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Avusturya başvekil·i ansızın Almanyaya giderek 
B. Hitlerle on bir saat süren bir konuşma yaptı 

~' Kızılay aza adedinin, 
mületin rüştü. it;timaisiyl.e 
mütenmib bir dereceye 
varınmını, bütün milletin 
bu tenmubu temin etme
sini temenni ederim. " 

KEMAL ATATVRK 

Bir ders 
Falih Rıfkı ATAY 

Hatay davası, ıimdiye kadar, 
her türlü bakunclan münakaşa 
edilmiştir: Fakat, bu tahliller 
arasında, bu hadisenin, gençlik 
ve halk yığınları i9inde inkılab 
terbiyesinin ne kadar köklefliği
ni gösterdiğine pek dikkat edil-
memiıtir. 

Hitler. Suınig konuımaaının cereyan ettiği B. Hitler'in Berhteıgaden'deki. köşkü 

Mülakatın yaptlmasında 
. . ı . - . ~ . : 

Musolini mühim rol oynadı Daha ilk günlerden beri mem· 
leketin her tarafmda herk~ Ha· 
tay meselesinin ne olduğunu 
izah edecek haldeydi. Heyecanı 
tam, dütünüı tarzı olgundu. Her 
taraftan, bir parolanın akiıleri 
değil, bili.kis fUUJ' ve iradenin se-

• - ~· 'I. ..... ._ • 1 u_ _ .. -

bqlangıçda ir po itika mesele
si olmakdan çıkarak, milli bir 
C:lavi olmuıtur. Millet, onun için
«Ie, adeta kendi inkili.bmm ve 

Avı ıc;turya kabinesine nasyonal 
sosyalistlerin de gireceği anlaşılıyor 

hürriyetinin bir nevi imtihan ge.. Viyana, 12 (A.A.) - Hitler'in daveti üzerine Avus 
çirdiğini anlamıtbr : Nazik olan turya Ba,vekili Sehuıch.nigg anıızm bu sabah otomo· 
:ve Fransız mer.ullerine bir türlü bille Berchtesgaden'e gitmiştir. tık defadır ki bu iki 
anlatamadığrınız cihet bu idi. devlet adamı bulu~ıuyor. Avusturya Başvekiline harici· 

Zihinlerinin artık değiımekte ye müsteşarı Scmidt de refakat etmektedir. 
olduğunu tahmin ettiğimiz fnm. Hıitler'in yaptığı davette hususi hiçbir nokta zikre· 

' llzlar, Hatayı harta üstünde dilmemektedir. Öyle zannediliyor ki, bu mülakat al· 
hir nokta görüyorlar, arar ae- man ·Avusturya ihtil!flarını halletmek için son bir te· 
heblerimizin derinliğini bir tür· febbiis olmak Uzere von Papen tertib etmiştir. Von Pa
lü kavraınıyorlardı. Ağrzlarm· pen dün Viyanadan Salsburg'a hareket etmiş ve orada 
d • bir Hatay için Fransız kendisini almaya gelen bir alman otomobiline binerek 
d:luğunu feda edebilir misi· doğruca Berchtesgaden'e gitmiştir. 
niz ? _ r.uali dökülür?rdu. H~l- Saat 11 de başlayan Hitler • Schuschnigg mülakatı e 

buki onlarca bir polıtik.a.da!3:sı piy uzun siirmiiı1tür. 
• b Schuschnigg Bechadenden saat 22 de ayrılmrştn 

lan Hatay meselesı, ızım .. ıtç·ı· n 0 1 b Yemek için verilen kısa bir mühlet hariç olmak üzero 
hak Ve •eref davası 0 . a.n u un. • • • B d d ld' 

'S' l ki miilfil<at tam 11 saat devam etmıştır. ura a zanne i ı· 
Türkiye meselesi idi. Bız er, 1 ~ . kt gine göre, bu konuşmalar Avusturya için fevkalade 
Devletin menfaatlerinın uzay ~ memnuniyeti mucib bir şekilde inkişaf etmiştir. 
yahud yakından alikalandıgı U· Diğer taraftan salfilliyettar mahafil, Schuschnigg • 

U"ncu" b·ır meseleyi ınünak'a§a et· d ç Hitler mülakatının yaprlması hususun a almanların 
nıiyorduk. önay"ak olmuş oldukları beyan ve bu hususta ısrar et-

Onbet yaşına giren i?,t~!il, ınektedirler. 
kendine, prensiplerine, sozu~e B. schuschnigg•in B. Hitler ile bilhassa nazilerin A
inanıhp inannılınadığını tet~~ vusturyadaki gayri kanuni faaliyetleri hakkında görii· 

Ansızın Almanyaya giderek B. Hitlerle 
göriiten AıJuıturya 8Qfbakanı B. Suşnig 

ediyordu Manevi kuvvet ve ıtı· 
• O 'b •ıAı 

barın genç ve inşacı bır 1 .~1 .. a 
için hayati ehemiyeti .söz gotur· 
nıez. Onun için, ekserıya, şere_f 
nıeseleleri ınenf aat mesel~le.rı· 
nin üstünde yer alır. Genç bır ıh· 
tilil hamlesi durınuf, dorunuf 

şeceği ve Avusturya başvekilinin bu ı meğe azmetmiş bulunduğu söylerunek· ı neşredilerek Almanyanrn Avustur a 
faaliyetlere katiyen müsamaha etme· tedir. Mülakatın sonunda bir tebliğ (Sonu J. üncii sayfada) y 

Almanya 
:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

= -·US gibi, telakki oıunmağa başladığı Cenevreye = 
----- u zanıan, zaten tabii'nin . üstün.d~ E 

olan vazife ve mesduhyed~~ennr do .. DÜYOr mu? S 'klOkuyucularmın her gün dahab fazla beğendikleri ve takdir et, 
ba§armak kabiliyetin en uşer. : ~ ı eri ULUS bayramdan sonra ir çok yeniliklerle çıkacaktır. 

· 1·· ddi kalkın- L J 12 (A.A.)- Star g~ete- : 
Millet, her tiır ~ ma · ·. on ra, b dan öğrendiği : 

nı.a hareketlerinın . fe!ahı ıçhm sınin emin bir men a ·u l • -

k 
. 'llA ·ı·k cevkınden, e- .. Almanyanın mı et erce· : 

uvaı mı ıyecı ı :r fedakaArlık ne gore, l vaziyetinde : miyetine karıı o an.. l d , : 
Yecanından ve. 00;un ka bet- h J' 1 atik muz.akere er en -
h h b cey Y ma rem ıp om : 

a lakından ıç ır 'S' rk bir değiliklik haşıl olmUfhlr. -
ın d. .... . Hatay davasına a a a· şonra . d'l i bir mil· -

e ıgını . . Hakikat 0 • Almanyanın tenaık e ı m ~ . . . : 
• J • b t ı•hr . · J .. muı ihtimalı -sıy ~ ıs at e ın :r ak bu fedakar- letler c'mıyetıne on E 

dur ki her şey anc rt · ı vardır. -
lık hlAki baki kalınak şa ıy .e -------::------ : 

a a bT . başarılabı· - : 
ınlı' üdafaa olu?a ~:g, ünkü bütün dır Türkiyeden söz alıp ona söz E 

r. Türkiyenın IA oldugvu · 1 h h gi bir -
hıAk azım vermek, onuna er an . : 

ışlerinde bu a a ... hı'zim 'b' k d"l · en a§agı taahhüdü münakap etmek ıste- : 
gı ı, en ı erıne k lcl <;.unuz b 
kadar iş devreclece 0 • ~6ın-ı·r-as yen herkeı, hareket tarzın~ .. u 

il de en ıyı alaka hakkında verilen huküın 
gelecek nesi ere hlAkı bırakaca· kt' 
olarak gene bu a a ne ise, ona göre ölçece ır. 

--
--
-------

BAYRAMERTESİ 
Alexi Tolstoi'un, ilk çıkışında 2,000,000 satılan eseri 

Büyük Petro 
romanını resimli olarak neıre başlıyacaktır. 

111111111111111111 

YEŞİL DEFTER 
Şimdiye kadar okuduğunuz macera romanlarının en meraklışı 

111111111111111111 

BU CANİ NASIL YAKALANDİ ? 

-------------... -------------------------------------------iız Atatürk kendi ınilletin ... e. ~f - -· ünakatası d ld Milletin Hatay ın .... ka· yere inanıp bağlanmıt egı ır: 
sürdüğü kadar ve sürecegt.... ti- O milletle birlikte neler yapına· 
d d'..., · gösterecegı, "'a' kadir olduğunu, ınilletle be-

ar, göster ıgı ve .1r dava- g b'l' 
tiz ve kıskanç alaka, m~ :uıcaıı- raber ı ıyor. 
ınızın baıhca korunu§ ın · 

: Adapte veya tercüme değil. zabıtamı%ın en karanlık cinayetler. : 
: de ve katillerdeki harikulade muvalfakiyetlerini, gayet ca:zib ve : 
~ •Ürükleyici bir Ü•lılbla anlatan bu seriyi merakla okceyacaksmız. : 

"1l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i= 

Yeni romen kabinesi 
programını neşretti . 

Dış ·politika değişmiyor 
Dıt iıleri ıimdilik ele alan 8. 
Tataresko vazifesine başladı 

Bükreş, 12 (A.A.) - Rador ajan· 
sı tebliğ ediyor: 

Hükümet memlekete hitaben bir 
beyanname neşrederek milli birlik ka
binesinin programını bir hulasa halin 
de bildirmiştir. Bu program şu nok
taları ihtiva etmektedir: 

1 - Romen milletinin yenilenme 
temayüllerine daha uygun yeni bir 
ana yasa tanzimi, 

2 - Adalet prensiplerine riayet 
olunmakla beraber devlet hayatının 
bütün sahalarında milliyet fikrinin 
teyidi, 

Yahudiler hakkındaki 
tedbirler 

3 - Ekseriyeti teşkil eden romcn 
unsuruna karşı ötedcnberi yapxlagcl
mi' olan haksız1ığm tamiri, bununla 
beraber şimdiki romen hudutlarr da
hilinde bulunan eski ekalliyetlere 
kar~I hiç bir adaletsizlik yapilmaya
caktır. 

Günün meseleleri hallolununcaya 
kııdar dı~ bakanlığını idare ede-

cek olan B. Ts.taresko 

4 - Umumi harbtan sonra verilen.--------------
romen tabiiyeti haklarının yeniden 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Balkan antantı 

konseyinin 
toplantısı geri kaldı 
Atina, 12 (A.A.) - Yeni Romanya 

hariciye nazımın seyahat edebilmesi
ni kolaylaştırmak için Balkan antantı 
k~seyi mesaisini kısa bir müddet için 
tehır etmek lazım geldiğinden, konse
yin bu içtima devresi reisi Metaksas 
konseyi bu ayın 25 inde Ankarada top· 
lantıya çağırmıştır. 

Tayyare 
• 

pıyangosu 
Tayyar• piyangosunun çd.ili§l 

dün bitmiıtir. Büyük ikramiye olan 
50.000 lira 26713 numaraya çıkml.f
tır. 

Aynca 39849 numara 15.000: 
36472numara12.000; 5191 ve 4242 
numaralar 10.000 lira kazanmlf
lardır. 

Kazanan biletlerin tam listesi 
2 inci sa;yfamı~dadır. 

Yeni temizlik tedbirleri 

~·:ı: 111 • 

.. -. (~atıcı i~ini bitirip elini rtıl(ılukta yıkadıktan 
ışı ıle ugraşabılecektir.) Gazetelerden •.• 

Balıkçı: - Baylar sabırlı olun ... Terkoı keıilmif ••• 
• 

ıonra para 



.1···· ....................................................................... . - ~ . • . . 
~ HADiSELER PEŞi NDEN 

. 
• . . . 

~ -
. . 

·············································································--

lrad sahipleri 
Bizde iradının geliriyle geçinenler, yani kısaca rantiyeler, en çok Is

tanbulda tophmmıştır. lstanbulda 2937 si erkek ve 7619 zu kadın olmak 
üzere 1 0556 aile, iradının geliriyle geçinir. 

Birde Ankaraya bakınız: B<l§şehirde 308 i erkek, 511 i kadın olmak ü
zere 819 aile mülkünün geliriyle geçiniyor. Sermayenin, bir hareketi ve 
dolayısiyle memleket bayındırlığı, mesken buhranının yok edilmsi gibi 
bir çok bakımlardan kıymeti olan bol inşayı sevinçI·e karşılamak lazım
dır. Her köşesind~ yeni ve modern yapılann kurulması bir hasretimiz 0 • 

lan memleketimizde, yükselen her binayı bir kazanç sayıyoruz. 
. Jşin _bu tar~fı böyle~ir. Fakat İstanbul ve Ankarada irad sahibleri, ge

lır vazıyetlerıyle, tasfıyesi çok lüzumlu bir tezadın mümessilleridirler. 
Mülkte, bir itfa meselesi vardır. Toprağa yatırılan sermayenin normal
d~n az bir ~man~a kira ile karşılanması, mesken buhranı dediğiniz ye
dı ~şlı belayı dogurur. Bu itfa zamanının uzaması, yani mülk kıymet
lerının normalden düşkün olması, başka bir derddir. Memleketimizde 
normal ·ş~artlar altında bir mülk kıymetini on iki senede itfa eder. Vergi
ler ve diger devlet ödemeleri bu zamanın içindedir. 
Şimdi en büyük iki şehrimizde, İstanbul ve Ankaradaki rantiyelerin 

vaziyetini, bu mikyasa vurunuz: İstanbul normale yakın şartlar altında
dır. Bazı semtler hariç, şelıtrin büyük kısmında bu müddet 8 - 1 O seneye 

' kadar yükseliyor. Yüz be§ binden fazla evi olan latanbul için bu mevzu 
üzerinde temenni edilecek bir şey yoktur. 
. Fakat ya Ankarada? O Ankara ki, bin küsur kulübe ve bekar odası da 
dahil olduğu halde (mesken) ismi altında toplanan bütün yapılarının 
sayısı on sekiz bin içindedir. Bu Ankarada, metre murabbaı hazan 50 li
rayı bulan toprak bedeli ile beraber evinin inşasına yatırdığı parayı aza
mi dört senede kiracısından alamadığı zaman rantiye göz yaşı döküyor. 
Emlak ~nkasmı ıslah etmek üzere getirilen kredi F onsiye direktörunün 
bu nisbete "yirn:ıinci ~sn~ emsalsiz geliri" adını verdiğini unutmayınız. 
Fakat bu emsalsız gehr, Dıkmen tepeleriyle Keçiören bağlarını hala fehir 
dışı saydırıyor 1 

Dört senelik itfa •. normal olan on senelik itfa seviyesini buluncaya ka· 
<lar, Ankaranın evlı olan 36.44 7 aile babasından 19. 916 sı - bugün oldu
ğu gibi - çoluğuna çocuğuna hasret yaşayacaktır. 

Hazine borçları ve faizleri 

İlima bağlananlar 
nasıl ödenecek ? 

tertibinde bakiye muhaasaaatı yoksa i
lam muhteviyatının ödeneceği sene 
büdcceinin mahktlm olunan borçlar 
faslından ve bu fuılda da tahıisat kal
mamıt ise gene o sene büdcesinin ih
tiyat tahsisat fulından mahkfım olu
nan oorçıar tcrtmıne naxıoıunacu 

tahsisattan ödenecektir. 
Faizlere ' geltince ilima mu.tenid 

borçların faizleri de illmın katiyet 
kesbettiği sene bUdceainin malı ola
caktır. Bu itibarla taallQk ettiği büdce 
senesi ve tertibi bakımından borcun 
aslı hakkında tatbik olunan esaslara 
göre muamele yapılacaktır. Yalnız a
sıl borcun tamamı, tediye tekli bakı
mından hizmetin taallUk ettiği seneye 
tabi olduğu halde, faizi senelik olarak 
tahakkuk edecek ve tediye fekli bakı
mından, her seneye aid faizin taallO.k 
ettiği senelerde her birine mahaua te
diye tekillerine ayrı ayrı tabi olacak· 
tır. 

Buğday işleri 

Haber aldığımıza göre ziraat bakan
lığı, mustahsillik müddeti hayatında 
mühim rol oynayan buğday ihracatını 
arttırmak için yeni kararlar alacaktır. 
Söylendiğine göre halen tatbik edilmek 

te olan buğday mübayaa sistemi yeni 
battan tetkik olunacak ve tatbiki baait 
ve kolay yeni bir usul bulunacaktır. 

Tayyare piyangosunda 
kazanan numaralar 

50.000 lira 26713, 
15.000 " 39849, 
12.000 ,, 364 72, 
10.000 " 5191, 4247, 

3000 lira kazananlar: 
11479 10.776 

1000 lira kazananlar : 
10586 4322 39985 24040 

500 lira kazananlar: 
220 854 1274 2550 2999 3017 

3766 3905 4607 5315 5421 6153 
6864 7136 7472 7919 11247 11674 

11786 12074 12293 12564 13764 14311 
10680 16023 16046 16372 17408 181&4 
18643 19332 21026 21676 24016 24302 
24726 24771 25167 25446 26160 26349 
26552 26886 27056 27105 28480 29527 
29947 30077 30128 30561 30909 31301 
31321 31729 31938 32298 33333 33523 
33908 35623 35776 36084 37038 37864 
38444 38462 39319 39529 

200 Ura kazananlar : 
546 1436 1650 3006 4366 5232 

5376 6058 6931 8309 8503 8840 
7180 9233 10098 10301 11470 11594 

14217 15762 15766 16145 16896 16998 
17731 18095 18096 19933 20611 20704 
21141 21645 21771 21954 22405 23053 
23374 24583 24709 24870 25451 26108 
26906 27739 28266 28650 28956 29186 
30678 30731 30773 31363 33044 33307 
35860 36488 36953 38392 

100 lira kazananlar : 
145 194 1037 1226 1916 2970 

3099 3152 3282 3817 3851 3932 
4287 4646 4649 4962 5972 7145 
7732 8028 8761 8092 10160 10387 

10857 11142 11323 12049 12109 12789 
12844 13605 13624 13782 13888 13904 
14612 16888 15211 15934 16251 16273 
16427 16481 18038 18116 19738 20159 
20184 20572 22046 22588 22664 23312 
23671 24442 24479 25061 26508 26674 
26827 277 52 28173 28310 29036 29699 
29880 29917 30259 30356 30418 30571 
30851 30978 31359 32260 33513 33582 
3380i 34100 34810 34965 35095 35352 
36298 36380 36541 36908 37000 37912 
38303 38662 38713 39483 39570 39771 

50 lira kazananlar: 
70 124 179 294 303 594 

620 647 703 1026 1118 1120 
1.l 't.) !.)-'~ 1.3/0 ı;;,11 r:ıu" lbl:IO 

1739 2019 2065 2326 2337 2447 
2521 2542 2823 2980 3341 3554 
3663 3839 3882 3941 4230 4296 
4455 4515 4536 4617 4648 4791 
4835 5116 5119 51 48 5233 5420 
5531 5580 5593 5676 5716 5854 
5895 5921 6120 6241 6277 6288 
6387 6556 6964 6978 7116 7182 
7286 7448 7486 7546 7615 7644 
7697 7764 7876 7922 8004 8096 
8110 8271 8654 8655 8672 8668 
8788 8925 8942 8951 8991 9030 
9063 9131 9228 9242 9255 9570 
9662 9912 10158 10220 10228 10269 

10440 10644 10708 10801 11119 11475 
11546 11628 11921 12027 12062 12124 
12159 12195 12255 12340 12482 12501 
12574 12641 12759 12775 12850 12862 
12866 12869 12932 13017 13306 13351 
13435 13489 13456 13534 13564 13713 
13780 13810 13839 13908 13924 14019 
14175 14186 14194 14347 14435 14478 
14771 14773 14835 14927 14935 15089 
15232 15.245 15274 15347 15474 15698 
15699 15742 15940 15947 15957 16000 
16008 16065 16088 16120 16316 16391 
16694 16749 16946 17016 17156 17165 

17236 17338 17384 17956 17971 18024 
18091 18148 18313 18516 18681 18703 
18758 19174 19265 19406 19663 19760 
19913 19926 19952 19958 20003 20012 
20093 20097 20335 20359 20366 20489 
20664 20702 20731 21006 21028 21032 
21124 21222 21230 21316 31357 21857 
21867 22196 22215 22411 22624 22739 
22746 22871 22901 22962 23024 23107 
23120 23152 23246 23252 23501 23656 
23699 23707 23754 23808 23893 24328 
24365 24379 24395 24683 24797 24818 
24987 25015 25076 25184 25291 25309 
25432 2561iı2 25696 25768 25813 25955 
26014 26048 26049 26054 26113 26240 
26241 26291 26322 26695 26896 27028 
27078 27088 27207 27208 272'9 27312 
27403 27411 27462 27513 27653 28216 
28327 28356 28371 28832 28754 28!518 
28935 28953 29037 29083 29233 29512 
29608 29708 29918 30210 30277 30286. 
30321 30484 30638 30649 30666 30787 
30863 31066 31560 31621 31695 31858 
31948 32065 32166 32.223 32270 32276 
32465 32475 32741 32865 32775 22981 
32992 33064 33086 33398 33416 33500 
33569 33607 33686 33690 33759 33833 
33903 34097 34132 34275 34522 34655 
34827 34896 34915 35025 35083 35101 
35245 35265 3$416 35420 35438 35451 
35550 35764 35945 36354 36468 36588 
36596 36678 36713 36755 36899 36966 
36973 37133 37275 37349 37402 37423 
37428 37483 37507 37574 37869 38000 
38187 38327 38517 38581 38593 38656 
38991 38229 39251 39334 39375 39425 
39499 39613 39932 39963 

• 
3 O lira kazananlar : 

19 66 '171 199 291 359 
359 438 553 577 708 711 
713 742 761 791 797 821 
859 864 887 923 1172 1200 

1225 1385 1512 1537 1782 1795 
1829 1832 1944 1979 1993 2114 
2121 2229 2294 2441 2483 2557 
2584 2601 27 58 2863 2969 3056 
3072 3106 3134 3251 3284 3497 
3499 3603 3737 3777 3880 3913 
4132 4146 4164 4211 4249 4303 
4350 4466 4504 4544 4771 4831 
4852 4955 4969 4986 5082 5260 
5266 5273 5297 5324 5358 5375 
5691 5700 5779 5982 5991 6140 
6214 6373 6466 6414 6599 6605 
6649 6744 6844 7073 7119 7231 
7369 7426 7430 7511 7681 7831 
7851 7928 7959 8020 8052 8073' ... _ 

""''"'" 8596 8888 8711 8742 8972 9054 
9056 9099 9123 9141 9143 9278 . 
9373 9412 9517 9661 9709 9721 
9751 9785 9787 9916 9939 9969 

10232 10264 10266 10332 10342 10347 
10408 10408 10457 10460 10556 10587 
10619 10692 10712 10723 10767 10927 
10944 10950 11006 11010 11152 10944 
11353 11371 11387 11414 11461 11514 
11625 11791 11909 11942 11974 12039 
12164 12169 12430 12510 12601 12622 
12661 12690 12868 12884 12902 12948 
13051 13144 13203 13470 13478 13618 
13618 13847 13858 13878 13896 13992 
13992 14117 14133 14145 14191 14222 
14282 14320 14334 14409 14477 14499 
14527 14531 14548 14568 14675 14710 
14738 14782 15060 15198 15126 15349 
15369 15417 15450 15571 15650 15680 
15716 15802 15898 15952 16049 16104 
16104 16129 16130 16385 16400 16763 
16773 16788 16831 17030 17031 17126 
17206 17299 17320 17419 17531 17619 
17638 17641 17681 17695 17713 17763 
17782 17787 17~62 18029 18087 18164 

ı<n2 5 .988.000 4 .'101. 000 

O~a.n 
1Ql3 3.4~5.ooo 

!.~ .... ~ J.Ol~. 000 

-- 19l• &.960.000 3.'583. 000 
193~ 9. 255.ooo s.~51. ooo 
1~36 I0 . 003. 000 ~.'t22.. ooo 

Merain hinterlandında muhtelif aenelerdeki ihracat ve ithalah 
ıröaterir mukayeaeli harita 

Mersin ıehrinin 193 7 
yılındaki. ekonomik durumu 

18201 18210 18280 18442 1ğ454 18456 
18506 18513 18522 18622 18625 18631 
18662 18756 18786 18824 18902 18965 
19112 J,P206 19267 19409 19449 19463 
19474 19508 19520 19564 19603 19633 
19676 19680 19823 19838 19886 19922 
19948 20022 20053 20119 20170 20383 
20386 20429 20734 20769 20779 20805 
20870 20871 21131 21139 21244 21297 
21527 21560 21585 21605 21606 21618 
21681 21777 21808 21811 21834 21893 
21904 21917 22123 22152 22365 22501 
22530 22550 22673 22685 22740 22758 
22772 22914 23010 23014 23094 23151 
23185 23226 23500 23513 23667 23684 
23909 24002 24024 24031 24072 14139 
24192 24206 24226 24299 24366 24382 
24507 24509 24557 24588 24671 24686 
24750 24775 24817 24938 24946 25017 
25075 25086 25128 25202 25257 25352 
25363 25488 25515 25621 25621 25650 
25780 25818 25868 25944 25957 26170 
26385 26461 26536 26537 26660 26687 
26709 26715 26733 26808 26817 26834 
26918 26928 26929 27134 27174 27224 
27233 27243 27445 27450 27511 27527 
27622 27649 27675 27740 27802 28062 
28073 28147 28155 28232 28233 28267 
28280 28313 28355 28361 28464 28821 

~~~ m~§ ~b ~~ı~ ~g ~ş3~' 
29545 29535 29614 29639 29714 29837 
29911 29929 29990 30014 30129 30271 
30485 30496 30712 30765 30796 30826 
30864 30885 30953 31001 31041 31113 
31180 31216 31387 31405 31021 31703 
31785 31911 31934 32043 32062 32100 
32121 32145 32161 32526 32584 32607 
32630 32668 32698 32745 32920 33025 
33117 33119 33160 33163 33217 33317 
33392 33448 33463 33585 33597 33618 
33734 33783 33320 33906 34212 34295 
34338 34386 34398 34473 34488 34490 
34496 34576 34590 34725 34795 34861 
34921 35045 35207 35217 35225 35335 
3402 35449 35479 35534 35585 35696 
35698 35964 36185 36227 36284 36289 
36394 36437 36558 36856 36900 37005 
37073 37150 37186 37319 37404 37530 
37538 37609 37628 37674 37770 37786 
37797 37847 37780 38058 38067 38256 
38262 38292 38330 38377 38460 38560 
38717 38735 38807 38848 38879 38892 
38896 38902 39035 39134 39135 39160 
39227 39243 39277 39315 39492 39494 
39524 39679 39694 39717 39914 39933 

Sonları 13 ve 49 numara ile biten 
1/ 10 biletler amorti alacaklardır. 

1 
1937 yılı içinde Mersin limanından 

yabancı memleketlere yapılan ihraca• 
tın kıymeti 9.757.000 lira mikdan 
156.298 tona baliğ olmuıtur. 

Geçen yılın kıymet tutarı 10.003.000 
lira mikdarı ise 65.465 tonu geçme
mişti. Son beş senenin mikdar ve kıy· 
metlerinin tetkikinden anlaplacağı il· 
zere 1937 ihracatı mikdar itibariyle 
Mersin limanının şimdiye kadar kay• 
detmediği en verimli sene ae.yılan 
1934 ihracatından (52) bin ton ı gibi 
mühim bir fazlalık gösterdiğini mcm· 
nuniyetle görüyoruz. Son beş seneli.li 
ihracatın mikdar ve kıymetleriıt: &fCl• 
ğıda gösterilmiştir : 

Kilo T. )\l'MI 
1933 46.570.000 3.425.000 
1934 104.332.000 8.960.000 
1935 85.280.000 9.255.000 
19'36 65.465.000 10.003.000 
1937 156.298.000 9.757.000 

1937 yılı ihracatımızı teşkil eden 5-
nemli maddelerimizin kıymet tutar
larının ehemiyetleri sırasiyle ve ge
çen sene ile aşağıda mukayese edil
miştir : 

1936 ~7 

Pamuk i.305.000 2.028.000 
Çavdar v. ı. 321.000 1.975.000 
M!ğ~Jer 1§§.QQQ lılti,QQO 
Arpa 201.000 821.000 
Tiftik, yapak 1.429.000 500.000 
Küspe 291.000 451.000 
Bakliyat 145.000 363.000 
Canlı hayvanlar 215.000 337.000 
Kuru meyvalar 572.000 210.000 

Yukarıdaki rakamlar tetkik edilin
ce pamuk, tiftik ve pyapağının geçen 
sene daha az, çavdar ve sair hububat. 
madenler, buğday, arpa, bakliyat ve 
canlı hayvanların daha fazla ihraç e• 
dilmiş olduğu anlafılır. Yalnız 1931. 
ihracatının mikdar çokluğuna muka
bil kıymet tutarının 9 milyon liraya 
geçmediği görülür ki, bu fark fazla 
ihracatı tefkil eden maden ve hubu· 
batın kıymetce az para tutmaamdaıı 
ileri gelmektedir. Bununla berarebr 
Mersin limanı bu ihracatiyle diğer 
yıllara nazaran rekor tesis etınif o
lup önüm~zdeki ıene ihracatımızın 
200 bin tona yükseleceğine muhakkü 
nazariyle bakılabilir. 

lstanbul otobüs 
tahkikatı fezlekesi geldi 

Maliye vekaleti, ilama bağlı hazine 
borçlarının ve faizlerinin tediye su
retleri hakkında alakalılara yeni emir
ler vermittir. İlama bağlı huine borç
ları için mahkemece faiz hükmedildi
ği takdirde, bu faizlerin, baılangıçtan 
itibaren taaUQlı: ettttl seneler'-'bUdce
ıinden ödenmesi lazım geleceği müta
lea olunduğu halde divanı muhaseba
tın mükerrer sorutlarında, faizlerin de 
ilamın katiyet kesbettiği sene büdce
sinden ödenmesi iltizam edilmektedir. 
Tatbikatta bir çok tereddüdlere ve 
yanlışlıklara sebeb olan bu meselenin 
kati şekilde halli zaruri görülmüt ve 
bu vesile ile ilama bağlı borçların da 
tediye şekillerinin sabit ve müstakar 
bir eaaaa bağlaıunaaı düşünülmüştür. 

V ekilet bu kabil borçların faizi ve te
diye suretleri hakkında yaptığı bu em
rine göre ilama müstenid borç esas iti
bariyle, ilimın katiyet keıbettiği sene 
büdceıinin malı olacaktır. Yalnız tedi
ye şekli, borcun menşei olan hizmetin 
taallQk ettiği senelere aid tediye fe
killerine göre tayin edilecektir. Yani 
borç ıakid hükümet zamanına aid · i
ıe mahsup umumi kanunu, 1927 mali 
yılı ıonuna kadar olan zamana aid mil
li hükümet borcu ise 1513 aayılı kanun, 
tahsisatsız borçlara taalluk ediyorsa 
hususi kanunları hükümlerine göre 
tahvil ile ödenecektir. İlama müstenid 
borçların hangi sebebten ödeneceği 
muhasebat umumiye kanununda tayin 
edilmittir. Borç, ilamın katiyet kes
bettiği sene büdcesinin malı olmaama 
binaen bu sene büdcesinde borcun ta
a11Cık ettiği hizmet için ayrı bir tertib 
varsa bu tertibten, yoksa mahkfım olu
nan borçlar tertibinden ödenecektir. 
Şayet ilamın katiyet keıbettiği ıene 
büdcesinde, borcun taallılk ettiği ayrı 
tertibi olmamakla beraber mahkum o
lunan borçlar tertibinde de tahsisat 
kalmamış iıe, bu takdirde ihtiyat fas
lından mahkUın olunan borçlar tertibi
ne naklolunacak tahsisattan ve bu fa
ıılda da tahsisat yoksa doğrudan doğ
ruya masarifi gayri malhuza faslından 
tediye olunacaktır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 İstanbul otobüa tahkikatını yapan 
mülkiye teftit heyeti reisi B. Tevfiıi 
TaHit ve iki mülkiye müfettiti J-ıaz•rla
dıkları tahkikat raporunu dahiliye ve
kaletine göndermişlerdi. Bakanlık ra.ı 
por muhteviyatının resmi tahkikata 
lüzum gösterecek şekilde bulunmuını 
ı;öz önünde bulundurarak mülkiye mil· 
fettişlerine resmi tahkikat yaparak bu 
husustaki tahkikatlarının fezlek~y• 

bağlanmasını bildirmişti. İç bakanlık· 

tan aldığımız malfimata göre mülkiye 

müfettitleri resmi tahkikatlarını bitir· 
mişJ er ve tahkikat evrakını fezlekeye 

:rabten bakanlığa göndermişlerdir. Ba· 
knnlık, tahkikat evrakını inceliyecelc 
ve lüzumu muhakeme veya ademi mu· 
hakeme kararı alacak memurları tesbit 
edecek ve evrakı devlet tiirasına sev• 
kedecektir. 

Borç ilamı.n katiyet keabettiği sene 
içinde ödenmemiş olursa bütün diğer 
büdce masrafları gibi ödeneceği sene 
büdcesindeki düyun tertibinden karıı 
~acaktır.Binaenaleyh, ilamın katiyet 
kesbettiği ıene büdcesinde tertibi var 
ve bu tertibte bakiye muhaaeasat mev
cut ise buna mahsuben tediyenin yapı
lacağı sene büdceaindeki geçen sene 
veya eski seneler düytlnu tertibinden 
ödenecektir. Eğer ilamın katiyet kes
bettiği ıene bildcesinde tertibi veya 

• 
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Yeşil 

Ulus 
Köıe 

meydanı 
Sayın müşterilerinin bayramları

nı kutlular. 
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Balonlara dair · 
Büyük bir sovyet balonunun da· 

ğa çarpıp parçalandığını ve içinde 
bulunan 13 kişinin iJldQğünü bay
ramdan önce öğrendik. Hemen her 
gün, bir lraç tıyyarenin Çinde yahud 
lspanyada yere düştülUnü, içinde
kilerin köm!Jr kesildiğini ititmeğe 
alıımış olan dünya sinirine bir ba
lon kazasını öğrenmek hafif gelebi
lirdi, eğer bu balon, bomba taşısa 
ve !Jehirlerinde kendi hallerinde ya
şayan sivil ahaliye ölam giJtDrsey
di 

Bu kazaya hislerinizin baıka 
bir kumı ile acımalısrmz: o, ku. 
tubda yerinden kopan bir bankiz a
zcrinde sürilklenen len ve ilim •· 
damlarına yardıma hazırlanıyor, de
neme uçuşları yapıyordu. Kutubda
ki heyetin altrndalci busdan adayı 
akıntılar silrilkler ve çıdırlırını 
rüzg§rlar savururken onların imdı· 
drna uçmağa niyetlenen V. 6 balo
nunun parçalanması, bunun için 
memleket sınırı ve millet inhisarı 
tanrmayan ilı'm ve fen namına acına
cak bir kaza olmu~ur .. 

••• 
insan oğulları, ilk delı balon ya. 

pıp uçurmığa muvaff alc oldukları 
zaman içine binmeğe lrorlrmuşlar
dı. Mongolliye balonlarından bir 
mOddet sonra uçurulan illr balon-

Glüızen 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/ardan birisinin yolcuları kimdi, bi· 
Jiyor musunuz ? Bir koyun, bir iki 
tavuk. 

Bu ille balon bir iaç saat bavıda 
dolaşmış ve büyük bir insan keşfi
nin ilk kılavuzluğu kendilerine na
sib olın bu koyunla tavuklar, son
radan bulutların nemini kokladık
tan ve gök yazünden yer yü
züne baktıktan sonra hiç bir şey ol
maksızın yere inmişlerdir. 

Görüyorsunuz ki koyunun uçuş 

tarihinde bir mevkii vardır. Onun 
için bu alakayı devam ettirmek için 
kestiğiniz ve keseceğiniz koyunla
rın postunu bava kurumuna verme• 
yi bir itiyad haline getirmenizden 
daha tabii ne olabilir ? 

• • 
' Bir koyunla bir kaç tavuğu uçu-

rup sağ salim yere indiren ilk ba
lon da, kazaya uğrayan V. 6 da fen 
için, insanlık için havalanmışlardı. 

Falcat fennin de, insanlığın da 
zararı için havalandırılan balonlar 
dı vırdu: 

Onları da çeşid çeşid ideolojiye 
bağlı guetelerle radyo istasyonla
rında hemen her gün okuyor ve din
llyorus. 

Yazan: Toplu iğne 

Yol isimlerine dair 
Dünkü (Kızılay) da çıkan bir 

fıkrada bir arkadqmıız bir t.kma 
manaaız ve münaaebetıiz aokak i
simlerinden ıikayet ediyor, buna mi
sal olarak da Taksimden Gümiif
ıuyuna giden caddenin bir tarafm
da bulunan "Mezarlık .okağı,. ia
mini ıöateriyordu. 

Gerçekten büyük apartımanları, 
genit yollarile Türkiyenin mamur 
köıelerinden biriai olan bu semt 
ile "Mezarlık,, kelimesinin ne ali.
kaaı olabilirdi ? Acaba bu ianıi 
koyanlar, İran diyojeni Behlwü 
Dana gibi mi düıündüler ? 

Bilmem. hikayeyi bilir misiniz? 
Behlulü Dana'nm bir gün bir hır
sız aanğmı kaptığı gibi kaçmaia 
batlamıı. Behlul, bunun üzeride 
hıruzm arkasından kotacaima o
nun tam akai istikametini tuttur
muı. Bunu görenler baiınmtlar : 

- Yahu, Behlw 1 Y anlıı tarafa 
koıuyorıun. HD"aız beriki tarafa 
kaçtı. 

Bunun üzerine Behlul yolundan 
dönmiyerek fU cevabı vennif : 

- Ha11r, 11tnbtbk )'Ok, mezar-

lığa doğru k09uyorum. Hırsız da 
dönüp dolattP eninde sonunda o

raya gelecek değil mi ? 

Sahiden bizde de ne tuhaf, ne 
acaib yol isimleri vardır: Meseli. 
"Pürtelat Haaan Efendi sokağı,, 
gibi. Bu M»kaktan geçerken cübbe
sinin eteklerini savura savura yel
yep~lek ıiclen kavuklu bir adam, 
gözünüzün önüne gelir. 

Bir takım sokak isimleri de ka
fiye dütüncesiyle, eski iaimlere, 
mümkün olduğu kadar, benzet
mek enditeaile konulnuqtur. 

Me1eli. lstanbulcla Kurtulutta 
Eski tatavl& - bir zamanlar bir 
''Konatantin M>kağı,, vardı. Bu
nun yerine, eski harflerle yazılıtı 
benzesin ve sonu da eekisiyle ka
fiyeli olaun diye, "Fatin aokaiı,, 
İRiii konulmuttur. 

Sonra E::::·oğlunun mahud "Gla
vani aoka; ·,, da timdi, az buçuk 
benzesin diye, "Kallavi aokağı,,

na ~vrilmittir. 

• • 
Gene arkadatnnızın ilittiii "Me

zarllk .okağı,, na gelelim: Bura.u, 
gerçekten, bir zamanlar mezar
lıktı. Fakat bu gün o kadar değil
clir ki teEekkür ve edebiyat tarihimiz
de bir devrin batlangıcı olan "Şi
nallİ,. oraya gömüldüğü halde bu 
gün ne bir latı kalmııtır; ne de gö
müldüjii yer bellidir. 

Trakyada gülcülük 
Trakya umumi müfettişli ği, Trakya

da gül tarlaları vücude getirmek üzere 
çalışmaktadır. Umumi müfettişlik ü
çüncü defa olarak laparta'dan 500 gU1 
alnııttır. Güller Kara ağaçta açılan 
gülistanda üretilmekte ve kızanlıklı 
muhacir gülcüler tarafından ihtimam· 
la yetittirilmektedir. 'Gül bahçeleri ö
nümüzdeki yaz iki misli büyümüş ola
cak ve gelecek sene bu bahçelerden ilk 
defa gül ıuyu ve gill yağı çıkarılacak· 
tır. ' 



; 

Mülakatın yapılmasında 

Musolini mohim rol oynadı 
Avusturya kabinesine nosyona! 

sosyalistlerin de gireceği anlaşılıyor 
Ht11JG 6omhanl""""1an nın ltain Mlinleri i.ı ri ( Bil•dahafrl.lindcibusayfada) a:na:rıcrunnntTILTILTILTILTiuncru OU L1llt fikrine müracaat olunan Musolini, A • 

vuaturyaya böyle bir müllkatı fiddetle 
tavsiye etmiıtir. Muaolininin istediği 
alman • Avuturya münasebetlerini 
müstakar kılmak ve A vusturyamn bu
cUnkil rejimini tanin eylemektir. 

Japon kıtalan 30,000 
çinliyi esir etmitler 

.,..e ne m e e lunmamağa az. 
metmit olduğunun teyid edilmesine 
intizar edilmektedir. 

Mülakat nmıl laQırlandı? Resmi tebliğ 
Viyana, 12 (A.A.) -."Havas" Von Berlin, }2 ( A.A.) _ D. N. B 

Papen, Almanyanın Vıyana Büyük • bıı L- B h _ _ı • 

elçiliğinden ayrıldıktan sonra timdi- GJ';"'•1 aıqam ~m: teaguae'! 
Muaollnl dün alqam Viyana ile 

yaptığı uzun bir telefon mllkllemesin
de Şuınicl kabinesine nazi taraftan un 
surlar almaya ikna etmiı ve Hitler nez
dinde 11 temmuz 1936 anlaımuını 
feshetmemesi için tavuautta bulun • 
muıtur. 

Cine yardım imkanını araıtırmak 
için Londrada bir toplantı yapddı 

ye kadar ıöstermemiı olduğu bir fa- mül~~ah luık~ır .. da llfaiulaki 
ali yete baflamııtır. teblıii nqretmqtır: 

Evvellıi gUıı Berchteaıaden'den Auaahlrya BQfuelrili Sclnıch
Hitler'in Sohuac:bıningge davetiyesini nİg yanında Schmült, alman bii
bamil olarak Viyanaya dönen von yük elçm uon Papen oldulu hal.
Papen dün tekrar Berchteagadene git de bag.ün Obenal•berll'de Hit-Tokyo, 12 A.A.) - Pekin· Han· 

kov demiryolu boyuncl cenuba doiru 
ilerlemekte olan japon kuvvetlerinin 
Cbaqtlb cenubunda 30 kilometre ka· 
dar bir mesafede kiin bir noktada Çin 
ordueunun piıtarJarmdan 30.000 ldtf yl 
cair etmeie muvaffak olınuı oldukları 
baber verilmektedir. 

Aym zamenda, japon kuvvetlerinin 
Hopei'den ilerliyere~ _Uyang'ı .zaptet • 
~olduktan da bildirilmektedir. 

(;in tayyarelerinin · 
bombardımanı 

Şanıhay, 12 (A.A.) - Bir japon 
menbamdan ıelen haberlerde altı Çin 
tayyareainin Pengpu yakininde 11 bom 
ba atmıı olduklannı bildirilmektedir. 
Bombalardan buılan, katolik miayo • 

1 riniıı bulundup binaya iaabet e • aer e ·u-ı- ,.,Omll 
deftk bir çok italyan nhi- U& • 

ne sebebiyet vermlttlr. 
Mitral.yö• aıefine tutulan 

cın ma.,nalan 
Honıkonı, 12 (A.A.) - Honıkonı 
Hainin bir Kano otomobilinden ~

::.. blr telaize ıöre bir japon gemııi, 
lnclliz ıulannda Tungku ve Lugku ada 
lan arumda dört çin mavnuım mitral· 
yas eteflne tutarak yakmı§tır. . 

- .W=" ~=-!!: Jui almqtır. Japon cemili, diler lkl 
maft&18 daha tumlS et:mılt*· Ba mav 
na1arm japcmla• tarafmdan saptedlhnlt 
otmaamdan korkulmaktadsr. Ç8Dkll .. 
tadan kayboJmuttar. 

cın' fJ yardım ürı1canlan 
artıft&nhyor 

Londra, 12 (A.A.) -Çine yardım 
boykot etmek ilsere dün· 

•e Japony&ya ... __ & dan tertlb olunan 
ıulh birlill g&"mam 

ya elmilel konferans bucUD Lord Ce • 
beYDveklleten itçl mebua Baker tarafm
cile açılmıttır· 19 memlekete memub 
dan -'-'-•• konferan.aa iftlrlk et • 
goomuı-~ 

me~e=~'da naitinller 
2 (A.A )- - Bqveldl, 

Hankov, 1 ~ kot&J tonferan· 
Londrada to~ Jankovda tertib 
119 mfbaharet ıçınylk bir nutuk tayll· 
edilen mitinıde bil~- ula boyun •I· 

Çinin mUtecavu.. • 
yerek ettirmıttlr. Blltiln 

mit ve timdi yapılmakta olan miilA· lerin daveti üzerine Fültrer'i zi. 
Deniz sil6hlar1 katı huır~·tır. Binaenaleyh mülA- yaret etm~tir. Mülalıatta alman 

kat tetebbüıü almanlar tarafından va- hariciye nazın lon Ribbentrop 

h k k d ki olınuftur. Schucbıügc'in bu beye· d h bul hı 
a 1 n a canlı seyahatini mucib olan aebeble- a cumülı~. ... annaq .. '· • 

rin tayini pek ıüç delildir. Bu alıat. r~mı malaıyette 

Japonya dün 
cevap verdi 

Tokyo, 12 (A.A.) -Dıt itler bakan· 
lılı milatefllJ'ı B. Horinuıi, deniz ıillh· 
ları meselesi hakkındaki notada hükil· 
metinin cevabını bup t~iltere, 
Franaa ve Amerika büyük elçilerine 
vermittir. Cevabın metni birkaç gün 
aonra notndilecektir. Yalnu bu ceva· 
bm menfi olduiu kaydedilme~. 

.4merihada teeaaür 
Vlflqton, 12 (A.A.) - Hariciye 

nuuı Hull deniz ıilahları tabdidatı 

hakkmda Japonyanm verdiği menfi 
cevabı Amerikanın derin bir tee11ürle 
karııladıiını beyan etmittlr. 

olntllf .,. her iki tarafın alman 
Almanya "e A1'ıuturya ue Aouahırya münaebatuu ala. 

Son alman hAdiseleri il%erine Hit· katlar eden bütün meseleler halı
Jer von Papeni Viyana elçiliğinden lnntlalıi arzaauntlan doinnqtur. 
kaldırmakla alman • A vuaturya müna 
ıebatı me11leaini otomatik bir tarzda •C•ı•rııııııc•a•n__ıııııı

7 

.. a•-ııııııT .. C•a•T1111c•ı•n__ıııııır .. a•ıraııııııT .. C•ı~n1111c•a•, 

tekrar ortaya koymu' oluyordu. Fil- binede yapılacak tebeddül ııruında 
hakib von Papen, iki memleket ara- hariciye müatep.rı Schmitd aaaleten 
ımda barq aiyuetini taaımmun eden hariciye nuırlıima tayin olunacak • 
11 temmuı 1936 anlapnumı yapan tır. 

ve anlaflD&Y• nesaret eden adam idi. BerUn malı/illerinde heyecan 
Diler taraftan, Viyana nui mer-

kezinin bpanııı esnuında poliain e- Bertin, 12 (A.A.) - ŞUf!Üıin ve 
tine geçen ve 1938 9eftftl için tertib Şmidt'in anaısrn Hitlere yaptıkları al· 
edilmit olan darbel btlkUmet pl&nı, yaret Berlinin aiyul ve diplomatik me
alman nazilerlnin bu ifde medhaldar hafilinde büyük bir heyecan uyandır -
bulundukları ıüphesini uyandırmı•- mııtır. Bugünkü mUlikata fevkalide e
tır. hemiyet verilınekte ve bunun naayonal· 

Binaenaleyh von Papanin halefi- ıotyalistlitin "meıhur cumartesiler" 
nin tayini, iki memleket münaseebt· aeriainden tariht bir hldiıe tefkil edece
lerini ıı temmuz 1936 alman • Avuı· ği ıöylenmektedir. Rayftag'ın gel~ce~ 

1 1 • turya anlqmasına hikim olmakta de- pazar yapacağı topla~tıru~ ehemıyetı 
ngİ terenin vam edip etmiyeceği meselesinin bi- artmış bulunuyor. Hıtlcr'ın Almany~.-

.., .., linmesine bağlı bulunuyordu. İki ta- Avuaturya münaaebatı hakkında mu· 
Cenevreye bogh l ıgı raf diplomatları aruında müzakere hiin beyanatta bulunmaaı beklenmek • 
~ 12 (A.A.)- Belen, bu Ü- ... ._~ ... M.& '-'"-"-·• •• ı.t.-;_ "'·i7' tecW'. 

,am Biımincbuada 81J'lediii bir ... dan cloiruJa t.emuı anır! olmuı ıt- Fon Papen'lq rolü 
btlrta lnailtıeıuhı ıalll& .,. milletler " banda clo1aa4tar. 
ceml;yetbıe baibhimı tekrar etımlft .... .,.,,.,,... Wın.lne nasller Bu m0ııı..ta, Ud memleket aıum-
ımnaklrat hu.nll niyetlerle delfl, dal· ~- ..ı -'=eeelıP dül mftne+etm a8ratle " .. ~~':bir 
mi blr •lapN dhniyetlyle yapılacak - •-~ tanda IJGe ...... nl late,.a ırn-- t.-
ber tGrl8 ldWı lqiltmmla terftç ldnıcbalahı ba ae,.ı..tl aynı sa- .. bbla ettlll im~· 4 P-
eyledltlnl taylemlf ve her ttırltl hare- manda dlfer-blr meeeleyl ortaya p· batta "sffelliaden .ıtecm.a YOG Papea
ntin lrartıb.lw olmllu J1sma pJdlllni karıyor. Usun namıdanberl Awa- in ne IPıa Vl,.nada ......akkaten iflM 
ehem!yetle tebuils ettlrmlftU. turya lrablneainde bir delitiklik ola· devam emrini atmumm eebel:ıi bu da • 

1 talyo Filistin için 

gönUllD topluyormuı ! 

caiJ alylmlJ'Ol'lu. JlmcU, lrad bir.,. vet bldi8nlyle bab eclilmit oluyor. Ve 
arla bakılan ba delftlkMk ile Berch- gene bucUnldl mWAkatm 80ll bir Ud 
teapden mflllkat ve Almanya - A vuı gün zarfında derpif edllmit oldup da 
turya ılyuetl araında bir mllnalebet: bundan anJaplryor. Von Papen ceçen 
var mıdır? Varaa bu münasebet ne o- puan Hltler'ln yaıunda ıeçiımit ft bu 
lablllr 1 Bu ıuale cevab verebilmek cBn de Mitler - &utnlc müWmtmda ba
lçin 11 temmuz 1936 alman • Avu• nr butUIUDQftur. 

~:a :·:ır~~~~!=~ lıalyan • ~wıuıur,a 
nlyor ki: mala/U14JrirwJe 
Anılltwta ....-Ui, Mir.iki bir Berlindeld Avuıturya mehafili de 

ispanyada 

Estramadur 
cephesinde harb 

oldu 
lladrid, 12 (A.A.) - Frankistlerin 

tayyareleri, düa akpm Madrid'i bdm
bardıman etmittir. 

Ertramadura cebbeıinde, cumhuri
yetçi kuvvetler &.ilerin Paraleda ve 
Serana iatikametinde yaptıiı taarruz
ları pU.kilrtmütledrir. 

A•ilere 11öre 
Kordoba, 12 (A.A.) - Eetramadura 

cebheainde, pneral Dollano ırupu Se
rena mmtakumdi on iki kadar cum
huriyetçi mevsiinl ele ıeçirmlf ve Za
lamoaya kadar ilerlemiıtlr. 

.laller amerikan wıpıuuıııı 
aerbeaı bıraktılar 

·Vqington, 12 (A.A.) - Hariciye 
nezaretinde Montucket • Cchief adın
daki amerikan vapurunun f rankistler 
tarafından ıeibeet bırakılmıt olduğu
nu ve vapurun btlttln mUretteblltı ile 
Cebe!ttttank'a celmlf bulundupna da· 
ir malOmat plmifdr. 

1 Kıı,ıık O., Haberler J 
X Parla- Pranaa0 m eald Londra 

aefiri olup psenJerde llllırda vefat et· 
mit olan Kont de Fleurian'm cenue 
meruüal burada yapıınvıtır. 

x Paril-On dördüncü Lui'nin do
lumunun Uç yibilncU yıldönUmü ve 
büyük aarm baflancıcı &ıilmilzdeki yas 
mevalminde bir takım ntlmayiflerle 
kutl•0•caktır. 

X Berlia- 7 ıubatta Deaau yaJd • 
Dinde yere dflterek parçalanan muu
zam .. Ju • 90" tayyaresi 1&1tte 500 ki· 
lometre katetmek auretiyle aon tecrtl -
be uçuıunu yapmakta idi. 

X Vi,._.- Zabıta, Karintia'da cls· 
li bir komilnlıt fırlaıamm reial ile pro
papnda ajanlarmı tevkif etmİftir. 
Mevkuflarm adedi 17 ye baliidir. 

jrORKIYE 

Kızılay cemiyetine 
yardım edelim 

CUMHURlYET'te Yunua N .. 
ra sün dostu Kızdaya yarclmı 
anuau, insandaki medeni aeviyeaia 
rec:eaini sösterir eliyor ve fÖ>'le 
ediyor: 

" iptidai cemiyetlerde aoqal 
dım tefkilib bulunmaz. F erdlerin 
b te1Adüfün lutfuna bmıkdmııbr. 
yansın, zelzele aibi afetler 
evinden barkından olanlar 
mabkUmdurlar. Biraz terakki etmit 
yetelerde içtimai )'arclam '-dlw 
eli aralarmcla teker teker, fakat 
bir tarzda batannaia çahıut.r • 
)'alllrlll mı çıkb? ETieri kuırtulilllll .. 
hali vakti yerinde olanlar, feUU..ı.11 
leri ellerinden atelcliii kadar buııatlıı 
matı, bastalanna ucak ~ 
bir müddet için temin ederlao. 

Bütün bu tedbirlw il.; bir 
için kafi cleiilclir. Hayat, anlaıdmw 
sürpriz kutusu olduiuma beraiiD 
ediyor. Bqün dık ............. 
çorba içerken yann beitlemllediiilllis: 
bicfiaenin bizi peripn etmİ)''ecılÖli: 
lemeyiz. O,.le facialar varcllr ki. 
bir tehir ballam, koskoca bir -
parçasını IZbnb uçurumlarma 
mai• mukteclirdir. 

Bu o lırA 1 oo --..1- ..a=...:ı-.....o. ımJn an on~ .. ..,_ 
buna söre tedhirlerini alan inua 
luldanna ileri cemiyet di)'orus. 
sarb memleketlerinde içtimai 
t91kilib inÜnlan teneffia ettikW 
va kadar yakmdan saracak bir 
yapılmıı ve seniılemiftir. e:uraıllfil 
tekmil bıriatiyaabk dünyumm 
riyle uir&fan Km1haç cani 
bafka faaliyetlerini yabuz nwhalli 
halara inhisar ettiren türlü tirli 
si letekküll• lnarulanqtar. lıveç, 
yeç, Danimuka ıibi tİmal .._nlek .. 
ri beklenmedik felüethır 
hemcinslerine yardim )'olunda 
dün)'&)'• model olarak söst.iliYm'! ... 
içtimai yardan tetkilib IOll 

ekonomik Jarizlerin teairi,.le orta A 
rupada da büyük bir inkitaf söa 

Muharrir, bunlan anlattrktaa 
ra eliyor ki: 

"Meaeli Almanyada aenenia 
yen bir sü.aünde halk mecburi 
tarak )'emek paraum Wmt.lailfe 
yonuna verir. Avusturyada ....... 
susi bütün tiyatrolar, bir baftamt11M11 
le basdatlamu ,.alna lııa i .. awıı-'llli 

Garb memleketlerinin ha tirli 
Ui icacllan brfısmda Wsim «le 
~var. F.at lıa lliıicik llUtuıl 
--k...wata ........ i _.W 
.. J'8Pbiı laİslnltJ.i .. -
- olanak iftilaardea söiaiintıiiaia ...: ___ .... J'Oktar. 

ç-........ vurulan Mtıbnı-'ııl 
iüa ~ KmlaJ' ..... lstikW 
bmda SAl'Plfall brdetlerimian 
Kmlq vardı, ........... --
felaketler brtısmda ,.......,_ 
den, aoiuktan titri)'erek, aç " ... 
halde ölümle pençeleıen valıPDdlıılll 
Kmla)'UI Y9tittinliii aıcak __.___ 
tiler. ~...,. 

Kam,. türle ....... pl'pMa 

kat ve bami)'et kanmm bir ti'm1161 
Giriiltii ,...,...,.... fMat ...... 
..................... ele ..... 
dmu esir ............. tiirkia 
clir. 

• • 
iSPANYA iŞLERi 

TAN'.ı., lspaa;rabicli..ı.ri_...lfıimıi mlyecetinl tebarib neaeseler, Kan 
memleketteki umumi m diğer mUhlm 
ton, Şanch•U..: ~ tıserı Lond· 
merkesler de 

0 
k u.pon taar· 

Londr .. 12 (A.A.J - llaııdıeater 
Quardlaıı pseteabıhı iyi bir memba· 
dan aldılı kaydiyle verdlli bir habere 
ı&re ltalyanlar Libye halkı aramda 
Flll.tln arablan lehine olarak bir hare· 
ket uyandırmaya ve Flllstine ıeçirmek 
il%ere ı&ntWO kıtaatı toplamaya çab
fıyorlar. Bu pyretler bflyUk bir mu
vaf fakiyet temin edememlftir. Se
bebi iıe arabların btr yandan inıillsle
rin takibinden kurtulmuyacaldan •· 
difcai, diler taraftan da italyanlara i
timad etmemeleridir. 

bant laanketıini kol.~ 6- bu seyahati hayretle karpla:mııtır. Da
...,. münaaib ••menda - ,.alan bir ha bu aabah bayle bir feyden haberleri 
llicle - BU)'onalillt adı ..-ilen mu- yoktu. İtalyan mehafıli de öyledir. 
hal.ı.t ......... lanm li)'&Iİ meeuli- Sonra siyasi ve hatta askeri anlq -
)'et• iftirak• çafll'ma)'• bamr ba- malardan bahsediliyor. İktıaadt anlat-· 
l...mt- '-F- ..... ma da buna dahildir. Bittabi bu buıuata 

X Belsrad -Ayin ubmdan ve ea
ld ayln reiai B. Ante Pavelitch'in Zaı· 
reb'de vefat etmif olduiu bildirilmek • 
tedir. 

da fU mütaJea ~tiJİİ)'OI"& 
ı..,...,., çok çetin bir İla--

aflar .. nderere r 
raya telcr -~~,_fili ve mUeaair ted· 
nuunu durdu~ dir 

· tmi·'er • birler aJınmumı nca e ~ ., 

Amerikalılan" ıııradıiı 
,.,,,.,..,, eırafında 

T-'-o U (A.A.) - Bul ameriJwı 
-ı ' L..,dıJdan muameleye 

teba11rnm marus w . • 
roteato etmek Usere amenkalılar tara 

P ..:•-'• olan notaya Japonya ta· fmdan 'YCAUAUOS ~ 
rafmduı verilen cevabta bu f&yanı • 
euUf tııdiaenin teeaailrle karfılanmak· 
ta olduiu bildirilmektedir. 

N tada vutrua ıelen blltiln balar ve 

lan
o ma1ı' allinde derhal teWi edil· 

sarar n -~-• .ır. .. ft UAve etmektvuu. 
mııoldua-U •-Uk" ı 

SefllDll .,uayedyw ume 
anuında arılal~ . 
ndra. 12 (A.A) - Röyter •JID· 

ı.c;.tfhbal'IU ıöre, Çin~e merkui 
llftlll n viliyett aramda 
hütumede Şepa kmq Buna aebeb 
vahim bir lhtiltf çı ~ tayin edil· 
mesldlr .UAyete ~ :r nraatı hflkD
mit olmaaıdır· V y Dil i vaHnln 
mete bir ultlmatom vererek yen ed 

.nahla muhalefet elte bqlamaama ... 
ceklerini bildinniflerdlr. 

Rami bir 'deldô'::!~. bu· 
Deni• 9illbJanmnr b ile birlikte 

glln verilen cevabı nokta da denili· 
neırolunan bir dekJarllyOD 

yor ki: i difer devletle-
"Japon hükOmet ' gramıarın11 

rln genit ıilibl&nlftll pro r dere 
teveıafll ederek Japo?8>;;1 ~gramı
ceye yllkaelmek için :ur etmit ol· 
nr da deffftlrmeye ~ d' 
malarma pek mt1tee111r ır.,, 

Filistin yerine lapanyaya gönderil
ınekten korkuyorlar. 

Moekovada tevkif 
edilen Amerikalı 

VlflnltOn. 12 (A.A.) - Amerika· 
nın Moakovadaki itcilderi tarafından 

ö t rilen rapor bu satın Moakovada 
~.~:Uf bulunan Rubenain hakikatta 
Roobenaon oldutunu kat! olarak tea-
bit etmektedir. 

Bu meYkuf amerikalınm ııbati ye-
rtııdedir " biç bir yardıma ihtiyacı 
olmadılmı a6ylem!ftlr. A~k r~ 
tahkikat pfbaaı bentls bitmedılin· 
den itıUder mevJnıfu iaticvab edeme-

miftlr. 

Prelll Nikolamn 
cenue t6reni yapılch 
Atiftll, l2 (A.A.) - Prena Nikolanın 

cenue meralmi buıün çok kalabalık 
bir halk kltlealnln iftirlklyle yapıl • 
mı,tır. _..._ 

Prena Tatll'deki kırallara _..uı 
kabre konulacaktır· 

Jleruimd• kira! ile mllteveffaıım 

Bittabi bunlar ancsk bafvekilin reamt alman mahafilinden aarih malQ -
itimacl ecleceii adamlar olaıbilirdi ve 
bmalann tayini de bqvekile aid bu· mat elde etmeye imkln yoktur. 

ıunec.kb. B. Mussolininin 
..4nı&1ırya Ud plc hııırıumda 
ttte ba,.... ........ aYUalarya oynadı)C.ı rol 

münaaebetlerinia mihvel"İDİ tetkil et- V 
mekteclir. Bm..aatqla 11 temmm Buradaki aiyut .{Dahafıl bu miili-
1936 aala1111alllllD dHanu mevzuu katın B. Muaolini tarafmdan ihzar ve 
balaia olwa, Aftıltw)a ~ tertib edilmit oldutunu beyan etmek • 
W)'alieta-inia •-a•Ue tatbik edil· tedir. Aynı mahafil, mevcut alınan. A
meclifinden fİkl)'et eyledikleri bu vusturya itillfı yerine Roma • Bedin 
flkranm tatbiki mı11leti de keaclili- mihverini ehemiyetli ıurette kuvvetlen
iiaclen arta)'• çıkar. direc:ek bqka bir itiW akdini tahmin 

Avusturya idarecileri t~ iki flktan etmektedirler. 
birini t.ercih etmek vasiyetinde bulu- MıuoUnl'nln rolü 
niıyorlardı: Avuıturyayı bk alman ha 
reketi tehlikeaine marus bırakmak, Londra, 12 (A.A.) -Alqam ıue
yalıud da 11 temmwı 936 anlafmaamın teleri Berchteaıaden miilikatiyle fev. 
derpiı ettiii barıt eurinl aonuna ka- kalido me11uı olmakta ve bu mUlika-
dar &5türmek. tın buırlanmaamda Muaolininin mti-

"' him bir rol oynadıiuu yazmaktadır. 
... N 'llfailer yantJfOClllO Star pzeteaine ıöre, Muaolini, Ro-

benslyorlar ma • Bertin mihverinin kın1muma ma-
Schuchnieg'in Bcrchteapden aeya- ni olmak için bası tamler mukabilin

hati Avuıturya idarecllerinkı ikinci de Almanyanm Avuaturyaya karp hiç 
pkkı tercih ettiklerini (ht.erlr. Avuı bir harekette bulunmıyacatı ıarantiai
turyahlar buna mecbur kalmıp ben· n· temin etmek iatemlftir. 
nyorlar. Hmualle 1d IOll samanlarda 
nui tahrilrltı fevkalde artmıt bulunu- Roma w J' iyana araaında 
yordu. Nuilertn kabineye iftiraki tele/on mulaawreai 
mevzuu bahia edUemiyeceil bu ıırada Evenfnı Standard diyor ki: 
en kuvvetli naımed olarak ıimdiye "Almanya, Avuıturya hilkilmetine 
kadar lemi en ziyade ıeçmiı olan iıas üracaat ederek 11 temmuz 1936 an. 
yonaliat erlmmdan Sna ıaaterilebi ımaamın tatbik tekli lyilepnedifl 
lir. Eeuen bu zat Scbuchnig tarafm akdirde mezkOr anlatmayı fealıedec:e • 

X 8eJsnd - HUkilmet ve ldliaenin 
milftereken l1ln ettikleri af meriyet 
mevldine cirmiıtir. Halk bundan dola· 
yı sevinç içindedir. 

X Vatincton - Reisicumhur Ruz· 
velt ordunun takviyeai için 15 milyon 
880 bin dolarlık yeni bir munsam tab
aiaat iıtemittir. 

X Puis - Haber almdılma göre 
kabine, beynelmilel vasiyeti tetkik et • 
mek il%ere aalı cUnU reisicumhurun bq
kanhtı altında bir toplantı yapacaktır. 

X Londra - Sinppurdan bildirildi
flne 18re, yeni iluübahrl reımen önU • 
mUzdeld puartealye açılacaktır. 

Yeni lstanbul limanı 
latanbul limanının ud bir tekilde 

inpaı bakkmda Londrada Gip milcue
aesine yaptırlan proje ekonomi bakan
lılı tarafından deniz bank ıenel direk· 
tarliltDne verilecektir. Denbbank ıe • 
nel direktarltttu projeyi yeniden tetki~ 
edecek ve yeni vaziyete ıare projenin 
ihtiyacı karplayıp karplamryacatını 
cösden ıeçirecektir. 

i PreDHI Helena kalan YUıfOl
=premeal Olp, Törring konteta ve 
Kent dfltell ve bunların .vceleri, 
bq'fekil ve hükilmet ua.ı da buır bu· 

dan barıt lflne çallfllllya memur edil "ini bildirmittir. 
miftl. 1 Bu mnele baklanda bir garop. • 

Bundan bafb bir rivayete gire ka- niıı mtlDuip olup olmedıp lıaldmıda 

Projeye ıöre Sirkeciden Saraybur
nuna ve Karaköyden Fındıklıya kadar 
olan sahada rıhtım u.satdacaktır. Bu 
sabaya 25 vapurun yanaf&bilmem te
min edilecektir. Şamandıraya yanqma 
uaulil kal4mlacaktır. Bu ıuretle va
purlara prelr JC>lcuların binmeei, ıe
rek e,,.nm yilkletllmeal ve boflltıl· 
maaı kola1lattınlımt oltıcakm. ıumuuttlll'. 

ai aeçiriyor. O,.le bir dene ki .. 
~ıTeru~barblanbucleneaia 
n ......... 11lafllllt bir parçadır. 

Filhakika aylardanberi ._ 
iadatma; rejim ihtiliflannm .. 
lebtte kwdufu bir ....... 
almqbr, muhtelif milletlerden 
aönüllüler 1U ">'il ba rejimi f.m 
mak maksacli,.le prplfl)'Ol'lar. ~ 
elen sonra da almaDll)'an kati neticıa 
aiclitle daha azun zaman mi"ad•:Htı 
ri yorcak mahiyette çetin 
Şu kadar var ki milletler bıwri"inlııırııll 
ba bala"kati anlanuı olmaktan ...... 
ayulblda uyuımak istiyorlar. B 
umudır ihtiW ve mücadele aahneti 
lan lspuıya bir sün selir ele mille 
uılqma ve h.ntma sahau oluna 
tal"'9malıclır. Bize öyle •eliyor ki 
sün çok maldarda clefilclir. 

Netekim ATrUpa matbuatmclan .. 
len aesler eski bD'Çlqldc )'erine miili 
bir tatlddda kuJaia munis Plmeie 
lmmtbr. Bu matbuat hemen bir atı•• 
ispanya hacliıeleriyle onun be,.nelmi • 
lel tesir~~- artık ikinci safa aeçmlf 
ve ebenuyetim kaybetmiı ıeyler olda • 
iun~ kaydediyorlar. 1 ıpanya hacliselerl 
~ne aerilmiı sinirlerin aersinliii 
zaıl olunca bu hadiseler de ebemi tten 
düttü. Korsanlık itinde, aö~~en 
~ln•oelc meaelesinde hasıl oluveren in • 
tih.k aylan prensipleri bile bi 'b. • 
Yaldattıra~ bir

0

aempati yaraı:. 1l'llle 

T.menni edelim ki bu sempati h 
bansi bir aebeble SeçJ:nesin ve A er• 
J'! tebdid eden hin bir ibtilif .. -~pa. 
maden biri ~ olaun.,, ~ble • 
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Yeni romen kabinesi 
·programını neşretti 
(Başı J. inci sayfada) 

tetkiki ve bunlardan gayrinizami o
lanlarının feshi. Bu cihet romen un
suruna iktısadi hayatta dah,a geniş 

bir faaliyet temin edecektir. 
5 - Romanyada son zamanda yer

leşen ve romen ırkının vasıflarına zi
yan getiren unsurların memleketten 
çıkarılması, 

6 - Romanya, fazla yahudi bulu
nan diğer memleketlerle teşriki mesai 
.ederek bu yahudi halkının istediği 
vatanda çalrşmasma çalışacaktır. 

Dahili tedbirler 
7 - Menafii umumiye müessese

lerinin siyasetten tamamiyle tecridi 
idari hayatta suistimallerin tamamen 
ortadan kaldırılarak bu idareleri kati 
bir ahlak prensipleri üzerine tesis et
mek ve köylü ve amele sınıflarının 
kalkınmasınr temin eylemek, 

8 - Büdce muvazenesinin korun· 
ması, para kıymetinin muhafazası ye· 
ni vergi cibayet usulleri konması ve 
mülkiyeti şahsiyeye riayet, 

9 - Geniş bir verilmli tesisat pro
gramı, 

10 - Memleket dahilinde ayrılık 
ve kin mücadelelerinin ortadan kal· 
dırılması, 

11 - Kanunların bütün avtandaşla
ra verdiği hakların garanti altında 
tutularak asayişin ve nizamın kati 
oiarak muhafazası, 

12 - Ordunun takviyesi, 

Dl§ politika değişmiyor 
13 - Romanyanın hariçteki anane

vi siyasetinin idamesi, bu siyasetin 
daimi hedefleri sulhun muhafazası 
ve hududlarm müdafaasıdır. 

Bu siyaset bilaistisna bütün mil
letler ve bilhassa Romanyanın kom
fUlariyle Milletler Cemiyetinin mev
cut ittifakları ve dostluklarının çerçe 
vesi içinde münasebetleri inkişaf et
tirecek bir surette yürüyecektir. Ro
manya mevcud dostluk ve ittifakları 
umumi sulh nefine olarak daha ziya
de derinleştirecek ve kuvvetlendire
cektir. 

Hükümet halkı, ihtirasları ve da
hili mücadeleleri bir kenara bıraka
rak dahilde sulha; ve tek bir iyman 
"Kıra! ve vatana" sadakate davet et
mektedir. 

Dış işleri B. Taıaresko 
idare edecek 

Bükreş, 12 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Bükreşten gelen ilk telgraflarda 
bildirildiği üzere B. Antonesko değil, 
B. Tataresko harici siyaset işlerini 

=le almıştır. Tataresko, hariciye ne
zaretini günün bütün meseleleri hal
loluncaya kadar muhafaza edecektir. 
Tataresko hariciyeyi vekfileten idare 
etmekte ise bu vazifenin muvakkat 
mahiyette olmadığı temin ediliyor. 
Onun hariciyede vücudu Romanya
nın ananevi siyaset hususunda sağ
lam bir garantisi telakki edilmekte
dir. 

Tataresko Fransa orta elçisi Thi
erryiyi kabul ederek kendisiyle uzun 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Başbakanın sözleri 
Diğer taraftan patrik Miron·un 

başvekil olarak krala yaptığı sadakat 
yemini esnasındaki sözleri de ehemi
yetle kaydolunmaktadrr. Miron, yeni 

hükümetin memlekette sükfi.n ve asa
yişi iade edeceğini, müttefikler dev
letlerin itimadlarmı kuvvetlendirme
ye çalışacağını, komşularla iyi müna
sebetler idame eyliyeceğini ve imJran 
dahilinde de umumi sulh nefine ola
rak yeni dostluklar kurmaya gayrete
deceğini söylemiştir. 

Yeni kabine memlekette 
iyi karşılandı 

Başvekaletin Patrike verilmiş ol
ması romen efkarı umumiyesinde iyi 
tesir yapmıştır. Esasen böyle bir hü -
kümetin teşekkülü romen milletinin 
de ananelerine uymaktadır. Kabinede 
yedi eski başvekil bulunuyor. Bunla
rın arasında umumi harbda fevkalade 
bir rol oynamış mareşal A veresco, 
Transilvanyayı büyük bir salahiyetle 
temsil eden Vaida Voivod, romen fikir 
aleminin en mümtaz şahsiyetlerinden 
biri olan profesör Jorga ve nihayet 
son dört sene içinde Romanyanın as -
keri, mali ve iktisadi kalkınmasını te
min eden Tataresko gibi parlak devlet 
adamları vardır. • 

Yeni kabine yahıidi aleyhtarlı
ğından vaz geçecek mi? 

Londra. 12 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: Öğrenildiğine göre 
İngilterenin Bükreş sefiri Sir Regi
nald Hervey, bundan bir müddet evet 
B. Goga'ya şiddetli bir nota'vererek 
Romanyanın ekalliyetler hukukuna 
riayet için girişmiş olduğu teahhüdle
re riayet etmesini taleb etmiştir. Diğer 
taraftan. ingiliz sefirinin kral Karol'u 
görerek Goga hükümetinin yahudi a
leyhdarı siyasetinin kendisinin nisan
da Londraya mukarrer seyahatinin 
ipatiline bais olacağım ihsas etmiş ol
duğu istihbar edilmiştir. 

Londranın iyi malfunat almakta o -
lan mahafili yeni romen hükümetinin 
yahudi aleyhdan siyasetten vaz geçe
ceğini ümid etmektedir. 

Hükümetin bir kararı 
Bükreş, 12 (A.A.) - Yahudilerin 

tabiiyetlerini isbat zımnında göster
mek mecburiyetinde olduklarr vesika
lar için konulan ve bu gün biten müd
det dokuz marta kadar temdid olun
muştur. 

Sansür şiddetlendi 
Bükreş, 12 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Gazetelerin sansürü, 
mühim mikyasta teşdid edilmiştir: 
Gazeteler, devlet adamlarının beya
natlarını, umumiyet itibariyle siyasi 
hayat hakkındaki haberleri neşrede

miyeeeklerdir. 
Gazeteler ,hükümetin efal ve hare

katı hakkında tenkidlerde bulunmrya
caklardırr. Gazeteler, iktidar mevkiin
de bulunan ricalden gayrı devlet a
damlarının siyasi mahiyetteki beya
natlarını ve fotograflarını neşretmiye 
ceklerdir. Gazeteler, devletin esas 
müesseseleri hakkında tenkidler ya
pamıyacaklar ve nihayet resmi malfi
mat haricinde sovyet maslahatgüzarı
nın gaybubeti hadisesinden bahsede
miyeceklerdir. 

Sovyeıler Birliğinde Goga 
kükümeıi aleyhinde hücum

lar ve mitingler 
Moskova, 12 (A.A.) - Sovyetlerin 

Bükreş maslahatgüzarı B . . Butenko'
nun gaybubeti, Pravada gazetesinin, 
Romanyada yapılan bir çok toplantı
larda, söylenen nutuklarda ve matbu-

Adliye ceridesi 
Adliye vekaletinin her ay neşretti

ği adliye ceridesinin şubat nushası 
da bir çok değerli yazılarla çılanış
tır. Temyiz mahkemesi icra ve iflas 
dairesi reisi B. Fuad Hulfisi Demirel
li baş yazıda "yaşayan hukuk" başlığı 
ile mecmuanın geçen nushasına giren 
Wilhelm Sauer'in bir konferansı üze
rindeki münakaşaları hulasa etmekte 
ve Prof. Goodharat'm "hukuka müte
allik İngiliz nazariyeleri" mevzulu 
bir konferansını da kendi mülahazası 
ile birlikte makalesine almaktadır. 
Temyiz mahkemesi ikinci hukuk reisi 
B. O. H. Berki "tatbikat sahasında 
nüfus kanununun 11 inci maddesi 
başlıklı makalesinde yaş kayıd ve 
isim tashihleri davalarının ikame şek
li muhakeme tarzı, isbat delilleri, da
va istimamın şartları, müdahale ve 
itiraz hakları gibi baJbca meseleleri
ni izah ve temyiz mahkemesi içtihad
larınr kayıd ve bu arada hıim dcğiş
tirmeğe de temas etmektedir. Dr. Fe
rid Ayiter hususi haklara aid tetkik
ler başlığı altındaki makale silsilele
rine devamla sübjektif hak nazariye
siyle bunu reddeden liberal ve ind
boydalist hukuk telkinlerini mütalaa 
etmektedir. Ali Rifat Albay ''Netice
si evvelden görüte.n hata" başlıklı ya
zısı değerli bir etüddür. 937 temmu~ 
zunda Pariste toplanan beynelmilel 
dördüncü ceza hukuku konferansında 
bulunan baş müddeiumumi muavini 
Cevad Serim; Fransız temyiz mah,ke
mesi müddeiumumiliği wnumi katibi 
ve mukayeseli ihukuk enstitüsü umu
mi HHbi M. Marc Hncel tarafından 
kongreye verilen "bir kanun hük
münün şumillüne açıkça girmeyen bir 
fiili, hakimin muhakeme etmesi ve 
cezalandırması temenni edilir mi ?" 
mevzulu konferansını tercüme etmiş
tir. 

Sulh hakimi Nafi Z. Başak Fran· 
srz temyiz mahkemesi fahri azası Pi
erre de Casabion "İtalyada yeni ço
cuk mahkemeleri" başlıklı makalesini 
tercüme etmiştir. Tarık E. Yenisey 
Fransız temyiz azasından beynelmilel 
hukuk ceza birliği umumi katibi J. 
A. Roux'nun "umumi bir tehlike ar· 
zeden cürümlerin tenkiline dair bey
nelmilel mukavele projesi .. ni tercli
me etmi~tir. Meşhur hukukçu, siyasi 
terorizm maksadiyle devlet reisleri, 
hükfimet erkanı, siyasi ve idari mec
lis ve mahkemeler azası ve memurlar
la siyasi vaziyetleri dolayrsiyle hususi 
şahıslar,ı~i; VO ı..~ww~••t.-:. -1-r-
hine ve amme mliesseeeleriyle deınir
yolları, gemiler, tayyare ve sair mü
nakale vasıtalarına karfı irtikap o
lunan cürümlere karşı beynelmilel ak
dedilecek bir proje üzerinde değerli 
mütalaalar vermektedir. Makaleye 
Milletler Cemiyeti eksperler komite
si tarafmdan hazırlanan proje de ko
nulmuştur. 

Ceridenin bu nushasında da temyiz 
mahkemesi heyeti umumiye kararları
na otuz sayfa tahsis edilmiştir. 

atta sovyetlerekarşı yapılan faaliyeti 
teşci etmekle itham eylediği Goga hü
kümetine karşı, şiddetli hücfunlarını 
davet eylemekte<iir. 

Pravada bilhassa diyor ki: "Romen 
zimamdaranı mes.uliyetler.inin hesabı
m vermeğe mecburdurlar. Sovyet cf -
karı umumiyesi, her ölçüyü unutan 
ve bir maslahatgüzara el uzatmağa cü
ret eden muharri.ıklere karşı ~iddetli 
zecri tedbirler alınmasında ısrar eyle
mektedir.,, 

Hortlama 
-2-

soğuma başlar, ağzının önüne bir cam parçası tutsa
nız bir az buğulanmaz bile. Zaten işi daha derinleş

Cirseniz bile, ölümü tesbit etmek için ta eski zaman
lardan beri tanılan usullerin dışında hiç bir vasıtaya 
malik değilsinizdir. Bcikarsmız, yoklarsınız. Bu va
ziyetlerde:; laboratuvara ne lüzum var: Kimse şim
diye kadar ölümün başka türlü tesbitini bulamamış
tır. Sonra düşünün bir defa: Ölüyü öyle bir yerde 
muayene ediyorsunuz ki, herkes müteessirdir, bü
tün aile ağlamaktadır. Sonra cenazenin üzerinde ek
seriya bir elbise vardır. Bu vaziyette işi nasıl 
uzatabilirsiniz? Sizin yapacağınız iş ancak bir for
maliteden ibarettir. Ölümü çabucak tesbit edip ıne
ıseleyi halledivermek gerektir. 

Daver bundan sonra mühim bir tavır takınarak 
~unları ilave etti: 

- Bu şartlar dahilinde, zahiri bir ölümü, hakiki 
:ıir ölüm telakki etmeniz pek ala mümkündür. 

lçlerinden biri mrnldandaı: 
- Katalepsi 1 
Doktor başını salladı: 

- O bile değil. Bakın mesela, biri hayata tekrar 
avdet edecek, öteki de etmiyecek olan iki boğulmuş 
adamm arasında on dakika evvel ne fark vardır? Böy
le bir vaziyet karşısında size şunları söylerler: "Ce
saretinizi kaybetmeyiniz. Boğulmuşun dilini mun
tazaman çekmeğe ve suni teneffüsünü yaptırmağa 
devam ediniz. Çünkü zahiri ölümden bir kaç saat sonra 
tekrar hayata avdet eden boğulmuş adamalar· görül
müştür." Güzel. Fakat siz mesela iki saat teneffü~ 
yaptırdıktan sonra işi bıraksanız vaziyet ne olur? 
Belki iki buçuk saat çalışsanız bu ad~ hayata av
det ederdi. Demek "onda hayattan eser vardı. Ama 
bundan sonra, ölecekmiş. Fakat ne zaman ölecektir. 
bunu biliyor muyuz ? Sizin için bunlardan ikisi de 

sudan çıkar çıkmaz ölmüştür. Halbuki onlarda bulu
nan son hayat katrası sizin onları kendi haline bırak
tığınız zaman çıkıp gitmiştir. lşte bunun için şurası
na dikkat etmek lazımdtr ki, tam ölümle, zahiri öltim 
arasında ufak, katiyen fark edilemez bir şey var-lrr. 
Ölümle hayat arasında tam bir sınır yoktur. Birısın
den diğerine ancak bir seri halinde devam eden aza· 
lan ve katiyen hissedilmeyen derecelerle geçilir. 
Sönmüş bir odun parçasında çüzü layetecezza halin

de kalmış bir kıvılcrm noktası olduğunu tasavvur 
edin. İşte bir çok ölümler ve hatta bütün natoluslar 
buna benzer. Şimdi bu odunu oksijen dolu bir kabın 
içerisine bırakınız. Derhal alev almağa başlar. Fakat 
bu Şimi kitablarında görülen bir nazariyedir. Filha
kika 1000 de 999 defa bu hayat noktasının diğer 
parçalarda olduğu gibi sönmesi muhtemeldir. 

Gazla boğulmuş hatta kalbi durmuş adam da vazi
yet tıbkı böyledir. Onda da, bir hayat nokıtaaı kalmıŞı

tır. 

Ali Ruhi: 
- Demek binde bir de olsa dirilmek ihtimali mev

cuddur. Diye kekeledi. 
Da ver gayet sak.in bir surette cevab verdi: 
- Binde bir derken işi fazla izam etmcmeği dilfün

müştür. 

Derken muhavere sarpa sardı. Herkes bir fikir yü
rütmeğe başladı. Ölüme karşı yahud ölümü kolaylaş-

İtalyaya yaklaŞma meselesinde 
... 

RADYO 

İngiliz bakanlan arasında 
görüı ayrılıkları çıktı 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelii plak 
neşriyatı - 12.50 Plüc: Türk musikisi vo 
halk oarkılan - 13.15 - 13.30 Dahili ve ha
berler. 

İngilterenin İtalyaya ödünç 
para vermeğe de niyeti yok 

Akşam Neşriyatı: 18 30 .... 1.k . . r a neşrı-

yatı - 18.35 Çocuklara masal: Nurettin Ar
tanı - 19.00 Türk musikisi ve halk şarkıla
rı (Mahmut Karındaş ve arkadaşları) -
19.30 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 19.45 
Türk musikia ve halk şarkıları (Cemal Ka
mil ve arkadaıılan) - 20.15 Konferans: Ce
mal Arıtman (Köy kalkınmasında hayvaıı 
yetiştiriciliği) - 20.30' Plakla dans musi-

Londra, 12 (A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesi, ingiliz kabinesinin İtalya ile 
mukarenet işlerine faaliyetle devam et
tiğini ve fakat nazırlar arasında ihti
laf çıktığını yazmaktadır. Başvekil 
Çemberlayn, Musolini ile derhal uz
laşılmasını, çünkü böyle bir mukare
net bütün dünya siyaset piyasaların
da hemen kendini hissettirecektir. 
Hariciye nazırı Eden ise istical gös· 
terilmesine katiyen muarız bulunu -
yor. 

B. Eden' in fikri 
Edenin mütaleasına göre, İtalya 

Habeşistana ve İ4panyada bütün ma
nasiyle saplanmıf bulunuyor. Maddi 
ve mali dehıetli bir arkmtı içindedir. 
Habeşistiln ona pahalıya mal oluyor ve 
buna mukabil ticareti azalıyor. İtal
yan bankasının altın stoku da düı
müJtür. İtalya deııhal istikraz zarure
tindedir ve ilk rakam olarak 25 milyon 
sterlingden baheediliyor. Bu para mu
kabilinde İtalya İngiltereye Tsana 
gölü civarında şerit halinde bir top
raık teklif ediyor. Bu sayede İngilte~ 
re, Nil'in kaynağı olan bu gölü lwntrol 
edebilecektir. 

lsıikra.z meıele&inin doğur
duğu anl.a,mazlık 

Bu istikraz; meselesi de nazırlar ara

sında ihtilafı mucib olmuştur. Bir kıs
mı bunun verıilerek meselenin halledil
mesine, diğer bir kısım ise bu paranın 

yeni bir İtalya silahlanmasını temin 
edebileçeğini ileri aürmok~dir. 

Maamafih İspanyol mesele6i auratle 
halledilirse Edenin diğer meseleler 

hakıkında İtalya ile müzak~elere giri
şilmesine mUıhal<Cfeıt etmiyeçeği söyle
niyor. 

Bir yılda on yedi 
tayyare kazası 

Londra. 12 ( A .A .) - R oyal Air Foı-
ccs'in tayyareleri.nden biri, bir kar fır
tmaar yüzünden Oulton civarında ye
re dÜf!DÜf, içindeki üç kiŞ,i ölmüştür. 
Royal Air Forees tayyarelerinin 1 son 
k~nun 1937 tarihinden beri uğnmış ol
du-klan 17 .inci kazadır. Bu kazalarda 
25 kiti telef olmuftur. 

Taymir buzkıranı kutup 
• 

heyetine yaklaşıyor 
Moakoav, 12 (A.A.) - Tas ajansı 

tebliğ ediyor: 
Dün saat 18 de Papanin grupu, 71 

derece 48 dakika arzı şimalide ve 19 
derece 52 dakika tulü garbide bulun
makta idi. Rilzgar, fimal - şimali gar
bi istikametinde esmekt·e idi. Hararet 
derecesi, sıfır altında 20 idi. 

Taymir buzkıranı, 72 derece 41 da
kika arzr timaMde ve 10 derece 23 da
kika tulil garbi.de bulunmakta idi. 

korkusu 

lngilte.re istikraza yanQ§mıyor 
Londra, 12 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: İyi malumat almakta 
olan mahafil, İtalyanın yakında Lon
drada bir istikraz akdedeceğine dair 
olan haberlerin tamamen asılsız oldu
ğu fikrindedir. Bu mahafil, uzun müd
detten beri bir çok italyan ricalinin ve 
bilhassa Kont Volpi ile maliyecilerden 
Gianini'nin bazı italyan sanayi mües
seselerine istikraz temiıni için Londra
da iskandiller yapmış ve bu istikraz
lara karşı, ne olduğu tasrih edilmemiş 
olan, bir takım garantiler göstermiş 

olduklarım hatırJaıtmaktadır. Ancak 
bu teklifler iyi kabul görmemiştir. İş 
mahafili bir istikraz akdi imkanının 
Londra ile Roma arasındaki bütün mu
allak m~elelerin hallinden evel tetkik 
edilemiyeceği mütaleasındadır. 

Rom.ada görüşmelerin ba§lı
yacağı umuluyor 

Roma, 12 (A.A.) - Havas: Londra· 
daki italyan büyük elçisinin bu hafta 
içinde ingiliz harıiciye nazın ile yaptı
ğı mülakatlar ka.ti ingiliz - italyan mü
zakerelerine başlanabileceği ümidleri
ni uyandırmıştır. 
İtalyan matbuatı, ihtiyatlı bir lisan 

kullanarak bir anlaşma imkanlarını 

bozmamak için talimat almıştır. 

Belçika habeş ilhak"mı 
tanıyacak mı? 

Brüksel, 12 (A.A.) - Kabine bugtin 
topl'\narak italyan imparatorluğunun 

tanınması meselesini tetkik etmiştir. 
N~rolunan tebliğde hükümetin bu 
imparatorluğu filen tanımağı esas iıti
bariyle kabul ettiği ve fakat tatbikati, 
cereyan etmekte olan ingiliz - italyan 
müzakerelerinin neticesine kadar te
hir eylediği bildirilmelrtediı'. 

Amerika kıyıla rında 

büyük f1rtınalar 
San Fran•lsko, 12 (A.A.) - Büyük 

Okyanuetan gelen bir frrıtma, l6 gün· 
den beri sel gibi ya~urlarla devam 
etmektedir. Fırtma, 320 kilometre im
tidadındakıi sahillerde tahribat yap
mıştır. 8 kiti ölmÜJ, bir çok ki§i yara
lanmıttır. Hasarat, milyonlarca dolar 
tahmin edilmektedir. 

Sacramen to vadisinde fcyezanlar 
vukuundan korkulmaıkta.dıır. 

Karsh kayakçı la r 

tipiden. boğuldular 
Kare, 12 (A.A.) - 10.2.938 de karalı 

kayakçılar Nevruz Karaca köyüne gi
derek avdet ederken ve Aynalı .köyün
den Aziziye köyüne giderkon tipiden 
boğulmu~lardrr. 

Katllda senelerden beri görülmedik 
şiddetli bir kar tipisi hüküm sürmek
tedir. Kars - Erzurum demiryolu inp· 
atr tatil edilmiştir. 

kisi - 21.00 Ajans haberleri - 21.15 Stüd
yo salon orkestrası: 1 - Thomas Thomaf
f en: Kamof 2 - Heinrich Strecker: Galan
tes wien Groser Walzcr 3 - Paul Lincke: 
Capri Serenata İtaliana 4 - Martin Uhl: An 
Alle potpourri - 21.55 - 22.00 Yarınki proı
ram ve İstiklal marşı. 

İstanbul: 

Öğle Neşriyatı: 12.SO Plikla türk 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 - 14 kon
ser: Violonist Ali Sezin: İıta..nbul konser· 
vatuvarı muallimlerinden. Piyanoda Bayan. 
Rina Sadri. 1 - Sonate (Si minör) Y. S. 
Bach. 2 Liebesleid: Kreisler. 3 - Libesferud 
Kreiıler. 4 - Souvenir: F. Drdla. 5 - Roman
ce orientale: R. Korzakof. 6 - Plaintes Rus
ııeı: Hubay, 

Ak§am Neşriyatı • 
18.30 Plikla dana 

muıikisi - 19 Nihal ve arkadaşları tarafın
dan türk musikisi ve halle p.rkılan - 19.30 
Konferans: Prof. Salih Murat (radyo ders
leri) - 20.00 Müzeyyen ve arkadaşları ta
rafından türk musikiai ve halk iarkrları -
20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rrza tara
fından arabça söylev. 20.45 Mzaffer İlkar 
ve arkadaııları tarafından türk musikisi vo 
halle şarkıları (saat ayarr) 21.15 Rıfat ve ar
kadaşları tarafından türk musikisi ve halle 
aarkıları - 21.SO Keman konseri: Violonist 
Orhan Borar Piyanoda Valantin Taksim -
1 - Concerto in A model: Vivaldi. Alleıro, 
Largo, Presto. "22.20 ORKESTRA: l -
Auber: Le Domino noir, ouverture. 2 - Le
har: Femme İdeale, valse. 3 - Tschaikows
ky: Chant d'automne. 4 - Y essel: Malomba 
- 22.45 Ajans haberleri - 23.00 Plakla so
lolar, opera ve operet parçalan - 23.20 -
23.30 Son haberler ve ertesi güı:ıün progra~ 
mı. 

Avrupa: 
OPERA VE OPERETLER: 9.30 Stok

holm - 11.45 Viyana - 15 Floransa, Prag 
- 16 Brüksel - 17.35 Prag - 19.15 Sofya 
- 19.30 Kolonya - 20 Liypziı, Monte Ce-
neri - 20.20 Bükreıı. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN. 
FONİK KONSERLER: 11.10 Bmo -12.30 
Budap~te - 17 Roma - 18 Berlin - 20 
Münib - 20.S Frankfurt, Prag - Zl Llyp
zig, MilSno - 24 BrükaeL 

ODA MUSİKİSİ: 10.45 Beromünatıır .... 
18.20 Droitvich. 

SOLO KONSERLERİı 8.30 Münih-
9.30 Keza - 10.45 Königsberg - 11 Kolon
ya - 11.30 Prag - 16.5 Varoova - 19.15 
Beromünster - ZZ.35 Droitvich. 

A• A:t: .1:1\)LIA '1A~NAA OUAJ:'l.0 Y .i).,J; ~ .. 
Bertin - 16 BrMlav - 18 Stuttprt, 

ORG KONSERLERİ VE XOROLARc 
8.15 Kolonya - 9.15 Frankfurt - 11.15 Sot. 
tena - 15.30 Stuttgart - 16.30 Beromüns
ter - 22.5 Driotvich. • 

HAFİF MUZ1K: 6 Hamburg - 8.25 Ke
za - 10 Llypzig - 12 Bedin, Breılav, Ko
lonya - Könirsberı - 13 Liypzig - 15 
Hamburr - 15.25 Kopenhag - 16 Berlin, 
Köniısberc - 20 Berlin, Tuluz - 20.15 Ko
penhag - 21 Tulıu. 

HALK MUS1K1St: 11.25 Viyana -11.30 
Stuttrart - 21.30 Moı:ıte Ceneri. 

DAN MUZ101: 2'2.30 Stuttrart - 22.35 
Praıı, Viyana - 23 Floransa, Krakovi, Lem
berg, Milano, Poznan, Roma - 23.5 Posto 
Parisien - 23.40 Brüksel -24 Patis, Straz
burg - 0.30 Brüksel. 

Sinop - Boyabôt şosesi 
kardan kapand ı 

Sinob 12 (A.A.) - Sinob ile Boy· 
abid araeındaki şosesinin Dıranaz da
ğından geçen kısmı yağan fazla kar
dan kapanmıptır. Nakliyat durmuş
tur. 

~en sinemadan çı:kmıftım. ·O da .. _ 
Hepsi sesini alçalttrlar. Baflarmı uzattılar ye yav~ 

yavaf konuşmağa başladılar. 

*** Bu muhavere Ali Ruhi'nin içine biraz s. IPelpmi?ti. 

tırmak için radikal çareler ileri sürülüyordu: meseli 
ölüleri öldürmek, onlara bir zeMr şirıinga etmek lazım
dı. 

Hatta itiraf dahi etmokaizin kendi içindeki hortlağın: 
bu suretle meydana çrkardmış. olmasından memnun• 
du. Bu korkunç heyecanında ne kadar gayri mantıki 
nokta varsa hepsi hal edilmiş gibi idi. Dok.toTun: ver• 
diği izahtan sonra ancak ufak bir tehlike vardı. Bq 
tehlikeye karşı koymak da pek ala kabildi. 

Dolator bir yudum daha içti: 
-Fakat o kadaı- uzun boylu değil, dedi. Ölüler, ken

di öldüklerini size bizzat haber verebilirler. Ölüyü 24 
saat evinizde bekletiniz. Ölümü derhal anlaraınız. 

Burun asla aldanmaz. Ölü kokmağa başlarsa o zaman 
hakiki fekilde öldüğünü anlarsınız. Şunu bir düstur 
olarak almak lazımdır: bir kadavra kokmadığı zaman, 
asla hakiki bir ölü yerine bir diri insanı gömmemiş ol
duğunuza kanaat getiremezsiniz. Onun için ölürken, 
hiç olmazea cesedin 24 saat saklanması.nı vesiyet edi
niz. 

Birisi itiraz etti: 

- Ölü kokusu? .... Müthiş bir şeyi buna tahammül 
edilir mi? 

Ali Ruhi, doktoru tasdik etti: 
- Bunun için bir kanun çıkarmak, herkesi ölülerini, 

cesed kokuncaya kadar saklamağa mecbur etmek la
zımdır; madam ki ölümün anlaşılması için tek çare bu
dur. 

Daver bu es.nada birahanenin önünden geçen bir ka-
dını gösterdi: 

- Tanıyor musunuz? dedi. 
- Hayır. 

- Şu mühendisin karısı. Bakın g~n gün ne oldu, 

'Geceleyin bir çok kağıdlar karaladıktan aonra bü .. 
yük bir eser cedidin üzerine şunları yazdı. 

"Küçükken bir çok defa ölüm arazı gösteren uzun 
Senkop'lar geçirdiğimden, diri diri gömülmek.ten kor
kuyorum. Onun için, ölümümü tesbit ~ek üzere ge
len doktorun bana Striknin ve siyanur ve yahut daha 
öldürücü bir ilaç şiringa etmesini rica ederim. Bunun 
için 100 lira ayırdım. Bu parayı dıvarda asılı olan ve 
bir bıldırcın avını gösteren tablonun altında bulmak 
kabildir. Bu içinde para olan zarf şiringa yapıldığLIU 
gören iki şahid tarafından doktora verilecektir." İm· 
zaladı. Tarih attı, ve bunu da geniş bir zarfın içine ko
yarak üstüne şunları yaz<h : 

"Öldükten hemen sonra açılmak üzere,, • 
Bunu dolabının içine, her halde ölüm vaziyetinde 

lazım olacak olan yatak çarşaflarının bulunduğu yere 
koydu. 

Ertesi günü bu dolabı sanki tesadüfen yapıyormu!i 
gibi hizmetçisinin önünde açtı ve dedi ki : 

- Bak dedi, şimdi aklıma geldi. Eğer bana bir hal 
olacak olursa, bu zarfın içinde son arzularımı bulacak
sın. Bu benim vasiyetimdir. Hizmetçi kadın alakadar 
olmuş, elinde tozunu aldığı bir iskemleyi bırakarak, 
san .zadı görmeğc gelmisti. (Sonu var), 
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ORDUDA 
Elektrik 

su ve 
ucuzluk 

Ordu, (Hususi Muhabirimizden) 
- Orduda en bol '°y ışıktır. lşığın 
değerini erken anlayan uyanık şehir
lerimizden birisi de Ordudur. İlk de
fa ı 929 da bin lira sarfiyle elektrik tesi
satı yapılmıştır. 1937 de 25 bin lira 
daha sarfedilerek tesisat ikmal olun
muştur. Bugünkü haliyle Ordu elek
trik tesisatı, yirmi yıl için fChrin ı
fik ve motris kuvvet ihtiyacını kartı~ 
!ayacak bir durumdadır. Birisi ma
zot ve diğeri kömürle çalışan iki e
lektrik generatörü vardır. Şehrin ana 

Ordu lwlkevi köylülerle 
tenuut.a ve Ordu 

belediye reisi 

ve tali caddeleri tamamen aydınlatıl-~----------------
mı,tır. Halkın yüzde yetmişi evlerine 
elektrik almak suretiyle bu tesisden 
azaml istifade etmektedirler. 

Su 

l_zmirde yabancı dille 

KIZILAY 

Karabükle 
Doğan yepyeni 

endüstri şehrinde 
Neler gördüm? 

HER YERDE 
Baı döndürüm bir ~hıma 

Ye yükselen binalar 
Karabük, (Hususi) - Otomabili

miz Araç çayı üzerinde kurulan yeni 
betonarme köprünün üstünden yıkıl
ma, batma tehlikesi olmadan büyük 
bir emniyetle geçiyor. Beş dakika 
sonra Sümer Bank bürosunun önün
deyiz. Bu şık ve modern bina içinde 
bütün bir banka teşkilatı var. Fera
gatle çalışan bir münevver kitlesi de 
göze çarpıyor. Karabük müthiş bir in
şa faaliyeti içinde •. Bir taraftan bir 
şehir diğer taraftan büyük bir endüs
trinin icab ettirdiği bütün fabrikalar 
kuruluyor. 

Karabükde inşası biten veya bitiril
mek üzere olan binalar şunlardır: 

Muvakkat binalar, kok ocakları, sül
fat binası, asid deposu, mahlud kat
ran deposu, benzol binası, istihsal 
havuzları, yüksek furunlar, cevher de
posu, çelikhane, haddehane, santral 
binası, tamirhane, sıhhi imdad istas
yonu ... 

1--
Yukarı d a 

Karabük intaat 
sahuma umu
mi bir bakı§, 

al tında yenite· 
hirde kurulan 
modern bina 
!ardan biri 
sağda Kara
bükteki Sümer 
Bank memurla
rından bir grup 

Edlrnede bir gen' 
kız yaralandı 

Edirne (Hususi) - İclaJ adınl 
bir genç kız, ötedcnberi kendisini ti 
kib eden İs.nail tarafından yaralal 
mıştır. Genç kız bir dükkana iltica el 
miş, fakat İsmail dükkana girerek d 

bancasını çekmiş ve kızı yaralam~ 

tır. Mütecaviz yakalarumı, yaralı ha' 
tahaneye kaldırılmıştır. 

Menemende 
Kubilay parkı 

•İzmir (Hususi) - İnkılab şehidi 
Kubilayın adına yapılan abidenin er 
rafı çok çıplak kalmıştı. Abidenill 
etrafının ağaçlandırılması, y<>llarınıl 

tanzim edilmesi kararlaşmıştır. Hr 
zırlanan plana göre, üç sene içindt 
burası çok cazib bir park halini alr 
caktır. 

Sağlık işlerinin başı olan iyi au, 
bugün Orduda ışık kadar boldur. Be· 
lediyemiz 1932 yılında kasabaya 16 
kilometre uzaklıkta bulunan Akoboza 
lçadar boru döıeyerek mikyuıma de
reeetıi 2,5 olan ?C aaniyede 7 litre •· 
kan temiz bir ıuyu Ordunun içine ee· 
tirmiştir. Evlere tevzi tetkil~tı lçin~e 
gereken tesisatı 30.000 liraya bir 
müteahhide ihale etmiştir. 1938 yılı 
içinde ,-hrin her semtinde oturan va
tandatlar ayni kolaylık ve ucuzlukta 
bu ıuya kavuşabileceklerdir. 

müsamere 
İzmir (Hususi) - Kız lisesi tale

beai martta bir müsamere verecektir. 
Talebeler müeamereyi İngiliz, fransız 
n almatı dilleriyle vereceklerdir. 

Bunlardan başka inşaat sahasının 
şimal kısmında, bugünkü Karabük 
şehrinin üstünde ve Turna ormanları 
eteğinde küçük bir şehir kuruluyor. 
Bu şehirde göze çarpan binalar da 
ıunlar : Beş tane müdür evi, her bi
ri dörder daireyi ihtiva eden yedi a
partman ve bir büyük bekarlar apart
manı ... Bu yeni şehrin bütün sokakla
rı da elektrikle aydınlatılmış bulunu
yor, 12 yataklı modern bir hastahane .. 
içinde bütün fenni tesisleri, eczaha
ncsi, her fCYİ var .. 

bilhassa her türlü sıhhi tedbirlere ri-r------------------------------
ayet olunmuş •. 

Ucuzluk 
Ordu çok ucuzdur. Kuzu eti 30, 

dana eti 20 kuruşa satılmaktadır. Te
reyağı S0-60 kuruş arasındadır. Porta· 
kal ve elma bedava denecek derecede 
ucuzdur. İklimi mutedil olan Ordu 
kışm sobalarda fındık kabuğu yak
mak suretiyle ısınmaktadır. Bir yıl
lık ıamma parası olarak en çok 10 li
ra gibi küçük bir para gitmek~edir. 

Belediyemiz 11,000 lira sarfiyle 
asri bir mezbaha vücude getirmiştir. 
Bu suretle lı,alkın eağhk işlerinden 
biriıi daha yoluna girmiş bulunmak
tadır. - Kemal Dağlroğlu 

Diyar bakırda 
zirai kalkınma 
Diyarbakır, (Hususi) - Diyarba

kır vilayeti genel meclisi ilbayın bir 
aöylevile açıldı. 

Viliyetin 1938 yılı ziraat işlerinin 
ana hatları şunlardır: 

1 - Diyarbakır ziraat odasını da
ha faydalı bir hale getirmek için oda
ya nakdi yardım yapılarak gelirini 
artırmak. 

2 - Vilayet ziraatini teknik bir 
tekle koymak için, müsait mıntakala
ra biçer ve bağlar makinaları getir
mek. 

3 - Güzel pirinçleriyle ün almış 
olan Diyarbakırın Çeltik ekimini da
ha verimli bir hale koymak için tohu
munu ıslah etmek. Çeltik ziraati için 
Nusaybin, Tosya ve Maraştan bilgili 
çeltik ustaları celbedilerek çeltikçilik 
aanatınm ilerlemesini temin etmek. 

4 - Vilayette günden güne ekimi 
artan ve yapılan tecrübelerle iyi ran
dıman alınan pamuk ziraatinin inki
pfı için pamukçuluk mıntakalarına 
çırçır makineleri yollamak. 

s - Diyarbakır merkezindeki ipek 
böcekçilik okulundan mülhakattaki 
böcekçilerin de istifadelerini temin 
için gerekli tedbirler almak ... 

Ayrıca, merkez, Silvan ve Çermik· 
teki hususi muhasebeye aid fidanlık
ların da tevsii ve tekemmül ettirile
rek bu sayede vilayet dahilinde ağaç
lanma işinin ve meyveciliğin daha ge
niş bir ölçüde inkişafının temini de 
kararlaştırılmıştır. • Usman Eti 

1 

İşte Araç çayı kıyılarında da bir 
işçi mahalle•i kuruluyor. Burada da 

Karabük Mr vüıı hiru daho •• ı..:
ıe'1"yor ve fibrlkaıaşıyor. Bir kaç ay 
IOnr& manzara bambafka olacak-

Yurddan resimler 1 

Amasyadan bir görünü$ 

·"..Juı ıu h.uylcr il ı\.Jc rrn:::K.l~µ 

Köylere kültür yaymak 
için 30 okul açılıyor 

Bir baba 
oğlunu 

Tekme ve taşla 

öldürdü 
Mersin, (Hususi) - Mereini.n Evci· 

!er köyünde yürekler sızlatıcı feci ve 
çok acı bir katil tıadiıeei olmuş, kırk 
dört yaşında bir baba 22 yaşındakn oğ
lunu tekme ve taşla öldürmüştür. 

Hadise şöyle olmuştur. 
Evciler köyünde 8 numaralı evde o

turan 44 yaşlarında Hüseyin Esen 22· 
23 yaşlarındaki oğlu Ahmedi çift sür
mek üzere tarlaya göndermiştir. Ah
med bir müddet çift sürdükten so.nra 
biraz dinlenmek ve laf atmak üzere di
ğer bir tarlada bulunan iki arkadaşının 
yanına gitıniştir. Tam bu sıralarda ba
bası tarlaya gelmiş, oğlunun işini bı
raktığını görerek asabııeşmiş ve: "Sen 
neye işini bıraktın, burada boş boğaz· 
!ık ediyorsun,. diyerek karnına birkaç 
tekme indirmiştir. Bununla hıncını a
lamayan baba, yakalaığı büyük bir taş
la da yere yuvarlanan. oğlunun karnı
na vurmuştur. Çılgın baba ağzından 
burnundan kan gelen gencin boğazına 
atkısını dolayarak tarlaya kadar •Ürük
lemiş, işe müdahale eden iki köylü; 

- Yahu sen ne yapıyoreun, çocuğu 
öldüreceksin demişleree de: 

- O size aid bir vazife değildir, ev· 
!ad benim iıtediğimi yapanm, cevabını 
vermiştir. 

Akpma kadar tarlada kalan bedbaht 
delikanlı, aktam sürünerek eve gelmiş 
ve eabahleyin yatağında ölü bulun
muştur. 

Meseleden haberdar olan muhtar 
Mustafa oğlu Mehmed Seçilen, vakayı 

jandarma karakoluna bildirmiştir. 
Ölü şehrimiz memleket hastahane· 

sine getirilmiş ve dün otopsi yapılmış 
ve katil baba tevkif edilmiştir. Cumhu· 
riyet müddeti umumiliği tahkikata 
bqlamıftır. 

Adana, (Hususi Muhabirimizden) 
- Okur yazarı az olmasına rağmeıl 

köylerin de kendisine mahsuı bir kül• 
türü vardır. Folklorcular o kültüril 
aramak için köy köy dolaşırlar. Yal• 
nız o kültür harflerle, kitablarla ya• 
zılmış değildir. Onu, halk pirlerinill 
sazında dinlemeli, çoban kızının ağ• 
zından duymalıdır. Çukurova köyleri. 
işte bu kültürİe doludur. Fakat bu a• 
sırda bu kafi değildir. Bu çok feyiı• 
li istidadı işletmek için köylerde 
mekteb açmak itine, şimdi radikal bir 
şekilde başlanmıştır. 

Adana hars komitesi bu işin fn
kalade bir surette başarılması içiıı 
kültür direktörlüğüyle iş birliği et• 
mektedit. Bu yıl Adanada bilha
muhtelif köylerde otuz kadar mekteb 
daha açılacaktır. 

Geçende yaptığım ufak bir köy ge
zintisinde bir çok yerlerde açılmıt 
ve açılacak mekteblere raıtladnn. Çu• 
kurova köylüleri bana hep mekteble
rinden balı,settiler. Mektebi olmayetı 

köylüler mekteb yaptırmak için köy 
büdcelerine eaki büdcelerinin tutarı 

kadar bir para daha ilave ediyorlardL 
Bir takım köylerde husus! muhasebe• 
nin tamamlanmakta olan okul yapıla· 
rını gördüm. Bazılarında yeni kurula• 
cak okulların yerlerini teıbit etınekU 
olan kültür müfettişlerine rastgel• 
dim. Köylerde kültürün yerleşmesi 
ve kökleşmesi ıçın çok çalışılı• 

yor. - Nihad Tangüner 

Kayakçılar 

Uludağdo 
Bursa, (Huıu•I) - Bayram mil· 

nascbetiyle şehrimize Ankara, İstan· 
buldan ve yurdun diğer tarafların· 

dan bitçok kayakçı kafileleri gelmiJ· 
tir. Uludağda bu münasebetle hara· 
retli ve neşeli ıpor hareketleri yapıl• 
maktadır. 

Arıcılık kongresi 
Edirne, (Hususi) - Bu ayın oıı 

beşinde Tekirdağında bir arıcılık koli 
gresi açılacaktır. Kongre, fenni arı• 
cılığı tamim için çalışacaktır, 
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Macar hikôyesi 

Pazartesi ve cuma 
Yazan: Mi/ilca Suranyi Çeçiren: Tahir Ferid Törümküney 

- Buyursunlar Madam La Kontes .. 
Dul kontes, ihtiyar kömürcü Mar

konun kızı idi. Gümüş tepsiden mö
nü kartını alarak okudu. 

- Pek ala, - diye başını salladı. 
Büyük salonda kurulmuş olan mü· 

kellef ziyafet masasına son bir defa 
daha göz gezdirdi. Hiç bir noksan 
yoktu. 

İyi bir terzinin elinden çıkmış za
rif siyah tuvaleti, kusursuz vücudu
nun bütün güzelliklerini en ince hat
larına kadar gösteriyordu. Koyu sarı
ya boyanmış saçlarının çerçevelediği 
yüzü. çok cazibeli idi. Biraz bayağı 
olmakla beraber enteresan bir• tipti. 
Ecdadının ekseriyetini, kayıkçı, gar· 
aon ve arabacı gibi kimseler teşkil e
diyordu. Babasının, Peştenin kenar 
mahallelerinden birinde bir kömürcü 
mağazası vardı. 

leri fakir ve sefalete düşürdüğü gi· 
bi, ayni akibeti doğuracağı pek tabii 
bulunan mutbah israfının da doğru 
olmadığını söyledi. 

Misafirlere atılan bir taştı bu. 
Biraz: evvel ahçı hik!yesini anlatan 

ihtiyar baron, gayet nazik, mahzun 
ve dera veren bir lisanla eöylemeğe 
başladı : 

- Sevgili kontes, hayatta yalnız 
budalaca iptitalar değil, budala tali· 
ler ve akibetler de vardır. Zaman ge· 
lir, bazı insanların ve ailelerin talile· 
ri kendilerinden usanır, hiyanet eder 
ve başka kimselere, batka ailelere 
yardım eder. Birinin şeref ve haysi
yeti yıkılır, yerine diğer birininki 
yükselir. Yukarıdan apğıya doğru 
kayanlara olduğu gibi aşağıdan yu· 
karıya doğru sivrilenlere de çok sık 
tesadüf olunur. 

* Misafirler geldi. Bunlar kocasının Konteı kıpkırmızı kesildi. Kalbine 
akrabaları idi. Asil tabakaya mensub bir ok aaplanmıttı. Apğrdan yukarr
olan bu insanlar, servetlerini kaybet- ya sivrilen kendisi idi. Yukarıdan a
mit ve bugün oldukça mütevazi bir §ağıya inenler de misafirleri... Ken
ıekilde yaşayan kimselerdi. Kontese dine bu kadar yabancı olan bu insan
görünürde çok nazik davranıyorlar ve !arın arasında, senelerden beri veka· 
hürmet ediyorlardr. Kontes ise, ken- rmı muhafaza ederek yaşayabildiği 
disine kar~ı gösterilen bu nezaket ve için ne büyük bir iradeye sahib bu
htirmetin tamamiyle yapmacık oldu- lunduğunu ilk defa anladı. 
s"nun f:ı.rlrtnn:ı Mi KM.ast ölürken Gözlerini kaldrrdr. Etrafmclakilc
bütün servetini kendisine brrakmıftı. rin heJ>9ini teker, teker eücdU. Hep· 
Fakat küçük bir prtı da vardı : Ya· sinin de yüzünden ihtiyar baronun 
§adrğı müddetçe kocasından kalan fikirlerine iftirak ettikleri okunuyor
aerveti istediği gibi kullanacaktı. An- du. Onlarla; burada kendi evinde, 
cak vefatından sonra nısfı kocası- kendi sofrasında oturan bu adamlarla 
nın kanuni varislerine kalacak, diğer hiç bir alikası yoktu. De~nerelikleri 
nısfrnı da arzu ettiği kimselere bağış- ve manasız gururlariyle sükfit etmif 
lıyacaktı. Bu muazzam servetin yarı· bir sürü insanlardı bunlar. Frtd ze
ıına konabilmek için, Kontesin te- kaar ve ,ahsi gayretiyle onların üstü
veccühünü kazanmak kafi idi. İşte bu ne çıkmrştr. Kendisi büsbütün başka 
ümidle, kocasının asil fakat parasız bir cemiyetin insanı idi. Böyleleriyle 
akrabaları kontesin gözüne girmek anlaftllaarna imkan yoktu. Onlara kar
için birbirleriyle adeta. y.arrş ~diyo:- şı duyduğu kinin artık gizlenemiye
lardr. Kontes, bu kendını begenmış cek kadar arttığını derinlettiğini his-
kalabalığın hakiki maksadla~ını .anl~- sediyordu. 
makla beraber, zengin ve asıl bır aı- * 
lenin evladı olarak dü.nyara ge!me· Ayın ilk cuması idi. Kontes dul 
}erinden başka ~hsi hıç bır mezıyet- kaldığından beri, her ayın ilk cuma 
leri bulunmayan bu zavallılar~, ken- günü, babasını, iki kız kardeşini ve 
disi gibi halk sınıfından yebşenler onların yetişmiş çocyklarmı öğle ye
hakkındaki fikirlerini kolay~ tah- meğine davet ederdi. Bu ' ziyafetler 

. . ! ı ğı kendı sınıf- çok sade geçer ve evin bütün hizmet-
mın edıyordu. nsan 1 bu mett-ilerine, 0 gün için izin verilirdi. 
larından ba"kasına yaraştıramaY~ . ·:s 

Y h t rr ıçın Sofraya da akrabalarmdan bir kız 
insanlarm, bir kaç para?ın a ı d'kl ri hizmet laerdi. 
hakikatte insan telakkı etme 

1 
e * 

• lt klandrklarınr 
kımselere, nasıl ya a d İhtiyar kömürcü, yemekten sonra 

.. kl b"' '"k bir zevk duyuyor u. gorme e uyu piposunu yaktr. Çocuklarının arasın-
Çok basit bir ailenin kızı olduğu da, neşe ile oturuyor ve eski günlerin 

gibi iyi bir tahsil de görmem.işti. Fa· hatrralarınt, içlerinde yabancı bir 
kat, hayata gözlerini ilk açtıkları an- kimse bulunmadığı 1çin samimt bir 
dan itibaren sefaletle karşılaşan ve lisanla anlatıyordu. On altı yaşında 

b" ·· en 'ken hayatını kazanmak ve kendine 
onun içinde yuvarlanarak uyuy bı ·r i'stikbal hazırlamak emeliyle Peş-
bütün"" emsalleri gibi, insanları ve on· ı . A . 

t gitmeğe karar vermıf. nnesı, 
!arın zaaflarını çok iyi anlamıştı. eye b' km k yolluk olarak torbasına ıraz e e 

Kocasının ı"lkrabalarına her. ayı~ kiz on elma koymuş. Bunları an-
ilk p tesi gu"nü bir aile zıyafetı ve se ~ d .. d"ğ'' b azar . . b. de Jatrrken, ihtiyarlrgın a go~ u ~ u 
'Verilmesi öteden beri aılenın"ldı:.:t - .. .. şükUr ediyor ve gozlerı yaş-
ti h"k .. girmi"ti. Kocasr o u en gunune 

u mune T 1 b ski a- la doluyordu. 
sonra büyük bir aadaka~e 

1 
u ~endi- Beş kardeş imişler. Babalarını er: 

det' d - ettiriyordu. a ntz k k bett'ıkleri için. onları annelerı 
ı eva... . k karak Ko- en ay . 'k' d k ·1 . 

•i, zehirliyeceklerınden ~r lan büyütmüş, bir ineklerı, ı ı e e_çkı. erı 
casrnm akrabaları tarafın a; yaÔ~un varmış. Evlerinde eşya nam.ma kı ı ot 
hiç bir dave.ti ~ab.~1 .. eun;zk~· idi. Se· minderden barka bir şeylen yo muş. 
kendi muhitı busbutun b ş .. d" Babası bunları anlatrr .. k~n'.. kardetle-

. . • . rnı Pariste geçırır ı. . ba ~ kahkaha ile guluşuyorlar ve 
nenın ıkı uç ay .. el Fransız- rı yagr · Kocasının sağlığında gu; kendisini kaba el ~kaları yapıyorlardı. B.~r 
ca da öğrenmişti. ~am~ ı Fransızca- kundura tamircisinin karısı olan ~u
sevmiyen ve çekemıye~ er ibi bayağı çük kız kardefi. babasının sırtına vu-
Y'I da, Macarcayı olduguğ~nu söyler· rarak : . d' 1 
ve halk lisaniyle konuştu _ Aldırma be baba. tım 1 ~ya 1 

lerdi. . k bir tarzda karyolada, deve tUyii bat~ıy~lerle 
Yemek pek hoşaogırbade~:zzetsiz, bif- yatıyorsun, sen ona bak. - dı.yor u. 

hazırlanmamıştı. Ç Misafirler, Gülmeleri ilkbaharda yefıl çayır
tek ise pek sert olmuştul) birlerinin Irkle.rda kişneyen tayları .h~tırlatı~or
ev sahibine sezdirrned~n ırbir baron, du. İhtiyar kömür~U,. elının tersıyle 

.. 
1 

· b k 1 r 1htıyar sulanan gözlerini sıldı. Onu bugüne 
yuz erıne a tr a · . · hazırlan· ğ 1 

f 1 
sofraya ıyı . k da mendil kullanma a a ıttırama-

nıasra ı ça an ve n bir ahçı hı- a r Mendilin göreceği işleri e-
ınamış yemekler çıkara rnrşlardr. ki .. dü 
kayesi anlattı. . d 

1 
mukabe· linin tersine ve parma arına gor • 

Kontes derhal ve şıd et e b tara rüyordu. 
le etti. Kumarın, lüksün v~ . ~n ın Konteı dinıeklerlni masa~ daya· 
be b' k budalaca ıptılala~ ı kendi kanından olan bu ınaanları 

nzer ır ço . J8IZ zengın· mrf, 
servetleri mahvettıği, &aY 

KIZILAY 

1 Andaç 
...1 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar : lstanbul eczanesi 
Pazarteıl Merkez 
Salı Ankara ., 
Çarpmba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perıembe Halk ve Sakarya 
Cuma Eıe eczanesi " 
Cumartesi Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 
HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

MATİNELER 
Herıün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar •e cumartesi ırünlerinden baıka 
H A L K ıinemaıında hergüiı halk 
matineleri: 12.15 

Film değiıme günleri: Pazarteıi ve Cuma 
LÜZUM~U TELEFON NUMARALARI 
Yanıın ıhban: 1521. - Telefon müracaat 
ıehir: 1023 • 1024. - Şehirlerarası: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havaıa.zı Anza Me
murluiu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
n: 3705. - Taksi Telefon numaralan· 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 1196 ...: 
Samanpu:an civarı: 2806, 3259. - Y ~ni
ııehir, Havuzbaoı Bizim taksi: 2323 _ 
Havuzbaıı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
caddesi. Ulus takıi: 1291. 
OTOBÜSLERİN l l k ve S o n 

SEFERLERİ 
Sabah 
İlk 

Ulus M. daa K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

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

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

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

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

ıef er 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 6.30 

Akııam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

As. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
Yeniıehir'den Uluı M. na 7.10 
S. pazar'ndan Akköprü'ye 6.30 7 ıs 
Akköprü'den S. pazarı'na - 9:45 

Yeniıehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
Uluı M. dan Ycniıehir'e 7.00 ' -

her &aatı beı gece m11J1tazam seferler 
birer saat sonra baı;lar. 
Akşamlan Ulus meydanından Yeni

ıehir'e ve Yenişehir'den Ulus meydanına 
gidecek otobüılerin hareket saatleri, sine
maların dağrlrıı saatlerine tabidir. 

POSTA SAATLERİ 
Posta 'aat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpaşaya : Her sabah 8.20. Her 

Samıun hattına 

akıam 19.15 ve 19.45 
de (salı, perıembe, cu
martesi Toros sürat.) 

: Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır battı : Heraün 
Zonıuldak hattı : ,. 
Kınkkaleye rayotobüı: " 

9.40 
15.00 
16.05 

GÜNDELiK 
Hicri • 1356 
Zilhicce: 12 

S. D. 
Güneı: 6 57 

Rumi -1353 
İkinci klnun: 31 

S. D. • 
Akpm: 17 41 

aeyrediyordu. Babasının alkolden mo
rarmış burnuna, kalın ve kaba par
maklı ellerine, kız kardeşlerinin ba
yağı, genit ağızlarına, kısa, sarı fakat 
çok sağlam dişlerine bakıyordu. Bü
tün hareketlerinden adilik akıyordu. 
Onlar için yaşamak, karınlarını do
yurmak ve uyumaktan ibaretti. 

Kontes, şimdi onları daha büyük 
bir dikkatle tetkik ediyordu. Artık, 

günlük işlerinden, arsadan, evden ve 
paradan bahsediyorlardı. Bilhassa pa· 
ra lafını ederken, her sonradan gö
ren insanda olduğu gibi en kıymetli 
bir feyden bahsedenlere mahsus niha· 
yetsiz bir hırsa kapılıyorlardı. Bunla
rın hepsini kendisi adam etmişti. Du
daklarına mağrur bir tebessüm yayıl
dı. Zavallı kocasının paralarını, nere
lere sarfetmiş ve kimleri adam etme
ğe uğraşmıştı. Yaptrğı bunca fedakar
lığa mukabil, acaba kendisine karşı 

bir şükran hissi taşıyorlar mıydı ? 
Hiç zannetmiyordu. Onlar, riyakar 
tavurlarla kendisinden daima, daha 
fazla bir şey koparmağa uğraşıyorlar
dı. Bir gün: kendisi onlara muhtaç 
olsa yardım ederler miydi ? Şüphe
siz ki; hayır. Çünkü; kendisine karşı 
duydukları muhakkak olan kıskanç
lık hisleri, değil yardım etmelerini 
belki sevinmelerini mucib olurdu. 

Derin bir rüyadan uyanır gibi ya
vaş yava~ kendini topladı. Bunlardan 
da nefret ediyordu. Bunlarla da hiç 
bir al!kasr kalmamıştı. 
Artık ne bu, ne de öteki cemiyetin 

malı olmadığını anlıyordu. Aşağıdan 
yukarıya doğru sh-rilenlerin kökleri 
olamaTdı. Ah .. Bir çocuğu olsaydı. 
Evet kontun ve kendi köylü kanından 
yuğrulmuş bir oğlu olsaydı. Gürbüz, 
akıllı bir çocuk, itte yeni cemiyetin 
çiçeği o olacaktı. 

Kendi kanından olan insanların a· 
rasında bile kendini yapyalnız bulu
yordu. Her halde uzun bir zaman ne 
bunları ve ne de ötekilerin yüzlerini 
görmiyecekti. Görmek istemiyordu. 
Hemen yarın seyah,ata çıkacaktı ve 
pek çabuk da dönmiyecekti. Unut
mak istiyordu. Fakat neyi ? Bunu 
kendisi de bilmiyordu. Yalnız, bildi· 
ği bir fCY varsa, o da çok bedbaht ol
duğu idi.. 

İngiltere ve İtalya 
anlatabilecekler mi ? 

"Yorksbire Post'' gaı;.etesi lspanyol 
meselesi etrafından yapılan Eden • 
G.randi görüş?1eler"1ıe hasreylediği 
bır makalede dıyor ki : 

''İtalyanın Akdeniz:de Fransa ve 
İngiltere menafiine karşı gizli veya 
açık tehdidleri nihayete ermedikçe 
her hangi bir İngiliz • İtalyan anlas
ması bahis mevzuu olamaz. Bu sebeb
den dolayr, İspanyol hadiseleri ile 
daha ziyade karışan §Üpheler gideril
medikçe esas İngiliz • İtalyan mese
lesi ele alınamaz. Bununla beraber 
Eden ve Grandi, İspanya meselesin: 
deki güçlükleri kaydetmekten hali 
kalmamışlardır. Yabancı gönüllülerin 
geri çekilmesi geniş bir reklam ma
hiyeti almamalıdır. Maamafih taraf
ların, muharibleri nakletmek üzere 
tertibat atabilmesi için, al&kadar ma
kamlara bildirilmesi bittabi icab eyli
yecektir. Muharib hukukunun tanın
masından evvel her iki taraftan çeki
lecek yabancı muhariblerin asgari 
yüzdesini Londra komitesinin tayin 
etmesi şüphelidir. Bu husus için İs
panyaya gönderilecek komisyonlara 
tam bir itimadla bağlanmak icab eyli
yecektir. Bunların cephelerde hiç bir 
yabancı. gönüllü kalmadığını, geri 
çekmenın devam eylediğini ve bunun 
şayanı memnuniyet bir nisbeti buldu
ğunu bildirmesi kifayet etmelidir. 
Silah ithalfitı hakkındaki ambargo
nun da bu esnada tam bir surette tat
bik edilmekte devam eylemesi lazım
dır. Bütün bu meselelerde esas, bütün 
aliikadar devletlerin hakiki niyetleri 
hususunda tam bir emniyetin yeniden 
tesisidir." 

Bu gazetenin mütalaalarını kaydet
tikten sonra, ötedenberi İngiliz Dış 
bakam B. Eden'le alakası olduğunu 
hatırlatmağ ı fayldalı buluruz. 

A\manya hak\undaki 
yanhş haberler 
İngiliz propagandası 

İngiliz radyosunun Almanya aley
hindeki neşriyatını kaydeden "Cor
respondance Diplomatique et Politi
que" gazetesi şu satırları yazıyor ı 

İngiliz propaganda komitesi faali
yete geçtikten pek az zaman sonra 
İngiliz radyosunun yeknesak bir ma
hiyette alman aleyhtarhğma başlama

sı az çok hayretle görülmüştür. Her 
neviden dalgalar kullanan İngiliz 
radyo postalarının Almanya vaziyeti 
hakkında birden bire neşre başladık
ları haberleri, ajans ve gazetelerin 
kati surette şuursuz olan telaş verici 
haberler takib etmektedir. Bu haber
ler Alman dahili vaziyeti sebebiyle 
umumi bir endişe doğurmağa matuf
tur. 

Propagandanın yapma'<ı ve 
yapmaması lazımg~len şeyler 

Almanyada propagandanın imk!n 
ve hududları hakkında çok sarih bir 
fikir mevcuddur. Propagandadan 
maksad, her memleketin kendi mak
sadını bildirmek ve aydınlatmak ve 
bu maksadların anlaşılmasına hadim 
olmaktır. Bunun içindir ki barışı ve 
medeniyeti tehdid eden tehlikeleri 
kaydetmekle beraber, Milletler ara
sında aui tefehhümleri mucib olabile
cek yanlışlıkları ortadan kaldırmalı
dır. Propagandanın yapmaması tazım 
gelen şey ise, 48 saatten .beri bütün 
İng~l~z postalarının yaptığı şeydir : 
İ?gılız milletiyle barış ve dostluk i
çınde yaşamak isteyen bir milleti, Al
manyanın ve bütün dünyanın naza
rında alçaklık ve zem etmek. Hatır-

Nalbant kursu 
Ziraat bakanlığı tarafından İstan

bulda açılan nalband kursu çalışmala
rına devam etmektedir. Bakanlık kur
&a ~evam edenlerin evlerine ıo, kendi
~e~ıne S lira vermekte, ayrıca her şahı& 
1~10 15 lira yemek masrafı ödemekte
dır. Kurslar üçer ay devam etmek üze-

lardadrr ki, bir sene evvel İngiltere 
dahilt mahiyeti hakiki srkmtrlar için
de çırpınıyordu. Almanyanın o zaman 
nasıl hareket ettiğini İngilizlere ha
tırlatmak icab eder mi ? 

Romanya kabinesinin 
değişmesi etrafında 

Polonya 

L ukiımct gazeteleri henüz ihtiyatlı 

hareket etmekte ve Romanyanın bey
nelmilel kuvvetini tarsine matuf her 
gayreti şimdiden selamlamaktadrrlar. 
Kurier Polski gibi demokratik gaze
teler, Goga hükumetinin çabucak düş
mesinin, milletin arzusuna rağmen 
hükümet yapmanın imkansızlığını is
bat ettiğine kanidirler. 

Ayni gazete diyor ki : 
"Otoriter hükumet korkusu Ro

manyada şimdilik ve belki de ebedi
yen bertaraf edilmiştir." 

ÇekosloYakya 

Lidove ve Noviny gazeteleri, Goga 
kabinesinin düşme sebebini kralın bükü 
met siyasetinin aldığı istikameten 
memnun kalmamış olmasında bulu
yorlar. Goga'nın gelmesi, esas itiba· 
ııiyle, bundan böyle aralarında daha 

D\inkü çapraz kelimelerin 
halledilmit tekli 

11345'' 

Soldan sağa v~ yukarıdan aşağıya: 
1· Kaymağa mahsus alet • Kötü de

ğil. 
2- Bir denizin adı • Yayla atılır -

Bir harf. 
3- İçinde yatılır • Dışın aksi. 
4- İrad getiren binalar - Sanat. 
5- Bir had - Ağaçtan yapılır. 
6- Bir had· Binanın esası, alt kısmı 
7- Bir rakam - Bir işin peşini bırak-

mamak. ,. 
8- Bir harf - Yarın 
9- Bağlamağa yarar - Bir nota - Bir 

harf. 

ŞEKERCİ Ali Uzun 
Her çeıit şeker ve ıekerlemeci 

Anafartalar Caddesi No. 86 

Tel: 3620 
ANKARA 

Sayın müşterilerinin Bayramlarını 
Saygıyla kutlular 

r~. 3 &~ne devam edecek ve 12 ekip kurs 
gormu~ olacaktır. Kur& mezunları T A R 1 K E D 1 P 
muhtelif kasaba ve köylerimizde naJ- K 1 T .A P E V 1 
ba.nd ustası olarak çalıştırılacaklar ve Anafartalar caddesi 
n~lband kanununun ilk tatbik~ileri va- P. K. 506 Tel. 3000 
zıfesini göreceklerdir. İlk kurslara da· 
ha ziyade Trakya köylerinden okur Kitap - Kırtasiye 
yazar gençler ile halen nalbandlık ya- Yazı ve hesap makineleri 

pan pratik sanatk&rlar getirilmektedir. ..••••••••••••• .. 
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büyük bir teşriki mesai yapacak o
lan demokratik partiler üzerinde mü· 
kemmel bir tesir yapacaktı. Program· 
lan taban tabana ııd bazı partiler ara
sında aktedilen ittifaklar sebebiyle, 
vaziyet pek az vazıhtır. Her halde, 
Romanyanın, kısa bir endişe devresi 
ge9irdikten sonra, yolunu demokrasi 
prensiplerinin tekrar tesisinde buldu· 
ğu anlaşılıyor. Keza. yeni hükümetin, 
dış politikasında Goga hlikOmetinden 
daha büyük garantiler vermesi muh· 
temeldir. 

Narrodni Listy gazetesi de : 
"Goga kabinesinin .kral tarafından. 

kendisine verilen vazifeyi yapmıya· 

cağı aşikar idi." diyor. 

ltalva 

Romanyadaki kabine buhranına da
ir İtalyan tefsiratında karararzlrlıc 

mevcuddur. Bir taraftan Goga hükQ· 
metinin Fransız - İngiliz tazyikı yil· 
zünden istifa ettiği temin edildiği 
halde, diğer taraftan Nasyonal politi
kanın değişmiy.eceği bildirıitmekte· 

dir. 
Tribuna gazetesi diyor ki : 

"Demokratlar muzafferiyet iddia 
edemezler, ı:ira, Goga hükt'.lmetinin 
yerine geçen hükfunet evvelkinden 
daha büyiik bir kuvvet ve kararla İ§e 
başlamaktadır ve partilere ve ~çim 
usulüne evvelkinden daha ziyade mu· 
haliftir. Goga'nrn Romanya politika
sına aşıladığı milli fikir ve ruh ter· 
kedilmiyecektir. İtalyan efkirı umu
miyesinin hakiki ümidi, demir muha· 
faza teşekkülünün saatı geleceğinde
dir." 

Soğan bir zamanlar 

aşkın sembolü idi ! 
Biz, timdi ahbablarımrza, arkad&.fl&

rtmıza hediye olarak demet demet çi· 
çek götürürüz; Zerzevat hediye etmek 
biç birimizin aklından geçmedili gibi. 
birisi böyle bir t'Y yapsa gülünç bulu· 
ruz. Bu kabil nebatlara mutfaktan haf· 
ka yerde itibar edilmez. Halbuki wi· 
den i'i böyle değil<li. Mesela C6ki yu
nanlrUı.rda lahana mukaddes bir nebat 
telakki edilirdi. Yunanlrlar, mahkeme 
huzurunda yem~ edecekleri Rmll1 
bir lahana getirirler, üzerine ellerini 
koyarlardı. 
Dahası var: soğan da bir afk aembo

lii telakki edilir, bununla bir evin bü
tün odaları dezenfekte edilirdi. 
Şimdi soğan, yeni boyanmr~ odalara 

yağlı boyanın kokuıunu almak için ko· 
nulur. Eskiden bunu, hastalığı alıp gö• 
ttiraün diye hastaların yattığı odalara 
da koyarlardı. 

Evliler bekôrlardan 
daha az ölüyorlar ! 

Tutulan istatiatiklere göre 100.000 
bekar erkekle 100.000 evlenmemit ka
dından muayyen bir müddet içinde 
1218 erkek ve 1039 kadın ölmüttür. 

Halbuki aynı mikdar evli erkek v. 
kadın arasında, ayni müddette ölüua 
mikdarı 856 ve 857 dir. 

Gene istatistikler, bekarların evli~ 

lerden daha fazla intihara kalkrştrkla· 
rınr, bekarlar arasında yüzde altmıf 
beş raddesinde kazaya uğrayanlar bu· 
lunduğu halde evlilerde bu nisbetin de 
daha aş:ağı olduğunu göstermektedir. 
Şu halde evlilik hayatı bir tehlike 

olmak şöyle dursun, tehlikelere karşt 
bir nevi sigorta gibidir. 

Bu rakamları okuduktan sonra, aca· 
ba evlenmeğe niyet edecek bekarlar çı
kar mJ? 

IJık oyuncak ticaretevi 
Sayın müşterilerine yeni gelen 
terbiyevi oyuncakları bir kere 
görmelerini tavsiye eder ve bay-

ramlarını kutlar 
Bankalar Caddesinde Itık 

oyuncak Ticaretevi 
Şefik Çokuslu 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 a.ğustos 20 eylül 

1938 3-7041 

~------' - Kıztlayı unutma, acı günlerde yardımcı olur . 
• sana 
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Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Betinci ketide 11 mart 1938 dedir 

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

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

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

Eyup Sabri Tunçer 
Adliye Sarayı karşısında 

Değerli müıterilerinin bayramını saygı ile kutlar 

Garaj santrah yaptırılacak 
Jzınir Belediyesinden : 
Basmahane yanında 33 ve 36 sayılı adalarda heyeti umumiyesi iki yUz 

elli bin liraya olup vahidi fiyat cetveline tevfikan şimdilik 70,000 liralık 
kısım yaptırılacak olan garaj santral işi 25-2-938 cuma günü saat 16 da 2490 
sayılı kanunun maddei mahsusasına tevfikan kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şu kadar ki bu işin 25,000 liralık kısmının 31 Mayıs 938 tarihine kadar ya· 
pılması mecburidir. Mütebaki 45,000 liralık kısmı 1 haziran 938 tarihinden 
itibaren yapılacaktır. 

Müteahhit Mayıs 938 gayesine kadar teahhüdün 70,000 liralık olan kıs· 
mmı da yapabilir. Ancak bedelinin 45,000 lirası 1938 yılı bütçesinden veri
lir. Proje keşif ve §al'tnameleri bedeli mukabilinde baflllühendislikten te· 
darik edilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 4750 liradır. lştirfil< için 2490 sayılı kanu
nun tarifi dairesinde hazırlanmı11 teklif mektupları ihale günü olan 25-2-
938 cuma günü saat 15 şe kadar encilmence kabul olunur. (425) 

AKBA Kitabevi 
Ankarada her dilden kitab, mecmua, kırtasiye ve gazetelerin aatıt 
yeridir. Her dilden kitab, mecmua, kırtasiye siparigi kabul eder, abone 

kaydeder. İstanbul gazete ve mecmualarının tevzi yeridir. 
Underwood yazı ve hesap makinelerinin, bütün dünyaca tanırurut 

Parker kalemlerinin AnlCara acentasıdır. 
Telefon: 3377 

.:!.llllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -------------
------- Halk pasta salonu ------ ---------- Hususi mamulatından - -- ---------
---- Kestane şekeri ----- ------ Maron Glace -Paris, Viyana, Berlin, Belgrad, Bükreş, Atina, Sofya ve diğer = -Avrupa merkezlerinde takdir ve perestiş toplayan -

--------
§ Türk sekercilik sanatının şaheseri § - --=: imalathanemizde hususi bir itina ile tık ambalajlar içinde = = imal edilmektedir. = 
:= Husust siparişler bir gün evelden verilmelidir = = HALK PASTA SALONU - Anafartalar caddesi - Telefon: 2077 = - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ANKARA 

Elektrik ve Havagazı 
T. A. Şirketleri 

Sayın abonelerinin Bayramlar1nı kutlular 
ve saadetler diler. 

Cumhuriyet Yıldız Lokantası 
Hamdi Erciyas ve Bahri eser 

Anafartalar caddesinde 
Sayın mütterilerinin bayramını tebrik eder 

KIZII.:'.A:Y 

........................................................ 
Talih bakkaliyesi 

Hüseyin Avni Berke 
Balrkpazan Seçkin Sokak No. 7 

Sayın Müşterilerinin 

bayramım tebrik eder 

Telefon : 2942 
ı.----.................................. . 

Kamelya tuhafiye 
..., ,.. 

magazası 

Sayın Müşterilerinin 

bayramlarını kutlar 

Anafartalar Caddesi ......................................... 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -
E Candar Ali Veli ~ - -
~ kardaşlar ~ - -: billOriye mağazası : - -E Belediye sırasında Emek apartı- ;: - -: manı altında : - -- -: Sayın müşterilerine bayramlarını : 
: tebrik eder. E - -i"ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

....................... i•••····························· 
Kuru Kahveci 

1BRAH1M MELEK 

Muhterem müşterilerinin 

bayramlarını kutlar ................................ 

,. ' 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Küçük Cari H~&apla.r 

ikramili~ planı== 
4 adet 1000 llrahk- 4000 lira 

8 ,, 500 il - 4000 il 

16 " 250 il 4000 il 

76 il 100 ,, 7600 il 

80 50 - 4000 
" 

,, il 

200 ,, 25 il 
5000 

" 
384 il -28600 il 

...................................................... -->+ff+t 
Kuralar: l mart, l haziran, 1 ey
Jfıl, 1 birincikanun tarihlerinde 
~ekilecektir. .................................................................... 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

13 - 2 - r 

Haraççı Kardeşler : Belediye hizası Talas apartmanı altında yeni mağaza açmışlardır 

İZZET manifatura mağazası Yeni postahane caddesindedir 



.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -i Şehir Tiyatrosu ! - -- -E Halkevinde E - -- -- -
~ Bayram münasebetiyle halk ve ~ 
E talebe matine ve suvareleri E 
E 13 ıubat pazar günü gündüz ıs de ve gece 2ı de E - -- -
iASK UYUMAZ! 
- -: Komedi 4 Perde : - -- -- -: Dilimize Çeviren: : 
- Yazan: -: l•mail Müttak Mayakon : 
: Dölle ve Kayavem : 
- -§ 14 ıubat pazarteıi günü gündüz ıs de ve gece 2ı de § 
- -
~ .A FACA N· ~ - -- -- -i Komedi 4 Perde : - -i ~~m : 
5 Yazanlm: Mahmut y e•an : 
- Piyer Veber ve Hann Jö Go• : 
§ Localar 200, Koltuklar 50, Balkon 2S 776 E 
~ ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 
.,111111111111111111 

izzet Cangızbay 
Senelerdenberi Karaoğlan çarşısında sayı.n müşterilerini nezaket 

e ucuzluğu ile memnun etmeği borç bilen manifaturacı İzzet Cangız
~y. eski mağazasından ayrılarak Postahane caddesinde lnkıli~ 
mektebi karşısında müstakillen yeni maia.za açmııtır. Saym ~fl~e 
rilerinin eskisi gibi teveccüh ve rağbetlerini diler ve bu veııle ıle 
bayramlarını kutlar. 

İPekiş v~ Yüniş mağazaları 
Sayın Müşterilerinin Bayramını ~utlular 

Bu veıile ile yurdumuzun ös malı olan İpekış ve Yilniş fabrika
larının en yeni ve hiç görülmedik fantezi yünlü, ipekli, nuvote erkek 
kostümlük kumaşlarının yeniliklerini görmek üzere blr defa tetrifle

rini bekler. 

, 

BUGÜN·KUHBARANIZA·ATACAGiN\z. 5· KURUŞ 

-

----- - - --

YARIN. KURACAG iN iZ ·EVİN· TEMELİDİR - .. 
T.C. 

ZiRAAT BANKASI 

"' - ... 

Temiz 
• 

Ucuz 
mal a 

Sih.atini ve canını seven 
Her nevi bakkaliye çeşitlerini hilesiz, temiz ve ucuz yalnız KOOPERA TİF'te bulur. . 

Titiz ve müskülpeıent Bayanlar, Baylar 
Memleketimizde mevc.ıdu çok azalan bütün Avrupa içkilerinin her nevi ve markasını ve yerli fabrikalar ile inhisarı 

bütün içki nevilerini en müsait ıeraitle yalnız KOOPF.RA TIFTEN tedarik edebilir. 

...._ lllSISI surette " yalnız müessesemiz i~in getiHiğimiz halis sade yallır1 ile Edimecle yaphrdığım11 nefis pey 

nirlwln mewcudu bitmeden almalar1nı orlıklarımııa Ye müıterilerimiıe tıwslye ederiz. 

Şirket en · müsait ıeraitle YERLi ANTRASITI mDıterilerine temin eder. 

Ankaranm sayın ıekercilerine 
Her zaman ve arzu edildiği miktarda Toz ve Kesme tekeri toptan olarak Fcıbrika fiaıoıa mağazanıza kadar feılim eder. 

• 

ER TIF 
Şeker, kahve her nevi mahrukat, mep"Ubat ve bakkaliye emtiası üzerine toptan da 
muamele yapar. • 

Türld7e 1, ve Ziraat Benkalan Ddm kurumu (Tarif) in ve 
KAR marka zeytinyağı, kurukahveci Mehmet Efendi kutu kahvelerinin acentasidır. 

Hemen her arzu ettiğinizi yalnız KOOPERATIF'ten arayınız; 
menfaatiniz iktizasıdır. ==· ======== 

...................................................... 

RADYOLARIN: 

11 

En iyisidir 

En ucuzudur 

En mütekamilidir 
BOZULMAK NEDiR BlLllEZ 

ACENTASI: 
ULUS MEYDANI No. 15 

YILDIZ ma§azası 

M. BILMAN -
İmren Lokantası 
Sayın müfterilerinin Bayramını 
say&ılarla kutlular. 

Hükilmet Caddesi 

MERKEZi: ANKARA 

Sübeleri - l'stanbul, lzmir, 
Ajanları : Bursa - izmit - Adana 

Yapll~cak ve yapısına baılanmıı meskenler l~ln 

wıtandaılara mimkln olan kolayllklı yardım eder 
I 

Mevcut gayrimenkuller 
karşıhğinda ikrazat yapar 

lllllllllllllllıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 111111111111111111 

938 M O DEL Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
aynca komisyon almaz 

ŞEVROLE 

BRENNABOR 

~DMIRAL 

HALLER 

DUN LOP 

· HIZIR ve TUFAN 

otomobil ve kamyonlan 

motoeJldet ve biıikletleri 

otomatik RADlO ve ıramofonlan 

haftalık liikı ve ucuz saatleri 

otomobil ve kamyon llltiklerl 

yangın söndürme makineleri 

H~diyelik eıvanızı bızden ahn ! 

. 

Ek.soertiz Ucreti ( 1.000 ) lirava kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ioOteQi ve Esham 
ve tahvilot rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeıi. Telefon: ı23o 
Şubeai: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 

595 
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K Ti RET B 
KUPONLU VADELİ MEVDUATA 

Ankara 
TeJ:2316 

~================================= 

Her ayın 

Ad apaz an 
Bandırma 

Bartın 
Bolu 

ş u 
iLK 

B 

GÜNÜ 
E L 
Bozüyük 
Bursa 
Düzce 
Eslqehir 

E 

FAİZ 
R 1 

BOTON BANKA MUAMELATI 
J ...................................... \. .. 

938 Modeli 

Andrea ve MareUi radyolarını 

• 
verır 

Gemmı: 
!zınit 

Safranbolu 
Tekirdağ 

YAPILlrl 

Ltanbul 
Tel: 22971 

• 

• 

ORTAÇdan Taze ve uzun devamlı SÖNMEZ MARKA PİLLER 
alınız .. Evsaf ve fiat cihetinden rakibleriyle kıyu kabul etmez. 

• 

"'······································~ Bütün satıcılardan yalnız SONMEZ MARKA PiLLERi aramanız menfaatiniz iktizasm.dandO' 

ve kudretinde 
Lüks gösterişli 

bir radyo 

. SPARTON 
LIRi~~~REK ~8 MODELİ 

·Vehbi Koç ticaretevi 
Telefon : 3450 

Florya spor 
Sayın müşterilerine bayramlarıru 

kutlular 

Anafartalar Caddesi 

Ankaranın yegane meze ve iç
ki satış mahallidir. 

Tel. 3939 Ratit Tamer 
Bankalar C. 62 

• 

En iyi ve en ucuz kömür sobalar~ 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Fabrikalarınm 

SÖNMEZ MARKA SOBALARIDIR 
Sabf yerleri: Ankarada; Yerli Mallar Pazan, Memurlar Kooperatifi, 

Adnan Yeni Türk Hırdavat mağazası 

Mevsimlik de§il iki senelik 

Kuru odun için 
· Ticaret Türk Anonim Şirketinin Çaınkın kapıımdaki deposuna müracaat e"diniz.' 

• .iki ıenelik kuru olan bu odunlar her daim ucuz fiatla emrinize amadedir. 

Pil ve Sobalar için Vilayetlerden yapılacaık müracaatlara der hal ceva'b verilir. 

Müracaat yeri: Ankara Gülzade aprtımanmda Ticaret Tiirit Anonim Şirketi merkezi. 

Posta kutusu 196 Telefon: 2338 

Hilil Manifatura Mağazası 

Türk Philips Lld ıirkeli · ·~ 

\ 
~ 

AZ PAl2A iLE 
iYi GiYiNMEK 
i5TER5ENiZ 
~EJ2tk:I;: 
KUMAŞLARINI 

YERLİMALLAR PAzARLARİ110ANALf NIZ 

Mehmed Öktemer 

Sayın müşterilerimize taıma
cağnnızı evelce bildirdiğimiz 
belediye hizasında yeni yapılan 
apartrman altındaki mağazamı

zın mobilyesi ikmal edilmek ü
zeredir. Yakında çok zengin ve 
en son moda kumaşlarla açaca
ğmıızı ve bugünü beklemenizi 
saygılarımla bildirir ve bayramı
nızı kutlularız. 

Baymdırhk Bakanhgı 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vek.8letinden ı 

1. Eksiltmye konulan if: Ankara
da Çankaya Jandarma Bölüğü inşaa
tıdır. 

Keşif bedeli: 26 408 lira 12 kuruş
tur. 

2. Eksiltme 2. 3. 1938 çarşamba gü
nü saat 15 de Nafıa Vekileti Yapı 

İşleri Eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mil 
teferri evrak 132 kuruş bedel muka
bilinde Yapı İşleri Umum Mü-dürlü
ğiinden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1980 lira 61 kuruş muvak
kat teminat vertheleri ve Nafıa Ve
k~letinden almmış Yapı müteahhit
liği vesikası göstermesi lazımdır. 

!eteklilerin teklH m~uplarını i
kinci maddede yazılı saattan bir saat 
evveline kadar komisyon Reisliğine 

makbuz mukabHinde vermeleri lbmı
dır. 

Postada olacak gecikme-ter kabul 
tdilmez. .{390) 

1 

I• 

Saym Ankara halkmm ve müşterilerinin bayramını kutlular 

Ornıan Çiftliği 
111111111111111111111111 

Çiftlik sütü ile beslenen 
çocuklar böyle olur. 

Orman Çiftliği Mağaz~lan 
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TÜRKİYEDE 

BİR 
OlMAYAN 
ŞEY 

UZUN TECRÜBELERDEN S<?NRA 
NiHA YET y APILABILDI 

Bayram geleli •• 
BURSA SÜTTOZU FABRI KASI 

ALTIN SÜLÜN. 

Gravyer, Rokfor, f elemenli tipi 

Peynirlerini imal ederek piyiıaaya çıkardı 

Bir defa tecrübe ediniz 
l .. Ankara da. Bursa pazarı, Anaf artalar 

Topdan satıf yer erı.Caddesi Teİf. 2525 

. Eminönü Balıkpazarı Süngerciler 
ls~nbulda: Ankara ~a.:_a~. Telf. 23453 

• 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

...IJllllllUllllllllllllllllll • • A = 
§ REÇETELERiNiZi 5 -

Likör aldınız mı ? 

Misafirlerinizi ağırlamak 

için en mükemmel ikramın 

İl\llisar likörleri olduğunu 

UNUTMA Y 1N1 Z ... 

i Sakarya Ecz~ne 
S . d'Y' . r Avrupa iİAçları bulunur. 

Memleketimizin En Nefis Meyvalarından Yapılan ,; 
S sinden yaptırınız. Her ıste ıgınız yer ı ve.. ']. Ulus Halk Sine· 
: Resmi husus! müessesata azami kolaylık goıterı ır. • -: ması sırasında. Tel: 2018 
::. ııııııııııııııııııııııııııııııııılr' ..,, ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

lllll ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. .Jllllllllllllllllllllllllllll :: - --- ETi BANK 

Cilek, Ahududu, Viıne, Portakal, Mandalin, Kayısı, Nane 

Likörlerini Tercih Ediniz ----------------z: ---------

Genel Direktörlük : Ankara 
Sermayesi: 20.000.000 Türk liraaı 

Tel. adresi: Etibank 
Meml'eketin maden 

- ve -5 Kuvvei muharrike bankasıdır. : 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Şehir gazinosu eksiltmesi 
Kayıeri Belediye Reiıliğinden : 

· d yapılması mukarrer 18039 lira 59 kuruş bedeli keşifli 
1 - ~ayıer~ e t na konulan pey haddi layık görUldüğü takdirde 16-2:-

h. azınosu ınşaa ı . d'lm k ü ıe ır g U t 15 de belediye encümenince ıhale e ı e zere 938 .uıımba gUn saa 
çar~- . 1 eksiltmeye konulmuttur. 

kapalı zarf usulıy e. .. d yedi buçuğu olan 1352 lira 96 kuruşluk temi-
2 _Bedeli keıfın Y~ e 

latı muvakkate veril~ce: bin ikası 937 ve mütebakiai 938 büdceainden te-
3 _ lhale bedelinın ş 

diye olunacağı. şartnamenin meccanen verileceği. 
4 - Bu i;e aid ~lan ve almak istlyenlerin eksiltme gününden evvel bc-
5 - Daha fazl.a ıza~at caatları ilin olunur. (740/388) 

lediye muhasebesıne mura 

YENİ 
J{iınyager Esat Koryak Anafar· 

ECZA N E: talar caddeai Belediye kar9~1 

Kınacı Han altı Tel: 1725 .btimaınla hazırlanır, her ilaç, 
bil ilk bir dikkat ve 1 

Reçeteler Y • 1 k eşyaları bulunur. 
a tuvalet ve sag 1 

rontken, muten , t leri fenni şekilde ancak . •• K Reçe e .
1
. GQ Z l U : Yeni Eczahanede ya.~ıl~bı ır: 

.1 t ve şoför gozluklerı 
Z 

. aın ve r:erçeveleri güneş, kar, spor, pı o 
cıss c :r 

· kli camlar. 
ile her nevı ren Mütehassıs bir Ba-

K Q R SA l_A R •yanın id~resinde -~u-
. d bağırsak, böb. · · in ölçil üzerınc: mı e, 

lunan husuıf ko.rsa sferv~sıınge~elik için tıbbi kemerler ve son model 
d . ··ktüklerıyle ıtı • 

rck Uşu ve sütiyenleri yapılır. 
sıhi tuavlet korsa TAHLİLLER: . 

kan balgam, kazorat 
ldrar, : ahliller yapılır. 

kiınyevı t 

. her çeşit baktriyolojik ve ve saır 

Kokteyl yapıyor musunuz ?. 

En iyi Kokteylleri inhisar 

likörleriyle yapabileceğiniz 

gibi1 bunları sade soda 

ve gazozla karı_ştırı p da 

içe b i 1 i r si n i-z ... 

Her yerde 

• 
inhisar 

I 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

: R d J Muhakkak Hornifon veya : = a yo a ınca; Şavb marka alınız. Çünkü = 
: sadasının tabiiliği, kudret, zar af et, metanetiyle temayüz : 
E etmiştir. : 
- -- -E Saat alırsanız : ~~~==:.k Zenit marka alı- E 
= = - -

9::=:::::=:=~===:::.:.::ı~ ~ Fotoğraf malzemesine . gelince: § = 111111111ıııııııııııııııııııııııııııııınııınııııııııııl: § Daima Agfa markayı alıyorsunuz. Çünkü en kıymetli hah- § 
~Jllllllllllllllllllll;:caret Odasının Müsaadesiyle ~ ~ ralarınızı tabiiliğiyle canlandıran en müşkül emeklerinizi S - • ıÔ t - bota götürmiyen Agfa, Agfa, Agfa marka olduğunu unut- S ~ Büyük tenzı ~ ~ muyorsunuz. § 
§ Fırsatı kaçırınayrnız ~ ~ Seyfullah ·ve Necip kardeşler ~ 
§ 15 gün için 17-2-938 E E Tel: 1055 ~ 
:: 2 938 = = .. 1588 -= : 2- • · N 27 - ,, : a%İ Bankalar caddesı o: : : ,, 2329 Anafartalar caddesi No: 68 : 
§ 1os Esken 111111111111ıııı•1•11 ı•ı ııı •ıı ••ı;: llllı •• ı ı ı ıı ııı ıııı ıı ı ıı ıı ııı ıı ı • • ı ••• ı •ı ı ııı ı ıı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı • • ı ı ıı ı ı• ı •ı ı ı ııı 11111111 
.... 111111111111111111111 
"\11111111111111111111ıııııı 

likö • 
erını 

• Arayınız. 

Halk Laboratuvarı 
idrar, Balgam, Kazurat, Muayeneleri, Vasser

man, Vidal Taamülleri, Kan ve Mide 
Usaresi tetkikleri, idrarda AŞhayim Zondek 

usuliyle gebelik teşhisi ve her nevi 

BAKTERiYOLOJiK ve KiMYEVİ 

tahliller yapıhr. 

Oto-Vaksen ve Antivi~üsler Hazırlanır 
Anafartalar caddesi Belediye karşısı Kınacı han No. 1 Tel. 1725 
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Haraççı kardaılar 
Belediye sırası Talas apartmanı 
altında bayram vesilesiyle yeni 

açtığı mobilya sergisini gezmelerini 
sayın müşterilerine tavsiye eder 

-(ı Ş 1 K)1

-

\.. Oyuncak Kitabdır. 
Diyor ki· 1 Oyuncak Öğretir . ._ __ ..,.. ___ ·, r- Oyuncak Teknik düşünceyi doğurur. 

Oyuncak Dikkati artırır. 
Oyuncak Eli yatıştınr. • 
Oyuncak Neşe kaynağıdır. 
Oyuncak Hayata hazırlar. 
Oyuncak Terbiye vasıtasıdır. 
Oyuncak Çocukla hayat arasında köprüdür. 
Oyuncak Başlı başına bir ilimdir. 
Oyuncak Muhakemeyi çalıştırır. 
Oyuncak Haç gibidir. 
Oyuncak Çocuğu hayata ulaştıran bir yoldur. 
Oyuncak Çocuğun ruhi kusurlanm düzeltir. 
Oyuncak Çocuğu yapıcılığa kamçılayan bir vasıtadır. 
Oyuncak Çocuğa ana ve baba sevgisini aşılar. 
Her çeşit Oyuncak çocuğa yeni bir şey kazandırır 
Oyuncak Çocuğa iyi itiyadlar verir. 
fyi bir Oyuncak mualiim değerindedir. 
Oyuncak Çocuğa muhit yapar. 
Oyuncak Çocuğun fikri tekamülüne yardım eder. 

Bir çok mühim keşifler oynarken yapılmıştır. 
Oynamayan çocuk hastadır . • 

Terbiyeciler oyuncaiın ruhi bir ihtiyaç oldufunda 

ittifak etmi~lerdir. 

Oyuncak Vakti en faydalı olarak kullandmr. 

Onun için yaşa göre Oyuncağı ancak 
ltıkta bulacaksınız. 

ŞEFiK ÇOKUSLU 
Ankara Bankalar Caddesi No. 51 Tel: 2753 

\.. 

,, __________________________ __, 

Muallim Mektebi, Hapishane ve Er· 
Elektrik şirketinden zurum mahaııeai civarını ihtiva eden 

Şebekede yapılacak bir tadilat do- Cebeci mıntakaaında elektrik cereya
layısiyle 13. 2. 938 pazar günli aabah nınm kesileceği uyın mU.terilerimlze 
aaat s den saat 16 ya kadar Musiki 1 illn olunur. 839 

Çiçek ve Nebatat 
MÜESSESESi 

SABUNCAKIS 
Tarihi tesisi: 1874 

Merkezi: lstanl)ul - Beyoğlu istiklal Caddesi No:30 
Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi No. 17 

Park, bahçe pllnlan tanzim ve tarh itleri denıhte olunur. 
Her cins ağaç, ağaçcık, ve her türlü Çam ve kıt nebatlan ve en ta· 
ze çim ve çiçek tohumlan bulunur ve siparişler kabul edim. 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESi: Telefon 3025 

ANKARA 
Zeias Punktal Camları 

ZEISS Zeias Periviat Çerçeveleri 
Zeisa Dürbünleri satış yeri 

Alpira Çerçeveleri 

REVUE SAATLARIN YEGANE SATIS YERi 
HER MARKA SAATLAR SATILIR ve TAMiR OLUNUR. 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
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VEN EDİK 
GECESİ 

"Nuits de Venise,, 

Devam ediyor 758 

KIZl(AY 

?(C,4 
metaklt!ata 

maltJu& 
• • 

YEHJ BlR 
RADYO 

taktfi1t1 
e4lLtfCt ••. 

Her vakit olduğu 9ibi, R. C. A. yuvanısa saadet ve 

neşe getirecek e~ biı yenilik daha vucu~e ge
tirmiştir. 

İşte salonuıiiiiün en güsel eşyaslarasmda ieratede 
,yer hı .. ~ yeni bir Hlb radyo ahiwi. 

~Yem R. C. A.'nm şirin yapılış tam en müşltuıpesenı 

Jeri memnun edeceği gibi, en- yüksek musikiyi en 

BDURLA BİRADE.RL .EA 

ı 

Misafirlerinize en iyi bir şekilde izaz 

13. 2. ı~ 

~U>' 

iabü ·surette -vermek hususundaki Dbilijeti "i'i'iJiilj 
musikişinaslan teshir edecektir. 

R. C. A. hakikaJen meraklılann radyoeudur, 

Görüp işitirseniz, )layreUe ıw.~ 

IR. C. A., aynca herkesin maU kabiliyetine 'j!iiilfiü' 
!_ead@Jlc'Ml. llllll. radyolatqy_~_.eq!J. 

ı 

lsTANBUL·ANKARA .fzMfR 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-- KAGIT DEPOSU ---------- M. Nedim lrengün ------ Y enihal No. 1 • 59 ----- Kırtasiye, matbaa kağıtları, mukavva yerli ve Avrupa her nevi --- ambalaj kağıtları ve kmnaplarmı İstanbul fiatma yalnız mağazamız---- dan tedarik edebilirsiniz. ----- Terazi, kilogram ölçüler - ve ---- (A YRAM) - ampulleri ---- Ankara Acentesi T. 2246 ---
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l!:. --= --= ------= ----------------------------------~ . 
ve ikram edeceğiniz bu nefis gazozun.---------------------------------------
yapıldığı AYVALI HAYAT menba 
ıuyunun şöhretinden istifade maksadi· 
le Hayat ismiyle satılan bazı suların 

suyumuzla hiç bir alakası olmadığını 

sayın müşterilerimize bildirirken, te
mizliğinden emin olarak seve seve öte
denberi içtikleri Cihan otelinde Ayvalı 
hayat suyuna belediyece takılan kur -
şun mühürde AYVALI HAY AT mü -
bürüne dikkat buyurmalarını da ehemi
yetle tavsiye ederiz. 

Mahallatta, suyumuzu satan araba
cıların ellerinde müessesemizden veril
miş fotoğraflı vesikası vardır. Abone 
olduğunuz arabacıların vesikalarım bir 
defa görünüz. 

-1 
(1' 
IO ... 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Nefis aşk sahnelerile ve fevkalade mu-
siki parçalarile bezenmiş özlü bir eser 

SARAY KONSERİ 

Fransızca sözlü 

Baf rollerde: MARTHA EGGERTH 
-F.ODART 

Seanslar: 1 • 2,45 - 4,45 - 6,45. Gece 21 de 
Saat 11 de tenzilatlı matine 

..llllllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --'"tl1111r 

BUGÜN SAAT 1 den İTİBAREN 
Meşhur ingiliz amiralı Nelson'un ha

yat ve sergüzeştlerini tasvir eden 

LONDRA POSTASI 

Baş rollerde: 

Madeleine Caroll - Fredie 

Bartholomeew - Tyron Powel 
Saat 11 de CESUR KAPTAN tenzi

latlı matine. Seanslar: 
11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30. Gece 21 de 


