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Avusturya nazileri hükümele karşı bir suykasd hazırlamışlar 
------------------------~ ,, Kızılay ôzô adedinin, 

milletin rüştii içtirnaisiyle 
nıütenasib bir dereceye 
Varmasınıı biiıün milletin 
bu tenasübii temin etme-

1 
• ,, 

aini temenni eı erım. 

KEMAL ATATÜRK 

, 

Son ·SÖZ 
Falih Rılkı AT AY 

Kurban bayramı yazılarında 
aon sözümüzü Kızılay'a hurede
lim. Cemiyet, iki bayram aruı':1-
da, altmıf Yatına girdi. 60 Yat.b~r 
cemiyet için değil, bir. ferd ıçın 
dahi çoğumsanacak hı~ ş_eY. de
ğildir. Fakat bizim tarıhımızde 
altmıt rakkamı, Osmanlı saltana
tı tarihinin en feci hatıral~ı 
temsil eder. lıtibclad, anartı, 
ha.rbler bozgunlar, inkıraz, mü
tareke, 

1

hepıi anun için~ed~: Kı
zılay itte böy!e bir. de~n ıç~de 
alnı temiz, eh temız, turk. mılle
ti ahlakının saflığını temııl ede
rek geliyor. Altm.ıf !ıl içind~ C~
miyete hiç kimse ıftıra ~ege hı· 
le kıym&mıttır. Ona mutareke 
günlerinde dütman tarafından 
-vatan perverliği kusur olarak bu-
lunmuttur. 

Kızılay, kunıluf\lndanheri, yal
nız umıız eue ç.nf11'9nm .ıepı. 

ıarb kafaıile metodik çalqmanın 
da örneği olmUfhlr. Gerçi daima 
müsbet ilim münevverliğinin e
linde bulunutunun büyük ehem
miyeti vardır. Fakat Kı~ılay va-
2if elerinin, bazı mecbun emek
ler dıtında, biç bir maddi m~n
f aat vermeyen hizmetler oldugu
rı d düıünmek lazım gelir. En 

u • lmak .. aksa 
baıta Kızılay o . uzere, -
makıızın itliyen hır ~1~ hayı~ 
ye yardım müeııeıelerı~ı~, e.ki 

,,. "d re bozuklugu ıle ne 
umumı ı a . d 
garib bir tezad te~~·~. e .. er. 

Milletlerin rütdunu .olçmekde 
Cemiyetler bilhassa mıyardırlar. 
,._ 'k b" Cemiyetler memle-
n.men a, ır .. J'd 1 
k t.d. Demokrat partısı ı e~ e

e ı ır. " Amerıka 
rinden biri ba:na: . -:-inde tanı
ile ancak ceınıyetlen ıç 
b·ı· . . demitti. Medeni se-

fa ı ırsınız.,, C . t aa-
viyeler a&Ağıladrkça em!ye 

r- · • · dekı aza a· yılarının Cemıyet ıçın v ö-
detlerinin seyrelip a_zal~ıgı~ t~k-
.. .. .. ileri Türkıye ıstatıs . rursunuz. . ti 1 

1 . . . Cemiyet ve cemıye er .. -
en ıçın b'lh sa mu

çindeki aza sayısı 1 as · 
bimdir. Kızılay'a uzaktan sevgı 
ı.. - 1 ek hatta ona ııruı gel
oes em , 'f · · 
dik e ardım etmek . vazı enızı 

ç '.! kafi değildır: Kızılay 
yapmaga 1 .. t ·1 

1 
milyonlar a gos erı -

aza arının d 1,,. ımdır 
meıine çahtmanız a ~~ "ı 

Hizmet ahlakını en ıyı t~ıı. 
d K lay bu ahlakın, mılb 

e en ızı ' d · 
türk faziletleri araıın a ye~.• ne 
kadar geni• olduğunu da goıte· 

b. t'm••l olmalıdır. ren ır ı - -
Sovyet ôlimleri 

T oymir gemisiyle 

muhaberede . 
A A ) _ Papanın 

Moskova, 14 ( l ;adyo ile, kendi
kampından Krenke ' d g·u buz par· 
1 . • •. "nde bulun u .. 
erının uzerı kadar ilerısın-

Berhtesgaden görüşmesinin 
sebebi, bu yüzden çıkan 
anlaımazlığı gidenııekmiı 

.J•·····································-.. . . 
= RESMİ TEBLİG 

. . . 
• . . . 
• . 

Ankara, 14 ( A.A.) - Res- : 
mi tebliğ: Yabancı propa- : 
gamla menbalarından aldık
ları ve memleketimizin hari
ci dostluk münasebetlerini 
rencide edecek ve do•t mem
leket devlet reislerinin yük
sek fah•iyetlerini mütee•sir 
edecek bazı resim, yazı ve 
yanlıf haberleri nefrettikle
rind en dolayı, Adanada çı
kan Yeni Adana ve l•tanbul
d a çıkan Haber gazeteleri 
üçer srün müddetle kapatıl
mıştır. 

Paris, 14 (A.A.) - Jurnal gazetesi
nin Viyana muhabiri şöyle diyor: "Te
eyyüd ettiğine göre, Berchtesgaden 
mülakatını doğuran sebebler arasında 
en mühimmi, bundan üç hafta evvel 
tevkif olunan nasyonal sosyalist şefi 
Tavs bir ihtiıaJ planının meydana çıka
rılması üzerine Almanya ile Avusturya 
arasında beliren vahim anlaşmazlıktır. 
Maliım olduğu üzere Tava, planında, 
başvekalete ve diğer hükümet dairele • 

rine hücumu tasarlamakta idi. Bu ve -

sikanın meydana çıkması üzerine, Ber
lin kendi mesuliyetini kapamağa teşeb- • 
büs etmiş ve Viyana ise hiç bir ifşaatta 
bulunmamıştır. Maamafih, Şuşnig, Al
manyanın 11 temmuz 1936 anlaşmala -
rına rağmen, bu ihtilal hareketinin ha • 
zırlanmasına yardım ettiğini isbat ede
cek vaziyette idi. 

Avıutllry<l nın istedikleri 
Dolaşan şayialara göre, Şuşnig bu 

hususta sükutu muhafaza eylemeğe ha-
( Sonu 8. inci sayfada) ""'lı, 1111111111111 •• 1111111111111111111111r 

Çine yardım 
' 

komitesi Singapurda 

Muazzam bir 
havuz açddı bitirdi 

İngiliz kadınlan japon İpek 
çoraplarım giymiyecek ! 

Singapur, 14 (A.A.) - Muazzam 
bir havuz top sesleri ve binlerce seyir
cinin alkışları arasında bugün vali ta -
rafından açılmıştır. Bu havuz lngilte -
renin yeni Uzak Şark deniz üssünde in
şa edilen en büyük havuzdur. 

Civar boğazlarda dün Sydney'den 
gelen amerikan Memphis, Milv Ankee 

1 b f 
. . . tevkı·f ettı"ler ve Trenton kruvazörleri demirlemişler-

Japon ar ir ransız gemısın1 di. • 

~;3~~!1F.:ir~ro~l;_~I Merasimde amirall ik 11ivil lor du L1e-
llli wellin ile1~rrtttfdnı 1lazır bulun· 

ınuılardır. 
Tarihte ilk defa olarak İngiltere 

Süveyı'in §arkında zırhlılarını kıufa 
çekebilecektir. 

Ziraat kongresine hazırlık 

Alokalı resmi daireler 
raporlarını hazırlıyorlar 

Ziraat Bakanlığı, bliyük ziraat 1 
kongresi etrafındaki hazırlıklarına 
devam etmektedir. Kongreye muhte
lif mahsullerimizin vaziyeti hakkında 
mufassal raporlar hazırlamak üzere 
vilayetlerdeki ekonomi ve ziraat ba
kanlığına bağlı resmi ve yarı resmi 
deirclere direktifler verilmiştir. Vila

Ekonomi bakanının 
İzmirdeki tetkikleri 

yetler, ayrıca bu kongreye memleke- İzmir, 14 (A.A.) - ŞchrimizM 
timizin zirai kalkınması hakkındaki bulunan lktısad Vekili ve Ziraat Ve
noktai nazarları bildirecekler ve bil- k!leti Vekili B. Şakir Keacbir sabah· 
umum toprak mahıullerimiz.in dı! leyin refakatinde İzmir mebusu eski 
memleketlerde rakabet mücadelesi ba- iktıud vekili Rahmi, Ziraat Ban.kası 
lnmından ve ziraf kalkınma bakımın- Genel Direktörü Kemal Zaim, ilbay 
dan etüdler yapacalı:lar ve bu etildle- Fazlı Güleç ve belediye reiai doktor 

J' ..................................... '- rin neticelerini de !Mllcanhfa bildire- Behçet Uz bulunduğu halde, Borno-

·

=::• u L u s : c~.klerdir. ~hri~ize gelen malGmata va ziraat mektebini, bağcılık iıtaeyo
: gore muhtelıf .~ılayetler~e kongreye nunu ve hqarat ve emraz enstitüsü-

Bir taraftan Lonc:lrada İKİ partiainin tetd>biiaiyle toplanan dünya 
konferanaı Japonyaya boykot il&nına karar verirken, diğer taraftan da 
Uzaktarkta harb devam etmektedir. Ayrıca japonlar bir franaız vapu
runu tevkif etmitlerdir. Çin hadiaelen hakkındaki tafailat 3. üncü aayfa
dadır. Reamimiz muharebe yüzünden harab olan bir Çin tehrini göateri-

yor. 

..... 11111111 • 
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Diplomatik ziyaretler 

: h~ırlık olmak uzere komısyonlar te,- nü ziyaret etmit ve köylülerle hangi 
: : kıl olunmuştur. ÇCfİt ziraatle mefgul oldukları ve ne 
S Yeni ungin haz.ırlılılarının : Kongrede bilhassa iki mühim mc- gibi ziraat aletleri kullandıkları hak-
: ilki olarak S sele görütülecektir. Bunlar zirai teş- kında görüpıilş ve enstitünün labo-

Yar1ndon itibaren 
Alexi• T ol•toi'un, 

ilk çıkıtta 

2,000,000 
•atılan mefhur e•erİ 

• kilat ve istihsalin dıt Ulkelerde sürü- ratuvarını ve mücadele iflerini tctkili 
münü kolaylaştıracak kalitede olma- etmiştir. 
sıdır. Buna göre istihsal mıntakaları Öğleden evvel lzmirdeki bazı u
ayrı ayrı tesbit edilecek ve mahsulün nay.i müesseselerini gezen İktıaad 
ekimi bazı mıntakalarda tahdid bazı Vekili saat 11 de ticaret odası aalo-
mıntakalarda da tevsi edilecektir. nunda ihracatçıların bir toplantısına 

Dıt pazarlarda daima rağbete maz- riyaset etmif ve tütün, Uzlim, incir, 
har olacak mahsul yetittirilmeai esas pamuk ve palamut tüccarlarının ihra

cat işleri üzerindeki muhtelif pıüta-
(Sonu 8. inci sayfada) lea ve dileklerini dinlemiştir. 

.. 
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BÜYÜK PETRO . 
Romanını RESiMLi OLA
RAK nefre bQflıyacaktır 

Aynca baıtan aonuna kadar 
heyecan dolu bir polia 

romanı: 

YEŞİL DEFTER 
.., .. , .... ·u • ACC/;( • 

çasının iki kiloınetr~S metre arzında 
de 250 metre tul ve . etini ve tayya- . 
bir bankiz'in ınevcudıy imkansız- Macaristan Kıra/ Naibi Horti geçen hafta Polonyaya giderek Cumhur 

Memleketimime olmuı earar 
dolu cinayetler lıarıı•ında türk 
zabıta11nın harilıulôde muual-

•• =~ 
relerin buraya konınasının Reisinin şerefine tertib ettiği bir av ~ğlencesinde bulunmuştur. Resmimiz 
lığını bildirmiştir. ansk buzkı- .k. devlet reisini ava giderken gösterıyor. Var1ovadan bildirildiğine göre, 

Murmanetz ve :Mu·rtnyolunda git-
1 1 

• me. n Bacvekili Miron Cristea'nrn gelecek mayısta Polonyayı ziyaret 
'-A eyın yem ro s ran gemileri, u ... r .ş . açık olduğu- cektir. Bu ziyaretin bir müddet evvel Jıararlaştırılmıı olduğu ve Polon-

lalıiyetini anlatan bir yazı 
Hrİaİ: 

Meşru 

... 

mazeret tiğini ve havanın ıy~ ve ede t doks kilisesinin reisi BaVJeskopos Denis'in ziyaretini iade etmek BU CANİ NASR.. . 
nu haber vermektedır. . buzkıranın- ya kor d

0
,.
11 

.. yapılacağını beyan etmektedirler. • A l .. J d L L Tayınır sa .. • - ç ıga ayanama ın... ORantada y-Jı'n ı'çtı'n. PeLı· •.. ÇatJ 
Tas ajansının 1 • telgrafı ma • ·ıa··· ö B L•· R • . Y • eu R aı daki muhabiri ise şu te sız Diğer cihetten ögren:n;g~e -g re, e~; ıa ?mayı zıyaretındea sonra AKALANDJ? S bıçağa ne diye cıtırtlın? 

veriyor: . tleriy· Kont Ciano da may~~ 81C __ a._:j:;:ta..gı ~c::tır. • : - Bay Komi.er, ben halı yemem. Çatal bıçağı .ıatıp yemeğin 

.. 
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Numara bolluğu .. 

Bolluk denince hatıra meyva, sebze, buğday, hatta balık gibi yiyecek 
şeylerin normalin üstünde olan çokluğu ıı:elir. Biz burada bugün, 
devlet dairelerindeki lüzumsuz bir bolluğu i§aret edeceğiz: Numara bol
luğu ... 

Bir meraklı dost, aynı vekalefte ve muhtelif dairelerde tam on üç 
türlü numara atıldığını tesbit etmiştir. Herhangi iş sahibinin müracaati
nin bazen bütün vekaletleri dolaştığını ve hepsinden birer cevab geldi
ğini düşününüz: on üç tip numaranın içinden çıkmanın ne büyük bir 
derd olduğu hemert anlaşılır. Mesela Karatan gelen bir evrakın bir nu
mara yanlışından dolayı tekrar karsa iade edildiğinin vaki olduğunu he
saba katarsanız devlet dairelerindeki numara usulünün yenileştirilme-
sinin zarureti kendiliğinden meydana çıkıyor. · 

Devlet dairelerinden bürokrasiyi kökünden tasfiye etmeyi, bir gü
nün meselesi olarak ele alındığı şu zamanda devlet dairelerindeki numa
ra sistemini tipleştirmenin, çok faydah olacağını tahmin ediyoruz. On 
üç türlü numara, on üç türlü sistem demektir. Bir kül olarak ele alınması 
lazrm gelen bir işte, bu kadar sistem ayrılığı çok tabiidir ki işlerin uzama· 
sı ile neticeleniyor. 

Şu numara bolluğunun önüne geçersek, belki kağıd, zaman ve emek 
sarfiyatımız da azalır .. 

Aktarma, transit 

ithalôt eşyası 
ve 

Gümrükler umum müdürlüğtl ak
tarma, tranisid ve idhalat eşyasına 

aid listeleriıı tanzimi hakkında teşki
latına bir tamim göndermittir Bu ta
mime göre listenin tanziminde esas 
türk limanları arasında sefer yapan 
milli gemilerin tapdıkları dahili ti
caret eıyaaı araıında reımi verilme
mit aktarma eşyasiyle bunlardan tran
sit edilecek •!yanın ve gemilerin 
yolda uğrıyacakları her hangi bir 
yabancı memleket iskelesinden ala
cakları efyanın gösterilmesinden iba
ret olacaktır. Bu listeler yukarıda 

göıterilen tekilde idhalit ve aktarma 
•tyasını ihtiva eden manifeatölerln 
her biri için ayrıca tanzim olunacak
tır. GUmrUkler dahili ticaret manifes
tl:ilerlnden çıkaracakları bu malQma
tın doğruluğunu temin için mahreç 
gümrüklerden gönderilecek takib 
pusulalarındaki ma!Omatla kontrol e
deceklerdir. 

Bu gibi aktarma ve transit eşyası
nı ihtiva etmeyen ve muhteviyatı 

münhasıran dahili ticaret •§yasından 
ibaret olan manifeıtöler için liste 
tanzim edilmiyecektir. Fakat son tan
zim edilen liıteyi takiben tanzim edi
lecek liıte, bunların aruına alınmıt 
olan dahi!l ticaret eşyasına ald mani
feıtölerin aktarma veya ldballt ••Y•· 
ıını ihtiva etmediklerine de!Uet ede
cektir. Bunun için aktarına ve idha
lit eıyasını da ihtiva eden dahil! ti
caret manifestölerinln gümrüklerce 
atlatılmamaıına ve fuzuli yazılmalara 
meydan verilmemesine dikkat edile
cektir. 

Bir ay içinde alınan manifestöler
de aktarma, tranıit veya ldhaUlt e,ya-
11 bulunmadığı takdirde keyfiyet bir 
yazı ile bakanlığa bildirilecek ve bu 
yazı da manifestötün sayı ve günleri 
de göıterllecektir. Llıteler manifestö
nUn almdığmrn erteıl güntl kopyalı 
kalemle iki nusha olarak tanzim edi
lerek bakanlık adreıine poataya veri
lecektir. Bu uıu!Un tatbikine baflan
dığı tarihten itibaren gtımrük idare
leri, Jimanlarımız arasında sefer eden 

Trakya bataklıkları 
Sağlık ve sosyal yardım bakanlı

ğından aldığımız malllmata göre 
Trakyada bataklıkların kurutulması 
etrafındaki çalışmalara devem edil
mektedir. Trakyaya 80 bin dekar top
rak kazandıracak olan krrkgöz batak
lığının göl ve kanal sedlerinin takvi
yesi için sağlık bakanlığı Trakyaya 
üç bin lira bir tahıiaat göndermittir. 
Şimdiye kadar Kırkgöz, Karabiğa, 

Hayrebolun11n Çlmligöl, EdimO'llin 
Sazlıdere gibi mühim bataklıkları a
kıttırılmıt bulunmaktadır. Bunlardan 
KırkglSz bataklığı 18 kilometrelik bir 
kanal ile Ege denizine, Karabiğa gö
lü 6 kilometrelik bir kanal ile Mar
mara denizine, Çimligöl 3 kilometre
lik bir kanal ile Hayrabolu deresine 
ve Sazlıdere bataklığı da 10 kilomet
relik bir kanal ile Meriç nehrine akı
tılmış bulunmaktadır. Bu suretle 
Trakyamızdaki 11tma mücadelesi 
memnuniyet verecek bir netice ver
mi' bulunmaktadrr. 

Hususi idare• belediye ve köy 
idarelerinin çalışması 

İç bakanlık, huıuıl idare, belediye 
ve köy idarelerinin çallfUlllları bak. 
kında bu idarelerden malllmat ve fo
toıtraf lıtemi9tlr. Bakanhlın bu IM&
ıuataki emrini yuıyorus : 

"Vilayet busuıl idareleriyle beledi
ye ve köy idareleri tarafından 9imdi
ye kadar yapılan işlerin ve vücude ge
tirilen eserlerin tesbiti hem bu ida
relerin faaliyetini ve hem de menile
ketin inki,af ıeyrini tebarüz ettir
mek noktasından lüzumlu ve faydalı 
görüldüğünden evvelce bunların fo· 
toğrafları istenmişti. 

Gönderilen fotoğraflar Tarih Ku
rumuna tevdi edildi. VilAyet Hususi 
idaresiyle vlllyet dahilindeki beledi
ye ve köy idarelerinin ,ımdiye kadar 
vUcude getirdikleri mekteb, hastaha
ne, köprü, fidanlıklar, hayvan depo
ları, elektrik, kanallza,yon, meıbaha, 
mezarlık, anıt ve emsali hizmetler ve 
bayındırlık teıiıatına aid fotoğrafla
rın arkalarına inp tarihleri, inta be-

KIZILAY 

Askerlik çağındaki 
vatandaşların yoklaması 

Dahiliye vekaleti askerlik mükelle
fiyeti hakkında vilayetlere bir tamim 
yapmıştır. Bu tamimi ehemiyetine bi
naen aynen neşrediyoruz : 

"Mill! Müdafaa vekaletinden alınan 
bir yazıda askerlik mükellefiyeti hak
kındaki 1111 sayılı kanunun 18 inci 
maddesi hükümlerinin yerine getiril
mesi hususunda müsamaha gösteril· 
diği ve bu yüzden yoklama kaçağı 
ve bakaya sayısının günden güne art
makta olduğu bildirilmektedir. 

Zaman zaman gerek bizzat alaka
darlar ve gerek hususi ticaret ve sa
nayi ve ziraat müesseseleri sahibleri 
nezdinde yapılacak yoklamalarla as
kerlik çağında olan vatandaşların u
sulü dairesinde nüfus hüviyet cüzda
nı sahibi olup olmadıklarının ve cüz
danlarında askerlik muamelelerine 
aid kayıdların bulunup bulunmadığı-· 
nm tetkikiyle nüfus cüzdanlarında 
askerlik muamelelerine aid kayıdlar 
bulunmayanlar veya bu gibi kimseler 
kullananlar hakkında mezkur 1111 sa
yılı kanunun 18 inci maddesinde mu
sarrab cezanın tatbikı için gereken 
kanuni takibatın yapılmasını ve ka
nun hükümlerinin yerine getirilme
sinde bir gOna müsamaha gösterilıne
meıini rica ederim." 

Nüfus kütükleri 
Ahvali p.hsiye sicilli mahiyetinde 

bulunan nüfus kütüklerinin hüsnü 
muhafazası ile fahsan mükellef olan 
nüfus müdürü ve memurları nakil ve 
tahvil ve saire gibi her hangi bir se
beble vazifelerinden kati surette ay
rılırken kendi muhafaza ve mesuli· 
yetleri altına almış oldukları nüfus 
kütüklerini blk ve ıilintisiz olarak 
kendilerinden sonra gelecek memur
lara devretmeleri icab ettiği halde ba· 
zı nüfus müdür ve memurlarının bu 
lazimeye ehemiyet atfetmiyerek de
vir muamelesi yapılmaksızın işlerin

den ayrılmakta oldukları ve bunları 
iatihlaf eden memurların da kayıdla
n tetkik ve tahrifleri tesbit etmeksi
zin ıicilleri tesellüm etmeleri yüzün 
den sonradan görillen tahrifatın ki
min tarafından vukua getirildiğinin 
tayini mUmkün olmamakla beraber 
ekse~iyetle tahvil olunan memurların 
bu yüzden nakletmi' oldukları yerle
re tekrar gönderilerek devir muame
lesi yaptırılmasına zaruret ba11rl ol· 
duj?u anlaşılmrşttt. 
Şimdiden sonra; mezuniyetten py

rf her. ne auretle oluna otaun vazife
lerinden ayrılması lcab eden nüfus 
müdtlrleriyle kazalar nüfus memurla· 
rına nakil ilmühaberlerinin verilme
sinden evvel muhafaza ve mesuliyet
leri altında bulunan nlifus kiltlikle 
rini selef veya vekillerine devreyle
diklerine dair halef ve selef tarafın· 
dan imzalanmıı devir ccdvellerint 
idare heyetlerine tevdi ettirip ettir
medlklerinln aranma11nın uıul itibar 
olunacak ve devir muamelesi yapıl

madıkça hiç bir nüfus memur ve mil· 
dürünün yerinden ayrılma11na müsa
ade olunmıyacaktır. 

delleri ve diğer faydalı ma!Umat der
cedilmek ıuretiy-Je her birinden üçre 
nusha ve mevcud ise ayrıca camları· 
nın gönderilmesi rica olunur." 

Orduevleri ve askeri 

gazinonalar hakkında 
Ordu evleri ve askeri gazzinoların 

kazanç vergisine tabiiyeti hakkında 
bazı yerlerce tereddüde düşüldüğü 

anlaşılmrş ve Finans bakanlığı keyfi
yeti şu yolda tavzih etmiştir. : 

"Ordu evleri ve askeri gazinolar, 
ordu dabilt hizmet talimatnamesi mu
cibince ordu mensublarının münase
bat ve irtibatını samimileştimıek ve 
mesleki ve içtimai inkil"'flarını ko
laylaştıracak vasıtaları hazırlamak 
maksadiyle kurulmuştur. Ordu evleri 
ve askeri gazinoları yalnız ordu men
sublarına mabsusdur. Yalnız komu
tanlar tarafından davet edilenlerle su
baylar rafaketinde sivil misafirler de 
kabul edilebilirler. Yani ordu evleri
ne ve askeri gazinolara siviller ka
yıdsız şartsız serbest giremiyecekler
dir. Binaenaleyh ordu talimatname
sindeki maksad ve gayeye göre idare 
edilen ordu evleri ve askeri gazinolar 
kulübler gibi kazanç vergisine tabi 
tutulmıyacaktır. Sivillerin komutan
ların davetlisi sıfatiyle veya subaylar 
rafakatinde olarak bu yerlere kabul 
editmeıi de, ordu evlerinin ve askeri 
gazinoların asli faaliyetleri dışında 
ticari bir maksad takib ettikleri neti
cesini çıkarmağa müsaid bulunma
maktadır. 

Ordu evleriyle askeri gazinoların 
tamamı veya bir kısmı dahili hizmet 
talimatnamesinde zikredilen maksad 
ve gaye dışında ve bila istisna herkese 
açık olarak gazino halinde işlediği 

ahvalde ise diğer gazinolardan farklı 
olınıyacağından kazanç vergisi kanu
nu mucibince umuma açık olan kıs

mına tadilat komisyonlarınca ayrıla
cak gayri safi irad üzerinden vergiye 
tabi tutulacaktır. Bu takdirde, mez
kQr mahaller devamlı surette umuma 
açık olarak i'letiliyorsa verginin tam 
senelik tarhedilmesi, şa.yed yaz mev
simlerine mahsus olmak üzere bila 
kayıd ve şart umuma açık olarak işle
tilip bilahare gene asli vazifelerine 
irca ediliyorlarsa verginin, kazanç 
vergisi kanununun elli altıncı madde
sinin üç ve yetmiş dördüncü madde
sinin G fıkrası mucibince tarh ve 
tahsili icab eder. 

Mübadil romlar hakkında 
İç bakanlık mübadil rumlardan 

yurdumuza gelO'lller hakkında vali
liklere bir. em;r W\ndPMnis.tir_ 'Rüa_n. 
lıifın bu emrini yuıyorwı ı 

"iki aylık mtlddetll vize ile Tllrkl
yeye gelmelerine izin verilmekte olan 
mübadil rumlardan bazılarmın yurdu

muzdaki bu kısa ik~etleri esnasın
da Yunanistana ve yahud diğer ya

bancı Ulkelere mübadil suretiyle gön
derilmeden evvel tabiiyetlmU.I haiz 
ırkda9larımızın her hangi biriyle vaki 
hukuk! muamelelerinden miltevellid 
alacaklarını tahıil etmek te,ebbüsUn
de bul11ndukları görülmektedir. 

Mübadele dolayıslyle karşılıklı ola

rak Türk ve Rum ahalinin menkul ve 
gayri mO'llkul emvali tasfiye edilml' 
olduğundan mübadeleden evvel vu
kua gelınl9 alacaklarmı tabıll etmek 
isteyen mübadil klınaelerin tahıil&tı
na mani olunınasmı ve derhal geldik
leri yere çevrilmelerinin teminini ve 
ıo.nunun bil~rilmeıini rica ederim.., 
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Nüfus istatistikleri İçin 
bir izahname hazırland 

Bütün doğum, ölüm ve boşanma 
vakaları günü gününe tesbit edilece 

Dahiliye vekaleti, nüfus istatistiklerinin düzgün e11<Ular dahi 
linde tutulması ve bunların merkeze muntazaman gönderilme•' 
itini büyük bir ehemiyetle takib etmektedir. Bu hususta istatisti 
cedvelleri örnekleri hazırlanarak vilayetlere gönderilmiştir. 

Vekilet, bu istatistiklerin nasıl 

doldurulacağı hakkında gayet geniş 
ve etraflı bir izahname de hazırla

mıştır. Bu izahnameye göre bütün nü
fus kayıdları ve hareketleri günü gü
nüne ve çok esaslı olarak tescil edile
cektir. 

Nüfus kayıdlarına çok büyük bir e
bemiyet veren ve kal et, doğum, ölüm, 
yer değiştirme, boşanma nüfusla a!a
kalı diğer vakalarm mukayeselerine 
imkan verecek ve bu hususda alına

cak tedbirlerin isabetini temin ede
cektir. 
Bakanlık izahname de diyor ki : 

Yeniden kayıt vahaları 
Yeniden kayıd vakalarında tescili 

l:izım gelen kimse o yerin asi! ahali
sinden olmadığı takdirde "vaka" y'C
niden kayıd vukuatı ve bulunduğu 

yerin yabancı esas defterlerine yazıl

makla beraber vukuat defterinde ismi 
hizasına kırmızı kalemle iıaret edile
cek ve istatistik tanziminde nazara a
lmmıyacaktır. Tesçil evrakı örneği ata 
kadarın asli memleketine gönderilecek 
ve bu örneği alan aılı yer nüfus idaresi 
vakayı hem vukuata ve hem dl! .:aaıa 

yazdıktan sonra hangi mahallenin kaç 
numaralı defterine kaydetmiş ise ha
ne nurnaralariyle beraber örneği gön
deren nüfus idaresine bildirecektir. 

Gelecek cevab üzerine o kimsenin 
evvelce Yabancı defterine kaydettiği 
hanede ismi hizasına esas kaydının 

bulunduğu kaza ve maballO'llin ismiy
le ev numarası işaret edilecek ve bü
tün nüfus istatistik muameleleri ar
tık esas defterinde kayıdlı bulundu
ğu yer nüfus idaresince takib oluna
caktır. 

Doğum vaknl,arı 
Ana ve babanın oturdukları yerde 

yerli veya yabancı kayıdları olmıyan 
doğum va.kasını haber alan nüfuı ida
resi bu vakayı vukuat defterine ve 
Jc.ı."'"'-••._.. 30,:,a. I~U:ı.'t .. -...u.rı ~n:ı. :ı.h 

dıtı taıdikll bir örneğini çocuğun 
ana ve babaaınfn kayıdlı olduğu yer 
nüfus idareıine gönderecek ve fakat 
bunu kendi istatistiğine dahil etmiye
cektir. 

Bu hususu temin için vukuat def
terindeki ismi hizaarna kırmısı ka
lemle ifaret edecektir. 
Doğum ilmühaberi Bmeğinl alan 

uıl nUfuı kaydının bulunduğu yer 
nüfus memuru bu vakayı kendi iıta
tiıtiğine dahil edecektir. 

Yeni doğan çocuğun doğduğu yer
deki nlifus idaresi dahilinde ana ve 
babaarnın yabancı kayıdları bulunsa 
dahi doğum vakaaı buradaki iıtatis
tlğe dahil edilmeyip uıl memeleketi 
iıtatiıtiğine dahil edilecektir. 

Ôlüm vakaları 
Ölüm vakaar bildirilen yer nüfus 

idaresinde ölenin kaydı olmadığı tak-

dirde bunu vukuat defterine yazdık• 
tan sonra esas kaydının bulunduğ 
yer nüfus idaresine tasdikli örneğini 
gönderilecektir. 

Bu vaka esas kaydmın bulunduğU 
yer nüfus idaresince istatistiğe dahil 
edilecektir. 

Yer değiştirme vakaları 
Naklen gelenler "Naklibane - nil• 

fus kanunun madde 37" yerli olarak 
naklettikleri yer nüfus idareaince 
geldiğini ve ayrıldığı yer nüfus ida• 
resi de gittiğini yer değiştirme vuku• 
at defterine yazdı.ktan sonra istatis
tik defterine geldiğine göre "Artan 
nüfus" ve gittiğine göre "Eksilen 
nüfus" istatistik cedveli sütununda 
göstereceklerdir. 
Yabancı olarak gelip 

"Tebdili mek§n - nüfus 
madde 38" istatistiğe dahil 
cektir. 

Evlenme işleri 

gidenler 
kanunuıı 

edilmiye-

Evlenme suretiyle kaza haricinden 
gelen kimsenin yer değiftirme ilmU· 
haberi örneği üzerine geldiği kaza 
nüfus idaresine yerli olara.k kayde· 
dilecek ve artan nüfus sütununda 
gösterilecek ise de evlenme vakaaı 

akdin vukubulduğu yer nüfus idare

si istatistiğinde gösterilecektir. 

Evlenme suretiyle kaza haricine gi• 
den kimsenin yer deği9tirme ilmüha• 
beri Uzerine ayrıldığı kaza lstatiıtl· 

ğinde eksilen nüfuı ıütununda göate· 
rilecek ise de evlenme vaka11 gene 
akdin vukubulduğu yer nüfus idare
si istatistiğinde gösteriluektlr. 

Boşanma vakaları 

Boşanma Yakası haber verildiği yer 
nüfus idarealnde iıtatiıtik cedvelinde 

İıtatiıtik cedvellerinin mu.hteviya- ~ 
tı gizli tutulacak ve bunu harice İp••• 
e eden memurlar fiddetle cezalandı• 
rılacaktır. ... 

Mülki tefkiUlt dolay11iyle irtibatla· 
rı değiştirilen köy veya nahiye nU· 
fuslarmın bazan ayrıldıkları kaza 

oedvelini (Eksilenler) .Utununa ve 
ilhak olunan kaza cedvelinin (Artan) 

stltununa yazılmadığı bazan da ayrıl· 

dıkları kaza cedvelinden tenzil edil· 
dikleri halde ilhak olundukları kaza 

cedveline zam edilmediği anla9ılmak· 
tadır. Hakikt nüfuı mikdarmm tea. 
bit ve takibine mani olacak teblikell 
bir bata olan bu gibi hallerin önüne 
geçilmesi lllzımdır. Buna göre mua
mele yapılması tamimen teblii olu· 
nur." 

milli gemilerden yalnız bir nuaba ----------------------------------------------------------------
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zerinde muamele yapacaklardır. 

Dolmuş dere mecraları 

temizlenecek 
Ziraat vekaletince memlekette yap

tırılan tetkikatta ıeyllbın bir kısmı
nın mevcud dere mecralarının zaman
la kuvvetli selleri istiap edemiyecek 
derecede dolmu' bulunmalarından ile
ri geldiği ve memleketin diğer yerle
rinde de zaman zaman ziraatimiıi ha 
aara uğratan au taşmaır hldiselerinin 
de ayni aebebden doğduğu anla9ıl
nu,tır. 

Mecralarını tebdil ederek veya dol
durarak kasaba ve kura ile arazi ve 
mahsulata haıar ika eden ve kazma ve 
kürek gibi basit alat ile ayıklaruna11 
mümkün olabilen ve kanunen enbarı 
aagire tabir edilen bu gibi derelerin 
mecralarının halka temlzlettirılmeıi

ni (aeylaptan dolayı iraıı basar eden 
gayri memlQk enharı sagirenin tat
hiri) hakkındaki kanun çok kati ve 
aarih hilkümlerle mecbur tutmu§ ve 
bu kanun vilayet ve kaza makamları· 
na verilmiş olan salahiyet vilAyet 
idaresi kanunu ile de takviye edilmiş 
bulunduğundan yÜrdun ekonomik du· 
rumu tlzerinde çok ve önemli tahrib
ler yapan bu gibi felaketlerin önlen
mesi için mecralarının temizlenmesi 
lazım olan derelerin tesbitine derhal 
başlanıp düzgün bir programla ite 
girişilmesini ve yapılacak olan çalış
ma programlarının birer ıuretinin 
Dahiliye Vekaletine yollanmasiyle 
beraber yapılan işler hakkında mu 
fassal malumat verilmesi Dahiliye 
Vekaleti tarafından alakalılara bildi
rilmlıtlr. 

Bayram ertesi 
Bizde "ertesi" /er çoktur. Eski 

tatil günümüz olan cumadan bir 
gtJn sonrasına cuınaraesi, yeni tatil 
gOnümüzün bir gün sonrasma pa· 
artesi deriz. Onun gibi bayram di· 
ye dört &özle beklediğimiz, iple 
çektiğimü günün akabinde gelen 
güne de bayram ertesi deriz. 

Eskiden cumartesi, şimdi pazar• 
tesi ne kadar ~abuk geliyorsa bay
ram ertesi/er de o kadar çabuk ge
llr. Eskıdcu : 

• - Ob derdiniz, cuma geldi; şöy
le sırt ustü bir dinlenir, btıtün bir 
baltanın yorgunluğunu çıkarırım. 

Şimdi de: 

- Ob, diyorsunu•. eskiden yarım 
yamalak bir çalTşnıa bafıasına bir 
gtın tatil I:.afi gelırc!i. Şımdi sıkı 

bir ~·alışma baİtasının yorgunluğu
nu bir buçuk günde çıkaracalız. 

Fakat o tatil dinlenmtt, yorgun
luk alma müddeti saniyede 300,000 
kilometre kateden elektrik cereya
nından daha hızlı geçip gidiyor ve 
siz gene kendinizi çabucak hafta 
sonundan balta bapna atlamış bu· 
luyorsunuz; içinizde bir ikinci •~er· 
tesi,, hasreti duyarak. 

Bayram ertesi/er onun daha ge· 
niş ölçüde birer örneğidir. Dört gün 
süren ve sizi adam akıllı dinlen· 
direcek olan kurban bayramında, 

kim bilir, ne tarla dinlenme, ellen
me, boş vakit geçirme pl•nlarını:ı 
vardı. Ha/bu ld bugOn bayram ttrte-

GeDüşü 
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sidir ve sanmam ki dlJrt dakika ka
dar çabuk geçen bu tatil ve dinlenme 
günlerinde a1clınızdan geçenleri 

. yapmala vakit bulmuı olasınız. 

Bayram ertesi/erinin bir de kötü
bir tarafı vardır. 

- Falln mesele hakkındı bir ka 
rar verecektiniz I 

- Evet; hatırımda, bele şu bay· 
ram ertesi ge/ıin de .... 

Bu tesellı ile kendisini ve dostla
rını atlatanlar çok olmuştur .Bayram 
ertesi olunca da, çok defa, bu kara
rı gene veremeyiz; çünkü ma/fJm 

ya. bayram ertesi, bu bayramın so· 
nundan öteki bayramın başına ka· 
dar sarer / 

Kayseri' de rakı fabrikası 

Diinkü Kızılq, inhiaarlar ida
rainin Kayaeride bir rakı fabrika
., aptıracağmı yazıyoı'<iu. laabet-

ıiz bir karar olduğunu iddia ecle
mezainiz. 

Mademki paıtuma rMunın h•

tın aayılır mezelerinct.l birisidir 
ve madem ki paatırmanın en iyisi 

de Kayaeride çıkar. içki ile meze

yi yuryana piyaaaya çıkarmak, ye
rinde bir karar olm'llftur. 

Belki bundım _... ır•:ııeteler, 
eö)'le bir haber ele ı:azarlar J 

Yazan: Toplu iğne 

"İçki dütınanlan, aralarmda 
yaptıkları bir toplantıda yeni bir 
rakı fabri.kuı açılan ve putınna
nm en iyiaini yapan KaıyMride bir 
"yetiliy" tubeei açmai• karar 
venn.iftir, 

Omuzda balta t 

Ankanmm yan eokaklarmda 

kdunç bir manuraya rut ıeli
yonunuz: Omuzuna çıplak bir 

baltayı dayamıı olan adamları 
- Odun kırdıran! Odun kırdı

ran 1 Diye ba(ırarak dolllfryorlar. 
Bir çok evlerin odım kıracak 

baltaaı .,.. adamı olmayabilirı bu 

sebeble bir oduncunım bulut mev· 

siminde bir çok yerlerde ıröreceii 

iı, bu yüzden kazanacafı parada 
vardır. Fakat medeni bir tehirde, 

bir orta - çai boatanc111 ıribi, omu
zunda çıplak balta ile bir takım a

damların dolaımaar insanın gözü
ne batıyor. 

Nihayet bu baltayı herhana-i bir 

kılıf İçinde- tatuna.k nnkiDMZ o)
ID&I& gerek.tir. 

Otomobille düello 

Bizim memlekette i.det olma
makla beraber, düellonun naaıl 
ye.pddığmı hepimiz biliria ı Da ' 

ya tabanca ile, ya kılıçla yapılır. 
Şahidleri vardır; aili.bların ön
ce muayene edilmeoi lazımdır ilh. 

Fakat geçenlerde Amerikada 
bir düello olmuttur ki ınndiye ka
dar yapılanlara hiç de benzeme
mektedir. 

Bu düello iki delikanlı arasmda 
yapılmıt ve aili.h olarak de iki o
~il eeçiJmittir. 

1ki otomobil bir kaç elet. bir
birine çarpDUf, _,unc1a bir taneoi 
100 kadem kadar bir tarafa fırla
yarak bir telıraf direiine çarp. 
IDlfo orada bulunan iki kitinin ölü
müne sebeb olmUflur. 

Z•manınnızda otomobilin de öl
dürücü aili.hlardan aayıldığma bu 
düellodan daha iyi ilhat, tahid 
bulabilir mWniz 1 

ilk hayat sigortcuı 

Bu rün yer yüzünde ıınevcud Iİ· 
ıort.. kumpanyalarından 300 ta
nec1- fazlaaı harb tehlikeaine kar· 
ıı aia-orta yapmamaya karar ver
mitlcrdir. 

Bu, harlı ~.hlikesinin bütün ka
zalardan daha ıunturlu olduiunu 
gösterir. 

Bu münaMbetle a.iıortacılığın 
tarihinden bahaeden bir derıide 
okuduğumuza a-öre, lna-ilterede 
ilk hayat oiırortaaı bundan 300 ae

ne önce yapılmııtır: Hayatını ilk 
sigorta ettiren adam Milliam Geyb
boıu'tur ki bımun sigortası 15 ha
&Ü'an 1583 te tamam olmut - ken
c!Hi da 28 ınayıa 1584 ele ölmiit-

s9VJf8 
Kars' ta ısı sıf ınn altmda 

25 şe düştü 

Dün ıehrimizde hava kllmen bu
lut1u ve rüzglrlı geçmlttlr. GtlnUn 
en dli,ük 1111ı 11fırın üıtUnde 3, en 
yükaek msı da aıfırın üıtUnde on bir 
derece olarak kaydedilmi9tir. 

Yurdun Trakya, Kocaeli, Ege, do
ğu Anadolu nuntakalarında lı,ava ka
palı Vt! yağıılı, diğer mıntakalarında 
bulutlu geçmittir. Yirmi dört saat 
içindeki yağıflarm karemetreye bı· 
raktıkları su mikdarları Muğlada 73, 
Ispartada 44, Manisada 37, İzmirde 
25, Nazillide 24, Antalyada 20, Çanak 
kale ve Akhisarda 19 Beytehirde 14, 
Balıkesirde, Bodrumda 11, ve diğer 
yağıflı yerler de 1-10 kilogram ara· 
sındadır. 

Karla örtülü bulunan bölgelerde 
bugün karın kalınlığı Erzurumda 43, 
Karsta 32, Vanda 29, Rizede 14, Ulu
kı§lada 11, ve diğer karlı yerlerde de 
5 santimetredir. Rüzgarlar cenub ve 
cenub doğusunda ve şimalde saniye
de bir, diğer mıntakalarda cenubta 
7 metre kadar hızla esmiştir. Akde
nizde ve Karadenizde bugün de fırtı
na devam etmektedir. 

Yurdda en dütük ısılar 11fırın al
tında Konyada 3, Erzincanda lÔ, Er
zurumda 13, Vanda 16, Karsta 25 de· 
recedir. 

En yüksek ısılar da aıfırm üstün
de İzmir ve Eski§Chlr ve Sinob'ta 11, 
Edime, Antal a ve 
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Çine yardım komitesi Kar yüzünden 

çalışmalarını bitirdi Erzurumda 
münakalôt güçleşti 

Karışmazlık komitesinin 
toplanbsı geri bırakıldi 

İngiliz kadınları japon İpek 
Erzurum, 14 (A.A.) - Erzurum 

ve havalisi kesif bir kar yığını altında
dır. Şehrin içinde bile kardan dolaşmak 
gilç oluyor Kop dağında dört metre 
kar yığılmı§ yerler vardır. Yollann u
zun müddet kapalı kalmamaıı için ke -
sif amele kUtleleri çalıımaktadır. Mü
nakalat kısa mesafelerde bile kızaklarla 
ve güçlükle temin edilmektedir. 

Havaların fenalıOı yüzünden 
sükunet var cephelerde 

giymiyecek ! çoraplarını ------
Londra, 14 (A.A.) - Ade~i mUda· cebhesinde bilerin Sicrradaki cumhu

hale komitesinin toplantııı hafta bonu riyetçiler mevzilerine karfı fiddetli 
na bırakılmıştır. 1 tazyikleri devam etmektedir. 

laponlar bir fronsıı: gemisini tevkif ettiler 
Lôndra, 14 (A.A.) _Çin'e yardım ~~mek ve Japonyaya .. boy-

kota· ak · · b da toplanan dunya konferansı, dun ak-
Muğla ovasını su ba~ı 

Muğla, 14 (A.A.) - Uç gUndUr sU
rekli ve sağnaklı yağan yağmurlar, bu 
sabah durmu~tur. Her taraf ıu veseli
çindedir. Muğla ovası Karabağlar ve 
Karaçayır kSmilen su altındadır. 

Avam kamarasında, ademi müdahale Zalamea mıntakaıında, Uç saat ıilren 
komitesinin itleri hakkında aorulan şiddetli bi rçarpıflJla netlceainde bi 
bir çok suale cevab veren Eden demiş· kuvvetleri evelki mevzilerine sürül· 
tir ki: mUtlerdir. 

l yapm ıçın ura . . .. 
fam m · · · b"fnni• ve "sulhu tehlıkeye koyan Japon te:ca.vuz- "- Bir l:arar sureti hazırlanmıt ve Dün ak,am gene Ssiler hilkUınet 

esaısını ı ı ::r • • • 'f ki k b ı ı •tır 
lerini takbih eder,, bir karar ıuretını ıttı a a a ~ .eY. emı'.f ·. 

komiteye ittirlk eden devletlerin tas.. meııkezino bir kaç obüs atmıflardır. 
vibine arzedilmit olduğunu biliyorsu- Birçok yaralı vardır. 

K f 
··teaddid komisyonları, umumı ıçtımada bıl-

on eransın mu 
baıaa taıvib edilen aşağıdaki kararları almı,tır. 

nuz. Bu projede, gönüllülerin geri a
lınmasına dair olan geçen 4 ikinci teş
rin komite kararına iapanyollar tara
fından verilen ccvabta ortaya atılan 
bütün noktalar mevzuubahs edilmek· 

TerueL ceplwıinde 

. ~fillf kanunlar çerçevesi da~ilin· 
de sendikalar tarafından boykota] ya· 
Pdtnatı, 

Japonyaya her tUrlil kre~i açılma: 
•ına nihayet verilmesi ve Çıne kredı 
\'erilmeye batlanması, 

Japonyaya gidecek petrola ambar
&o konması, Şahıi boykotajın bilhaı· 
la ipok çorap ve saire gibi birçok ja
Pon mamulltı kullanan kadınlar ara
ıında gcniıletilmeıi, 

Umumt içtimada birçok nutuklar 
ıöyleruniı ve tezahürata, ingiliz ~al· 
kının büyük ekseriyetinin sürprı.ılc 
kartıtadığı enternasyonal marş ile 
nihayet verilmiştir. 

1aponlar bir /ran11z vapurunu 
tevkif ettiler 

Paris, 14 (A.A.) - Uzak doğu ser 
\'İsinde çalışan fransız President Do
un:ıer vapurunun Şimeneski aç ıkların
da japonlar tıraf ından tevkif edildi
li Şanghaydan bildirilmektedir. 

Prcıide.nt Doumer vapurunu mev· 
lruf tutan jaPon makamları vapurda 
bulunan bir zabit talebe ile levazım 
tneınurunun karaya çıkarılmasını iıti 
Yorlar. Bu iki memur, yasak bölgede 
fotoğraf çekmit olmakla itham cdili
Yorlar. Vapurun kaptanı bu iıteği ka· 
bul etmemff ve biltiln tayfa da muha
lif bulunmuıtur. Fransız konsolosu i
le vapur kumpanyaaının acantası bu 
ak~ Şiıneneski'yc geleceklerdi:· 

Çin kıtalarının 

muvalfakiyetleri 
llankeu, 14 (A.A.) - Yarı recmi 

-···-""' .. •·· ,,,, .,ı . .:.1 .aıuı .... 6 ... ,,,,.. ç:· .. ı. 
kıtaları, dUn Vubu'yu ve Tsinpu cep
hesinin cenubunda Pen&pu çivarmda 
lbühiın blr sevkulce19 noktası olan 
Kaeçen'f geri almıştır. 

Pinghan cepheılnde yeni faaliyet 
baılamıt ve Tamlng'deki japon kuv
\retleri, tayyare ve topçu. kuvvet~er~
nin yardımı ile, Nanle-Tsınfung ıstı-
hmetfnde ilerlemiştir. 

Anyanı'daki düfman kuvvetleri · 
nL uba doğru yaptıkları ilerleme 
~ cen ç·l·. 

hareketleri durdurulmuı .. ve.. ~. ıtı~.n-
de bu kuvvetler geri puıkurtulmuf· 
tür. 

Japonlar da ilerliyorlar . . 
cft h 14 (A.A.) _ Cenub ııtı-
v-nı ay, · kıtaları 

kametinde ilerleyen 3apan .. A 

· lu guzerga-
Pekin • Hankov deınıryo 
hında kiin Chihsen'i i9gal etmişle~
dir. Şimdi Weihvei'a taarruz etme • 

tedirler. . . d. v• 
Japon menbalarından bildırı~ ·~~: 

ne göre, çinliler harb sahasın a ı ı 
bin ölü bırakmışlardır. d k . 

· k"-,.ndasın a 1 
General Banzaı .... -

kuvvetler Kaifeng'in elli kiloınetr~ 
tirnali ıarkisinde kain Changyuan ı 
ıaptetmişlerdir. 

Püıkürtii.len bir Çin taarruzu 
Tokyo 14 (A.A.) - Japon ~jans~ . 

nın bir tebliğine göre, çinliler Tıentfsı~ 
.. 'nde Feng u • 

• Pukov demiryolu uzen . 
nun 50 kilometre kadar cenubu ~arbı : 
•inde klin Şiangtao civarında tıddetlı 
hir mukabil taarruzda bulunmuşlarsa 
d 1 b·r muharebeden 

a cereyan eden kan ı 1 

ıonra pilıkUrtUlınUtlerdir. . 

Ç• ı·1 Anhuei viliyetinde Ho~eı 
ın ı er h . tmış

civarıda mUhim kuvvetler ta sıs e 
l f • • pan ordusunu 
erdir Bunların bede ı Ja . J · · ektır a -

Pukov'un ıimalin4en çevınn · . 1 kete manı 0 • 
ı>on kumandanlığı b~ hare f ka asker 
tnak için yeniden bır kaç ır kati ma _ 
cclbetmiıtir. Hopei civarında . 
hiyette bir harb olması beklenıyor. 

P . ba aı· acılıyor 
earl nehrindekı r . . 

Resmen bıldi-
Kanton, 14 (A.A.) - . ·n J{anto-

rild· ~· •· p arl nehrını ıgıne gore, e . d k. barajı ya· 
nun mansabı iıtikaınetın :hıirde mah • 
ttn yeniden açdacalctır. N K ng'a git
ıur kalan gemiler, ff ong • 

0 

ineğe hazırlanmaktadırlar. -
Habeşistanda 

çıkmış • 
ısyan 

t · ı;nada şayan 
Aden, 14 (A.A.) - .t~ . göre ge-

bir menbadan öğrenildıgıne ·· ekkep 
·ı den ınur 

Çende ekserisi yerlı er tar z0jaın. 
olınak {b:ere bir çok =arda çıkan 
Borana ve diğer mııı •dıll•~ 
ilYMtlan bMtırmak u..ıe 

Amerika, Japonyanın daha 
kuvvetli bir donanmaya 

sahih olmasını • • 
ıstemıyor 

Vaırngton, 14 (A.A.) - Japon notası hakkında salahiyettar 
mahafilde söylendiğine göre, yeni deniz inıaatı hususunda Reisi
cumhur bahriye makamatiyle temasa gelmiıtir. 1936 Londra mu
kavelesi mucibince lngiltere ve Fransa ile iıtiıarelerde bulunula
caktır. Amerika Japonyanm lngiltere ve Amerika ile aynı kuv
vette deniz silahlarına sahib olmak talebini iı'afa imkan yoktur. 

Amerika pasifikteki topraklarını 1 
müdafa için Japonyadan ilıtiln harp 
gemileri bulundurmağa mecburdur. 

Londra, 14 (A.A.) - Deniz inpatı 
hakkındaki ingiliz notasına Japonya 
tarafından verılen ccvab B. Eden tara
fından tetkik edildikten sonra çarpm
ba gilnü nazırlar tarafından milzakere 
edilecektir. 

Yorkshire Post gazetesi diyor ki: 

Amerikan 
arasında 

su baylan 
tasfiye 

Nevyork, 14 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesi yazıyor: "Amerikan or
duıunun 250 kadar ıubayı hali hazırda 
bir beden muayeneıine tlbi tutulmak • 
tadır. Bu zabitlerin fili hizmet için el • 
verjşli olup olmadıktan yapılan bu mu· 
ayene neticesinde anlaşılacaktır." 

tedir. • 
Bu karar sureti, komiteye ittirik e

den devletlerin bUtUn teahhütlerini te· 
yid eylemekte ve İspanyaya gönderi
lecek komisyonların meaaiıini bütün 
tafsili tiyle ihtiva eylemektedir. 

Kontrol meselesi 
Bundan maada, kara ve deniz kon

trolunun Jlddctlendirilmesi için takib 
olunacak uıu.Jcrı ve her iki tarafa da 
muhariplik haklarının tanınmaaı 9art· 
lan da mezkQr projede zikredilmekte
dir. 

Projedeki noktaların ekserisi üze
rinde bir anlatma haııl olduğunu zan
nederim. Komite meaaiıi mahrem ol
duğundan daha tafsilatlı beyanatta bu
lunamıyacağım. Ancak şunu hatırlat
mak isterim ki mUıakere edilen ingi
liz teklifi muharibll1' haklarınıın, gö
nillliller kısmen değil, eaaıh bir suret
te geri alındıktan sonra tanınmuını 

derpif ediyordu. Bu cihet buı mUtkli· 
latı mucib olan noktalardan biridir. 
Son d<Srt ayda.kilerden daha ıeri terak
kiler elde edildiğini gönnek temcnni
ıindeyiı" 

Estramadur cephednde 
Madrid, 14 (A.A.) - Estramadur 

Camlneral, 14 (A.A.) - Havu mu· 
habiri bildiriyor: Teruel civarında 
havalar çok fena gitmektedir. HUkU
metçiler Alfambra köprü bqını zap
tetmek ve frankocuları nehrin ut u
hiline atmak için bir hücumda bulun· 
mutlarn da pU.kUrtillmütlerdir. Di
ğer cebbelerde tam bir ıUkQnet vardır. 

Teruel'in timalinde cwnhuriyetçl" 
lerden ılınan topraklarda Franko ıı
hiye heyetlerince gömülen dU!dıln ö
lülerinin sayı11 5 bini bulmuftur. Alı· 
nan eıirler de on binden ful&dır. 

Bombardımanlar meıeleıi 
Londra, 14 (A.A.) - Sivil halkın 

havadan bombardımanları meaeleıi bu· 
giln avam kamaruında bir takmı ıual
leri davet etmit ve Çemberlayn ve :&
den bu huıuıta ceva.blar vermiılerdir. 
İspanyada sivil halkın bombardıman 

edilmemesi için papalıık tarafından ya
pılan tefebbüı hakkındaki suale Eden 
cevab vermit ve demlttlr ki: 

"- İn&iltere hükUmeti papalık nez· 
dinde doğrudan dolruya bir teıebbU.· 
tc bulunmamııtır. Bunun tt~bi ise 
ingiliz hlikUmetinin bayle bir tetebbü
aü tecviz etmemesi defildlr. Franu 
hükümeti daha evciden papalıfa mU1 
racaat etmit oldufundan 1nılltere bu 
tetebbUse tamamiyle iftirik eylcdifini 
bildirmekle iktifa etmittlr." 

"Cevab Londra hUkümetini tatmin 
etmemiş olmakla beraber, hilkilmetin 
hattı hareketi hakkında bir fCY söyle
mek için hcnUz pek erkendir. J:{abıne
nin hattı hareketi Fransa ve Amerika 
hükümctlerile istişareden ıonra tespit 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Yeni bir deniz kon/eransı mı?. 
Gelecek yaz başlarında yeni bir de

niı konferansının toplanmağa davet e
dilebilece~i hakkında Lon.dra deniz 
mahfillerinde yapılan telkin de alalta 

Bu gazete, iıtikbalde ne olacağı 
mahlm olduğu için erk!nı harbiye rei
si Malineraig'in bu muayenelerin ya
pdmasını ve stiratle bitirilmesini geçen 
ilkkAnunda emretml§ olduğunu tasrih 
etmektedir. 

B. Tatareskonun 
8. Metaksasa telg rafı 

lngiltere ve Amerikada 
şidd tli fırtınalar 

uyandırmaktadır. Söylendiğine göre, 
devletler 1937 nisanına kadar deniz in
şaat programlarını fimdiki tahdidata 
göre muhafaza edecekler ve bu arada 
Japo:ıya, yedi devletin mUmeaıillerin
dcn terekküp edecek konferansa i•ti· 
rake davet edilecektir. 

Atina, 14 (A. A.) - Atlına ajanıı 
bildiriyor: B .Metakuı'm Bılkan an
tnatı konseyi relalltfni uhdesine aldı-

Bir çok kazalar oldu 

Böyle bir teıebbüsiln milletlerin em· 
niyetine hiç bir veçhile zarar vermiye
ceği kaydedilmektedir. Çünkü millet· 
terden hiç biri gelecek ıenenin bat
langıcından evci 42 bin tonluk gemile
rin inpıma baflıyacak vuiyettc delil
dir''. 

ğını bildiren telgrafa verdifl c:evabda Londra, 14 (A.A.) - Manı deniai u-
B .Tatareaco e.zcUmJe diyor ki : zerindeki kar o kadar kesiftir ki yü.z 
"Mıllıterek ıulh hedefine dofru metreden ilerisi ıörUlememoktodir. 

Balkan antantırun yeni baprılar elde Diler taraftan Gorlcatıon kurtarma 
etmesf Umidinf veren yU.ksek devlet vapuru, Great Yannouth yakınında 
adamı mezlyetlerinizf tebartlz ettir- Vinterton'da batan inıiliz Tartay va
mck iıterim. Yüksek idareniz altında purunun 7 kitidcn mUrekkep tayfaamı 
Balkan antantının enternasyonal plin kurtarmıftır. 
da1d vaziyetini muhafaza edeceflnden Pek tiddetll esen bir ıimal rUzglrı 
ve takviye eyllyecetinden eminim. ile haaıl olan dalgalar Ouac ıedlerini 
Balkan antantı bedelinin tam bqarıl- yıkınıt ve Vaah civarında Fen Countr-

Avam kamarasında deniz ıilahları ması hususunda sadık it blrlifimc e • ydeki ekilmit eraziyi su baamıttır. 
min olmanırıı rica ederim.,, B' k ·· Ullill dl i ahk' hakkındaki japon notuma dair Eden ırço gon er ıe er t ım et· 

B. 'den7in beyanatı 

şu beyanatta bulunmuıtur: mck için bUtün gece çalıptıtlardır. 

Coluaa c:lftl'&nda 25.000 akr ımlfll· 
finde eldlmit bir erad parptını sular 
lıtllt etmiftlr. Madera civarında bin 
kiti evlerini tabliye etml,ıerdir. Zarar 
ve ziyan mikdarını fimdiden tahmin 
etmek mümkün delildir. Fırtına on te· 
kiz &ilnden berl devam etmektedir. • 

Miclıiaan'ı.n cenubunda ıularm iati
l&aı &artısında bir çok aileler evlerini 
terketmi§lcrdir. 

Monot-Clemena, Grand-Rafldı ve 
Lanıing tehirleri Red-ce'dar nehrinin 
tatmaaından pek mutazarrır olmutlar
dır. 

.. _ Japo:ıya, aaffı harp gemileri ve T k ar1cı lar1 Norfolk kontluğunda deniz alçak e-
kruvazörler hakkındaki niyetlerine ra ya raziyi iıtila etmit ve ıu bet mil uzun-
dair bazı ma1Umat ve teminatı veremi- luğwıda ve Uç mil genitllğinde bir e- Erıurumdı spor hlrekeflerl 
yeceğinden dolayı müteessif olduğu- kongresi açıhyor razi parçamı kaplamJltır. 
nu 

bildinnittir. Bu suretle hidis olan Elli senedenbcri Norfolk kontlu- Erzurum, 14 (A.A.) - Mıntıka 
Edirne, 14 (A.A.) - Trakya arı· ğ d 1 b d d · &po +-k·1.co ba ... n ı ı 1 d 1 

Ye
ni vaziyeti İngiltere hükümeti, mu- un a su arın u erece c ılerledi.kle- r -.... ı atı yram •-" er n~ o • 

cılar kongresi yarın Tekirdağında · ·· ··ım · t• duran · b . L-- 1 
abe

dclerlc bağlı olduğu devletlerle r~goru emıı ı. zcngın ır program UAAır anııt-
toplanacaktır. Trakyanın muhtelif t B ı il gil d be · b. bılistio:.ııre tetkik cyliyecektir.,. ~meri'-- kıyılarında ı. u programa ç n en rı ır-

r merkezlerinden kongreye iştlrlk ede· n "" çok spor hareketleri olmuftur. Bu &· 

J
aponya deniz in§atıtı prog- cek olan murahhaslar yola çıkmış bu- Nevyork, 14 (A.A.) - BUyUk Okya- rada sokak kofuları ve voleybol maç· 

k 
. lunuyorlar. Umumi müfettiş general nos sahilinde bu gece fırtına hu··kum·· 1 d ı 

ra"ıını deği§tirece ·mi? arı a yapı mı9tır. 
Kazım Dirik de ziraat ve ekonomi sürmüş, şiddetle yağmur ve kar yağ- Spor bölgetinde gece bilyük bir 

Tokyo, 14 (A.A.) - H~rici~~~eza- müşavirleriyle birlikte yarın Tekir- mı~tır. Kalifomiya'nın §İmalinde tuğ- tanışma çayı verilmiı, toplantı çok 
reti namına söz söylemcge sa . ıyet- dağına gidecektir. yan?an korkulmaktadır. eilenceli geçmiftir. 
tarbir zatbugünJaponyanın, ı~şaet-L-~~--------------------:----~--~----------------------------------------------~------
mekte olduqu zırhlıların tonaJı hak
kında malumat venneın~k hd~lsub~ul nda 

eniden tetkık e ı e ı ece
ki kararını Y . • •• 
• . . . ab etmic ve hmıştır kı. 
gını ışr T '..-;: • de • 
"- Zannedersem dcvletlerın . nız 

in aatı hak.kında Japonyaya. gayrı reı· 
! Uracaat etmelerı daha mu· 

mı surette m 
vafık olacaktır.,, 

t bu takdirde Japonyanın 
A'!nı zal b'ın·ı kabul edebileceğini 

malumat ta e 
ilave etmiştir. 

I ıalyan gazeteleri kabahati de
mokrat devletlere buluyorlar 

Roma, 14 (A.A.) - Japonyanı?, 

F 
a Amerika ve İngiltereye denız 

rans , d. • · f. ceva 
silahları hakkında ver ıgı men ı : 

bahs eden italyan gazetelerJ 
bı mevzuu 1 • 
bütün kabahati demokrat .devlelt ed~ıi 

• t " de bulmaktadır. Gıorna e · 
sıyase ın · · ·· t ı . Trı·bune uazetelerının mu a e· 
talıa ve "' . Am .. e Fransa tngıltere ve e· 
~ına ~~rha' sıran k~ndi silahlanmaları-
uka ınun . 

. tarın ma!Umat vermekten ım-
nı 3apon k. · T k 
tinalariyle ınuhik gösterme ıçınbb.? il-

d. de mallıın olan teşe uı 
yo nez ın 

Pmış lardır. . 
ya . 1 d'İtalia bilhassa Amerıka-

Gıorna e • 
hücum etmekte ve Japo?y~nın. n;ıa· 

ya emek istemesinı şımdıkın-
l{unat verm .1 h b .. yilk hacimde gemı er yap-
den da o~dutu suretinde tefsir ederek 
ınakta ,..... kete hazırlaD'nMm• ten· 
o ıuretle ..-e 

e ıeaaettedir· 

=== 

.. 
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Açık şehirlere hücum 
lzmirde çıkan Anadotı: gazete

aiırde, Hamdi Nüzhet Çançar, la
puıyada yirmi, Çinde bet aydanberi 
açık tehirlerin yanıp yıkılmaamm 
devam ettii'ini, büyük devletlerin 
ancak timdi harekete geçebildiklri
ni anlatarak diyor ki : 

Anl&fdı;yor ki l.panyada oı.un 
Çin-Japon muharebelerinde olaun 
bazı taraflann ainirleri iyiden iyiye 
rerilmiftir. Filhakika aon devirler
de T eruel c:epbe.mde cumhuriyetçi· 
leria elde ettikleri bazı muvaffaki
yetler Franln.tlerin nihai zafer Ü· 
macUerini tamamen kmp sinirlerini 
bo:sdufu ıibi Çinlilerin. ıünden ıü· 
ne ımakavemetlerinin artmuı da Çi
ni pek kolay )'lltulur bir lokma zıan• 
netmit olan Japonların tamamen aİ• 
Dirlenmelerme .. bebiyet vermiftir. 

Eter devltler acil tedbirler ve 
nriltterek tazyiklerle bu halin bir 
an enrel önüne geçmiyec:ek olurl&r* 
sa pek yakın bir zamanda Çincle ol· 
ıun, lapanyacla olaun mamur ve me
deni tehir kelimelerinin li.fzmdaa 
batka bir feY kalmryacaktır. 

Açık ve müdaf aa11z tehirleri, ai
li.hıız halkı barb fel&ketlerindea 
mümkün mertebe kon.unak fikri ye
..i bir teY d eiildir. 1889 da Ruqa 
Çan İkinci Nikolanm te,ebbüaü ile 
Uhey' de bir ıulb konferanaı lop· 
landıiı vakit buraya murahhaa gön
deren devletler ıulh namına, tulhu 
korumak namına bir te1 yapmaia 
munffak olamamıtlv -.dece ica
bında efkln umumiyelerini o,.Jrya• 
bilmek için bir adalet divanı tnia 
etm.itler ve bılr de açlk tehirlerin 
bombardıman edilmemeei " .Uih
aız ahalinin harb fei.utlerindea 
Yikayeel ~ milfterek bir taabhüd· 
name imzalamakla iktifa etmiti-
dlr. 

Bu taahhüdnameye fimcliye ka
dar maal ~şef hiç bir devlet riayet 
etmemittir. Umumi barb emaamda 
açıık tehirlere, müdafaasız halk 
kütlelerine kartı lrtikab edilen kor
kunç dnayetlerl hepimiz tilylerimia 
ürpererek hatD"lryoruz. 

Umumi berbden enrel boiuca 
rularm müteka.bilen kullanalma
muı b&kknıda da beynelmilel bir 
mukavele vardı, buna rağmen bü
tün devletler umumi barbde bolu· 
cu galan bol bol kullandıklan ıibi 
elynm de her tarafm kimyahanele
ri banlann ~ te.irlerini tkl
cletleaclincek fenni ....taler btll 
• ufralmaktadırlar. 

Milletler c.Di:r-IA karulduia 
~ ... .ıı " müebet biç bir 
it sar.nedi. Fakat biç olmaua bü
th devletl-1n ü:serinde maneYi bir 
tazyik icra ederek banlercle cana 
la,maktan, mamur tebirlsi barebe
lere çnirmekten bafka hiç bir,..,_ 
dalan olmaJ'Ml bu hallerin önGne 

ıeçımeie bir imkln ve zemin hazır
lana mevcuc:liyetinin sünaJımı ol
smı muum m.aDlıia unutturm .. 
.ıurc1 .. 

SELAM ANARŞiSi 

CUMHURIYET'te Abidin Daver, 
diyor llİ : 

Günün mWıtelif au.tlerinde ae
Jimlatırken fUD)an aöyl• veya İfİ· 
tiriz : 

Merhaba, sabah ,erifler hayırlar 
olıun, akf&JIUftlz bayırlar olaun, ae-

l&m.ünaleyküm, ve ale:fltüm-el&m. 
ı\inay, günaydm, tünaydın, sağ ol, 
bonjur, bonauvar, illb ... ili.h ... 

Bunların Almanca ve lnıilizcele
rini de ifitininiz Rumca, Ermenice 
" Y ahuclicelerini bir tarafa bırakı· 
yorum. Memleketin ba:sı yerlerinde 
belki arabcaaı da duyulur. 

Her memlekette, .. ı&mlaflD& için 
herk.. tarafmdan kullanıla gelen 
• bir kaç tabir vardsr. Onun haricin-
de ecnebi .özlerle seliml&f&ll yok
t1D'. Vana bile banlar, kendi milli 
kiiltürlerine pek batlı olmayan, 
parmakla g&terilecek kacle.r mab
ducl züppelerdir. Hele büyük mil
letlerin efradı araamda, kendi ana 
dilinden batka dille ael&mlatacak 
adam laaa'YVUJ' etmiyoruz. 

Bizde İM, selamlatma, yer yer, 
unıf unrr, neail nesil değifiyor. Ec
nebi mekteblerinde okuyan ecnebi 
dili öirenen çoc:uklarmuz, ~uduk
lan n bildikleri dilde aolamlaııyor· 
lar. 

- Baybay t 
Diye Amerikaınvi aelamlqan 

ıençlerep tesadüf ed•, bu züppe~ 
:süppeai aelama, her halde ainirle-

nininis delil mi 7" 
Yazı fÖyle bitİJ'or : 
- Türk Dili Kurumu, selamlat

IDMDl:ın t .. W.. ftl IÖyJenec:eık sözle
ri tetbit etse, memlek11tGı halkını 
Mlim ........... brt.nnq ol•. 
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Dimağınızı kuvvetlendirmek • 
ıçm 

• 

bol bol et yiyiniz , 
Herbert Spenser diyor ki: 

"Yalnız kaymağı alınmış 
.-ütle bulenen kimselerin li
kitleri de kaymağı alınmış 
süt gibi yavan olur. Sığır eti 
Yemekle marul olan millet, 
dünyaya her zamanın en bü
yük edebiyatını vermiştir. 
Et rejimi, zekanın inkişafı
na hizmet eder. 

• 

Bir Ankarah senede 22 kilo 700 
gram et yemektedir 

Halbuki bir İngiliz senede 100 kilo 
et, 20,5 kilo bahk yer · Ete karşı olan antipati ne

reden batladı? Kırkından 
sonra etin zararlı olduğunu, 
bünyenizdeki hususiyet do
layısiyle doktorunuz söyle
miyorsa, inanmayınız!,, 

Mevzuuma girişmeden eve! bir 
türk vatandaşı ve bir türk doktoru 
sıfatiyle cumhuriyet hükümetinin ha
yatı ucuzlatmak yolunda almış oldu
ğu kati ve cezri tedbirleri şükranla 
ve minnetle anmayı ilk vazife ve borç 
bilirim. Bilhassa bu mücadeleye umu
mi ve zaruri olan et, ekmek, şeker, 
süt gibi yiyecek maddeleri üzerinden 
başlanması kıymet ve ehemiyetini bir 
kat daha artırmaktadır. Bu mücade
lenin ilk eseri olarak İstanbul et fi
atlarında kilo başına on yani yüzde 
20 - 25 kuruş fiat tenzili vatandaşla
rın umumi hayatında, sağlık duru
munda çok müsbet ve çok hayırlı bir 
refah ve genlik yaratacaktır. Et faz
lalığının sarfiyatı yurdun ekonomik 
hayatında bir inkişafı mucib olaca -
ğı gibi, maalesef, en az et yiyen mil
letler arasında bulunan yurddaşlar 

daha bol ve daha fazla et yemek im
kanını elde etmiş olacaklardır. 

Yemek bir §iir değildir! 
İnsanların başlıca ve en mühim 

gıda maddelerinden biri olan etin kıy 
met ve ehemiyetine geçmeden evel 
yemek nedir? "Niçin yemek yeriz?,, 
suallerine cevab verelim .. 

Yemek, iyi bir aşçının şiir haline 
getirdiği, ağız tadımızı okşayan, kam
çılayan ve bize zevk veren güzel sa
natlar ~uhesi değiJ.iir. 

''Egoist" olan biz insanlar tabii 
'Ve fizyolojik olan bu ihtiyacı bu şe
kilde zevk alınacak bir hale getirdik. 
Yemekte asıl olan gaye unutuldu, zev 
kimiz esas teşkil etti. 

İnsanlar için yemek lokomotif için 
kömür gibidir. ,Lokomotif nasıl yürü
mek için kömüre muhtaç ise biz de yü 
rümek, hararetimizi korumak, büyü
yüp yıpranan azamızı değiştirmek i
çin "kömür ve malzeme" ye muhta
cız. Şu halde yemekler, vazifelerine 
gör o: 

l - Hararet 
2- Hareket 

3 - Tamir ve bUylimeye yarıya.n· 
lar, olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar. 

ğim geliyor ki bunlara da "vitamin,, 
derler. 

ltluhakkak yemeğe mecbur 
olduğu.muz bir madde: Et 
Büyümeye ve eskiyen yerlerimizi ""'--------------

değiştirmeye yarıyan protienli yiye- bulamadığı iç.in yiyemez. Entellektüel 
ceklerin başında koyun, sığır, keçi, hakkında da ete karşı pek haksız ve 
domuz, tavuk, balık ilh.. etler gelir. ifrata varılmış bir korku ve antipati 
Protienli gıdalar yani et sınıfı terkfö vardır. Et zehirdir, ariritoz kloroze 
itibariyle gayet karışık gıdalardır. sebebiyet verir. Tansiyonu arttmr. 
Bundan dolayıdır ki yerlerini hiç bir Kırkından sonra et zararlı gibi bir çok 
gıda tutamaz. Halbuki et sınıfı ica- şeyler söylenmektedir. Çok mübalega 
hında ve yokluklarında karbon idratlı edilmiş olan bu düşünceler hiç de ye -
gıdaların (nişaste, şeker) ve yağların rinde değildir. Bir doktor tarafından 
yerine geçebilir ve onların işini gö- sureti katiyede et yemekten menedil
rebilir. Bundan dolayıdır ki ehemi- meden veya etin mikdan muayyen bir 
yeti bir kat daha artar. Halbuki pro- derecde tahdid edilmeden, herkes her 
toplazmanın yapılması için protienle- yaşta pek ala ve mükemmelen et yiye
re mutlak surette ihtiyaç vardır. Bun bilir ve yemelidir. Hele bu bizim için 
lar olmadıkça vücud büyümez. Eksik varid bile değildir. Çünkü biz çok az 
liklerini tamamlayamaz. Gediklerini et yiyen milletler arasındayız.. Ve et 
tamir edemez. Neticede ölür. Fazla rejimini daha çok mikdara çıkarmalı
bir iş yapan ve nisbi bir istirahatta yız. B umünaseblıtle biz ne kadar et yi
bulunan 61 kiloluk bir şahsın asgari yoruz ve diğer milletler ne kadar et 
albomin ihtiyacı 78 gramdır. Yani yiyor. Bunu rakam ve ihsaiyat üzerin
vasati kilo başına 1,7 gram albomin de görelim : 
lazımdır. Maamafih muhtelif millet-
lerin rejimleri tetkik edildiği zaman Bizler ve ba.şkaları ne kadar 
bu mikdarın az çok değiştiğini görü- eı yeriz ? 
rüz. Fazlaca nebati gıda ile beslelen İstatistikleri tedkikde görecegız 

milletlerin tegaddisinde albomin mik- ki et sarfiyatı refah ve betahsis mede
darı daha az bulunmuştur. Bir mü- niyetin terakkisi ile mütenasib olarak 
dakkik habeşlilerde (50) gram, malez tezayüd etmektedir. Fransada ihtilal
yalılarda (60) gram albomin sarfiya- den evel köylü hemen hiç et yemezmi~ 
tı bulmuş ve bunları sikletlerine nis- halbuki 1852 de istihlak senevi nüfus 
bet ettikte habeşliler için kilo başına başına yirmi kilo .olmuş. On sene evel 
(0,96), Malezyalılar için (1,15) gram nüfus başına 39 kilo imiş. 1936 sene
albomin kaydetmiştir. Et tamir ve sinde ise Fransada nüfus başına 42 kilo 
termime hizmet ettiğine göre en çok et isabet etmektedir. Adlmanyada 54, 
eskiyen, yıpranan, yorulan ve deği- Arnerikada 63, Kanadada 64, Çekoslo
şen höcrelerimiz beyin höcrelerimiz- vakyada 34, İsviçrede 50, Yeni Zeland
dir. Binaenlayeh: et dimağ ile çalışan da 111, Avusturalyada 97, İngilterede 
insanlarda daha çok lazımdır. Nete- her nüfus başına 100 kilo et düşüyor. 
kim bir ruhiyat kitabında bir ruhiyat 20,5 kilo da balık. Bizde tedkik edilir
alimi "münhasıran kaymağı alınmış sc tetanbulda et sarfiyatı s~neden se
südle beslenen kimselerin fikirleri neye artmaktadır. 935 &enesinôe 16 
kaymağı alınmış süt gibi yavan olur. milyon 772.000 kilo et kesilmiş k-i ge
Sığır eti yemekle maruf olan millet ne bu sene yapılan umumi tahrirde İs
dünyaya her zamanın en büyük edebi- tanbulun belediye hududu dahilinde
yatmr vermiştir.,, diyor. Ve bununla ki nüfusu 740.805 olduğuna nazaran 
Anglo - Sakson ırkını kastediyor. 2~,630 kilo düşüyor. 

Gene (Herbert Spenser) e göre et Halbuki İstanbulda 339, 340, 341 se-
rejimi zekanın inkişafına hizmet e- nelerinde yapılan istatistiklerde nü -
dermiş. Hatta mumaileyh daha ileri fus başına senevi (6-8) kilo et düşmek
giderek mektebdeki çocuklarda et yi- te y.a.ni yevmiye (16-23) gram et isabet 
yen zengin çocuklarile, yalnız sebze etmekte idi. Görülüyor ki. on on bir 
yiyen fukara çocukları arasıında cis - sene içinde İstanbul refah yolunda 
mani ve zihni fark mevcud olduğunu baylı ilerlemiş ve et nisbeti nüfus ba
zikreder Her iki filimin bu noktai na- şına üç misline çıkmıştır. Gene 338 
zarlarında belki biraz mübalaga ol- senesinde İstanbul şehrine 17,241,757 
makla beraber etin kıymet ve ehemiye- kilo balık isabet eder ki bu da tahmi -
tini göstermesi itibarile şayanı dik- nen 24 kilo kadardır. 339 senesi zarfın 
kattiır. da İstanbul şehrine 8,180,431 kilodur 

Hararet ve hareketi yağlar, şeker
ler yapar. Büyümeye ve eskiyen yeri
mizi değiştirmeye albominli, brotien
li, yani et sınıfından olan şeyler ya
par. Şu halde renkleri ve şekilleri i
le gözlerimizi üzerine çeken, kokula
rı ile burnumuza ve tadlarinm dili
mize verdiği zevkle ağzımızı ve mi
demizi sulandıran isimleri sayxlamı
yacak kadar binlerce yiyecek madde
leri cins itibariyle üçe ayırırız. 

l) Yağlar, 2) Şekerler, 3) Albominli 
gıdalar.. Bundan başka yiyecekler 
kimyevi terkib itibariyle de uzvi ve 
gayri uzvi diye ikiye ayrılır: Yemek
lerin bir dördüncü kısmı vardır ki o
nun işi bizim bildiğimiz ölçü ile öl
çülmez. Daha ziyade kimyevi diyece-

Etin hayat ve zeka üzerindeki ehe
miyetine kısaca dokunduktan sonra 
et yemeli miyiz? Ve ne kadar et yi
yoruz? sualine geçelim ? Fukara et 

ve senevi 12 kilo düŞmektedir. Şüphe 
yok ki bu senelerde elde edemediğim 
balrk ihsaiyatı da artmış bulunacaktır. 
!zmirde nüfus başına 22,300 kilo isabet 

- Çünkü belki ciddi bir şey olabilir. Doğumdan altı 
gün sonra ateşin devam etmesi normal bir şey değildir. 

Ali Ruhi: 
- Kendisine söylemeli 1 diye ayağa kalktı. Fakat 

doktor onu eteğinden çekti: 
- Şimdi gidip hastaya benim bakmamı söyliyecek

sin değil mi; hadi canım sen de 1 işin mi yok? 
Bir doktor çağırmak hususunda sizin mütaleanızı 

dinledi mi? Hatta öyle zan ederim ki, çocuğu bu almak 
için bir doktor getirtmemiştir. Böyle devamlı bir ha
raret olduğu takdirde ebe bile doJı:tor çağmlmasını is
ter. Halbuki böyle vaziyetlerde ne yapmak icab ederse 
derhal ona baş vurmak lazımdır. 

Ali Ruhi söze karıştı: 
- Bana kalırsa bu gibi hallerde hafif bir fiyevridir. 
Daver ilave etti: 
- Ala bir hummayi nifasi yapmağa kafidir. 
Ah zavallı dostum! ah zavallı dostum. .. 
Ali Ruhi, kapıdan girer girmez Bedrinin ellerini ya

kalamış sıkı sıkı tutuyordu. Tüccar, bir çocuk gibı 
hıçkıra hıçkıra ağlıyor, ve başını sallayarak, ümidsiz 
bir halde felaketi anlatıyordu. Nihayet: 

• - Gel 1 diyebildi, ve y:eğenini odaya soktu. 

Ali Ruhi sersemlemiş, ~şikte donmuş kalmıştı. 
Esma yatağında uyuyordu. Üzerinde siyah tülden 

bir elbise vardı. Sanki bu elbiseyi, harikul&de beyazlı
ğını, mavi damarcıklarla örtülmüş fil dişi boyunu ve 
ince fil di~ tenini daha çok meydana çıkarmak için 
giymişti. Ölü kadının yüzünde yaşayan bir kadının 
sert kuruluğu vardı. Sanki yaşıyordu da birdenbire 
hatları dônüvermişti. Şimdi kendisini vermiş vaziyet
te rahat, bütün endişelerden azade bir surette yatıyor
du. Ali Ruhi, ilk defa olarak kendisini bu kadına ya
kın his etti. Onu hayrete düşüren şey bu kadar çabuk 
ölümü değil, belki, dudaklarının üzerinden hala eksik 
olmıyan ince bir yan tebessümdü. 

Bedri: 
- Çok istirab çekti! diye inledi. 
- Şey .... Saat kaçta? .... 

Hortlama 
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Şimdi akşamın dokuzu idi. 
- Saat üçten beri yalnız mı idin? 
Bedri, gözlerini ölünün yüzünden ayırmıyarak me

kanik bir tarzda cevab verdi: 
- Evet ... Kız kardeşleri ancak yarın gelecekler. Se

ninle haber gönderdim ya. .. Bu• gece cenazenin yanın
da yabancı bir kimsenin bulunmasını istemiyorum. 

Sonra kafasma bir yumruk yimiş gibi iskemlenin 
üzerine .Yığıldı. Ve bağmnağa başladı: 

- Aman yarabbi ! aman yarabbi 1... 
Ali Ruhi, hiç kendisini sıkmadan, ne kadar müm

künse o kadar istirab çektiğini his ediyordu. Ve bu es
nada yeğenine karşı derin bir sempati duyarak onu ko
lundan çekti: 

- Ne yapayım. Hiç olmazsa evl~dm varl 
Bunu söyler söylemez de birdenbire dudaklarını ı

sırdı. Karısını öldüren bir çocuğu ileri sürmenin yeri 
varmıydı? fakat Bedri sadece başım salladı: 
-Zavallı yavrucuk! .• 

Sonra birdenbire büyük bir heyecanla, bu faciaengiz 
vaziyeti, hastalığın seyrini, doktorların biribiri arka
sına yaptıkları müdahaleleri anlattı : 

- Her çareye baş vuruldu, dedi, şırınga, kürtaj her 
şeyi yaptılar. Zavallı kadına öyle işkenceler ettiler ki.. 

Halbuki, ölünün sakin ve mesud huzuru onun bu 
söylediklerinin aksini isbat eder gibi görünüyordu. 
Bedri derhal farketti: 

- Bak, bak dedi, bütün bunlardan kurtulduğundan 
dolayı ne kadar memnun görünüyor. 

Sonra hayatlarından onun neler söylediğinden, ne
ler dü ündü - ·· 

Ressamlar ve resim 
öğretmenlerine dair 

Biribirinden ayrı olan bu iki 
bulunuyor bizde bir elde 

• 
iŞ 

Ankara: 

Öğle neşriyatı: h ıil 
12.30 Mu te 

plak neşriyatı - 12.50 Plak: Turk musikİ51 

ve halk şarkıları - 13.15 - 13.30 Dahili ff 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 

Sanat meseleleri ve hareketleri ara- ten ayrılmak sanata l.Hıkiyle sarılmak, 
sında yürütülmesi lazım gelen önemli diğer kısmı dersleN:ıi çoğaltarak üc
bir nokta vardır: Ressamlık ve resim retinin artmasını dWşünmekte ve res
öğretmenliği... mi bir zev~ pek lüzumlu olmryan meş-

Sanatkarları yetiştiren güzel sanat- gale saymaktadır. 

18.30 Plak nef 
riyatı - 19.00 Türk musikisi ve halk şarkl' 
lan (Servet Adanan ve arkadaşları) - 19.JO 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 19.45 Tur~ 
musikisi ve halk şarkıları (Cemal Kamil "' 
arkadaşları: Operatör Şevket Pek - 20.ZO 
Plakla dans musikisi - 21.00 Ajans haber· 
leri -"21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 ' 
F. W. Rust: Heligoland, Ouverture, Z ' 
Walter Raak: Zwei Volkastanze 3 - Cari 
Robercht: Konteraste, Poapourri 4 - Bet• 
nard Derk esen: Kumperatih:chen - 2t.5S • 
22.00 Yarıki program ve İstikla marıtı. 

lar .ak_adem~si, ~esi~ öğretmenleri~i Meselenin bu durumu karşısında bir 
y~tıştıren bır resım ogretmen okulu bı· ayırd eleme veya yoluna koyma işine 
ribirinden ayrı olarak tesis ettikten gelince: öğretim işini sanat işinden a
sonra yetiştirdikleri elemanları koru- yırmak, bir iş ve resim dersi kursu a
yacak bir vaziyet dü~ünülmesi lazım ı çarak teknik birliğini kurmak, sanat
bir netice idi. Son bir fıkra ilavesiyle karlar da, ya az derslerle korunmak, 
tadil edilmiş veya edilmek üzere olan yahud devlet hizmetinde sanat faaliye
memurin kanunu mucibince, resim, ti etrafında çalıştxrılmak onlara kendi 
musiki, beden terbiyesi, iş ve dikiş öğ- asıl meslek sahasında çalışmak imkan
retmenlerinin diğer ders öğretmeleri larını hazırlamak, lazım geldiği gibi 
gibi 18 saat ders yapın.ağa icbar edile- resim öğretmenlerini diğer öğretmen
bilmeleri de sanatkarlık ve öğretmen- ler gibi yüksek ders saatleriyl! meşgul 
lik işlerinin yeni bir çığna konulma- ederken onlarm maaş hususatını gene 
sı ihtiyacım daha ziyade belirtiyor. Ve diğer öğretmenler tarzında başlamak 
bu yolda, göz önünde bulundurulması arttırmak birliğini de temin etmek i
lazmı gelen noktaları açmak yaymak i- cab eder. 
cab ettiriyor. Sanat işinin böylece ihmal edilişi, ve 

Resim öğretmenliği pedapojik bir sanatkarlığı hürriyetini kazanamayıp 
iştir. Bu itibarla onun üzerinde çalı-
şanlarm o sahada inkişaf etmeleri lü-
zwnu açık bir keyfiyettir. Bununla be
raber sanatkarı da kendi temayülleri 
ve kabiliyeti içinde heyecan varlığı ve 
kaynağında yaşatmak onun da yurdu
na olan borcunu ifaya azami imkanı 
vermek de ayni derecede bir zarurettir. 
La.kin bu iki zümre ve vazife bir elde
dir. Sanatkar resim öğretmenidir, re
sim öğretmeni ayni zamanda sanatkar
dır. Ve o iki gaye arasında kalmış ru
hi ve fikri istiklalini temin edememiş
tir. 

Yetişme yollan da başka başkadır. 
Bir kısmı öğretmen e>kulu mezunudur 
ve yüksek sanat tahsili görmüştür. Bir 
kısmı da "Sanayi nefise mektebi" me
zunudur. Diğer kısmı ne güzel sa'nat 
akademisi ne de öğretmen okulu me
zunudur. İmtihan vererek resim ögret
meni olmuŞ:tur. Bir diğer kısmı ve pek 
azı da resim öğretmen okulu mezunu
dur. Resim ders programı da eski ha
linde, resim ve iş tekniği de her öğ
retmen elinde başka başkadır. Bunlar
dan bir kısmı ilk fırsatta öğretmenlik-

etmekte, Erzurumda 22 kilo düşmek
tedir. 

Ank.arada ise 935 senesinde kesilen 
et mecmuu 3,731,343 kilodur ki aynı 
sene zarfmda yapılan umumi tahrirde 
Ankaranın belediye hududları dahi
lindeki 123,699 olan nüfusuna nisbet e
dilirse 22,700 kilo et düşmektedir. 
Yurdda 396 şehirde yapılan ihsaiyatta 
yılda 16,610 kilo et düşmektedir, 

ki bu kadar az istihlak eden memleket 
yoktur. 

Maamafih bir yandan memlekette 
refah seviyesinin yükselmesi, diğer ta
raftan etten başlayarak bütün y·iyecek 
maddeleri üzerindeki ucuzluk kararı 

bilvasıta ve bilavasıta et sarfiyat nis
betini yükseltecek ve bir insan için la
zım olan vasati nisbeti bulacaktır. Bu 
iyi temenni ile okuyucularrmıın et 
bayramını kutlarım. 

Dr. Behçet Kamay 

muallimliğe - ki daha münasib bir mel
ce olamazdı - sığınmxş vaziyetine düşür 

mek de her halde yolunda bir inkişafa 
doğru gitmeği ifade edemez, ıslah e
dilmemiş ihmal edilmiş vaziyetini mu
hafaza eder. O ancak sanatkarlık mef
humu içinde yaşamalıdır. Onları, bu 
tarzda korumamak bugüne kadar yüze 
gelmiş genç sanatkarları heder olmağa 
mahkum bırakmak olduğu gibi. Yeni 
yetişecek kabiliyetlilerin ümid ve he
yecanlarım bir çıkmaz karşısında bu
lundurmak sanatkarlrğı bir zavallılık 
mefhumundan kurtarmamak, teessüs 
edecek, benliğimizin inkişafına engel 
olmaktır. Yurdumuzun iç illerine genç 
ve müsteid nesline sanat duygusunu 
vermemektedir. Genç Türkiye ve in
kılabçı neslinin tarihinde bir ihmaldir. 
Bugün, görülen o kadar büyük işler a
rasında sanatkarlık işinin de bir çare
ye bir şekle bağlanmaması onun varlı
ğının inkişafını daha gerideki zaman
lara bırakmak olacaktır ki, bu da elim
dir. 

Ressam: Abit Elder 

Köy ve nahiye 

değişiklikleri 
Muğla vilayetinin merkez kazasına 

bağlı Bozüyük nahiyesinin adı Yata
ğan olarak deği§tirilmiştir. 

Malatya vilayetinin Behisni kazası 
hududu içinde bulunan Kapudere 
mevkii bu kazadan alınarak Maraş 

vilayetinin El<histan kazasına bağlan
mıştır. 

Mardin vilayetinin Cizre kazasına 
bağ~ı Hazak Derik kazasına bağlı 
Şamrah ve Erzurum vilayetinin Pa
sinler kazasına bağlı Karayazı nahi
yeleri kaldırılmıştır. 

Bursa vilayetinin Yenişehir kazası
na bağlı Atiye ve Derbent köyleri bu 
kazadan alınarak İznik kazasına bağ
lanmıştır. 

ayakta duramazsın 1 

lstitnhul: 

Üğle neşriyatı: 
12.30 Plik türk mır 

sikisi - 12.50 Havadis - 13.0S Plakla tür• 
musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plak neşı:i• 
yatı. 

Akşam neşriyatı: 
18.30 Plak daııt 

musikisi - 19'.00 Nebil oğlu İsmail Hak~ 
ve _iki refakatiyle - 19.30 Konferans: Be• 
yoglu halkevi namına: Operatör Fahri Arel 
(Cerrahinin hudud ve imkanları) - 29.SS 
Borsa haberleri - 20.00 Klasik türk muıi• 
kisi: okuyan Nuri Halil, keman Reşad ke
mençe Kemal Niyazi, tanbur Dürrü T~ran. 
ney Tevfik, kanun Vecihe, ut Sedad nisfi• 
Ye Salahaddin Candan - 20.30 Hav~ rapo• 
r~ - 20.33 Wmer Rıza tarafından arabç• 
soylev - 20.4S Radife ve arkadaşları tarı• 
fmdan türk musikisi ve halk şarkıları (Sı• 
at ayarı) - 21.15 Tahsin ve arkadaşları tı· 
rafından tür k musikisi ve halk şarkıları _. 
21.50 1 - Rossini: Wilhelın Tell Ouverturc. 
2 - Tschaikowsky: valse des Fleun. 3 • 
Massenet: Pensee d' Automne. 4 - Griefl 
No~wegischer Brantzug. 5 - Armandola: L• 
petıte Rose - 22.45 Ajans haberleri - 23 00 
Plakla sololar, opera ve operet parçaları·..-
23.20 - 23.30 Son haberler ve ertesi cünüıı 
programı. 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: 19.10 Ham• 
burg, Münib - 19.30 Laypzig, Prağ - 20.15 
Monte Ceneri-21 Milano, Brüksel-21.30 
Sottens, Paris - P.T.T. - 21.55 Strazburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FON! KKONSERLEE: 14.30 Kopenbar-
20.15 Beromünster. 

ODA MUSİKİSİ: ıs.ıs Hamburg -
21.15 Paris. 

Sc;>LO KONSERLRİ: l'l.30Prağ-18.10 
Konıgsberg - 18.20 Breslav - 19.10 Bres• 
lav, Laypzig - 20 Droitwich - 22.lS Lon• 
don - Regional - 22.30 Breslav - 23 Kcn. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 

Bedin, Frankfurt - 1?.10 Münib - 18 
Laypzig - 19.15 Budapeşte - 21 Berlin -
22.33 Kwnigsberg. 

ORG KONSERLERİ ve KOROLARı 
20 H'reslav - 21 Suttgart - 21.50 Londoıı 
- Regional - 22.15 Stokholm. 
HAFİF MOZtK: 8.30 Kolonya - 10.30 

Frankfurt, Hamburg - 12 Breslav, Ham• 
burg - 12 Breslav, Hamburg, Kolonya, 
ı.a._vpı<:...- '"- T •ll.."•"ıv .Xl'.:.-:--ı,.,.~~ 1&.•ıt 
.r:serıın - 19.10 .oer ın, 19.15 ~tuttgart -
20 Bertin - 20.10 Hamburg - 21 Tulus -
22.20 Kopenbag. 

HALK MUSİKİSİ: 1.30 Stuttıart - IO 
Monte Ceneri - 23.20 Budapcıte (Sican 
müziği.) 

DANS MÜZİÖİ: 19.10 Kwnigaberg - 2S 
Lloransa, Katoviç, Krakovi, Poznan, Roma 
- 23.25 London - Regional - 24 Droitwic:~ 

Ünye gümrük baş memurluğu 
Samsun gümrük müdürlüğüne bağ· 

lı Ünye gümrük başmemurluğu kaldı· 
rı1mış yerine ikinci sınıf bir idare 
meurluğu kurulmuştur. 

Mezarlıklar talimatnamesi 

Belediye, mezarlıklara girip çıka
caklar, mezarlıkları ziyaret saatleri 
hakkında bir talimatname hazxrlamxş.
tır. Talimatnamenin en mühim hükmü 
bundan böyle dilençilerin mezarlıkla
ra girmelerini meneden hükümdür. 

korkusu 
Bedri düşündü. Bunun için ne kadar kuvvet sarfet• 

mek lazımgeldiğini hesab ediyordu. Yalnız iyi bir ta• 
rafı vardı. İnad etmiyordu: 

ğını, ne dersler evrdiğini anlatarak daha ziyade hüzü
ne düşüyordu. 

- Halbuki ben alelade bir işçi idim ... Diyordu. 
Bu esnada o ölü tebessüme bakılsa idi, onun bu eski 

işçiye, ne kadar çok adabı muaşeret dersi verdiği ta
savvur edilebilirdi. 

Bedri bundan sonra gebelik zamanını anlattı, do
ğurmanın safhalarını, hastalığın fecaatini anlattı. O 
anlattığı zaman Ali Ruhi gizli bir intikam aldığım 
hissediyordu. Demek bu adam kendisine bu kadar hu
susi şeylerini söyliyebiliyordu. Halbuki kadın hayatta 
iken kendisini hiç de arayıp sormazlardı. 

Derhal evin efendisi vaziyetini takındı. Ve cenaze
yi kendisinin kaldıracağını söyledi. Fakat daha evel
den Bedri tertibat almıştı. Buna rağmen Ali Ruhi sor
du: 

- Cenaze ne zaman kaldırılacak? 
Bedri sanki bir elektrik cereyanına kapılmış gibi i

di. Kolunu kaldırdı. Sanki "sus I" dernek istiyor gibi 
idi. 

- Yarın sabah, dedi, yarın sabah 1. .. Biraz beklete
cektim. Fakat doktor müsaade etmedi. Çünkü septi
semi'den gitti. Sonra da baksana sıcak var. Sonra bel
ki taaffün eder. İstemiyorum. Ba~ana, hiç değişme
di. Asla bu kadar güzel olmamıştı .... İşte ondan bana 
kalan yegane hatıra bu olacak değil mi? ... Onu daima, 
her zaman böyle görmek isterdim. 

Ali Ruhi cenazeye bir defa daha baktıktan sonra i
lave etti: 

- Evet hakkın var. 

- Peki, dedi. Bari bir tecrübe edeyim. 
Ve sonra, ihtiyar gibi ayaklarını sürüyerek dıgarı 

çıktı. 

Ali Ruhi yalnız kalınca başr.nı salladı: 
- Aman ne felaket 1 diye düşündü. 
Hakikaten felaketi his ediyordu. Ve hayatta iken 

Esmanın kendisine karşı takındığı azamet tavırların· 
dan, soğukluktan aklına zerre kadar bir şey gelmiyor
du. Bu güzel ölü, hayattaki kadından o kadar farklı i-

'di ki, Ali Ruhi, biraz evel, kapıdan girerken kendisini 
eşiğe mıhlayan hissin bu kadını adeta tanıyamama1' 

hissinin altında kaldı. Uzun uzun ona baktı. Ölülere 
nasıl merakla bakılırsa öyle baktı: Zan edilirdi ki yal
nız ölünün hatlarını hatırasına nakşetmek istiyordu. 
halbuki o, bu hatlaı;daki manayı hayatta iken yapılnu· 
yacak şekilde, tehlikesizce anlamak istiyordu. Ölünün 
kendisine adeta şu suali soracağmı zan ediyordu : 

- Niçin bana böyle bakıyorsun? 
Odada ağır bir çiçek havası vardı. Ali Ruh,i bu ha .. 

vayı uzun uzun teneffüs etti. Odanın kasveti kendisini 
sıkıyordu. S·onra tekrar cenazeye bakmağa daldı. Bu 
bakış sanki bir başka bakıştı. Gözleri sanki ba~a göz· 
lerdi: Esma'nın yanında yalnız kalmak, onu genç ka
dına daha ziyade yaklaştırıyordu. Şimdi kardeşçe bir 
sevgi ile bir şefaktle bakxyordu. :Gözleri adeta ıslan
mış gibi idi. İçinde birdenbire korkunç bir fikir uya• 
nıyordu: 

- Eğer ölmemiş olsaydı? 

Bu esnada odanın içine sanki eli silahlı bir düşman 
girmiş gibi irkildi. Birdenbire o boğulduğunu zan et• 
tiği korku, öldükten se>nra tekrar dirilmek korkusu• 
nun tekrar belirdiğini his ediyordu. 

Daha iyi mücadele etmek için ayağa kalktı. Bu su
retle Esma'yı daha iyi görebiliyorou. İki mumun hafif 



l 

- - ---·---- - -

ıs -2. t938 

Bayram konuşmaları 

Çağımızızın parolası 

teşkilatlanmak 
TeşkiUitlanmak, bütün ferdi ve ce

tni tehlikeler karşısında günün parola
sı ancak budur; Te;ıkilatlanmak. 

- Başınız mı ağrıyor? hayatınız 
teşkilatlanmış değildir. 

- İşleriniz bozuk mu gidiyor? onla
rı teşkilatlandıramamış olduğunuzdan 
emin olunuz. _ 

- Filan müessese müsteit oldugu 
kadar verimli değildir: TeşkiHitlana
tnadığından. 

- Şu memleket geri midir? Kusu-
ru teşkilatsız.lıkta bulabilirsiniz. . 

Meselenin halli de ileriliğin bu kai
desine inanmaktır ı teşkilatlanmak. . 

d . · 1. ve dı-Usul ve usuzsuzluk, ısıp ın 
&İplinsizlik, kısa görüş ve uzağı gö.üş, 
bilgi ve bilgisizlik, ilaahir hatalarımı
zın ve isabetli kararlarımızın, muv~
fakiyetsizliklerimizin ve muvaffakı· 
Yetlerimizin sıkıntılarımızın ve refa
hınıızın sıhhatimizin ve sıhhatsizliği· 
nıizin s:bebleri bunlar de~il midir? 

Zihinlerimizde, bir sabit fikir gibi 
Yer etmesi Uizım gelen TEŞKlLAT
LllNMA meselesi üzerinde ne kadar 
israr edilse yeridir. 

Bir kaç ay evel Avusturalya, İngil
tere hava rekorunu kırmış olan kaJın 
tayyareci Jean Batten'den sormu~lar.: 
dı: "Muvaffakiyetinizin sırrı nedır? 

- Taliim ve teşkilatçılığım.. . 
Talih iyi tesadütlerin kendı ~e,."dı

lerine bir araya gelmesi is~ t.eşkı.la~cı
lıkta iyi şartları bile bile, ıstıye ıstıye 
bir araya getirmektir. . . 

Bu modem kadına hak vermelıyız: 
tayyare hava değişikliklerinin bir o
yuncağıdır; fakat her parçası vaz~fe

,lini mükemmel gördüğü, rotası dogru 
tanzim edildiği gidilecek yol hakkında 
ıııcteorolojinin dedikleri dikkate ah?
dığı, ineceği meydan bazırlan~p benzın 
ve yağı tedarik edildifi takdırde ~ay
yare aon merhalede salimen yere me
cektir. Taliin rolü tayyarecinin hasta
lanmamasından ve havanın boralı ve 
fırtınalı olmamasından i.barettir. 
Teıkilitıanmağı nasıl tarif edebili-

riz: 
_ Her hangi bir ifi teşkilatlandır-

Jnak o ifin istikbalini doğruya yakın 
tayin ve hedefine varabilmesi iejin fa· 
aliyet programını tertib etmektir. Fa-

.ıW tefkilltlanmak mefhumunda teşeb-
- · •• •• _ .. _.. • • _ !..ı. .. :._-e - :.,-- ... :.-: ,,..:.., 

~ı da vardır. Bir te9ebbüıiln sahi
bı ona bunları hazırlayarak girif111iJ i
ac geri kalan vazifeıi idari cihetleri te
minden ibarettir. İdarecilik, bahse 
mevzu teşebbüsde rol sahibi ola:ıları 
faaliyete getirmek, ?epıinin ga>:'retini 
bir hedefe tevcih edıp ahenkleştırmek, 
nihayet, murakabeye azamt ehemmiye-
ti atfetmektir. . . 

Sihhatirniz, aile bildcemız, beled~ye-
ciliğimiz, milli mildaf.aamı1z, hmal~ye· . d 1 tcı'lig~ imiz ılaah r, epsı ve 
mız, ev e • ~l . d" ? 
hepsi birer te§kilat mevzuu d.e&· mı ır 

-tt l'k plln beş senelık plan, yol 
uç sene ı • h t hal 

politikası, endüstrileşme, aya P~ i -
.. d 1 Ve benzerlerı, f· 

lılığ.ı ile mu.ca e e... a rılabilece1: 
tc ııze teıııkılltcılrkla b P k 

T • k örne bilyük meselelerden bır aç ' 1 Fakat biltiln bunlar konkre mese e-

KIZILAY 

Tıbbi konuıma: Boluda kıyafet balosu 

Çirkinliği gidernıe çareleri 
Yazan: Dr. Muzaffer SEZER 

Ve/adiye, nisaiye ve kosmetik mütehassısı 

Şimdiye kadar neırettiğim müte
aadid makalelerle koametik yani 
güzellik enstitülerinin ne olduğunu, 
tarih ve gayesini muhtasaran izaha 
çalııtım Viyanada dofum ve kad~ 
baatalıklan üzerindeki yeni tedavı 
usullerini öğrenmek için bulundu
ğum ıırada dünyanın her köıesin
den gelmit bir çok doktorLarm ~u 
tub• üzerindeki yenilikleri ~tluk 
ve huauai dersler alarak malumat
lannı tevai için bir çok para urfe
derek uğraıtıklan nazarı ~k~tim~ 
celbetmiı ve ben de P.Y" ibtayarı 
ve büyük bir alaka ile tababetin bu 
mühim ıubeainin kendi öz ~eml: 
ketiınizde de tuniın ve tatbik 8:'1~1-

. • ~:...::nm:: ..... -.- Bu huaua ıçm 
mea~y~ ~-· . . 
en met.bur profe.örlerin ıdare ettik-

1 • müeaseaeleri birer birer dolaşa-
en b" ·1· ld ak liotmebiin naaıl ır ı mı o u-
funu Ye bunda muvaffak .~l.~ibl
mek için hangi yollardan ~e
nin icab ettiğini öfrenmeie ugrq
tıın. Edindiiim malUnıata göre kos: 
metik iki türlüdür: 1 - Cerrahı 
koametik, 2 - Muhafazakar kos-
metik. 

!eridir; mahiyet ve hududları aşağı y~
kan bilinmektedir. Bir şehrin imarı ı
çin üç senelik bir plan yapı~a .b~ 
planın ana hatlarını tasavvur edebılı
riz: Su, yol, mesken, kanalizasyon ~e 
saire ... Endi.iıtrileşme, çok daha genı!, 
fakat yine baflıca çizgileri düşUnülebı: 
lecek bir ana lfdir; ham maddele~ı 
memleketimizde bulunan veya şinıdı
lik yarım mamul olarak yabancı ~e~
leketlerden getiçilen ,ancak hayatı ıh: 
tiyaçlarımızdan sayıla? ~zı şeylen 
kendi fabrikalarımızda ıstıhsal etmek .. 

Ancak bazı abstre mefhumlara teal
lfık eden teşkilatlanma da vardır; içti
mai tesanüt mevzuları gibi... Halkın 
temiz hislerine müracaat edeceksiniz, 
bu hislerin inkişafına çalışacaksınız, 
ona yardımla~a şuurunu vereceksi
niz ve teşebbüsünüzün istikbalini bü
tün bunlara iınad ederek uğraşıp mey
dana el ile tutulur ve göz ile görünür 
bir netice çıkaracaksınız. 

Bir misal: Kızılayın Etimesut'daki 
ıiennlarrnı 11,.:Tiniz. vahut Mamaktaki 
Maske Fabrika1ını ziyaret ediniz. Bir 
zelzele, büyük bir yangın bir ıu f ell
keti yahut bari> vukuunda ıizin (be
nim) hepimizin muhtaç olacafımı.z ec
zaları, ureıları, çadırları ve her ,eyi ... 
Düpwı tayyarelerinin havalardan 
yağdıracafı •ebirll pslere kartı va
tandatlarm korunmaaına lmkitı vere
cek maskeleri bilyilk atolı:lar halinde 
toplamakta olan Kı.zılayın varlılı an
cak yurddqlann iyilik ıaeverlitine ve 
cemiyetin tetkilitlanmadaki kudreti
ne dayanmaktadır. 
Teıkilitlanmak, ve yine tetkil1tlan

mak .•.. Tekrar edelim ki biltiln ferdi ve 
cemt tehlikeler ve ihtiyaçlar karpım
da zamanımızın parolaaı budur: Tefkl
latlanmak. 

NHubi BAYDAR 

bolu. (Huıuai) - Halkevi aalonlarmda çocuk ..üıreme kurumu men
faatine bir kıyafet balosu verildi. Balo, çok zeDl'in ve çok neteli bir bava 
içindo sabaha kadar devam etmiıtir. Baloya memleketin en tanımnıt ai· 
leleri çok eski ve milli kıyaftlerle ge lmiılerdi. 

Cerrahi koametik müeueaeleri 
kendilerine müracaat eden haıtala
nnı ameliyat yaparak iyi yapmağa 
uğrqırlar. Bu müeueselere müra
caat edenlerin ıiki.yetleri de gayri 
muntazam ve yüzlerinin ıekliyle 
mütenaaib olmıyan burun ve ya ku
laklarmm küçültülerek mütenaaib 
bir ıekle aokulmaaı, doğwn veya 
her h~ bir aebeb dolayııiyle tek
li tabüami kaybetmİf göğüslerin 
normal bir tekle konulması, gözle
rin altındaki Jitkinlikler ve alm ve 
göz kenarlarındaki bunlfukluklarm 
izalesi, ayaklardaki ıiyah kan da
marlannm fazla ıiıerek bacaklarm 
tenaaübünü ihlal etmesine mani ol
mak ve ilah dır. Görülüyor ki bu fU
be hakikaten çok mühim ve netice
si itibariyle d~a tababetinin yü. 
zünü ağartacak derecede ilerlemiş
tir. Babuauı A.merikada bir çok eı
haı ıene aebebleri muhtelif vekayi 
karıu~mda bu müesseselere müraca
at ile kendilerini en yakın tanıdık
ları tarafından dahi tanılamıyacak 
derecde batka bir tekle aoktuklan
nı her gün Avrupa gazete ve mec
mualarmda reaimleriyle beraber --------------~-------------
görerek hayretler içinde kalmıyor 
muyuz? Sovyet ôlimleri 

(Başı ı. inci sayfada) 

le bir görüşmede bulunduk. Da.ha ev
velden radyo vasıtasiyle Krenkel ile 
mutabık kalındığı veçhile, saat 22 de 
Papanin kampına doğru projektörler
le ip.ret vermeğe batladık. Papanin 
kampı buna magnezium ıııkları ile 

ikinci kıaım koametik müessese
leri daha ziyade bu kadar mühim 
ameliyata cesaret edemiyen tahıa

lar jJe tedavileri hakikaten başka 
usulleri icab ettirecek kimıelere 
tatbik edilen uauldür. Bu kııım ta
mamiyle bıçak kullanmadan ve yal
nız ilaç Te elektrik aletleriyle yüz 
ve bacaklardaki kıl, benler ve va- ceavb verdi. Bu ıtıkları, geminin fi
kitaiz aık aık zuhur eden ergenlik- mali garbt istikametinden çok ıarih 
)erin ve ;azdelri batlangıç halinde surette gördük. Bu i13retleri, bilah&
bulunan buruşuklukların izalesi ve re radyo ile teyid de ettik. Buzların 
kuru veya fazla yum.ufak cilde ma- vaziyeti, tayyarelerin istimaline mil
lik olanlara bünyesine göre pomat- saade etmemektedir. Biltiln gün Tay
lar vererek onları tabii şekle sok- mir, birkaç senelik kalın buzlar için
mağı iıtihdaf eder. Hiç bir kadın de ilerlemittir. Bu aktaın ıoğuk bir 
yoktur ki bulunduğu ve yaşadığı bir rüzglr camit ve buzları sıkıttırmıt
muhit içerisinde her zaman cazib tır. Şimdi, buzların yeniden bir mik
ve hatasız bir yüz ve vücudla bu- dar gevtemesine intizaren olduğumuz 
lunmak arzusunu his etmiş olmasın. yerde duruyoruz. Halen 71 derece 30 
Iıte onların bu muvaffakiyetlerine arzı şimali ve 18 derece 14 tulü gar-

ı l __ ,_ h t~ 1 b ·· bideyiz. Hararet sıfırın altında 22 enge o ae&& a a.ıan, u muesse- . • . • . . 
-ı~..; muv.ıt.ffalciJ:etle tedavi edi- dır. Üzerınde bulundugumuz denızın 
lir. Cildin uJ.hati " aüzellifinii aerınugrzoo m~tredfl'. 
dev.mı için en iyi ,ol herbaqi bir ------------
tahu 'tarafmclan ... .nı.. telkin• ki
macl etmiyerek ihidD çiscliti " sö.
terdifi yol ıı..we ,.tlrilmeldir. 
Cil..alifi artbmlılı '" 79 ...._ ••
.a olabilmek için Awupa ,.birle-
rinde o kader çok ......... •ardır 
lıııi h•kwt .. oraya ,.Wen bir kadm 
lıansi ~ ,.üriiyec:eiini f&fD'll"· 
Bıqb amatör bir lradm İç.İn Mitün 
iateclild...W enclifeeis yaptracağı 
bir ~ bulmuı dahi olduk
ça mAtJciklir. ÇGnkü yalms cild ve 
ric1lckWIİ p71'İ tabiilifi •e çirlmı
lifi JDUTNctretm tecl&Yi defil bunu 
elde ettild .. __.. bu iyi neticeyi 
usan MDıl• deYam ettinnek ilamı
dır. 8uDaD için bası ıGsellik 1alon-

lannd. verilen krem •e yüze tatbik 
edilen ucak Mı buharı ve aaire bu i
ti teminclea çok wuddır. En iyi.i 
cilddeki burutulr b•tlangıçl.an, 801-
gunlulr, deveran bozuklukları -
ticeıi huauJe gelen muhtelif büyilk
lükteki kan çizgilerinin :auhunı Ye

kayiincle cilde diyatermi ma.k..i 
tatbik edilir. Bu zan edilcliii sibi 
airılı ve tehlaeli bir auul tedavi ol
mayıp bilikia bot bir aıc:akbkl& cil
de hayatiyet verir ve deveranı te
min ederek oradaki ihtiyarlunıı 
hücreleri faaliyete ..W ile cildin 
tabii süaellik ve taravetini temin e
der. 

Erzincan kurtuluşunun 

• yıldönümü 
Erzincan, 14 (A.A.) - Erzincan

ın kurtuluı yıldönilmil dUn bilylik 
tezahüratla kutlanmıttır. Her taraf 
karla örtillil, hava gUnetli idi. Ma.::
nin bu tanlı tariht gUnU, genit bir 
programla canlandırıldı. Erzincanlı
lar yirmi yıl evci yeniden kazanılan 
ö.z toprakların cumhuriyetin nurun-
4an aldıfı feyizle elinden ıtıne kıy
metlendirildifini g8rmekle bahtiyar
lık duymaktadır. 

1 KUçUk Dış Habıirler 1 
X Berlin - Yeniden, mevkuf bulu

nan proteatan papa11 Martin Niemölle
rin Dahlcm kiliıeainde, kendiıinin kur
tulması için bUyUk bir halk kUtleıi tara· 
fından dualar edilmiştir. 

X Friburg - Edebiyat tarihine ait 
mesaiıiyle alman hududları haricinde 
de tanınmıt olan profea8r Soheemann 
burada öhnüttilr. 85 yapnda idi. 

X PIU'iı - Pariı - Londra teniı ma
çında Pariı 8 ı kartı 1 S ile plib rel
mittir. l 

X PIU'iı - Kaydı 7 ııı~at puarteai 
günü baılryan bir milyarlık kredi nu -
yonal iıtikruı ı 1 ıubat cuın:ı rUnU ta
mamlanmııtır. 

X Bertin - Halk mahkemesi tarafın
dan casusluk cilrmilnden dolayı lSlilme 
mahkOm edilen alman Karl Diachoff 
idam edllmiıtir. 

X Periı - Boruda ıeçen hafta .zar
fında mahıuı derecede bir ullh hurt 
olmuı ve bir çok elhamın kıymetleri 
kayda defer bir ıurette yilk1elml1tir. 
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1 Bayram İçio 
1 klimlerimiz 

Meteoroloji Umum Mudürlüğün00 

den, Türkiyenin dört bir köşesinde 
sök yüzünün ve yer yüzünün naııl ol
doiunu anlatan haberlerini, bir gün 
dikkatle okuyunuz: Türkiye'nin, batlı 
batına bir alem ve bir dünya olduiunu 
anhyacaJumız. Bir tarafta ııfırın albn
da yinni bet derece, yani kutub aoğu

ğu; diier tarafta ııfınn üstünde yirmi, 
yani ıhk bir bahar havaıı ... Bir taraf ta 
kar bir metreyi bu'htıuıtur, bir tarafta 
h•va •çık ve bulutsuzdur. 

Türkiye iç turizm bakımından tam 
bir cüzütam tetkil ediyor. Dünyanın ik· 
limleri yurdumuzd• topJannuıtır. An· 
karadan trene binerek cenuba doiru 
uzanınız. On iki aaatlik bir aeyahat, ıi· 
ze yeni bir mevaim setirecektir. Ya· 
bancılar, bilhuaa memleketimizde bir 
turiıt llfatiyle selmit oı.n yabancılar, 
Türkiye balkının nuıl olup ela bütün 
mevıimleri, bu mevıimler için ideal va
aıflar t&fıyan yerlerde reçirmecliiine 
hayret etmektedirler. 

Bursa kapbcalannda IU kiiriine si
dealerin aayı11, aon bir ıenede otuz bi· 
ne çıkmıftır. Bursa., tam bir turizm teh· 
ri olduktan aonra bu mikdar, belki ilk 
plincla yüzbini bulacakbr. Bursaz'a 
bir yu mHıiminde aiden turiıtlerin 
aayıımm yarım mil1ondan fula ve bu
nun üçyüz, bin kadarının bulıar oldu· 
iunu clütünüraeniz bu rabmıa hiç de 
hayal olmadıimı enlanına. 

Busüa cleniz yüsü sönnemiı olan 
milyonlanmaı olduiunu unutımyarak, 
türk vatandapna, bütün yurdunu ta· 
nıtmanın bir ialalib vuifeai olduiunu 
aıla batınnuadan çılrarmam.ııyıa. Bu 
behiı üzerinde de devlet, belecli1e ve 
ıirket lw]amaa çıkıyor: Devlet demir
yollannda Myabat ucuzdur, bu it dev
let elinde olduiu için ... Belecliyelerin İ· 
dan ettili ıebir içi ıerviılerincle otobüı 
ve tramv.,. fİ•tlan bir mikcı.r pahalı· 
dır, belecliyecilifimizle dnletçilitimiz 
munzi aitmediii için .•• Şirketlerin e
lindeki nakil Yaaıtalannda fiatlar paha. 
bdır, huıuıi aenneyeye henüz iıteclili· 
niz zihniyeti •• mediliniz için. .. 

Senenin berhanai bir süaüncle, Tür
kiye'nin bir tarafında yaz, bir tarafm. 
da kıı, bir tarafında bahar vardır. Va
tandqa ildimlerimizden gönlünün ve 
ıihatinin dilediii kadar faydalanmuı • 
na imkla •.-meliyiz. ... 
~····••?dl 

Model milyoner~ 

Oscar WiJde'io hu güzel hikl
yesfnfn ıon kıımı 7 lncf sayfa
daki hikaye sütunumuzdadır. 

UYOB s a oo a anu:nu oane oa iJQll 
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ld ğunu pek ala biliyordu. Fakat 
O, bunların göl~e ~ . u her eye rağmen te1bit edip 
ölilnün hareketsızlığı . . ' na daha dikkatli baktı. 

Ali Ruhi keadinden keçerek mırıldandı: 
- Fakat, dedi, ya eter ölaiemi11e ! ... 
Bedri omuzlarını silkerek Umidıiz bir fCkilde cevab 

mu9lardı. Ceıed tabuta girmişti. Herkes o kadar atlı
yordu ki, Ali Ruhi bu kadar göz yatının ancak bir ö
lünün arkasından dökulebileceğine kanaat getirmiıtl. 
. Havanın o dilnkU sıcaklığı geçmişti. Her taraf bu
lutlarla kapannııftı. Birdenbire her yer sim ıiy&h ke
fıildi. Milthi§ bir yağmur bardaktan boşanırcasına ya
lıyor, gök gürlilyor, timtekler ıiyah bulutları yırtı
yordu. Taze bir toprak kokuau tıpkı bir öd atacı eibi 
kokuyordu. Bu vaziyet içinde cenazeyi kaldırmanın 
imkinı yoktu. Yağmuru beklemek lizımdı. Fakat sağ
nağın ardı arkası keıilmemitti. Bu yağmurda .zaten ne 
cenaze otomobili ne de imam s8kUp gelemezdi. Aklı o
lanın dı,arı çıkamıyacağı bir hava vardı. Belki mezar 
kazıcılar bile kulübelerinden ayrılamazlardı. 

- Hadi dediler. Sis biraz dlnleninb. Bitab bir hal· 
de.iniz. Bedri artık kendini onlara terketmlfti. 

kl karınak ıçın, o 
mantıkı ha ı çı . aslandı. Ölünün beyaz elle-
Eğilirken, yatağa liafıfç~ Y

11 
• in yanında idi. Elleri-

h kendı e erın . 
ri dışarıda, emen - . . Az kalsrn, yanm•t gıbi bay-
ni onun ellerine degdır~ı. . . . lleri gibi ılık ve yu
kıracaktı. Ölünün ellerı, dırı.nıTn ek bu elleri tuttu. 

. "b" lmu!:tU e rar 
muııaktı. Deh gı ı 0 

T • k emet O'Öıtermeden 
• · h · bir mu av • 

Kol, kendi hareketıne ıç lmı• bir adamın e-
. . .. tı' Bıraktı. Kol ve el bayı s 
ıtaat etın•:r • 
li ve kolu gibi düştü. . 

.. kaek aeıle ıöy lendı: Sonra yu 

••- Acaba? antğe dilştüğilnli his ediyordu. i 
Yavaş yavaf ~ y Yarın da cenaze meras -

··1 dıyse arın.. . ··1 "-Ya o me ··· . d" , Çünkü belkı o -F kat ya ölme ıyse. ... . 
mi yapılaca.k: a öı.memiftir. Bir saniye iç.inde ~ı~ı 
memiş olabılır .. :. ündü. Fakat bununla alay etmek ıçın 
hezeyanlarını d~ . in önünde cereyan eden bu kor-
du ·· ·· du Gozlerın bem-9unuyor : ında böyle bir hezeyanın ne e 
kunç hidisenın yan 

.. d"? miyeti olabılır ı 
da mııın ?... . • . hi _ 

- Sen bura ıdan içeri girmıştı. Alı Ru o 
Bedri yarı açık kapf rketmemişti bile. Bedri karııı

. ·~· i ideta a 
nun gırdı&ın . dik ayakta duruyordu. 
nın yanında dım . d d. 

. d ~ i ınedı 1 e ı. 
- Hıç eg ş b verdi· 
Ali Ruhi derhal cev~ arib, ·sonra <lemin merak et

dedi Bu ço g 
- Evet, · l gayet yumuşak l 

tim de baktım: l{o u 

Bedri: d onun farkına vardı. Soylen-
cd · t]oktor a 

- Evet, d ı, . eıni'de ekseriya böyle olurmut. 
diğine göre septıs dild etti. Sonra gayet yavaı ıesle, 

Bir müddet tered 

utanarak sordu: d yınuyor musun? 
- Hiç bir kokU u dı 
Ali 'Ruhi batını sall~a da öyle gibi gelmittl. Bir 
_ Odaya girerken saklayacağım. 

b altı ıaat i ? de bunu daha et kadtr bekletm yol"lun 

N·çı"n hi"' olmaz•• ak~ . Doktor israr etti: 
- ı s 8 ıerııııtım. 
- Sana evelce de ı fy t IM!yler karıııında kalırız. 

. - çok ec r 
eğer bekletırse~, delil aıi 'I 
Ye en fenaaı da bU 

verdi: 
- Deli miıin? e 
O .zamandanberi, nki fikri ubitinden kurtulamıya

rak, onu ikna etmeğe saJııtı. ş.lmdiye kadar kaç kitinin 
böyle ölü gömUldilğünü anlatarak bir çok korkunç mi
aaller zikretti. Doktor Daverin, gizli hayat hakkında 
ileri ıilrdüiü delilleri anlattı. Ve nihayet, bu ölü vü
cudunun ne kadar yumutak oldufunu, ve yUzilndeki 
hatların bile kaybolmadığını izah ett~ Adeta yalvarı
yordu: 

- Yarm akşama kadar beklet 1 sonra içine bir şüphe 
girip de azab duyaca&ına bu daha iyidir. İnan bana, bu 
şilphe kadar fect bir şey yoktur. Fakat ya ölmemişse, 
ya onu diri diri tabuta koyarsan 1 

Tiril tiril titriyordu. Bedri bir iskemlenin üzerine 
yığılmıttı. Bafını iki elleri aruma almış tekrar edi-

yordu: ı 
_ Sen delisin 1 •••• 

Sonra ilive etti : 

_ Bu gece hiç bir ICY yimcdin. Mutfağa kadar git 
de bir çay iç bari. Çay mangalın kenarında ... 

öUiniln kı.z kardeıleri aabahleyin ıaat yedi treniyle 
geldiler. Ve onların hıçkırıklar ve haykırıflarla odaya 
girifleri yeni bir istirabın ba9langıcı oldu. 
MUteınadiyen sual ıoruyarlardı. Ve bu ıualler tabut 

kelimesine kadar Bedriyi ifPl etmiıtl. 
Nihayet ölü yıkayıcı kadınlar odaya &irdiler. İki kız 

kardet Bedriyi od~n~n öbür klSıeıine ıötUrdüler. Son
ra kilçilk rııendillerını burunlarına gözlerine dıkayarak 
tekrar ağlamağa başlad~lar. 

Ali Ruhi tekrar Bedrıye yaklqmıftı: 

_ Sana çok rica ederiııı, dedi. Daha henil.z vakit 
varken onları geri gönder. Hiç olmuaa ikindiye kadar 
beklet ı Hadi söyle bakalım. 

_Hadi be ıen de! budala mısın? .•. 
Bedri o kadar tiddetli bağırmıştı ki, iki kız kardet. 

ne oldufunu anlamak için birdenbire hı~kırıklarını 
keıtiler. Fakat iki adam da bu eanada tamamiyle ıuı-

Cenazeyi tabut içinde bekletmeğe karar verdiler. 
Bütün kuru kalabalığı savdılar. Belki ikindi vakti kal
dıracaklardı. Ve dört kişi tabutun başında beklemeğe 
başladılar. 

Fakat iki kız kardef bitaıbtı. Gece uzun bir tren yol
culuğu yapmışlardı. Hem yorgunluktan,, hem de iıti
rabtan ayakta duracak halleri yoktu. Bedri ikisine de 
yan odadaki tczlongda hiç olmazsa bir müddet is
tirahat etmelerini ıöyledi. Fakat kız kardeılcr bir 
tilrlil ayrılmıyorlardı. Bedri aesi kısılmıt bir vazi
yette belki onuncu defa olarak 10n haftanın feci daki
kalarını anlatıyordu. Birden.bire ıustu ve kulak kesil
di: 

- Duydun mu? ... 
İki kı.z kardetden biri cevab verdi : 
- Daima bu olurmuf. Ekseriya tabuttan bir gilrilltii 

akaedemıi, ... Ha ne diyordunuz .. Sonra? 

Fakat Bedri ıuamuı ve tekrar kulak kesilmi§ti. 

* Yafmur bir ıcl halini almıftı. Sokaklardan ldeta ne-
hirler akıyordu. Cenazeyi kaldırmanın imklnı yoktu. 
Çarcıiz gece de bekleteceklerdi. Zaten evlerinin yolu 
haftan bap çamurdu. Buradan artık hiç bir araba IÖ
kemezdi. 

Ali Ruhinin dediği olm'lttu. Fakat cenaze tabut i
çinde bekliyordu. Hiç olmazsa tabuttan çıkarılu idi 1 •• 

!Gece, ilci kı.z kardeı, Bedriyi kolunm:ı tuttular ve l
çerikl odaya ı<StUrdWer. 

AH Ruhi de fect bir vaziyette idl. O da yandaki o. 
daya ıitti. Ve bir divanın üzerine yılıldı. 

Yatmur devam ediyordu. Şimfeklerin ardı ark111 
kesilmiyor, mütemadiyen eök eilrlilyordu. 

Uyku ne de korkunç bir fCkilde bMtırmıttrl 

Şiddetli bir aanıntı ile uyanmı,ıı. Birili yakaıına 
sarılmıf, gırtlağını sıkmafa uğrafıyordu. Ali Ruhi, 
şafatın ilk ııııltları arasında Bedriyi farketmişti. A ... 
damdan yakasını ııyırıp da onu birdenbire kartıki kol· 
tuğun üzerine fırlattıktan 10nra haykırdı: 

- Ne .• ? Ne var? ..• 
Bedri hiddetten kudunnuf bir vaziyette bağmyor

eu: 
- Ne mi var? ... Ne mi? Ne idi o delice martaval• 

ların yok bilmem "ölmemi,.e" yok bilmem "diri diri 
gömenen l" ah niçin bu ıözlerini bir yumrukla bofazı
na tıkamadım. Hırsız 1 ••• Bu kadını benden çaldın 1 kaba
hat benim 1 o hayatta iken sana ne yapmıf8a ben de sa· 
na onu yapacaktmı Ne derneğe gidip sana haber 
verdim. Ne derneğe seni çağırdım .. Ah abdal kafam! ah 
abdal kafam 1 ••• bırakacaktın, yüzüne bakmıyacaktın r 
aelim bile vermiyccektin ! menhus adam 1.. hırsız a• 
daml .... 

Bunu bir yığın küfür daha takib etti. Bağırıyor, o
nu yakuından tutup sarsıyordu. Nerede ise tekrar bo
ğazına aarılacak ve onu bir hamlede boğacaktı ı 

Ali Ruhi 13prmıf bir vaziyette idi; hiç bir cevab 
vermiyor yalnız, 

- Ne var? ne oldu sana böyle, delirdin mi? diye ıo
ruyordu. Ali Ruhi cebinden bir kerpeten çıkardı. ve 
talladı: 

- İfte 1 diye haykırdı 1 itte ı_, 

Sonra gene bağırarak illvc etti: 

- Açtım 1 •• tabutu açtım 1 aman yarabbi o ne müthiı 
manzara idi. O ne milthit manzara idi ı Sonra birdenbi
re yere yııfıldı. Kerpeten tahtaların üzerine dütmüt
til I Yumruklarını gözlerine sokuyor, o gördüğil müt
hi9 manaaranın blerini ezmek iıtiyordu. 
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u rddan resimler 
1 Havza bir kaphca 

şehridir 
Gaziantepte bir kamyon 

Bir kamyon devrildi 
iki kiti ezilerek öldü 

Havza, (Hususi) - Samsuna 83 
kilometrelik muntazam bir ı;ose ile 
bağlı bulunan Havza, bilhassa kaplı-
caları, içme suları ve yazın binlerce 

' hasta ve sağlam ziyaretçiye bir şifa 
... kaynağı ve bir sayfiye şehri olmasiy
.'\ le meşhurdur. 

Bu güzelliği, yazın memleket ha
vasını serinlten ve tabii y~illiği ile °' şenlendiren iki tarafındaki - k.or.ula
rm mevcudiyeti tamamlar. -

Kasabanın intizam ve temizlig"i ek-

Vilôyet meclisi toplandı 

\ 
Bir senede kaı klıl evlendi 1 

seriyctle modern bir bale konan bi-
naları ile çok cazip bir manzara gös- ' 
terir. Şehrin temizleme işlerine, otel 
ve kahvelerin temizliğine biiyilk bir 
ehemiyet verilmektedir. Samsun şo
sesının başlangıcından ~!ayarak 

kaplıcalara doğru giden şose söküle
rek 300 metresi parke ve 200 metrelik 
kısmı da adi kaldırım ile döşenmiş
tir. Şehrin elektriklenmesi te~ebbüs
leri de neticelenmek üzeredir. Önü
müzdeki cumhuriyet bayramına ka
dar havzanın elektriğe kavuşacağı an
laşılmaktadır. Belediye, beş yıllık 
pl§n mucibince mezbaha, sebze hali, 
çocuk bahçesi, park, Havza deresinin 
temizlenmesi, itfaiye teşkilatı vücu
da getirilmesi, ıehrin ağaçlandırıl
ması işlerini de tahakkuk ettirmek 
üzeredir. 

Gazianteb rJİliiyet m eclisi azaları bir arada 

Gaziaınteb, (Hususi Muhabir imizden) - Geçen gün Fevzİpa· 
şa - Anteb yolunda feci ve mülhit bir kamyon kazası olmuıtur. 
Hadise §udur : 

770 kilometrelik bir sahayı i~gal 
eden Havza kazasmm 75 köyü var. 
Köylerin başlıca istihsal ve geçim va
sıtası hububattır. Burada her nevi hu· 
bubat ve şeker pancarı yetişmektedir. 

Sinop limanı 
Kara denizde 

• en emın 
bocahyan gemilerin 
bir iltica yeridir. 

1 F evzİpafadan Antebe gel• 
mekte olan ve Antebli şoför 
Me hmedin idaresinde bulunan 
kamyon yolda büyük müşküller· 
ler le kartılatmııtır. 

Çünkü son günlerde yağan yağ• 
murlar, yollan bir çamur deryası ha~ 
tine sokmuştu. Kamyon yollarda mü• 
temadiyen kayıyor frenler tutmuyor
du. Bu esnada şöför Mebmed bir vi• 
rajdan dönerken otomobil kaymış ve 
yolun solundaki çukura yuvarlanmış
tır. Bu ani devrilme pek feci olmuf 
şöförle muavini ve yolculardan bir 
kısmı kamyonun altında kalmıştır. 

Faciada şöför Mehmedle mua.vinl 
Cuma. kamyonun altında ezilerek öl
müşlerdir. Yolculardan iki kişi de el
lerinden ve başlarından yaralanmı~ 
}ardır . 

Evlenenler, bo~nlar :ıt 
••P J ••• •3••••• ':I""._,. __ •• _ • - .__J -

Konyada bir Selçuk türbesinin nefis kapısı 
rinde 617 çift evlenmiştir, bunların 
328 çifti köylü 289 çifti şehirlidir. 

Ayni sene içinde şehrimiz ve köyle· 
rinde 27 çift boşanmıştır. 

MEMLEKETIEN MANZARALAR SAFRADA 

Vona limanı karadenizin 
bir can kurtaranıdır ! 

.... 

Vona kasabasından bir görünüş. 

Ordu, (Hususi) - ''Vona" yı yabancılar tammaz bile. 
Karadenizlilerin ise en iyi tanıdıklan yer burasıdır. Çünkü 

''Vona" Karadenizlilerin en candan bir dostu ve Karadenizin 
hırçın dalgalarının en sakin bir köşesidir. • 
Yalçın su dağlarının ulaşamadığı f 

yerlerden birisi, belki de biriciği 1 
"Vona" dır. Buradaki tabii liman ger

çek görülmeğe değer bir coğrafya hu

susiyetine maliktir. En hırçın dalga
ların ani olarak sütliman kesildiği 

bir yer görmek isterseniz ''Vona" ya 
bakınız. Burada iki burun arasında 

öyle bir hudud vardır ki bu sanki 
keskin bir hançerdir. En korkunç ve 

haşin dalga burada ikiye bölünür ve 

on metre ileri bile geçemez. Tabiatin 
zarif ve garip bir cilvesi. 

En büyük fırtınalarda en ümidsiz 
zamanlarda "Vona" yüzlerce can kur
tarmıştır. Her vakit bu hizmeti göre
cektir de. Küçücük çevresi bunun 
için çok mühimdir. Kendisine gelince 
"Vona" küçücük bir kasabadır. Fakat 
bu miniminili ğin içinde çok güzel
likler yaşar. "Tabiat" burada da cö
mert davranmıştır. Her yanı iç açar. 
Ordu gibi birçok büyük şehirlerden 
buraya gelen gezgincilerin sayısı az 
değildir. 

'Vona"' lılar misafirseverdir de. 
Gelenleri tam bir nezaketle karşılar-

Sivas çimento 
fabrikası 

Sıvas, (Hususi) - Şehrimizde yapı
lacak olan çimento fabrikasının arsası 
üzerinde gerekli incelemelerde bulun
mak üzere mühendis B. Celil ve arka
daşları gelmiş ve işe başlamışlardır. 
Alınan malümata göre memur ve iş

çiler için 300 kadar evle tam teşkilatlı 
büyük bir ilk okul kurağı yapılacak ve 
çimento nakliyatı havai hatlarla ola
caktır. 

Sivas' da balo 
Sıvas, (Hususi) - Kızılay menfaa

tine askeri salonda verilen balo çok 
neşeli geçmiştir. 

lar. "Vona" deyip geçmemelidir. Bli
tün dünyada elim akisler uyandırabi
lecek en müthiş faciaların bir çoğu
nun önüne geçen bu miniminicik ka
sabadır. 

Bir yang ın ve bir inhidam 
Bafra, (Hususi) - Belediyenin bu 

yaz yaptırdığı pazar yeri, çıkan §ıid
detli fırtına neticesinde yıkılmıştır. 
Pazar yeri bir iskambil kağtdı gibi bir
denbire çöküvermiştir. Birkaç gün e
vel de Alaçam nahiyesinde bir yangın 
çıkmış, üç ahşap dükkanla nahiye hü
kümet konağı tamamen yanmıştır. 

Yangın gece yarısından sonra deri ve 
yün dolu bir dükkandan çıkmıştır. 
Yangın çıkar çıkmaz hükümet konağı 
ile telgrafhane derhal boşaltılmıştır. 

Gecenin üçünde çıkan yangın sabahın 
altı buçui:unda.,söndtirülmüştür. 

Sinob limanından bir görünüt 

Sivasta şayak fabrikası 
Srvas, (Hususi) - Vilayetimiz yün 

ve yapağı itibariyle çok zengindir ve 
Anadolunun tam merkezindedir. Şeh
rin bu hususiyeti ve bu ekonomik vazi
yetini göz önünde bulunduran vali, Sı
vasta bir şayak fabrikası açılmasmı te
min için alakadar makamlar nezdinde 
teşebbüslere girişmiştir, Bu teşebbü

sün tahakkuku bütün Sıvası sevindi
recektir. 

Siıl>p, (Hususi) - Tarihin bir çok 
muharebelerine şahit olan ve o şehitle
ri bağrında yaşatan Sinop gün geçtik
çe güzeııe,mektedir. 

Karadenizin korkunç dalgalan ara
sında ölümle pençeleşen gemi ve va
purlar ancak burada geniş bir nefes a
labilirler; en emin limana sahih olan 
bu şehirde muh~lit bir orta okul, üç 
tane ilk okul ve bundan baı;ka birçok 
köylerinde de köy okulları mevcuttur. 
Merkeze bağlı Karasu ve Kabalı nahi-

Çankırtda muhtelif ~ahımalar 

Çankırının BU depom ve belediyenin şehir koruğu 

Çankırı (Hususi) - Halkevimizin bütün kolları memnuniyet verici bir 
şekilde çalışmaktadırlar. İçtimai muavenet ve esirgeme kolları birleşerek 
ıehrin en güzel yerinde bir süt damlası açmıştır. Müessese açıldığı günden
beri 2141 çocuğu tedavi etmiş, 450 hasta muayene edilmiş, 90 kişiye parasız 

ilaç verilmiştir. 

Çankırı gençliğinin yetişmesi için ı tadır. Köylülerle sıkı temaslar yapıl
şehrin ortasında büyük stad kurulmak- makta, köylillere konferanalar veril-

yeleri Sinobun en mühim pazar mahal
leleridir. Sahilde Gerze, Ayancık ve 
dahilde Boyabat vilayetin üç kazası
dır. 

Sinob belli başlı ada, Kaleyazısı, 
Tersane ve Meydan kapı diye dört 
mahalleden teşekkül etmiştir ve her 
mahallenin de ayrı birer çarşısı var
dır; memleket geniş bir yarım adanın 
berzahında kurulmuş olduğu için dar 
ve uzun bir şekil gösterir; fakat bu 
şeklin yarısına yakın bir kısmı eski 
yangınlardan kalına boş araziden iba
rettir. Eski iki büyük yangın ve bun
dan iki sene evelki bir yangın da Sino
bu çok harab etmiştir. "Bu yangınlar
dan sonra belediye, oldukça büyük bir 
itfaiye grupu teşkil etmiştir." Köylü
nün en mühim iradı tütündür. Birçok 
kimseler yakın kazalardan Ayancığa 
gitmekte ve oradaki büyük kereste 
fabrikasında ufak bir ücret mukabi
linde çalışmaktadırlar. Bazen mevsi
minde balık da ticari bir rol oynarsa 
da, memlekete büyük bir kazanç sok
mamaktadır. Şehrin dışarda rağbet 
gören yegane bir ihraç eşyası varsa o 
da hapisanede inşa edilen, cevizden 
mamul ev e9yalarıdır. 

Sinobun hapishanesi Türkiyenin en 
biiyilk hapishaneleri arasındadır ve 
başka memleketlerden ağır hapisliler 
buraya naklolunur. Şimdi inşa edil

mekte olan bir tevkifhane de ilave olu
nursa içerisi ufak bir şehri andıracak-

mektedir. Şehrimizin en güzel yerinde 
büyük bir halkevi yapılacaktır. Bu bi
na 45 bin liraya çıkacaktır. Yakında 
eksiltmeye konacaktır. 

J' iliiyeı m ecUsi 

Vil~yet umumi meclisinin toplantı· 
lan ve kararları şehrimizde alaka ile 
takib edilmektedir. Büdce vaziyeti Ü· 
zerinde tetkikler ve münakaşalar ya
pılmaktadır. 

938 yılının tahmin edilen varidatı 
448321 liradır. Buna mukabil Nafıa, 
Maarif, Sıhat ve Ziraat dairelerinin 
verdikleri teklif büdceleri 761000 lira 
tutuyor. Vilayet daimi encü.rn,,.ni, tek
lif büdcelerini kısarak bir çok taleb
leri reddetmiş ve büdceyi muhammen 
varidata uydurarak meclise vermiştir. 

500 kilometreden fazla bir kara yo• 
lu şebekesinin, biri 75 yataklı diğeri 
25 yataklı iki hastahane ile 8614 mev
cudlu 76 ilk okulun bu dar büdce ile 
idaresi ve bundan başka diğer imar 
işlerine de mühim bir hisse ayrılması 
zarureti karşısında yeni varidat men
baları bulmak icab etmektedir. 

Türkiyemizin elli bir bin nüfuslu 
belli başlı şehirlerinden biri olan 
Gaziantepte yeni bir mekteb binası

nın bulunmamaar, lise de dahil oldu
ğu halde hemen bütün ilk okulların 
evlerden tadil edilmiş binalarda ba
rınmış olması mektebdliğe ve yeni 
mekteb binaları inşasına lüzum gös
termektedir. 

Mahalli idarelerden beklenilen gü
zel işleri başarmak ve memleketi bir 
an evvel umrana kavuşturmak için 
her halde hususi idarelere yeni gelir 
kaynakları bulmak ve bu suretle bu 
teşekkülleri kuvvetlendirmek gerek
tir. Bunun için yeni teşebbüsler ya
pılmaktadır. 

tır. 

Şehrin asıl kısmını içine alan ve sağ

lamlığını şimdi de muhafaza eden bir 
kale, bir kilometre uzunluğunda bir 
tünel, Alaettin Keykubat tarafından 
inşa ettirilmiş bir cami ve buna benzer 
birçok eserlerle beraber tarihi kıyme
ti itibariyle pek zengin olan bir de mü
ze vardır. Şehrin eğlenti yerleri de 
pek çoktur; bilhassa yazın limanda 
sandal safası doyulamıyacak zevkler
dendir. Denize bakan çocuk bahçesi 
voleybol sahası güzel bir park yakı
nında vali konağı, spor kulüp binası, 
elektrik fabrikası hep bir arada eğlen
ti yerini te~kil ederler. 

Yeni tetekkül eden spor kulübümüz 
da faaliyete geçmiş ve muntazam ek
seraizlere ~lamıttır. - N. Özgül 
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Model milyoner NÖBETÇl ECZANELEP 
Pazar lıtıınbul ecıancsi 
Pazarteıl Merkez .. 
Salı Ankara " 

Yazan: Oscar Wilde -2- Çef)İren: Nurettin Artam 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pereenıbe Halk ve Sakarya " 

İhtiyar dilenci, Trevor'un dıtarı 
çıkmasından faydalanarak arkasın
da bulunan tahta sıraya oturmuştu; 
dinleniyordu Adamcağız o kadar 
bitkin ve sefil görünüyordu ki Hug
hie on acımaktan kendini alama
dı ve yanında ne kadar para bul~ 
duğunu nn)ayabilmek için ceple~i" 
yokladı. Bütün parası bir lir~ 1 e 
bir kaç bakır a.ikkeden ibaretti. 

Kendi kendine : d d" 
- Zavallı yoksul ihtiyar, e 1

' 

onun buna ihtiyacı benden fazladır. 
Fakat bana da iki hafta arabaya 

binmek yok. . .. ki 
B .. 1 d"" .. rek atalyenın ote oy e U§Une • ı· 

bafına kadar gitti ve elindekı ırayı 
dilencinin eline sıkıttırdı. 

İhtiyar adıım knnıldand~ ve .. k~ 
dudaklarının kennrmda hır gülum-
aeyi§ belirerek : . 

- Teıekkür ederim efcndun, de-

di, teıekkür ederim. • • 
Sonra Trevor gerı çekıldı ve Hu~-

hie yapmı§ olduğu iıten dolayı bı
raz kızarnrak atelyeden ayrıldı, 
gitti. Gününü Jaura ile geçirdi; Y.a~
tığı iSTaf iç.in güzelce bir a~ar .~ıt
ti ve nihayet evine yayan don~~: 

- ·· yuruye Geceleyin gene yuruye 
Pal tte kulübüne gitti. Trevor ora
da idi ve tek batına oturmuş, beyaz 
Ren tarabı içiyordu. 

Delikanlı bir cigara yakarak 

_ Ay Alan, de~i, n9:sıl tablo~ 
tamamiyle bitirdinız mı bakalım • 
dedi. 

TrcvoT: . . 
_ Bitti de çerçevelend1 bıle ço-

cuğum, diye cevab verdi, f~kat sen 
de birisinin kalbini fethetmıf old;:· 
Seni gören ihtjyar model şana • -

yılını§. Senin hnkkmda bü~ bıl
diklerimi kendisine söylemege me;· 
bur kaldım. Kim olduğ~~· nere .e 
oturduğunu, nereden gel~ı:_ı~ • geldı
~ · · ı um·· idler besledıgmı ... 
gını, nası 

_ Sevgili Alan, diye bağırdı Hug
h" .. le ise ihtimal ki eve dönerken 

ıe, oyyolumun üstünde beni bekler 
onu .. h . • 
buJacağmı. Fakat §UP csız,. ıuz. ~-
ka ediyoraunuz. Zavallı &e!ıl ~ti-

:ar ! Ona bir iylik etmek ısterdım. 
byle nıyorum ki bir insanm b_u 
kadar acfil olması d korkunç bır 
§eydir. Evde bir yığm eski elbisele
rim var. N dersiniz, bunlan versem 
alır ıru ? Çünkü üzerinde çulu pa
ram parça dökülüyordu. 

_ Fakat üzerinde ne güzel du
du dedi Trcvor, taı çatlas.a o-ruyor , . • d 5 

fr kh bir resmmı yapar ıın. a-
bun a . . .. ·· be-ksulluk gıbı gorunen JeY, 
na yo _.:J b" •tore5k manza-• :z:anınua ır pı 
nım na ) beraber, senin tekli-
radır. Bunun a .. , 
fini kendisine aoyledıın. 

Hughie gayet ciddi : 

d • · ressamlar kalb
- Alan. de ı, aız 

"mz ad.amlnrsmız. rd" 
vab ve ı 

Terevor cc. . kalbi kafasıdır. 
- Bir artıstı~ . i imiz dünyayı 

B d batk bızım 1 b·tdi w • -

un an - "b" almaktır, ı ıı 
gördüğümuz gı ıck ,değil. A cha
niz gibi ııılah clm 

cun on nitier. kal m Laura • ne a-
Şimdi söyle ba 1 onunla da 

lemde ? thti!ar ~~e~ar oldu. 
'derinden derıne a a a kendisine 

- Yoksa ondanda ını 

bahsettiniz ? ş· d" 0 katı yü-
- Tabii ettim. . ım1• 1 

L;ura'yt ve 
-'-•! alb acvım ı 
n:&ll ayı, • . de biliyor. 
10.000 lira hi~iı':caı:ı dilenciye be-

- Demek, ıh~':a • • M)yledi
nim bütün hususa ıılerımı 
niz, öyle mi ? h. bağı-

H h
• ~ızannı§, kızınıı , ug ıe, .. 

rıyordu. • ek dedi ki 
~r· ıyer Tırevor gu uıns .. bu senin ih-

s ·r çocugum. - evgı ı . • dedig" İn adam, 
• d dılençı o tiyar a am . adamıdır. , 

'A en zengın .... 
vrupanın ---Lsızın yann, butun 

hesablannı sarflfllU'"b·t· Her Avrupa 
t ııla ı ır. Al Londrayı sa ın b" r evi vardır; -

paytahlında ayrı ıre ek yer ve 
. . de yem 

tın tabaklar ıçın harbe ginnek-
eğer isterse Rusyayı 

b... ? ten alrkoya 1 ır. - lüyorsunuz · 
- Yarabbi, neler &OY 

dedi Hughie. d·-·m ~u dedi 
Söylemek iste ıgı cirdüğün 

.. atclyedc g d" 
Trevor, bugun Hıuısberg ı 
"h . danı Baron . d 
ı tıyar a . ok yakın bır 

1 
°~-

kendisi benırn .. ç bütün eser en, 
tumdur; yaptıgıın Biraz önce ba~a 
tabloları satı~ ah~. k yafetinde bır 
kendisinin dılenÇt .ı • siparit ver-

nı ıç,ın 
portresini yapma 
rnişti. UI ? La fantaisie 

Que voule:e - vo 
d'un millionnaire 1 .. ı·ye)İrn ki 0 

d ıoY 1 
- •• Fa'knt §UDU a k güzel görunu-

çuvallan içinde ço benim çuUarı
yordu. Daha doğrU5U )ar beniın 1s-

~nk- bun , lb" ının içinde; çu u .. eski bir e ı-
panyada satm aldığılll 
&eydi. diye l)ağır~ı 

- Baron Hausbeı::l ben ona hır 
Hughie, aman yara 1 

lira sadaka verdim... ledikten sonra 
Delikanlı ~u~u soY ınahcUP bir 

yaptığı i§i duıunerek 

Cuma Ege eczaneıi 
halde koltuğun içine gömüldü. Cumartesi Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

- Ona bir lira verdin ha 1 diye 
bağırdı Trevor ve yükaek &esle gül
mcğe bntladı, ziz çocuğmn, bir da
ha onu göremc:r:ain. Son allaire 
C'eıt l'argcnt des autrea. 

HALK ve YENi SİNEMALARDA 
MATlNELER 

Hergün 
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 

Hughie küskün küAkün dedi ki · 
- Her halde bunu bana &Öyliye

bilirdiniz ve beni böyle ahmakça bir 
iJ görmekten alrkayabilirdiniz. 

_ Peki ama, aenin böyle durup 
dururken sadaka dağıtmağa kal
kıtacağm nereden aklıma. &:~lirdi_! 
Senin güzel bir kız modelı .~pece~ı-

21.00 
Pazar ve cumartesi günlerinden ba§ka 
H A L K sincmıwnda bercün hallı: 
matineleri: 12.15 

Avusturya Almanyaya 
kolaylıkla baş eğmiyecek 

ni dütünebilirdim, f~kat boyle J~
kin bir adama bir lıra verece~, 
AIJah bilirya, aklımdan geçmezdı 1 
Sonra, bugün ben kimseyi evime.~~
bul edecek değildim; sen geldıgm 
zaman da Hau.&berg'in kim olduğu-

.. )emcmden h~lanıp hoşlanmı-
nu soy d" BT un-
acağını dn bilemez ım. ı ıyon 

Y ı• d w•ıd• ki tnm ciyim 1 egı J. 

Film deiiGMe g{lnleri: Pazartesi ve Cuma 
LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yancın ibban: 1521. - Telefon mliracaat 
!ichir: 1023 - 1024. - Şchirlerara11: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havepzı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mcr jeri Şehir Anba
rı: 3705. - Takıi Telefon numaralan: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civan: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbnııı Bi~im takıi: 2323 -
Havuzbası: Birlik taksı: 2333 - Çankırı 
caddesi, Uluı takıl: 1291. 

OTOBUSLERİN 1 1 k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah 
llk 

Hughie : 
_ Kim bilir, benim hakkımda. ne Ulus M. dıın K. dere'ye 

tuhaf §eyler düıünınüttür ! ded1. K. dere'dcn Ulus M. na 

ıef er 
6.45 
7.15 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

_ Hiç de öyle değil. Sen aynlrp 
gittikten sonr çok keyifli idi. K~
d.i kendine gülüyor ve kuru ellen
ni birbirine uğ~turuyordu Önce se
ninle neden bu derece alakalandığı
nı anlıyamamıttım ö fakat timdi 
anlıyorum. Her halde Hughie, sa.na 
bu lirayı geri verecek, her altı ayda 
bir de faizini gönderecek, b~ndan 
yemekten sonra anlatılacak bır ser
maye hikayesi çıkaracaktır. 

Hughic homurdandı : 
Ben talisiz bir teytanım. Yapa

cağım en iyi i§, hemen gidip yat
maktır. Her halde ziz ~.1~ bun
d n kimııeye bahııetıncmclisınız. On
d:O ıonra sokııkta kimsenin yüzüne ba-

kamam. 
_ Saçmalıyorsun. Hal~~ b~ ha

reketin senin ruhundakı maa.nıyet
perverlik tarafına kaydolunacak 
yüksek bir delildir, Hughie hem~ 
kaçıp gitme. Bir cigara daha ıç 
Lauradan dilediğin kadar bahsede
bilirsin. 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankayn'dln Ulus M. na 7.10 23.30 

Ulus M. dan :Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Ulus. M. na 8.00 20.30 

Ulu M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Ulus M, dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Uluıı M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 20.30 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Cebeci'den A._ fabl. ra 6.30 -
As. fabl. dan Cebeci'ye - 17.15 
Yeniı;chir'den Ulus M. nn - 7.10 
S. pazar'ndan Akköpril'yc 6.30 7.15 
Akköp,Jii'den S. pazarı'na - 9.45 

1enişchir, İstasyon ve Bakanlıklara 
Ulus M. dan YeniGchir'e 7.00 -

her ıaatı be ccce muntazam seferler 
birer uat aonm baslar. 
Akşamlan Ulus meydanından Yeni

ıehlr'e ve Yenlı;ehir'dcn Ulus meydanına 
gidecek otobUslerin hareket saatleri, sine
maların datılıt saatlerine tibidir. 

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

TREN SAATLERİ 
Fakat Hughie, daha fazla dura

madı; canı fena halde aıkılarak e- Haydarpaljaya 

vi.nin yolunu tuHu. O kulübden ay-

: Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.45 
de (salı, pcrscmbe, cu
martesi Toros sürat.) nlırken Alan Trevor, kahkahadan 

kmlıyol"dU. Samsun hattına ; Hergiin 9.35 (KaJ'le
ri, Sıvas, Amasya bo 
hıı.t üzerindedir). 

Ertesi aa.bnh kahvealtı ederken 
utak kendisine bir kart getirdi. Bu-
nÜn üzerinde fU kelimeler yazılı Diyarbakır hattı : Hercün 9.40 

15.00 
16.0S 

"d" Zon~ldak hattı : .. 
J 

1 
: Kırıkkaleye rayotobüı: .. 

oiMonsieur Gustave Naudin ele la 
part de le Baron Hawherg" G Ü N D E L J K 

Hughie, kendi kendine : • 
- Her halde özür dilemeğe gel- ... 

miştir ! diye dütündü ve utaia .~i
yaretçiyİ yukarıya çıkarmasını aoy-

Hicri - 136 
Zilhicce: 14 

s. n. 
Güneş: 6 54 

Ruıni - 1353 
Şubat:2 

S. D. 
Akeam: 17 43 

ledi. 
Altm gözlüklü, kır saçlı, yaşlı 

bir adam odaya girdi ve hafif bir 
fransız aksııniyle : 

_ Mösyö Erakine'c hitab etmek
le ıni müterrcf oluyorum 1 

Hughie reverans yaptı. 
- Ben Baron HauSberg tarafın 

dan geliyorum. Bııron .. - .. .. •. 
Hughie muhatıbının ~zunu kese-

rek: 
- - • ca ederim, efendim, kendile

rine en samimi tarziyelerimi arze
din ... diye kekeledi. 

ihtiyar efendi, gülünuiyerek : 
_ Baron bu mektubu .size v~~e

w b i memur etti. dedı ve mühurge en 
1 ·· bir zarf uzattı. . 
u fın üzerinde "Hugh Erskıne 

Zar .. ~erton'a ihtiyar bir dilen-
·ıe Laura ın d' .,, 
ı d .. w••n he ıyeıı yazı-
. tarafından ugu · 

CJ • • • • de de 10,000 liralık bır 
lı ıdı; ıçın 

k vardı. 
çe • aman Alan Trevor 

Evlendiklen z ' d--·· ye-t" ve Baron ugun 
aağdıçlrk el ı uk .. l di 

~ "nde bir nut &OY e . 
megı . 

Al da dedi kı : 
a~ r modeller, muhakkak-

- Mılyond~ d" . fakat hele model 
k• ok na ır ır, d" d. 

ı, ç I dah" na ır ır . 
milyonerler, on ar 

sırrı 

Nevyorktaki 
hürriyet heykelini 

Kimler )0<ıptı? Biiyiiklüğü, 

uzunlu iıı ne kadm~dır? 
ka{:tı mal o"1 ıt 

Nevyork lill)flnınm ağzında büyük 
bir heykel vardır ki buna "hürriyet 
heykeli" derler. Bu heykelin muhafa
zasına memur yüz asker vardır. 
Dünyanın her taı-afında şöhreti olan 

bu amerikan heykeli, amcrikahlar ta
rafından yapılmış değildir. Bunu 
fransızlar, vaktile, amerikalılarla o
lan dostluklarının bir armaganı ola
rak yaptırmışlardı. 

Bu fikir, ilk önce M. Labulaye'nin 
kafasında doğmuş o da dostu Fredri 
August Bartholdiye böyle bir eser 
yapması için ısrar etmiş, bu sanatkir 
da heykeli, annesini model yaparak 
vücuda getirmiştir. 

Bu heykel, son devirde yapılan 
heykellerin en uzunudur. Elinde tut
tuğu meşalenin ucundan yere kadar 
olan uzunluğu 305 kadem, 6 inçtir. 

Bu heykelin bilyüklüğu hakkında 

bir fikir edinebilmeniz için şunu 
söyliyelim ki bunun sağ kolunun i
çinde bir merdiven vardır. Meşalenin 
çevres· ise onbe kişiyi alacak kadar 
geniş bır balkondur, 

Sade heykel 100 ton ağırlındadır. 

Bu heykelin kendisi, kaide vesairesi 
fransızlara 120.000 ingiliz lirasına mal 
olmuştur. 

İzmir Enternasyonal 

Paris gazeteled, Hitler - Şuşnig mü
lakatı ile meşgul oluyorlar. 

Petit Parisien diyor ki: 
'"Görüşme Avusturya için fena ol

mamıştır. Viyana resmi mahafilinin 
nik:binliğini tamamiyle kabul etme
mekle beraber her halde, aksinin isba
tma kadar, şurasını iddia edebiliriz ki 
Avusturya, bazı ufak fedakarlıklar 
mukabilinde, Almanyadan istikbalinin 
teyiden tanınmasmı elde etmiştir. 
Şuşnig, Bcrchtesgaden"e tam zama
nında gitmiştir." 

sa ve İngilterenin orta Avrupada faal 
bir Avusturya iıtikUilinin müdafaası 
siyasetine başlamaları ile, işin altından 
çıkabilir.,, 

Macaristan 
Alnımı -Avıı turyll miina ebet

lcrinde teraldli 
H ükümetçi gazeteler: 
Bcrchtesgaden görüşmesinin, Al

manya ile Avusturya arasında yakında 
bir anlaşmazlığın patlıyacağı hakkın
daki fantezist şyialara bir nihayet ver
miş olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

B. llmlza'nm cyllhatten 
luıburi vardı 

"Jour gazetesi diyor ki: 
"Çekoslovakya başvekili Hodza Şuş· 

nig'in bu seyahatinden evelce haber
dar bulunmuştur. Hatta iki devlet ada
mının Tuna havzasında, Alman yaya ne 
gibi şeyler verilebileceği ve ne gibi 
~ylerin de vcrilemiyeceği bahsinde 
bile tamamiyle mutabık kalmış bulun
duklarını söylemektedir. Filhakika. A
vusturya meselesi, südet almanları me
selesinden ayrı tutulamaz. Sanıldığı

na göre, bütün "kütlara rağmen, bu 
keyfiyet, B. Hitleri dünkü görüşmele
rinde oldukça müşkül bir vaziyette bı
rakmıştır." 

Auu.~lllrya Almanya'ya 

'"'§ eğmiyor 
Epoque diyor ki: 
"Bir şey muhakkaktır, o da Şuşnıg'~ 

in bu Berchtesgaden seyahatinin bir 
canossa seyahati olmadığıdır. Şuşnig'
in alınan talebleri karşısında mutava
at edbileceğini sanmak bu yüksek dev
let adamını tanımamakt.ır. Dolfus'un 
halefi, memleketinin istiklalini tehli
keye koyacak her hangi bir şeyi mu
hakkak ki kabul etmemiştir." 

Fcdt1ldirlıklllr kar§ılıklı olmalı 
J umal diyor ki: 
Şuşnig, elini uzatmıf bir vaziyette 

Bcrchtesgaclcn'e gitmiftir. Kendisi, 
bazı fedald'irlıklarda bulunmağa hazır 

olduğu kadar diğer tarafdan bazı fe
dakarlıklar da almak arzusundadır. 
Akşam neşredilen tebliğe göre, hiç bir 
tarafdan hiç bir netice alınamamıştır. 
Gerek Almanya gerek Avusturya, ev
velki vaziyetlerini muhafaza etmekte
dir. Ne tehdid ne de niyaz, Avusturya 
hükümet reisini fikrinden döndüreme
miştir. Von Papen'in mahir siyaseti, 11 
temmuz anlasmalarına munzam bir an
laşma vücude getinneğe muvaffak ola
mamıştır. Seyahat, ancak eski vaziye
tin idamesi neticesine varmıştır. Bu 
vaziy(:tin nezaketi, her halde kimsenin 
gözünden kaçmamaktadır. 

JUwwlirıi Avıu.turyad(m unna
nıerı t'<ız geçti mi? 

Ocuvre diyor ki: 
"Şuşnigg ve Mildas, mühim bir mik

yasta İtalyanın alacağı hattı hareket
le aUikadar bulunan kararlarını müza
kere etmektedir. İtalya, Avusturyaya 
teminat verecek ve Hitler'e karşı mu
kavemet için Şuşnig"i el altından tak-
viye edecek mi? Viyanadaki umumi 

kanaat, bunu mümkün göstermekte
Musolini'nin Avusturyadan tamamiyle 
vazgeçmiş bulunmadığı tahmin olun
maktadır. Fakat eğer Musolini, Bitler 
ile tesanüd halinde bulunur ve Şuş
nig nezdinde Hitler'e kartı fedakarlık
larda bulurunak üzere ısrar ederse, aca
ba bu takdirde Avusturya başvekili 
nasıl hareket edecek? Bu takdirde de 
Şuşnigg'in cevabmı vermekte çok dü
şünccegi muhakkaktır. Bu cevab, mü
him mikyasta, orta Avrupada nazi par
tisinin tamamiyle galebeyi temin et
memesi için dünyanın diger kısımla
rından Şuşnıgg'c verJlecek maddi ve 
manevi muzaharete baghdır. Görülü
yor ki Avustu;ya vazıyctı, netıcenin 
çok yaklaştığı bir noktaya varmış gi
bidir.,, 

Avııstury<l, italyun - tzlnum bas
kısından sıyrıl11wğa uğnl§ıyor 

Populaire diyor ki: 

Pester llyod diyo rki: 
"Bu mühim hadise, Almanya - Avus

turya münasebatında iyiliğe doğru 

büyük bir terakki kaydedilmiş oldu
ğunu bildirmektedir." 

Magyarsag diyor ki: 
•"Bu mülakat, Almanyanın Avustur
ya hakkındaki siyasetinin değişeceği
ni ve şiddetleneceğini bildiren şayiala
ra en iyi bir tekzip teşkil eylemiştir." 

Romanya 
Yeni romen 1mbinesinin 

ı:<ızif «?Sİ 
Yeni romen hükilmetinin teşekkülü 

hakkında mütalealar erdeden "Samu
prava" gazetesi, şöyle diyor: 

"Bu hükümet, büyük bir vazife de
ruhte etmiştir. Zihinleri yatıştırmak, 

dahilde ve hariçte itimadı tesis etmek 
ve mali işlerde intizamı iade etmek. 
Bu hükümet, parlamentoya müracaat 
etmiyecek ve parlamentoya bağlı ohnı
yacaktır. Kıralm tam itimadına maz
har olan ve .kırahn millete hitaben neş
retmiş olduğu, beyannamede tavsif e
dildiği veçhile bir "siyasi mütareke" 
hükümcti olan bu hUkürnet, gayri mah
dud bir mühlet zarfında memlekette 
ve vaziyette istikrar huıule getirmek 
havayı tenvir etmek, millete hüküm
ranlık haklarını bahsedecek yeni bir 
kanunesast tanzimini teshil eylemek 
vazifesiyle mükelleftir." 

İngiltere 
1 ngiliz kabinesinde 
anlaşmazlık yok 

Bütün gazeteler, geçen haftaµ>
nunda dolaşmağa başlayan ve ~
berlayn ile Eden arasında ezcümle 
ingiliz - İtalyan görüşmelerinin yeni
den başlaması ve iki memleket ara
sında muhtemel bir anlaşmanın esas 
şartları üzerinde ihtilaf çıkmış oldu
ğunu bildiren şayiaları ehemiyetle 
mevzuubahs etmektedir. 

Gazetcleriıı fikirleri biribirine 
m.uhtdi/ 

Gazeteler, bu fikir ihtilaflarından 
bahsederken biribirinden çok ayn 
düşünceler ileri sürmektedir. Bir ta
raftan muhafazakar partiye mensub 
gazeteler, sol cenah gazeteleri ile bir
likte, bu şayiaların katiyen doğru ol
madığını ve bu şayialara şaşılmak la
zım geldiğini bildirmektedir, diğer 
taraftan "Daily Mail,. gibi müfrit mu
hafazakar gazeteler ise, bu haberin 
katiyen doğru olduğunu uildircn ye
ni makaleler yazmaktadır. 

Raşbak<1nla dı,; baham arasın
daki görii~birliği 

Daily Telegraph and Morning 
Post, diyor ki: 

''B. Eden söz söylediği zaman, 
şurası bilinmelidir ki, yalnız kendi 
namına değil fakat Başvekil namına 
da söz söyler. Siyasi meseleler üze
rinde ,ikisi arasında derin anlaşmaz
lıklar çıktrğr hakkındaki şayiaları bu 
gün yalnnlıyabilmekle büyük bir 
memnuniyet duymaktayız. B. Çem
berlayn ve B. Eden, ııon zamanlarda 
vukua gelen hiç bir hlldisenin halel
dar etmediği sıkı ve itimadlı bir iş
birliği halinde beraber çalışmakta
dır.,, 

ltal;ran 1azetelcrinin 
manevraları 

Daily Herald, diyor ki: 
"B. Eden aleyhindeki bu hücum

lar, nazarı dikkati cclbcdecek bir su
rette, italyan guctelerinin manevra
ları ile mutabakat halinde kendisini 
göstermiş ve öylece ilerlemekte bu
lunmuştur. Muhakknk ki bugün, ya 
gönlillülerin geri çekilmesi meselesi 
etrafındaki müzakerelerin heyeti u
mumiyesini bozmağıı yahut da bu mü
zakerelerden sırf faşizm için daha zi
yade kabul olunabilecek mahiyette 
neticeler çıkarmağa matuf bir manev
ra karşısında bulunuyoruz. B. Çem
berlayn, ufak bir öz ile bu manevra 
tamamiyle akim bırakılabilir. Başve
kildcn ricamız, bu sözü fenalık bü
yümeden evci söylemesidir.,. 

Kabinede deği iklik mi? 
Fakat diğer taraftan Daily Mail 

ise, evelce bildirdiği bu şayialar üze
rinde ısrar etmekte ve kabinede de
ğişikliklerin ne tarzda yapılacağı hak 
kında tafsilat dahi vermektedir. 

Cumartesi günkü yazısında B. E
den'in yakında kabineden çekileceği
ni bildiren "Dally Mail" in siyasi mu 
harriri, bugünkli yazısında diyor ki ı 

Deni::, lıcw<ı ve lwrb 
1KJkanlı1;Jarı 

"Bu değişmenin ne tarzda vukua 
geleceğine dair bugün tafsilat vere
bilecek vaziyetteyim. Sivil tayyareci
lik üzerinde tetkikat icra eden komis 
yon, bugünlerde, raporunu neşrcyle
yecektir. Bu raporda, ezcümle, sivil 
tayyareciliğin hava nezaretinden ay
rılarak ayrı bir nezaret halinde idare 
olunması tavsiye edilmektedir. Kabi
nede nazırlar arasında değişiklikler, 
bunun üzerine yapılacaktır. Bu ara
da, halen hava nazırı olan Swinsonun 
bahriye nezaretine, harbiye nazırı 
B. Hore-Bclisha hava nezaretine, B. 
Winston Churchill muhtemel olarak 
harbiye nezaretine getirilecektir. 

Uzun zamandanberi harici siyaset 
üzerinde nazırlar arasında mcvcud 
bulunan fikir ayrılıkları geçen hafta 
zarfında en son haddine vardıktan 
sonra. kabinede deği iklıkler yapıl
ması, bugün, çok kati bir ihtimal da· 
iresinc girmiştir.,. 

llitler ı·e """""ig ıebrike 
Juı/, /m:::;(mdıl"r 

Bcrchtesgadcn mülakatları halc.ldn
da tefsirlerde bulunan Time& gaıeteai 

ezcümle şöyle yazmaktadır: 
''Hitler ile Şuşnig memleketlerinin 

ihtiyaçlarını karşılıyan temmuz 1936 
tan1ıli alman - Avusturya itilafını teyid 
etmekle mensub oldukları milletlerin 
tebriklerini hakketmi terdir." 

Deyli Telegraf yaziyor: 
"Berchtesgaden mülakatının Avru

uayı teskin etmesi lazımdır. İngiltere 
A vusturyanın erbc.stçe muvafakat et
tiğini ve hiç bir cebir altında hareket 
etmediğini görmekten memnundur.'' 

lngiltere'nin i birliği llrzuıu 
Bu iki ga:r.ete, Eden'in cumartesl 

günü söylediği nutku hatırlatmakta ve 
İngiltercnin diğer milletlerle teşriki 
mesai etmek hususundaki arzusunu te
barüz ettirmektedirler. 

Times gazetesi şunları ilave et
mektedir: 

" Fakat bunun için mütekabil bir 
samimiyet lazımdır. 1919 da Almanya
dan koparılan bir taraflı imtiyazlar sul
hu temin edememi tir. Bir taraflı imti -
yazlar dünyada bugUn de bir kıymet i· 
fade edememektedirler.,, 

Bütün kumaşlar su 

geçmez hole gelecek 
İngiltere kimya enstitusünün beya

natına -göre artık yagmurlu havalarda 
muşamba, yagmurluk, empermeablar 
giymeye lüzum kalmıyacaktır. Çünkü 
bu enstitü Velan ismi verilen yeni bir 
madde ke fetmiştir ki bunu herhangi 
bir kumaşın üzerine sürmek suretile o
nu su geçmez bir hale getirmek müm
kün olacaktır. 

Bu madde, kumaşın nescini örtüp 
kapatmaktadır. 1 pekten, pamulCtan, 
yünden, ketenden ve suni ipekten sık 
dokunmuş kumaşlar, velanla muamele 
edildikleri takdirde önceden su geç -
mez bir hale gelmektedirler. 
. Seyrek örgülü ve tüylü kumaşlarda 
ıse yalnız üzerindeki suların dökül
mesi için ıslanan kumaşları bir silk
mek lazım gelmektedir. 

Dünkü çapraz kcJi~er:in 
halledilmit tekli 

Fuanna hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

"Şuğnigg, acaba alman - İtalya bas
kısından sıyrılabilecek mi? Muhakkak 
ki Şuşnigg, elinden geldiği kadar bu
na gayret edecektir. Yalnız bir taraf
tan Şuşnigg - Hitler diğer taraftan 
Şuşnigg - Musolini düellosunda kuv
vetler arasında çok fark vardır. Avus
turya, ancak nasyonal sosyalizme mu
kavemet için dahilde bütün demokrat 
kuvvetlerin bir araya gelmesi ve Fran-

News Chronicle, bu şayiaları mcv
zuubahs ettikten sonra diyor ki: 

"Çok yüksek bir makamdan aldı
ğımız malfimata göre, bütün şayiaları 
bugün yalanlıyabilmek vaziyetinde 
bulunuyoruz." 

V ela.nlanmış olan bir kumaş, yahud 
beyaz sofra örtiısu üzerine mıirekkeb 
de dökiılse leke bırakmamaktadır. 
Böyle bir kumaşın uzcrine dökülen 
herhangi bir mayi cıva damlası gibi 
yuvarlanmakta ve yere diışmektedir. 
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Berhtesgaden görüımesinin 
sebebi, bu yüzden çıkan 
anlaımazlığı gidenııekmiı 

Ziraat kongresine 
hazırhk 

(Başı ı. inci sayfada) 
tutulacaktır. 

Tütiin, üzüm, incir, palamud, fın
dık, portakal ve diğer rnah,sullerimi
zin, standardizasyon tiplerine uygun 
bir f"kilde istih.Sline itina gösterile-

(Başı 1 inci sayfada) 

zır olduğunu bildirmiştir. Fakat, buna 
mukabil, Hitler'den 20 şubatta irad e
deceği büyük nutukta 11 temmuz an -
)aşmasının esas gartlanru teşkil eden 
Avusturya istiktıni ve hakimiyeti ile 
Almanya'run Avu.1turya nazileri ile ala
kadar bulunmadığı keyfiyetlerine ıs

rarla temas etmesini taleb eylemigtir. 
Hitler ise, Avusturya nazilerinin vazi • 
yetini halletmek teşebbüsünli bizzat 
Şuşnig aldığı ve kabineyi naziler lehine 
genişlettiği takdirde, buna hazır bu -
lunduğunu bildirmiştir. 

lrl üliikatın sebebi: Gerginli.ği 
gidermek 

Aynı gazetenin Berlin muhabiri de 
diyor ki: 

" Berchtesgaden'de 11-7-1936 an
laşması esası üzerinde bir gerginlik iza
lesinin mevzuu bahis olmuş bulunduğu 
muhakkaktır. Bu bakımdan, Avuıtur -
ya başvekilinin, şimdiye kadar takib et
tiği dahili ve harici ıiyasette ciddi bir 
değişikliğe sebeb olacak tcahhütler al
dığı sarulınamaktadır. Bilakis, burada
ki umum! kanaat, daha ziyade, eğer fe
dakarlık yapılmış ise bunların Avus -
turya lehine olduğu merkezindedir." 

Berhtesgaden'de hiç bir 
neticeye varılamadı 

Bedin, 14 (A.A.) - Alman efkarı 
umumiyesinde muhafaza edilmekte o

lan sükuta rağmen, royter muhabiri -
nin iyi haber alan diplomatik mahafil
den öğrendiğine göre, Hitler ile Şuf
nig arumda müzakere edilen mesele
lerin genişliği ve ehemiyeti dolayısi -
le bütün hususatın kaqılıklı bir an
laşmaya varılması mümkün olmamış -
tır. Maamafih, yakında bütün mesele
ler üzerinde bir fikir beraberliğine 

varılacağı ümid edilmektedir. 

A.lman - A. vusturya meselesi cektir. Ziraat kongresi, bütün bu iş-
iki noktaya bağlı !erin yapılabilmesi için yurdun her 

yanında zirai teşekküller vücude ge-
Viyana, 14 (A.A.) - Avuıturya - tirilmesi hakkında kararlar alacaktır. 

Almanya m•s•l•sı'nı'n •u iki nokta Ü -
1 

'd ' ' ' • Zira! teşekküllerin ne suret e ı are 
zerinde toplandığı gittikçe daha bariz edileceği ve bu teşkilat ile zirai ha-
bir surette görünmektedir : yatımıza verilecek veche, husus! mü-

1 - B. Hitlerin 20 gubatta Rayt- tehassıa komisyonlarca yapılacak tet
tağda Avusturya meselesi hakkında kikler neticesinde bir raporla kongre
yapacağı beyanatın mahiyeti ne ola - ye arzedilecektir. 

caktır ? Diğer taraftan ekonomi bakanlığı 
2 -Avusturyada bu beyanatla mü- dış memleketlerdeki ticaret mümessil 

vazi olarak alınacak tedbirler neler o - konseyyelerimize 0 memleketlerdeki 

lacaktrr ? alıcı piyasalar ve türk emtiasınm bu 
Bir alman tebliği piyasalarda sağlam tekilde tutulması 

Berlin, 14 (AA.) - Yarı resmi bir için lüzum görülen tedbirler hakkın
surette tebliğ edilmiştir: "B. Hitler da birer rapor hazırlıyarak kongreden 
ile B. Şuşnig'in mülakatı hakk111da bu evvel bakanlığa göndermelerini bil
gün yabancı matbuatta mevzuu bahse- dirmiştir. Bu raporlarda en fazla ara
dilen bir çok tahmin ve faraziyeler bu- nan mahsullerimize dı§ memleketler
ra siyasi mahfillerinde az çok bir alı!- de yeni pazarlar temini ve iıtihsalin 
ka ile görülmektedir. Mülakatın mev- kalite bakımından dı' pazarlarda ya
zuu hakkında ne Almanya, ne de A- pacağı tesirlerde gösterilecektir. Zi
vusturya tarafından resmi hiç bir ma- raat kongresinin kararları tatbik mev
lfunat verilmemi§ olduğundan, gazete kiine girdikten sonra ihracatın daha 
tefsiratının hayale müstenid olduğu sıkı bir kontrola tabi tutulması esas 
tabii görülmektedir. Bunun için de bu ittihaz olunacak ve memleketimizden 
haberler alman gazetelerinde yer bul- gönderilecek malların daima aranılan 
mamaktadır.,, vasıfları haiz olması temin olunacak-

Fon Ribbentrop Romaya tır. 
Diğer taraftan ziraat bakanlığının 

gitmiyor bütün teşkilıltı ve ekonomi bakanlığı-
Berlin, 14 (A.A) - Salahiyettar al- nın zirai istihsUimizle alakalı daire

man mahafili hariciye nazırı von Rib- !eri geni§ ölçüde çalışmakta ve kon
bcntrop'un Romayı ziyareti hakkında grenin tasvibine arzolunacak nokta
henüz bir proje mevcud olmadığı gijıi !arı ve kanun projelerini hazırlamak
böyle bir ziyaretin derpif bile edilme- tadır. 

diği tasrih olunmaktadır. Hasılı, kongrenin vereceği kararlar 
Moskova' daki kanaat 938 yazının büyük zirai kalkınmanın 

Moskova, 14 (A.A.) - Havas muha- başlangıcı olacaktır. 
biri bildiriyor: Sovyetler birliği, A- -------------
vusturya işleri ile doğrudan doğruya yona! ehemiyet atfetmektedir. Bilhas
alakadar olmakla beraber, Moskovada- sa şu bakımdan ki, alakadar mahafilin 
ki umum! kanaat, Avusturya istiklali- dediklerine göre, bu mülakat Alman
nin idamcsi. umumi sulhun esaslı un- yadaki h3.diselerin orta Avrupada al
surlardan biri bulunduğu merkezinde- man tazyikini arttırmak endişesini ver 
dir. Bu şeraitt1', Berchtesgaden müla- diği bir zamanda vukua gelmiş bulun
katına bittabi çok büyük bir entemas- maktadır. 

AZ PAl2A iLE 
iYi GiYiNMEK 
i5TER5ENiZ 
l-IE:Rt;k:~ 
KUMAŞLARlNI 

' 

\ 
~ 

YERLiMAl.LAR PAZARLARlıtıwtALI NIZ 

Su tesisatı 
yaptlacak 

Dahiliye V ek8letinden : 
Muğla §ehri içme ıuyu in§aat ve te

ıiıatı ekıiltmesi. 

Muğlaya 4.5 kilometre mesafedeki 
Şemsettin menbaının şehre isalesi su 
deposu inşası ve şehir tesiatiyle mü
teferri diğer işlerin yapılması pazar
lıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 89645 
lira 71 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
proje ve sair evrakı 448 kuruş muka
bilinde dahiliye vekUeti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
lr. 

3 - Pazarlık 15.2 938 tarihine rast
layan çarşamba glinü öğleden eve! sa
at 11 de dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyeti 
huzurunda yapıl•caktır. 

4 - Pazarlığa giıebilmek için istek· 
lilerin aşağıda yazılı teminat ve ve · 
saiki komisyon reisliğine vermeğe 

mecburdurlar. 
A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

inci maddelerine uygun 5732 lira 29 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
!ar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi mu 
cibince pazarlığa girmeye bir mani! 
bulunmadığına dair imzalı mektub. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden pazarlığa girmek için a
lacakları vesika. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektublarının iadeli teahhüdlü olma
sı ve nihayet saat ona kadar komisyo
na gelmiş bulunması lazımdır. Bu iş 
hakkında fazla izahat almak istiyenle
rin belediyeler imar heyeti fen şefli

ğine müracaat etmeleri. (258) l-{i28 

Demir köprü inşaatı 

eksiltme ilônı 
Nafıa Vekaletinden ' 

1 - Evvelce ayak kısmının ihalesi 
yapılmı§ olan Tunceli vilayetinde E
lazığ - Mazgirt yolu üzerinde 70 
metre açıklığındaki "Şeyhsu" köprü
sünün bu defa demir üst yapısı kapa
lı zarf usuliyle münakasaya çıkarıl

mıştır. Keşif bedeli (45.000) liradır. 

2 - Eksiltme 24. 3. 938 tarihine 
mUsadif pertembe günü saat (16) da 
Nafıa vekiletindc Şos.c ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (225) kuruş 

mukabilinde şose köprüler reisliğin

den alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için ta

liblerin (3375) liralık muvakkat te
minat vermeleri ve müteahhidlik ve
sikasiyle demir köprü işlerinde ihti
sasları olduğunu isbat eden vesaik 
ibraz etıneleri lazımdır. (Türkiyede 
mlimessil veya vekili bulunmayan ma
ruf ve müştchir yabancı firmalardan 
mütcahhidlik vesikası aranılmaz.) 

İsteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazlı vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. (293) 729 

Çelik dosya dolabı 
ah nacak 

Ankara Mekteblcr Satın Alma 
Komi.ayonundan : 

1 - Ankara erkek lisesi ihtiyacı 

için şartnamesi mucibince ve mektcb· 
teki numunesine göre ıeklz adet dört 
gözlü çelik dosya dolabı açık eksilt
me usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 1120 li
ra olup teminat akçesi '•34" liradır. 

3 - Eksiltme 15-2-938 salı günü 
saat 15 te i\nkara postahane cadde
sinde mektebler muhasebeciliği bina
sı içinde toplanan satın alına komis
yonunca yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün erkek 
lisesinde görülebilir. 

5 - Taliplerin % 7.5 teminatları· 
nı mektepler muhasebeciliği veznesi
ne yatırmaları ve eksiltme için tayin 
edilen gün ve saatte yukarda adı g.:
çen komisyona gelmeleri iliin olunur. 

(300) 1-{i37 

Benzin ahmından 
vazgeçildi 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Al
ma Komiayonwıdan : 

16 şubat 1938 günü saat 15 de iha
le edileceği ilan edilen 750 ton 87 ok
tanlık benzinin şartnamesinde yapı

lacak tadilat dolayısiyle alımından 

vaz geçilmiştir. (392) 

Orman Çiftliği 
111111111111111111111111 

sütü ile beslenen Çiftlik 
çocuklar böyle olur. 

Orman Çiftliği Mağazalan 

Haraççı kardaılar 
Belediye sırası Talas apartmanı 
altında bayram vesilesiyle yeni 

açtığı mobilya sergisini gezmelerini 
sayın müşterilerine tavsiye eder 

IŞIK 
Oyuncak Kitabclır. 
Oyuncak Öğretir. Diyor ki: 
Oyuncak Teknik düşünceyi doğurur. 

Oyuncak Dikkati artım. 
Oyuncak Eli yatıştırır. 
Oyuncak Neşe kaynağıdır. 
Oyuncak Hayata hazırlar. 
Oyuncak Terbiye vasıtasıdır. 
Oyuncak Çocukla hayat arasında köprüdür. 
Oyuncak Başlı batına bir ilimdir. 
Oyuncak Muhakemeyi çalıştırır. 
Oyuncak IJaç gibidir. 
Oyuncak Çocuğu hayata ula,tıran bir yoldur. 
Oyuncak Çocuğun ruhi kusurlarını 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. 
iyi bir Oyuncak mualiim değerindedir 
Oyuncak Çocuğa muhit yapar. 
Oyuncak Çocuğun fikri tekamülüne yardım eder. 

Bir çok mühim keşifler oynarken yapılmıştır. 
Oynamayan çocuk hastadır. 

Terbiyeciler oyuncağın ruhi bir ihtiyaç olduiunda 
ittifak etmiılerdir. 

Oyuncak Vakti en faydalı olarak kullandırır. 
Onun için yaşa göre Oyuncağı ancak 

Işıkta bulacaksınız. 

ŞEFiK ÇOKUSLU 
Ankara Bankalar Caddesi No. 51 Tel: 2753 

Bakımevi ve bina inşaatı 
lnhi1&rlar Umum Müdürlüğünden: 

I 

8-2-938 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacağı i!an edilmiş olan 
Polathane bakımevi ve müdürlük binası inşaatının eksiltmeleri 17-2-938 ta
rihine talik edilmiştir. 

Münakasa şartnamesinin 4 üncü maddesinin F fıkrası atideki şekilde 

değiştirilmiştir. 

İsteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları ve yahut bir mü
hendiı veya mimarın inşaatın hitamına kadar it başında bulunduracağına 

dair aralarında teati edilmi' noterlikten musaddak teahhüt kağıdı ve mu
kayyet bulundukları Ticaret odasından alınını§ iktidarı malisini göıterlr 

bir vesika ve asgari 50 bin liralık bir bina yaptıklarına dair Nafıa Vekale
tinin eh.liyet veıikası ibraz etmeıi şarttır. 

Bakrmevi mezkfir tarihte saat 10 da ve müdüriyet binası saat 10,30 da 
ihale olunacaktır. Kapalı zarflar evvelki ilanda yazılı şartlar dairesinde 
ihale aaatlarından birer saat evvellerine kadar Kabata,da Levazım binasın
daki alrm komisyonu riyasetine verilecektir. (395) 
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Kardeşler: Belediye hizası Talas apartmanı altında yeni mağaza açmışlardır Haraççı 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -! KAGIT DEPOSU ~ - -- -
~ M. Nedim 1 rengün § 
=: ' ~nihai No: 1 - 59 == - = =: , A • 1 mukavva yerli ve Avru~a her nevi = =: Kırtasiye matbaa ... ":'~ıt arı, . • = =: • k lannı İstanbul f ıatma yalnız magazamız- -=: aı .. balaj kağıtl.rı ve mnaı- := 
=: dan tedarik edebilirsiniz. = - -§ Terazi, kilogram ve ölçüler ~ - -§ (AYRAM) ampulleri -- -5: Ankara Acentesi T. 2246 = - -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

izzet Cangızbay 
d L.- • Karaoğlan çarşısında sayın müşterilerini nezaket 

Seneler eıı..,..n . t t c g -
. un etmeği borç bilen manıfaturacı zze an ız 

ve ucuzluğu ile meımı p tah caddesinde lnkılab 
ha k . -.ır.·-•ından ayrılarak oı ane y, es ı ...-.- s ·· t . da ~.-..Lı"llen yeni mağaza açmıştır. ayın muş e-
mektebı kUJısm mua~ · ·ı 
·ı . . L:-1 gıibı" teveccüh ve rağbctlerini diler ve bu vesıle ı e 

rı erının es~aa 

bayramlarJDJ kutlar. 

İPekiş ve Yüniş mağazaları 
Sa Möfterilerinin Bayramını ~utlu~. . 

Bu ve;:: Ue yurdumuzun öz malı olan İp.~k~f ve .Yunış fabnka
larmm en yeni ve hiç görülmedik fantezi yünlu, ıpeklı, nuvote er.kek 
kostümlük kumqlarının yeniliklerini görmek üzere bir defa teşnfle-
rini bekler. 

BUGÜN·KUt1BARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURUŞ 

YARIN·KURA~~ı~:EViN·TEMELiDiR 
T.C. 

ZiRAAT ilANKASI 

RIZA GÖZLÜKÇÜ 
. · AR CADDESi: Telefon 3025 

BAN KAL NKARA 
A Zei .. Punktal Camları 

Zei .. Perivist Çerçeveler! 

ZEISS Zeiıs Dürbünleri 1atıı.yerı 
Alpira Çerçevelerı 

ANE SATIS YERi 
REVUE SAATLARIN YEG R TAMiR OLUNUR. 
HER MARKA SAA TLAR SATILI ve 

Ucuz 
mal 

Temiz 
mal 

Sil1atini ve canını seven -------------- . 
Her nevi bakkaliye çeşitlerini hilesiz, temiz ve ucuz yalruz KOOPERATIF'te bulur. 

Titiz ve müıkülpesent Bayanlar, Baylar , 
Memleketimizde mevcudu çok azalan bütün Avrupa içkilerinin her nevi ve markasım ve yerli fabrikalar ile inhisarın 

bütün içki nevilerini en müsait ıeraitle yalnız KOOPERA. TIFrEN tedarik edebilir. 

Urfada11 hususi surette ve yalnız müessesemiz icin getiHiğimlı halis sade yaGlır1 ile Edimedi yapfuchğımız nefis pey-
nirlerin mevcudu bitmeden almalannı orta•lırımıza ve müıterilerimize tavsiye ederiz. 

Şirket en müsait şeraitle YERLi ANTRASITI mOıterilerine temin eder. 
• 

Ankaranm sayın ıekercilerine 
Her zaman ve arzu edildiği miktarda Toz ve Kesme tekeri toptan olarak Fabrika fiatma f!l&)azanıza lia'dar feılim eCler. 

• 

PER· TIF 
Şeker, kahve her nevi mahrukat, meırubat ve bakkaliye emtiası üzerine toptan da 

muamele yapar. 

TOrldye 1, ve Ziraat Bankalan lzOm ~u (Tarif) in ve 

KAR marka zeytinyağı, kurukahveci Mehıpet Efendi kutu kahvelerinin acentasıClır. 

Hemen her arzu ettiğinizi yalnız KOOPERATiF'ten arayınız; 
menfaafiniz iktizasıdır. ========~ 

···o····a·············tm··tr 
1 adio 

RADYOLARIN: 
En iyisidir 
En ucuzudur 
En mütekômilidir 

BOZULMAK NEDİR BİLMEZ 

ACENTASI: 
ULUS MEYDANI No. 6 

YILDIZ mağazası 

M. BILMAN 

İmren Lokantası 
Sayın milftcrilerinin Bayramını 
uygılarla kutlular. 

Hükümet Caddesi 

EMLAK ve EYTAM.BANKASI 
MERKEZi: ANKARA 

Sübeleri - f stan6ul, lzmir, 
Ajanları : Bursa - lzmit - Adana 

Yapılacak ve yapısına baılınmıı meskenler lıln 

ralandaıları mümkln olıı kolıylıklı yırdım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111 

938 MODEL 
Faiz senede. % 9. 1 / 2 dur. 

aynca komisyon almaz 
otomobil ve kamyonlan 

şEVROLE 

- BRENNABOR 
-

motosiklet ve bisikletleri , 

otomatik RADlO ve gramofonlan 

ADMIRA~ - haftalık lüks ve ucuz saatleri 

HALLER - otomobil ve kamyon lhtikleri . -DUNLO~ 
yangın söndürme makineleri 

HIZIR ve TUFAN .,...,, malda• ve tayy~ .. ya&lannı 
CASTROL . . . Widir -=------- di tmck için mat• uwı~ uır zıyarcti111Z • 

Betenip ~ r eA H A N E F Kardeıler 
M. ve •. Hanef Apartımam altındakl k8te . 

}lal kar§Isında y enı 11 

Ek~pertiz Ucreti ( 1.000 ) liraya ka<lar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul iooteği ve Esham 
ve fahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 



.. 

2 - 1938 KIZII.;~Ti 

iZZET manifatura mağazası postahane caddesindedir 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Betinci keıide 11 mart 1938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan batka: 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 müşterilerinin bayramını saygı ile kutlar 

Garaj santralı yaptırılacak 
lzmir Belediyesinden : 
Basmahane yanında 33 ve 36 sayılı adalarda heyeti umumiyesi iki yüz 

elli bin liraya olup vahidi fiyat cetveline tevfikan şimdilik 70,000 liralık 

kısmı yaptırılacak olan garaj santral işi 25-2-938 cuma günü saat 16 da 2490 
aayılı kanunun maddei mahsusasma tevfikan kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şu kadar ki bu işin 25,000 lirahk kısmının 31 Mayıs 938 tarihine kadar ya
pılması mecburidir. Mütebaki 45,000 liralık kısmı 1 haziran 938 tarihinden 
;tibaren yapılacaktır. 

Müteahhit Mayıs 938 gayesine kadar tcahhüdün 70,000 liralık olan kıs
-:ıını da yapabilir. Ancak bedelinin 45,000 lirası 1938 yılı bütçesinden veri
lir. Proje keşif ve şartnameleri bedeli mukabilinde başmühendislikten te
darik edilir. 

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

AKBA Kitabevi 
Ankarada her dilden kitab, mecmua. kırtasiye ve gazetelerin aat19 
yeridir. Her dilden kitab, mecmua, kırtasiye aipariti kabul eder, abone 

kaydeder. İstanbul gazete ve mecmualarının tevzi yeridir. 
Underwnod yazı ve hesap makinelerinin, bütün dünyaca tanımnıf 

'\'arker kalemlerinin Ankara acentasıdrr. 

Telefon : 3377 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. --------------------

-------------- Halk pasta salonu 
------ Hususi mamulabndan 

-
Talih bakkaliyesi 

Hüseyin Avni Berke 
Bahkpazarı Seçkin Sokak No. 7 ~ Kestan.e şekeri ~ 

5 =: Saym Müşterilerinin 
5 Maron Glace =: bayramını tebrik eder 
- Paris, Viyana. Berlin, Belgrad, Biikreş, Atina, Sofya ve diğer - ı 
§ Avrupa merkezlerinde takdir ve perestiş toplayan § ... ,,, .. ,,, .. ,,,~.:~~~:~ .. : .. ~~~'~""'""'""'"' 
~ Türk sekercilik sanatının saheseri § - -5 imali thancmizde hususi bir itina ile şık ambalajlar içinde =: 
5 imal edilmektedir. = 
:= Hususi siparişler bir gün evciden verilmelidir = = HALK PASTA SALONU - Anafartalar caddesi - Telefon: 2077 = ----- -
"=illlllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ANKARA 

Elektrik ve Havagazı 
T. A. Şirketleri 

Sayın ationelerinin Bayramlar1nı kutlular 
ve saadetler diler. 

Cumhuriyet Yıldız Lokantası 
Hamdi Erciyas ve Bahri eser 

Anafartalar caddesinde 
Sayın mütterilerinin bayramını tebrik eder 

Kamelya tuhafiye 
'-J A 

magazası 

Sayın Müşterilerinin 

bayramlarını kutlar 

Anafartalar Caddesi 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. 

~ Candar Ali Veli~ - -§ kardaşlar § - -E billQriye mağazası : - -E Belediye sırasında Emek apartı- E 
E manı altında : - -- -E Sayın müıterilerine bayramlarını : 
: tebrik eder. : - -iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

Kuru Kahveci 

1BRAH1M MELEK 

Muhterem müıterilerinin 

bayramlarını kutlar 
~====================& ....................................................... . 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Küçük Cari He&a.pla.r 
ikra.mllje pl&nı== 

4 illet 1000 llrahk- 4000 lira 
8 il 500 il 4000 il 

16 ,, 250 il 4000 ,, 
76 ,, 100 il 7600 

" 
80 50 - 4000 

' il il il 

200 ,, 25 il soon ,, 

384 
" 

-28600 ,, 
.......................................................... --~ 

Kuralar: l mart, l haziran, l ey
lôl, 1 birincikanun tarihlerinde 
~ekilecektir. .................................................................... 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan heaaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

' ... 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 123HL~~-~--
Şubeai: Ankara · ' 



------
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§ Ticaret Odasının Müsaadesiyle § 
- -
~ Büyük tenzilôt ~ 
S Fırsatı kaçırmayrnız E - -- -S 15 gün için E 
- 38 17-2-938 -= 2-2-9 = - -§ 705 Eskenazi Bankalar caddesi No: 27 ~ 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

TÜRKİYE DE 
BİR 

OLMAYAN 
ŞEY 

UZUN TECRÜBELERDEN SONRA 

NİHAYET YAPILABİLDİ 

BURSA SÜTTOZU FABRİKASI 

ALTIN SÜLÜN 

Gravyer, Rokfor, f elemenli tipi 

Peynirlerini imal ederek piyasaya çıkardı 

Bir defa tecrübe ediniz 
d B na pa2arı, Anaf artalar 

Topdan aatıf yerleri: Ankar~ al;f 2u525 
Caddesı Te · 

ı k 
. Eminönü Balıkpazarı Süngerciler 

stanbulda: An ara ı;.;:•::J. Telf. 23453 

-----

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
~ ETİ BANK = ------------------· ----

Genel Direktör!~.: _Ankara 
Sennayesi: 20.000.000 T urk liruı 

Tel. adresi: Etibank 
Memleketin maden 

ve 

§ Kuvvei muharrike bankasıdır. 
:: 111111111111111111111 ııııııııııııııııııııııııırr 
-:;1111111111111111111111111111111111 

-
Sehir gazinosu eksiltmesi 

. l d" Reisliğinden : 
Kayıen Be e ıye 18039 lira 59 kuruş bedeli keşifli 

1 _ Kayseride yapılması ınuka:re~ddi liyık görilldüğil t~kdirde __ ı6-2-
h. . 1·nşaatına konulan P Y ··menince ihale edılmek uzere 

ıe ır gazınosu d belediye encu · 
938 çarşamba günü saat 15 e ı u tur. 
lı: al f Uliyle eksiltmeye konu m_ ş 

1 
• 1352 lira 96 kuruşluk temi· 

ap ı zar us .. di buçugu o an 
2 _ Bedeli keşfin yuzde ye .. . 

kkat verileceği. .. tcbakisi 938 budcesınden te 
natr muva e . . b. lirası 937 ve mu 

3 _ lbale bedelının beş ın • 

diye olunacağı. · meccanen verileceğı. 
. "d plan ve şartnamenın . k "ltme gününden evvel be-

4 - Bu ışe aı k istiyenlerın e sı 
5 - Daha fazla izahat alınla ·1~ olunur. (740/388) 

. müracaat arı ı an 
lediye muhasebesıne 

-~~~==:== . r Esat Koryak Anafar-

YENİ ECZANE: 
Kımyagedd . Belediye karşı$ı 
talar ca esı -·- _ 

T l ı 725 1 r her ilaç, 
K Han altı e : 'btı"maınla hazır anı • 
ınacı .. bir dikkat ve ı 

Reçeteler büyuk ag·ıık eşyaları bulunur. 
tuvalet ve s 'ld k 

rcntken, mutena • • Reçeteleri fenni tekı e a~c.• öz L LJ K: yeni Eczahaned~. y~~ılabılır~ 
G - ilot ve tofor gozlUklerı 
- . üne.; kar, spor, p 

eveierı g .,, 
Zeiss cam ve çerç 

1 ile her nevi renkli cam ar. Mütehassıs bir Ba-

KQ R SA LA R: yanın idaresinde bu

"d bağırsak böb-- . . öl il üzerine mı e, • 
1 h i korsa servisimız~k ı ç·n tıbbi kemerler ve ıon model 
unan usus . fıtık. gebclı çı 

rek düşüklüklerıyle . i nleri yapılır. 
ve süt ye • 

sıhi tuavlet korsa T AHLI LLER: 
• her ,.eı::it baktriyolojik ve 

t ve aaır :ı Y 

1 ııı. kaıora 
Idrar, kan, ba ~ apıJır. 

kimyevi tahhller y 

KIZILAY 

Halk Laboratuvarı 
idrar, Balgam, Kazurat, Muayeneleri, Vasser

man, Vidal Taamülleri, Kan ve Mide 
Us.aresi tetkikleri, idrarda AShayim Zondek 

usuliyle gebelik teıhisi ve her nevi 

BAKTERiYOLOJiK 've KiMYEVİ 

• 193 

111•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

: R d ) Muhakkak Homifon veya = a yo a ınca; Şavb marka alınız. Çünkü 
§ sadaımın tabiiliği, kudret, zarafet, metanetiyle temayüz 
: etmiıtir. -§ Saat alırsamz: ~~::::.k Zenit marka alı---
~ Fotoğraf malzemesine gelince: --E Daima Agf a markayı alıyorsunuz. Çünkü en kıymetli batı-
§ ralarınızı tabiiliğiyle canlandıran en müşkül emeklerinizi 
: bota götürmiyen Agfa, Agf a, Agfa marka olduğunu unut-: \ 
: muyorsunuz. -

tahliller yapıhr. ~ Seyfullah ve Nec;p kardesler 
Oto-Vaksen ve Antivirüsler Hazırlanır § Teı: ıoss 

= ,, 1588 
Anafartalar•caddesi Belediye karşısı Kınacı han No. ı Tel. 1725 E ,, 2329 Anafartalar caddesi No: 68 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.Bayram geldi· •. 

• 

Likör aldınız mı ? 

Misafirlerinizi ağ1rlamal( 

için en mükemmel ikramın 

inhisar likörleri olduğunu 

UNUTMA Y 1N1 Z ... 

Memleketimizin En Nefis MeyvalarınClan Yapdan ; 

Çilek, Ahududu, Vlıne, Portakal, Mandalin, Kayısı, Nane 

Likörlerini Tercih Ediniz 

Kokteyl yapıyor musunuz ?. 

En iyi . Kokteylleri İnhisar 

likörleriyle yapabileceğiniz 

gibi, bunları sade soda 

ve gazozla karıştırıp da 

içe b i 1 i r si n iz ... 

Her yerde 

• 
in • ar likörlerini 

Arayınız. 
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RET B K I· • 
VADELİ MEVDUATA 

Her İLK GÜNÜ FAiZ • 
ayın verır 

ş u B E L E R 1 
'.Adapazarı Bozüyük Gemlik 

Ankara Bandırma Bursa İzmit f&tanbul 
fel:2316 Barlın Düzce Safranbolu Tel: 22971 

Bolu E&ktehir Tekirdağ 

• BÜTÜN BANKA MUAMELATI YA P 1 L 1 R . 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!::. - -- = 
§ ANKARA PALAS ; 
=ı 1 11111111111 

VEN EDİK 
GECESİ 

"Nuits de Venise,, 

Devam ediyor 

il 111111111 il 1 -

758 

şun mühürde AYVALI HAYAT mü· 
bürüne dikkat buyunnalarıru da ehemi
yctle tavsiye ederiz. 

Mahallatta, suyumuzu satan araba· 

cdarın ellerinde müessesemizden veril· 

Hilal Manifatura Mağazası 

Mehmed Öktemer 
Sayırf müşterilerimize taş1 na

cağımızı evclce bildirdiğimiz 
belediye hizasında yeni yapılan 
apartıman altındaki mağazamı

zın mobilyesi ikmal edilmek Ü· 

zeredir. Yakında çok zengin ve 
en son moda kumaşlarla açaca
ğımızı ve bugünü beklemenizi 
saygılarımla bildirir ve bayramı
nızı kutlularız. 

ŞEKERCİ Ali Uzun 
Her çe§it şeker ve tekerlemed 

Anafartalar Caddesi No. 86 
Tel: 3620 
ANKARA 

Sayın müşterilerinin Bayramlarını 

Saygıyla kutlular 

_, .....................................• __ . . 938 Modeli 

Andrea ve Marelli radyolarını 

~ORTAÇdan . 
: alınız .• 

~ •............•.......................• --

TARIK EDİP 
KİTAPEVİ 
Anafartalar caddesi 

P. K. 506 Tel. 3000 

Kitap - Kırtasiye 
Yazı ve hesap makineleri 

Misafirlerinize en iyi bir şekilde izaz 

9 e ikram edeceğiniz bu nefis gazozun 
yapıldığı AYVALI HAYAT menba 

ıuyunun şöhretinden istifade maksadi
le Hayat ismiyle satılan bazı sulann 
ıuyumuzla hiç bir alakaSl olmadığını 
aayın müşterilerimize bildirirken, te

mizliğinden emin olarak seve seve öte· 

denberi içtikleri Cihan otelinde Ayvalı 

hayat suyuna belediyece takılan kur • 

~~~~~~~~~~~~ 

miş fotoğraflı vesikası vardır. Abone ,_ ___________ ......, 

olduğunuz arabacıların vesikalarını 'Qir 
defa görünüz. 

Çiçek ve Nebatat 
MÜESSESESi 

SABUNCAKİS 
Tarihi tesisi: 187 4 

Merkezi: İstanbul - Beyoğlu İstiklal Caddesi No:30 
Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi N o. 17 

Park, bahçe plinlan tanzim ve tarh i,leri deruhte olunur. 
Her cins ağaç, ağaçtık, ve her türlü Çam ve kıt nebatlan ve en ta
ze çim ve çiçek tohumlan bulunur ve ıipari§ler kabul edilir. 

• 
Işık oyuncak licarelevi 

Sayın müşterilerine yeni gelen 
terbiyevi oyuncakları bir kere 
görmelerini tavsiye eder ve bay· 

ramlarını kutlar 
Bankalar Caddesinde Işık 

oyuncak Ticaretevi 
Şefik Çokuslu 

UGRAK 
Ankaranın yegane meze ve iç

ki satış mahallidir. 

Tel. 3939 Raşit Tamer 
Bankalar C. 62 

Aliminyumlu plôn pafta 

kôğıdı alınacak 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Nümunesi veçhile 25 adet ale

minyumlu pliin pafta k~ğıdı pazarlık 

Malatya Bez ve İplik Fabrikası 
T. A. Ş. Adana Mensucat Fabrikası 

Müdürlüğünden : 
tarihinden itibaren kaput bezlerimizi 
fiatlarla satmağa başladığımızı sayın 

1/2/938 
aşağıdaki 
müşterilerimize ilan ederiz. 

Tip Genişlik santim Top Metre rop fiatı 

2 Çifçi bezi 75 36 725 
4 Astarlık bez 85 36 695 

Satışlarımız, fabrika teslimi 
ve· pesindir 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Taze ve uzun devamh SÖNMEZ MARKA PİLLER 
Evsaf ve fiat cihetinden rakibleriyle kıyaı kabul etmez. 

Bütün satıcılardan yalnız SONMEZ MARKA PiLLERi aramanız menfaatiniz iktizaımdandır 

• En • • 
ıyı ve en ucuz kömür sobaları 

Türle Ticaret Bankası A. Ş. Fabrikalarmm 

SONMEl MARKA SOBALARIDIR 
Satı! yerleri: Ankarada; Yerli Mallar Pazarı, Memurlar Kooperatifi, 

Adnan Yeni Türle Hırdavat mağazası 

Mevsimlik de§il iki senelik 

Kuru odun için 
Ticaret Türk Anonim Şirketinin Çankırı kapıımdaki depoıuna müracaat ediniz. 

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

Pil ve Sobalar için Vilayetlerden yapılacak müracaatlara der hal cevab verilir. 

Müracaat yeri: Ankara Gülzade aprtımamnda Ticaret Türle Anonim Şirketi merkezi. 

Posta kutusu 196 Telefon: 2338 

suretiyle alınacaktır. Muhammen be- -==================:=.;;:.....o===================. 
deli 225 liradır. Teminatı 16 lira 87 

SPARTON 
~8 MODELi 

kuruştur. 

2 - Taliplerin nümuneyi ve şart
nameyi görmek üzere lmar müdürlü
ğünde müteşekkil alım ve &atım ko
misyonuna 15-2-938 salı günü saat 
16 da müracaatları. ( 402) 

Florya spor 
Vehbi Koç ticaretevi Sayın müşte:~~;~~~bayramlarını j 

Anafartalar Caddesi 

Telefon: 3450 ı-------

-1 
"' '° -

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

.ıı 1111"" 
Meşhur rejisör Erne&t Lubitseh'in - Meşhur İngiliz deniz amiralının he -- - yecanh ıergüzeştlerini tasvir eden - -e a e r i - --- -- - LONDRA POSTASI - -ÇIPLAK MELEK - --- Fredie Bartholomew - Madeleine - -- -- - Caroll Ba9 rollerde: - -- -- -Marlene Dietrich - Herbcrt Marshall - - Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de - -- -- - HALK MATİNESİ 12,15 de: -Fransızca ıözlü - -- -- SEViL DANSÖZÜ 

Seanslar: 2,45 • 4,45 , 6,45 gece 21 de .,111111"' 


