah 
l....Jr Ml)oeti DMml Eacflm•in·den ı 

Blrailtmeyı konulan lf ı CHlJbab~ • Karaburun yolunun O+ Mf 
- 2+338 ve 8+025. 26+986 kilometre
leri arumıcla yeni ,o.e ile 46 menfez ft 

16+100 ldlometredek1 2Xl0 açıklı· 
lmda bulunan Babklova klSprüsünUa 

X.,tf bedeli : 
Eksiltme ı 

l.teldiler ı 

yapıları 

(120055) lira (23) kunaıtur. 

14 • fub&t - 938 tarihine rMtlıyan pa
urtesi ,unu aaat 11 de lmür ili daimi 
encümeninde kapalı sarf uıulü ile ya
pılacaktır. 

Ekailtme f&rtDUDHl, mukavele proj .. 
ıl, bayındırlık itleri geıw:l prtnamed, 
fenni ve hueuel prtname, ve projeleri 
lsmlr • Ankara· İatanbul nafia müdilr-

Eksiltmeye ıittbllmek isin : 
lWderinde ıörilp lnceliyebllirler. 
!eteklilerin 7253 Ura muvakkat teminat 
verme.i ve naf ia veklletinden alınımt 

(221) 

müteahhidlik vesik•ı ile ticaret odam 
vesikumı teklif mektubları ile birlik
te yukarıda üçüncü maddede yazılı aa
atten bir ıaat evveline kadar İzmir vi
llyet daimi encümeni bafkanlığına 
tetalim ederek makbuz almaları lbJmo 
dır. 

Postada olan geçUaneler kabul edil· 
mes. 

1-471 

Krem Balsamin 
~. Sanfltl, Esmer her tene tevafuk eden yeg!ne sıhht krem

lerdır. Cıldı besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
aaırdaıı~ kibat mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremlerıdlr. 

KRBll BALSAllİN 4 SEKlLDE TAKDİM EDİLİR 
l - Krem Balumün ,allı. gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yaiaı..ı. pndUz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balaamln acı badem. gilndtls için beyu renkli 
4 - Krem Bılaamin acı badem. gece için. pembe renkli. 

İN'GİLİZ KANZUK ECZANESt - Beyoilu, İstanbul 
l-30 



H A s A N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ULUS 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 
3 defa dişleri niçin fırçalamak lazımdır 

Çünkü 
Hiç bakılma· 
mış dişleri bi· 
le kısa zaman
da temizler, 
parlatır, sıhat 

ve taraveti ia· 
de eder. Gün
de iki defa 
Radyolin diş 

macunu ile 
fırçalanan diş

ler sağlamlı

ğını ve güzel
liğini a a 1 a 
kaybetmez. 111-
te onun bu a
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki-
şi daima ve yalnız Rad
yolin kullanmaktadırlar. 

29- 1. 1938 

İnşaat sahihlerinin nazarı dikkatine 

KİREÇ 
Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmakta 
idim. 

Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin iyiliği
ni bütün inşaatçılar teslim etmi~lerdir. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çubuk
çu, Telefon: 3!00 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Anka.ada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi İsmail 

Özar, Telefon: 365-9 
Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon : 1446 

ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 

sattırmaktayım. 

Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler vasıtasiyle sL 
parişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarımla ilan ederim. 

Karaköy Pazarcığında Kireççi 
1-514 Mehmet Çavuş 

• 1 ... • ~.,·_. ., • • .. - .... ·~ ..... • ·.. • .;" • -

ACIBADEM Y AGI 
KREM·l 

Radyolin dişler için bir hayat sigor
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güzel dişli vatandaşlar artmı~ · 
tır ve artmaktadır. 

Dişlerinizi daima 

RADYOLiN Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İh tiyarlarr gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve ttıarkasına dikkat. 1-90 

DIŞ TABIBI 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her; gün has

talannı kabul ve tedavi eder. 

Diş macunu ile fırçalaymız 1-185 

, . ,• . : . . f .' . .. .. . ,' ·ı _.~ ... ·' .: .. :· : .. ~ ~ . \. 

--.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -Bentler 
§Eskiıehir kaplanh suyu§ 
;: Beher 65 kiloluk damacanası=. 

·-----------· :ıoo kuruştur. Halde 3 numaralı de-= 
------------- :pomuz müşterilerinin susuz kalma·= 

Pasta ve kahvealtı salonu Karpiç 
karşısındaki sokakta açılmıştır. 
No: 5 1-538 

Baş, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
lcabrnda günde 3 kate alınabilir. 

Yenisehir halkına müjde 
ATATÜRK BULVARI No. 18 

... 
Dr. M. Şerif Korkut 

Adliye Sarayı yanmda Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No. 1 

3-6949 
Urolog • peratör 

Dr. Kemal Serav 
:ması için 1425 numaraya telefon;: 
:etmelerini ve depomuzun her za.: 
:man taze olarak İstanbul menba: 
=:sularını bulundurduğunu ve emir-: 
:1erine amade olduğunu saygılarım-: 
:Ela bildiririm. 1--484 : 

TiCARET EVl 
Yeni açılan mağazamızda her çeıid elektrik malzemesi, tık 

avizeler, ampuller, bisiklet, motosiklet ve teferrüatı. Her yerden 
ucuz olarak tedarik edebilirsiniz. Radyo, bisiklet ve motosikletle
rinizi müsaid taksitlerle alabilirsiniz. 

Nüumne hastahanesi 
cerrahi ıefi 

Her gün saat üçten sonra evin
de hastalarını kabul eder. 

Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları mütehassısı 

Hastalarmı Balıkpazarında Ku
yumcular arrasmda N o. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 

Avrupa tetkikatından dönmüş 
ve hastalarını Çocuk Kurumu 
caddesinde Kayserili İbrahim a
partnnanmın S numarasında ka
bule başlamıştır. Muayene saatle
ri: 15-19. Telefon: 3935 1 - 314 

- Sayın mü~terilerimizin hem aldanmaması, hem de zamanla
rından tasarruf edebHmeleri için fiatlar rekabet kabul etmiyecek 
§ekilde indirilmit ve maktu yapılmı§tır. Bu hakikati anlamak için 
bir tecrübe kafidir. Her çetid elektrik aletleri tamiratı yapılır • 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkasr Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 1-147 

.................................... ,,,,,. 

1-361 

-.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 1-483 -- ---~--~~-~------::: ...ırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - - -- - -- - -§ § Dr. Se ~t r:rsnü Yatay 5 - - -= : Cebeci hastanesi = - - -- - -

Kohinor 
Size inci 
kokulu 

gibi dişler ve 
bir ağız temin 

güzel 
eder 

3-6399 • =: : Kulak, Boğaz ve Burun : 
=: : hastalıkları mütehassısı : --------------------------

~ § Vi~= ~~!=:nÜ=:•!te • § .:!JllllllllllllflUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllJllllflllllll!:. 

-----------

S S Hergünsaatl4densonra § ~ A lıııı..I KARA PALAS § 
§ § hastalannı kabul eder § §§ 1~ . § -- - == -= : Adliye Sarayı köşesinde sarraf : = -
=: E: HakkıapartımanıNo.5 : =: P AV,. YON UN DA _S =: : Muayenehane: Tl. 3912 Ev 1279 E: ~ -1 ~ ....................... : ... :~ ......... F I r·;; ...... '/''l'GAN~: .. ····G·Ec·E·s'i··ı ı 
= = .................................................................................................... == 

i I·~ i -- Muhtelif eğlencelerle 

29 
--------------------

----= Akşamı - -ltediğiniz istasyonu otomatik olarak ve aradaki istasyonların = 
radioları sesini size duyurmadan hemen karşınıza getiren husust bir ter- § 

I tibata malik yegane ve en müterakki radiolardır. =: §ADMİRAL 

lmtiycu sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Vazı t~lerl Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basrmevi: Ankara ~ Devam ediyor ~ --- -:ıı 111111111111 ı 111111111111111111111111111111111111111111111111 ı-s ıs 111111 rr --
~ ADMİRAL d

• 1 Parazitlerin katiyen görillemiyeceği en mütekamil radyolar- = ra ıo arı, dır. :: __ _..;,_;.. ________________________ _ 

-- -- Size en mütekamil bir radio dinlemek zevkini tatdıran ve bu- = 
radioları nu bir tattıktan sonra katiyen ve hiç bir zaman başka ve mümasil §§ 

I bir radio aramaktan münezzeh kılan yegane radiolardır. = §ADMİRAL -----------------------------

Bütün bunlara rağmen, 

ADMİRAL radioları: 
değerine nazaran en ucuz, ödenme şeraiti 
en müsait, bakım ve tamir teşkilatı en 
mükemmel, 

Yegône AMERİKAN RADİOLAR'ıdır 
Deposu: Büyük Postahane karşısında, Etipalas altında ve Yeni Hal karşısında HANEF 

apartrmanı altında HANEF KARDEŞLER mağazası Telefon : 3150 

--------------------------":illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Hediyelik bizden alın! 

.... 
ı 
N 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GUN BU GECE 

... 1111&.. - - Bu Gün Bu Gece - -- -Fransızca sözlü biiyük şarlulı - - Emsalsiz bir dram - ihtiraslı bir - -- -komedi filmi - - mevzu büyük askeri filmi - -- -NAMUSLU KADIN - -- - MAHKÜMLAR KALESİ - -
NEŞ'E - M1'ZIK - EGLENCE - -- -- -Bq Rollerde - - Bat Rollerde - -- -Meg Lemonnier - Henry Garat - -- - Anna Bella - Pierre Renoir - -Seanslar: 2.45. 4.45 • 6.45 Gece 21 de - - Seanslar: 2.30 • 4.30 - 6.30 Gece 21 de - -- -Saat 1 de Talebe Matinesi - - Saat 1 de Talebe Matinesi -....... ,. 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-29 


