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Cumartesi 
16 sayfalık ilôvemiz 

AOIMIZ .ANDIMIZDIR. BURSA 

denizde şiddetli bir deniz harbı ! 
icra vekilleri heyetinde 

Muhtelif iıler hakkında 
130 dan fazla karar verildi 

reisli§inde toplanan vekiller 
Çakmak da bulunmuştur 

Celal Bayar1n 
heyetinde Mareşal 

Ankara, 23 (A. 
A.) _ İcra Vekil
leri Heyeti 22-2-
1938 tarihinde Baş 
vekil CeJal Bayar
m reisliği altında 
Genel Kurmay baş
kanı Mareşal Fev
zi Çakrnak'm da 
huzuru ile topla
narak muhte)if iş
ler hakkında 130 u 
mütecaviz karar 
vermiş ve bunla~ 
arasında aşağıdakı 

kararları da kabul 

etmiştir. 

ı. - Yeni yapı
lacak Büyük Mil
let Meclisi bina
sına aid plan, 

2. - Fenerıbahçe 

mesire mahallin -
den hazineye aid 
kısmın 2290 sayılı 

Btlfbakanımız B. Celal Bayar 
--·------------ı kanuna göre parasız olarak İstanbul 

belediyesine terki, . . 

Cenevre 
bwla• w••• 

3. - 2490 sayılı kanunun 7 ıncı 
maddesine göre 15.000 lirayı geçen 
arttırma eksiltme ve pazarlıklarda 
a1h1U gaıtteffen. ı5'ırifiin =unıs'ö'Nı\ı: 
sı ve diğerinin işin icabına göre hü
kümet namına alikalI dairelerce ae-

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Tayyareler bir f ransiz 

vapuruna mitralyözlerle 
tecavüz eltiler 

T eruel'i müdafaa eden hükümetçi kuı,ıvetler 

Barselon havadan Valansi°ycl 
denizden bombalandı 

Marsily~ 23 (A.A.) ~ Prado a-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 
$ 6 #5 6 & S JJll!JJOlOlS Jla'3U lf dındaki fransız vapuru, Valansiya'ya 

Atatürkle litvanya 
cumhur reisi 

arasında telgraflar 

15 mil mesafede meçhul bir takım tay 
yarelerin mitralyözle hücumuna uğra 
mış ve gemi içindekilerden bir kişi 
yaralanmıştır. 

Epervier adındaki fransız torpido 
muhribi, son sür'ati ile hadise mahal
line gitmektedir. 

Mareşal Lyantey vapuru da ayni 
haberi telsizle Frankoya bildirmiştir. 

Ankara, 23 (A.A.) - Litvanyarun Bombardımanlar 
milli bayramı münasebetile, Reisicum- Barselon, 23 (A.A.) - Milli mü-
hur K. Atatürk ile Litvanya reisicum- dafaa bakanlığı sabahleyin saat 1 de 
buru B. Smetona arasında aıağıdaki neşrettiği bir tebliğde ezcümle diyor 
telğraflar teati olunmuştur: ki: 

Ekaelinı Anaataa Smetona Çevrilmelerini pek yakın gören 
Litvanya Reiai cumhuru Tcruel içindeki kuvvetlere, şehri ter-

Kaunaı. ketmeleri için cuma sabahı emir. ve-

tiyle, eksetinsmı;a e~ samimi tebrikle-ıt~h~t. ~le gel.diğinaeıl,tam-bTri~ 
(Sonu 3 iJncü sayfada) tızam ıçınde tahhyeye başladık. Cum-

•- - - - - - - - - - - - - - - - 77 (Sonu 3 üncü sayfada) awıawııaxııa:ıw ... 

KONT CİANO İLE KONUŞTUKTAN SONRA 

İngilterenin Roma büyük elçisi 
yapdacak görüımeler hakkında 

talimat almak İçin Londraya gitti 

Bir lran•ız kruvazöründe topçu 

milli Fransanın 

müdafaası 
Paris, 23 (A. A.) - Munzam 

milli müdafaa tahsiıab olarak 
hükümet parlamentodaon üç mil· 
yar 200 milyon frank iıtemeğe 
karar vermittir. 

ı~. 
Realiteler 

Eden'i şimdilik bütün ideolojisi 
ile birlikte tasfiye eden Bıiyük Bri
tanya Başvekilinin bazı sözleri üstün
de durmalıyız: 

Bari radyosu ve 

basını 

İngiliz aleyhtarı 
İtalyan 

neşriyatı kestiler 
Roma, 23 (A.A.) - Bay Ciano ile 

Lord Perth, iki saat dostane bir suret
te görüşmüşlerdir. 

İyi malilmat almakta olan mahafil, 
İtalyanın Bari radyDsunun neşriyatı
nı tatil niyeti olmadığını, yalnız bu 
neşriyatın edasını değiştirebileceğini 
beyan etmektedir. 

Mülakata büyük bir ehemiyet veril
mektedir. 

İngiliz sefiri Lord Perth, bu müla
kattan sonra Londraya hareket etmiş
tir .. 

Bir milyar 800 milyon frank 
hava kuvvetlerine tahıiı edile
cektir. Hükümetin kanaati fU· 
dur ki: memleketin emniyeti i
çin önümüzdeki aylarda en bü
yük gayret çok kuvvetli bir ha
va ordusunun tetkilini istihdaf 
etmelidir. 800 milyo·n bahriyeye 
ayrılmıştır. Bu para 1938 deniz 
intaatına hemen batlanmaımı 
temin edecektir. 

Diğer taraftan hükümet İtalyanın 
yaptığı gibi 35 er bin tonluk iki zırh
lının da aynca tezgaha konulmasını 
kararlaş trrmıştrr. 

Tahsisatın geri kalan mikdan bil
hassa hava müdafaası işinde kulla
nılmak üzere orduya ayrılmıştır. 

Bu yeni tahsisatla milli müdafaa
ya ayrılan para on beş milyar fran
kı bulmaktadır. Fakat hükümet bu
günkü enternasyonal vaziyette mun
zam tahsisat ne kadar ağır olursa ol
sun memleketin emniyetini korumak 
yolunda Fransanın başka türlü hare
ket edemiyeceği neticesine varmıştır. 

İstifadan sonra 
Eden seçicilere 
karşı bir nutuk 

söyliyecek 
f Bu huaııtaki telgrallar 5 inci 

ıaylamızdaclır. l 

wrıcaınıs aıs s anaıa:ııoncıu.naıs aıs • 

" •.. Küçük, zayıf milletlerin bir tecavüze 
Jcarşı korunacaklanm düşünerek, bizzat 
kendimizi ve aym zamanda bu milletleri ha· 
yal inJcisanna uğratmayalım ... 

• "Ben, azalan, teker telı:er zecri tedbirler 
koydurma.le salahiyetini haiz olduğu mıid· 
detçe, Milletler Cemiyetinin iyi bir şey Y•· 
pacağma kani değilim ... 
" ... Hatta Milletler Cemiyeti azası bulu

nan milletlere, goze almağa rau olmadı.lcla· 
" tehlikeler için taabhüdler tahmil olun• 
mamalıd1r.,, 

Yani ne haklar, ne de mesuliyetler1 
Başvekilin bu hükümlerine, Avam 

Kamarası, 168 reye karşı 330 rey ile 
iştirak etmiştir. 

Milletler Cemiyeti azalarrnr eski· 
den büyükler ve küçükler diye ikiye 
ayırmak adet olduğunu ve cemiyetin 
büyükler hizmetinde kullanrlmakla 
itham olunduğunu biliyoruz. O za. 
manlar küçükler, Milletler Cemiyeti 
cephesi arkasrnda, kendilerinin, bü· 
yük devletlere ek olmağa devam et• 
mek niyetinde olmadıklarını ilan et• 
mişlerdi. Bu sefer de Çemberlayn kü
çüklerin Milletler Cemiyetini öne 
sürerek, büyük kuvvetinden istifade 
etmek ümidine kapılmamaları J§zrrn 
geldiğini anlatmaktadır. 

Kendisini Musoliniye karşı lngil
tereyi küçük düşürmekle suçlayanlar 
hakkında Çember/ayn demiştir kiı 
''Bunlar bu memleketin büyüklüğünü 
takdir edemiyenlerdir.,, 

Doğrusunu söylemek Jazımgelirse, 
İtalyan ordularının Mısır ve Sudan 
arkasrnda bir imparatorluk kurmak 
için Süveyş'ten gemi gemi geçtiğini 
seyreden lngiltere ile, 1854 de Rusya· 
yr Akdenize indirmemek için, Atlas 
denizini, Akdenizi, Marmara ve Ka
radenizi aşarak Krrrmda bir kara mu
harebesi kabul eden lngilterenin va
:ıiyetleri bir değildi. 16 sene sonra, o 
zamandanberi, bir asır daha y~Jan. 
llJlf olacalcl - Fatay 
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NEZAKET 
Bizler, o devre yetiştik: 
Büyi.ık yanında· bir iskemlenin kenarına ilişip soruldukça cevab ve

rilecek, onun haricinde susulacak, yanpuru oturup yerden baş hizasına 
kadar yükselmek üzere sağ elle temenna edilecek, büyükle göz göze 
gelinmeyip daima yere bakılacak: ben denilmiyecek bendeniz, siz de· 
nilmiyecek zatıaliniz veya hakipayiniz ... denilecek; babam demek, an
nem demek kaba, incesi peder bendeniz, validem duacınız, hatta mah
dum kö leniz, kerime cariyeniz ... 

Bilenler bilir ve bilmiyenler kolayca tahmin edebilir ki bu hal, ne 
sıkıcı, ne mahvedici bir edeb ve terbiye şeklidir. 

Bunun tam zıddı: 
"Bana bak" lı, " Ulan" lı, "Yahu., lu, "Bel.." li, "Hi§tl., li konu§

ma; büyüklere dirsek vurup geçme; ayak ayak üstüne atıp havada ka
lan ayağı saat rakkası gibi sallama; sorulan suale cevab tafsilatlı ve
rildikten sonra daha koyulanm k~ndinden büyüğüne sorma; baba ye
rine moruk, ana veya büyük ana yerine kocakarı dime; ve bunların 
alafranga şekilleri .. 

Bilenler bilir ve bilmiyenler tahmin edebilir ki bu tarz da hayli can 
sıkıcı, rahatsız edici, sırasında üzücü bir terbiye manzarası arzetmek· 
tedir. 

Ne bu, ne ol ibrişim kadar incelip kopacak hale gelmek veya gemi 
halatı gibi kabalığı büklüm büklüm, kat kat etmekte hiç bir mana yok
tur. Nezaket, ne bir kelime dalkavukluğu, ne bir hareket ve muamele 
müdahenesi olamaz. Nezaket, insan ruhunda hasıl olan kemalin söz ve 
hareket halinde şekilleşmesidir. Bir ucu hürmette, öbür ucu şefkatte. 
Sevmesini ve saymasını bildikten sonra kendiliğinden doğar. La 
Bruyere ne doğru söylemiş: 

"Nezaket, insanın, içinden nasıl olması icab ediyorsa dışından öyle 
gözükmesidir . ., 

O halde söze ve harekete geçmeden kendi içimizde nazik, kibar ve 
ince olmaya çalışmalıyız. Sıkmayan, sevdiren, bizde sahibine alaka ve 
hürmet uyandıran nezaket, böyle olur. 

Sürat trenlerinde tarife 
Devlet demiryolları sürat trenleri· 

ne mahsus tarifeyi değiştirmiştir. Sü
rat trenlerinin kendisine mahsus bile
ti olduğu maHlmdur. Yeni tarifeye gö
re sürat trenlerinde geçmiyen tenzilli 
bilet almış olan yataklı vagon yolcula
rı sürat trenlerinde se1ahat etmek is
terlerse ödeyecekleri fazla ücret diğer 
vagonlarda seyahat eden yolculardan 
alınan yüzde 12 buçuğa indirilmiştir. 

Sürat trenlerinde muteber olmayan 
biletler trene binilmezden evci lstas • 
yonda değiştirilecek ve sürat trenleri· 
ne mahsus bilet alınacaktır. Yoksa bu 
neviden yolcular biletsiz muamelesi 
tW5!il'lf!e.:1Er,.Y:!!1j.v9)ı;\\!&!n.~!JY,iıı.:. 
herhangi bir tenzilli tarifeye göre a • 
lınmış bilet dahi olsa bu biletin tutarı 
hesab edilmiyerek ne kadar yol gitmiş 
ise tarifenin gösterdiği kadar parası 
almacak ve yolcu bu husustaki hüküm 
!ere göre ayrıca da ceza verecektir. 

Hcuan - Ali YÜCEL 

Balkan demiryollan 

konferansı delegeleri 

Ankara ya geliyor 
İstanbul, 23 (Telefonla) - lstan

bulda toplanan Balkanlar arası demir· 
yollar konferansı delegeleri bugün öğ
le treniyle Ankara:ya gittiler. Delege
ler yarın Ankarada bazı tetkik ve zi
yaretlerde bulunacaklar ve akşam üs
tü tekrar !stanbula döneceklerdir. 

Bundan sonra konferans !stanbulda 
son bir toplantı yapıp dağılacaktır. 

• • •• • •• • ···-
dersinde nasıl giyinecekler! 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Üniver

sitede tahsil gören kız talebenin asker • 
lik derslerine hangi elbise ile gelecek • 
!eri hakkında tereddüd uyanmıştı Kız ----------------1 talebenin yüksek ökçeli iskarpin giy • 

Muşda kar bir buçuk 

metreyi açtı 

Dün şehirmizde hava sabahleyin 
çok bulutlu, sonraları açık ve rüzgar· 
1ı geçmiş, ısı gece sıfırın altında 4, 
gündüz sıfırın üstünde 3 derece ola
rak kaydedilmiştiı;. 

memek şartiyle askerlik derslerine her 
gün giydikleri elbiselerle gelmeleri ka
rarlaştınlmrştır. 

Ortamektep muallimlerinin 
sıhl işleri için büro kuruldu 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Orta 

tedrisata dahil muallimlerin bundan 
sonra hariçten getirecekleri raporlarla 
izin almaları usulü kaldmlmrştır. Maa
rif müdürlüğünde "orta mekteb sağlık 
bürosu" adiyle yeni bir büro kurulmuş
tur. Muallimlerin sıh! işleri bu bürolar 
tarafından görülecektir, 

1 

ULUS 

Irak ve İrana 
giden hatta 

çalışmalar 
Diyarbakırdan itibaren inşasına 

başlanmış bulunan damiryollarımtzın 

60 kilometresi müteahhide ihale edil
miştir. Bu mıntakada hummalı bir in
şaat faaliyeti vard ı r. Hatların keşif ve 
etüd işleri dahi büyük bir hmı: ile iltr· 
!emektedir, İşler, Irak, İran hudud 
hatlarının birleştiğ i 165 inci kilomet
reye ulaşmıştır. Hatların birleltiği 

noktaya kadar iki posta ile devam edi
len işler buradan itibaren üçüncü bir 
fen heyeti postası ile kuvvetlendiril
miştir. Postalardan ikisi Şimale İran 
hududuna, diğeri de cenuba Irak hu
duduna doğru etüdlerine devam ede
ceklerdir. 

Yapılan bir tahmine göre Iran hu
dudu ile Van gölü ara'!ında mihver ka
zıklarının çakılması 939 senesi sonla
rına doğru bitirilmiş olacaktır. 

Seyrüsefer kanunu 
• • 

proıesı 

Polis memurlar1 
baıka iılerde 

~alı1hr1lamıyacaklar 
Bazı vilayet emniyet direktör ve a

mirlerinin komiser ve polis memurla
rının kendi vazifelerine munzam ola
rak inşaat, tamirat ve kar tanzifatı iş
lerinde mutemed sıfatiyle ve yahud 
sair şekillerde kendi vazifelerini sek
tedar edecek işlerde kullanıldıkları 

anlaşılmıştır. Bu vaziyeti göz önüne 
alan İç bakanlık valiliklere bir tamim 
göndermiştir. Bakanlık bu tamimindt 
devlet memurlarının uhdesine mevdu 
memuriyet vazifelerinden başka, ka
nunda tasrih edilmiyen işlerle uğraşa

mıyacakları gibi bilhassa vazifesi na
zik ve ağır olan polis mensuplarının 

bu gibi munzam işlerle uğraş

malarına memuriyet ve vazife durum
ları da müsaid değildir. Bir taraftan 
vilayet polis kadrolarmın darlığın
dan bahs ile takviyesi istenilmekte ol
duğuna göre inzibat ve emniyetin te
mini maksadiyle gece ve gündüz çalış
maları iktıza eden polis mensupları

nm ·kendi vazifelerinden başka işler
de çalıştmlmamalarını istemiştir. 

15 yaşında 
bir katil! 

Devlet şO.rast seyrüsefer kanun pro
jesinin tetkikine bugünlerde başlaya
caktır. Emniyet işleri genel direktör
lüğünce hazırlanan bu proje üç esas 
ihtiva etmektedir. Birinci esas seyrü
seferi alakadar eden hususlar, ikinci 
esas seyrüseferden doğan suçları ta-
kib eden ve nakil vasıtalarına müsa- İstanbul, 23 (Telefonla) - Tahta
ade veren komisyon, üçüncü esas da kalede bugün bir cinayet oldu. 15 ya
sigorta ve ceza hükümleridir. Birin- ~ınd~ Arif adında bir gençle ı:asan 
ci esas tamamen teknik mahiyetteki ısmındekı ~rkadaşı kavga_ etmış~_er, 
hükümlerdir. İkinci esas seyrüsefer· . Hasan bıçagma ~arılmış, Arıf daha on· 

·· ll'd 1 . . hke el ce davranarak bır kurşunla Hasanı vu-
den muteve ı suç ar ıçın ma m •· ··ıd·· ·· ·· 15 d k. ·ı . ki . d . h""k·· rup o urmuştur. yaşın a ı katı 
rın verece erı cezalara aır u um- t k.f d·ıd· 

b 1 d
. ev ı e ı ı. 

ter ile bunun dışında e e ıye ceza ... 
!arına aid hükümlerdir. Bu hükümler 
projede ayrı ayrı tadad edilmektedir. 
Üçüncü esasa girenler ise üçüncü şah
sa karşı vukua gelecek her hangi bir 
seyrüsefer vakasından dolayı mal sa

Bir talebe mekteb 

müdürünü döğdu 
biblerinin ve müstecirlerin zarara uğ- İstanbulı 23 (Telefonla) - Sen Jorj 
rayanları sigorta evrmesini bildiren mektebi talebesinden Argir adında bir 
hükümlerdir. Proje İsviçre seyrüse-
fer kanunun memleketimizde tatbik çocuk mekteb disiplinini bozduğu için 
kabiliyeti olan hükümleri alınmak su- mektebten çıkarıldıktan sonra hıncı
retiyle hazırlanmıştır. nı almak için müdürün yolunu bekli-
Diğer tarafdan emniyet işleri genel yerek adamcağızı dövmüştür. Vaka 

I cürmü meşhud mahkemesi o··nüne gel-
direktörlüğü bir seyrüse er nizamna-
me proiesi ha:u.Wpak~Et:oi&JWı miş, suçlu talebe orada af jale_b etmiş. 

d sukut etmiştir. ya seyrüsefer nizamnameleri e göz 
önünde bulundurulmaktadır. 

Aile büd(eleri anketi baıtıyor 
İstanbul, 23 (Telefonla) - İktısad 

fakültesi tarafından hazırlanacak aile 
büdceleri anketine martın birinden i
tibaren başlanacaktır. Yarın fakülte 
dershanesinde bir toplantı yapılacak 
ve bu toplantıda anket için vazife alan 
talebeye talimat verilecektir. Büdce
leri tesbit edilecek 400 kadar aile es
naf cemiyetleri ve sanayi birliği tara
fından temin edilmiştir. 

Küçük sanatlar sergisi 
bu sene de açılac.ak 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Küçük 
sanatlar erbabı geçen sene olduğu gibi 
bu sene de bir sergi açacaklardır. 

İki tahsildar mahkum oldu 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Küçük

pazar belediye tahsil şubesi tahsilda· 
rı 32 lira 30 kuruş zimmetine geçirdiği 

için muhakeme altına alınmıştı. Bu
gün dav~ ağır ceza mahkemesinde ne
ticelendi ve tahsildar üç sene, on ay Uç 
gün hapis cezasına mahk\l.m oldu. 

Gene ihtilastan suçlu olan Çatalca 
belediye tahsildarı da iki sene on bir 
ay hapse mahkfun oldu. 

Kastamonuda balo 

Kastamonu, (Hususi) - Spor kulü
bü tarafından verilen balo, temiz bir 
hava içinde sabaha kadar devam etmiş
tir. 

M. 2 -1918 

Bendderesi nde feci .bir cinayet 

Bir· adam dostu olan 
kadını 6 yerinden 

bıçaklıyarak öldürdü ! 
Dün şehrimizde yeni ve feci bir cinayet daha olmuş ve vücu

dunu kiralayarak geçinen bir kadın dostu tarafından kama ile 
öldürülmüştür. Olen kadın Bendderesinde Şükriye aid 7 numara
lı evde oturan Niğdeli Mehriban, diğer adı ile Neııibedir. 27 ya
şındac! r. Ve dostu Kastamonulu Mehmed tarafından kama ile 
öldürülmüştür. Hadiseyi başından itibaren yazıyoruz: 

Katil Mehmed hayli zamandanbe
ri Nesibenin dostudur. Her zaman bu 
eve gelmekte ve N esibenin yanında 
kalmaktadır. İlk sıralarda biribirleri
ne karşı derin bağlılıkları bulunan 
Nesi be ve Mehmed, son zamanlarda 
çekişmeğe başlamışlardır. Mehmed 
bilhassa son günlerde kendini bilmi
yecek kadar sarhoş olarak Nesibenin 
evine gelmekte ve Nesibenin işlerine 
engel olmaktadır. Nesibe arkadaşları
nın ve ev sahibi Şükrünün kendisine 
karşı olan muamelelerini değiştirme
lerini farketmekte ve Mehmedin oda
sına gelip gitmesini önlemek için uğ
raşmaktadır. Nesibenin dostuna yüz 
vermemesi ve "seyrek gel, sarhoş gel
me!,, diye nasihatleri Mehmetli çile
den çıkarmakta ve Mehmed buna içer
liyerek eve gelip gitmesini de arttır· 
maktadır. Son zanıanlarda Koyunpa· 
zarında kuyumculuk yapan Mehme
din işleri bozulmuştur. Bu bozuluş 
Nesibenin kendisiyle olan a13kaıına 
da tesir etmiştir. Bütün bunlar Meh
med ile N asibenin her gün ço
kişmelerine ve bu yüzden karakola 
gitmelerine sebeb olmaktadır. 

Üç gün eve! Mehmed gene kafası
nı tütsüliyerek Nesibenin odasına 

gelmiş ve kavga etmelerine rağmen 
geceyi Nesibe ile beraber geçirmiş· 
tir. Evelki akşam Mehmed gene gel
miş, Nesibe işi olduğundan bahisle 
Mehmedi göndermek istemiş, Mehmed 
ise, buna içerliyerek Nesibe ile ge· 
ne kavga etmiştir. Kavga uzamış ve 
müdahale üzerine Mehmed ben yarın 
sabah sana gösteririm diyerek çıkıp 

gitmiştir. Dün sabah Mehmed 8-9 
rııddelerinde eve gelmiş, kapıyı tek
me ile iti.p açmış ve Nesibenin oda 
kapısını da omuzlayarak içeri girmiş· 
tir. Vakanın bundan sonrasını bu ev· 
de hizmetçilik y~an Nazife şöyle an-

"- Sabahın 8-9 zu idi.~vdekiler 
gece 12 ye kadar uyanık bulundukla
rından uyuyorlardı. Her sabah oldu
ğu gibi bu sabah da erken kalkmış te
mizlik yapıyordum. Kapı birdenbire 
sarsıldı, gürültü ile açıldı. Boş bu
lundum ve yüreğim hopladı. Sabahın 
bu saatinde gelen Nesibenin dostu 
Mehmed idi. Önüne geçtim: 

- Bu saatte neye geldin Nesibe 
uyuyor 1 dedim. Bana: 

- Sen ne karışıyorsun, Nesibe 
dostum değil mi? İste~iğim zaman 
gelirim, dedi ve kolumdan tutarak be 
ni yan tarafa itti. Ve kapıyı omuzla
yarak Nesibenin odasına girdi. Arka
sından baka kald\m ve gene i'ime de
vama başladım. Bu esnada Nesibe i
çerde Mehmcde: 

- Neye geldin? Ben seni istemi
yorum, diyordu. 

Bundari sonra ses kesildi. Ben yat 
tılar zannettim. Beş dakika sonra Ne-

Ölen Mihriban ve diğer ismiyle 
Nesibenin Üç resmi 

için odaya girdim. Mehmed yerde ha
lı üzerinde uzanmış bir halde yatıyor 
Nesi bede karyolada yüzükuyun yatı
yordu. Her taraf kan içinde idi. Kork 
tum ve dışarı çıkarak, koşa koşa po
lise haber verdim.,, 

Polis memuru nasıl anlatıyor 
Yakanın olduğu saatte Benddere

si noktasında nöbetçi bulunan polis 
memuru 376 Mustafa Kızılırmak, ha
diseyi şöyle anlatmaktadır: 

"- Noktada nöbetçi bulunuyor· 
dum. Şükrüniln 7 numaralı umum! e
vinde hizmetçi bulunan Nazife kadın 
koşa koşa yanmıa geldi. Rengi sapsa· 
rı idi, titriyordu. Ne var dememe kal
madan: 

Yurdun şark, cenub şark mıntaka· 
lariyle orta Anadolunun ve Karadeniz 
sahillerinin şark kısrmlarında hava 
kapalı ve yağışlı, cenub Anadolu mın
takasında kapalı, diğer mıntakarlarda 

bulutlu geçmiştir. Dünkü yağışlar ta
mamen kar şeklinde olmuş ve karlı ya
ğışların kare metreye bıraktığı su 
miktarları Muşta 63, Ordu ve Dört
yolda 35, Giresunda 30, Diyarbakırda 
20, Trabzonda 15, Adana ve Sinobta 
5, diğer yerlerde 1 - 4 kilogram arasın
dadır. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

- Aman polis efendi yeti, .. Nesi
beyi vurdular, gel kurtar dedi, baştan 
merkeze ha:lıer verdim. Sonra vaka 
yerine koştum. Nesibe karyolasında 

kanlar içerisinde yatıyordu. Birçok 
yerlerinden bıçaklanmıştı, ıon nefe
sini veriyordu, Mehmed karyolanın a· 
yak ucundaki halt üzerinde upuzun 
yalına\.J idi. Hızlı hızlı nefes alıyor
du, Kolundan tattum : 

İki gündenberi rüzgarların şimal· 
den esmesi dolayl6iyle yağan karın 

toprak üstünde teşkil ettiği kalınlık 

Muşta 1,5 metreyi geçmiştir. Kar ka· 
lınlığt Erzurumda 30, Karsta 27, Yan
da 20, Sivas ve Konyada 10, Ulukışla
da 5 santimetredir. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında İs· 
tanbulda 2, Kastamonuda 6, Boluda 7, 
Karsta 8, Eskişehirde 9, derecedir .. 

En yüksek ısı da sıfırın üstünde Si
notta 5, İzmirde 8, Antalyada 13, Ada
nada 14 derecedir . 

Karadenizde fırtına 

devam ediyor 
İstanbul, 23 (A.A.) - Karadenizde 

fırtına devam etmektedir. Sinop civa • 
rında karaya oturduktan sonra kurtan .. 
lan ve hareket için havanın yatışması· 
nı bekli yen Aksu vapuru bu sabah Har
ranın yedeğinde olarak Sinop'tan kalk
mış İnceburna kadar geldikten sonra 
yoluna devam edemeyip tekrar Sinoba 
dönmj.iştür. Büyük gemilerin seferle · 
rinde aksaklık yoktur. 

"Tuhaftır hôli ôlem ... ,, 
Büyük lran şairi Tos'lu Firdevsi, 

yazdığı altmış bin beyitlik şahna
me'nin Gazne!'li Sultan Mahmud za .. 
mamnda • takdir e<lilmediğine içer
/iyerek bir hicviye yazmış ve bun-
da: · 

Besi rene bürdem derin 15.li ıi 
Acem zinde kerdem bedin Pariıi. 

demişti. Bµ beyiti türkçeye çevirir
sek şöyle olur: 

"Bu otuz senede çok emek har
cadım ve bu farsça ile acemi di· 
rilttim.,, 

Gerçekten bu koskocaman des
tan içinde nasyonalist şair, bir tek 
arab kelimesi kullanmamata gay
ret etmiş, bunda muvaffak da ol
muştu. 

Yalnız bir hik§ye anlatırlar: Şah. 
namenin hikayelerinden birisinde 
bir balıkla bir inek konuşuyorlar. 
Bu hikaye içinde şöyle bir mısra 
vardır: 

Be mibi clv güfte 11keyfe hi.lek" 

''Baliğa inek "nasılsın ,, dedi.,, 
Bu saz içindeki "keyfe bfilek,, cüm· 

lesinin neden arabça olduğunu, 

farsçadan başka kelime kullanma
mak azminde bulunan şaire soru· 
yor/ar. O da şu cevabı veriyor: 

- Bu balrk/a inek Arabistanda 
yaşıyorlar; onun için arabcadan baş
ka di/Je konuşamazlardı l 

Ulusun dördüncü sayfasında, 

günlerce, ''Bir Sürgün,, romaniy-

le yanyana çıkan "Plevne müdafaa
sında bir İngiliz zabiti" tefrikası .. 
nın ingiliz muharriri H erbert de 
kitabının metninde birkaç yerde· 
türkçe cümle/er kullanmıştı. Bun
lardan bir tanesi de Plevne'de tanı
dığı - ve galiba sevdiği - bir türk 
kızının bir rus güllesiyle şehid düş
mesi karşısında kendi dili ile söy
lediği şu cümledir. 

lngiliz im/asiyle nakledeyim: 

"Senin itchUn jcnnetin babi atchik" 

Dün üstad Yakub Kadri, U/us'a 
verdiği bir mülakatta kendi eserle
rinde geçen fransızca cümlelere do
kunan/ara kuvvetli bir cevab veri
yordu. O salahiyetli sözler, mese
lenin halledilecek bir tarafını bı
rakmamıştı. 

Ben de bugün, yukarrld iki misa
li sunuyorum: 
Düşününüz ki bunlardan birinci

si, bundan bin bu kadar yıl önce 
60 bin beyitlik bir eserinde farsça
dan gayri hiç bir kelime kullanmak 
istemiyen bir şair tarafından kulla
nılmış arabca bir cümleyi# ikincisi 
ise Plevne harbı hakkında yazılan 

bir eserin ı'çinde muharrir olan in
gilizin ağzından çıkan türkçe bir 
temenniyi göstermektedir. 

Uzun söze ne hacet: 

Tuhaftır hili ilcm, bilmiycn söyler, 
bilen söyler 

T. 1. 
l stinsahlar 

1 - "Yetil Giresun" gazetesinde 
bir buçuk sütun bir resmin yanına fU 
satırlar yazılmrıttr: 

"Alucra kuaıında oturmayı iti
yad edinmiı olan sevgili ve değerli 
ıairimiz Bay Can Akengin kıtı Gire· 
sun'da geçirmek üzere gelınitlerdir. 

Yollar müthiı kuforla kapalı ol
duğundan f&İriıniz at üstünde gel
miıler, yollar açıkken gelmemek yü
zünden tatlı vücudunu hurdehll§ kıl· 
mıılardı. 

Can Akengin'in Alucra'daki haya· 
tına dair umumi mecliı azi.ıından B. 
Mehmet Bulutçu ile bir mütakat yap· 
mak ve orijinalitelerini okurlarımıza 
bildirmek istiyonız. Buna muvaffak 
olabilirsek enteresan bir sütun ya· 
ratmıı olacağız. 

Ancak ıurasmt söylemeli ki Aluc· 
ra muhitinde (Can beyefendi hazret
leri) diye çağmlır ..., kendileri bun· 

dan memnun olurlannııl" 

Ne buyurursunuz? Bu kadar yıl
dır edebiyatla uğraıınz, dururuz. 
Hiç bir yerde kendisiyle doğnıdan 
doğruya değil de bir Ümumi mecliı 
azası vaııtasiyle görütmek mümkün 
olan ve adından sonra "beyefendi 

hazretleri" elkabı getirilen hu deh

şetli ıairin bir ıah • eserine tesadüf 

edememiıi:ı:dir. 

Y eıil Giresun gazetesinin daha 

sonraki nüshalarını göremedim; aca .. 

ba hu mühim mülakata muvaffak o
labilmiı midir ve büyük ıairin haya
tı hakkında okuyuculannı aydınlata· 

bilmit midir? 

• * • • 
2 - M"l~"+ r '-ı çıkan "Derme'' ga

zetesinde çıkan "cumhuriyet edebi
yatı" batlıklı bir makaleden de bir 
cümle kopye edelim: 

"Falih Rıfkı ve Peyami Safa ro
man vadisinde cumhuriyet edebiyatı
na girecek parlak iıtidadlardır." 

Birinci iıtinsaha dair fikrimi ıöy
leıniıtim. Bu ikinci parçadaki üsta • 
dane eda karımnda ise yalnız bizim 
kalemimiz değil, akan sular bile clu-
rıır. 

- Nasılsın Mehmed, ne oldu de
dim, Mehmed: 

- Aman bana biraz su verin diye 
bildi. Bu esnada merkezden de gel· 
mişlerdi. Bir otomobil tuttuk, Meiı· 
medi kollarındann tutup otomobile 
koyarak hastahaneye yolladık.,, 

Yakanın işitilmesi üzerine Meh· 
medin hastahaneye naklini müteakib 
tabibi adli doktor B. Behçet ve müd
deiumumi muavinlerinden B. Sami 
Alaı;ialı vaka yerine gelmişler ve ke
şif yapmışlardır. Cürüm aleti olan iki 
ağızlı kama ile kılıfı, katilin ,apkası, 
kanlı bir kıravat ve dolu bir şişe Ka
radeniz rakısı karyolanın ayak ucun· 
da bulunmuştur. Yapılan muayenede 
Nesibenin göğsünde böğründe irili 
ufaklı 6 bıçak yarası göriilmüŞtür. 
Mehmed'in ise bir yarası vardır. 
Ve tahmin edildiğine göre Mehmed 
tehevvür jle Nesibcye saldırIT• 

ken ayağı takılmış ve elindeki ka· 
ma bu suretle kendisini yarala· 
mışttr. Nümune hastanesi Meh• 
medin ifade veremiyecek vaziyette a
ğır yaralı olduğunu söylemektedir. 
Saat 12 ye doğru Nesibenin cesedi 
morga kaldırılmıştır. Tahkikata de· 
vam olunmaktadır. 

Hukuk Fakiiltesinde doktora 
imtihanları liaş]adı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Hukuk 
fakültesinde doktora sınıfının kurları -
nı takib edenlerin imtihanlarına bugün 
başlandı. 
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1 DIŞ iCMAL ı ..................................................... 
Romanyada yeni rejim 

R b · ·· priz omanyada üç aydan erı, sur .. ' 
sürprizi takib ediyor: Dört yıllık mud· 
detini bitirmiş olan Tataresco bükü· 
metinden sonra Romanya politikasının 
ananesine göre, milli çiftçi partisinin 
i.t başına geçmesi beklenirken, kıralın 
l"ntaresco kabinesini iktıdarda tutmaya 
karar vermesi birinci sürprizi teşkil et· 
ti. Tataresco hükümetinin, bu tayinden 

Akdenizde çok ıiddetli 
bir deniz harbi oluyor 

ULUS 

(indeki Japon 
baıkumandanı 

dellıllrlldl 

Size bu hafla 
Sanat Sıhat 
TABiAT 
Spor Tarih 

Şehri olarak 

w sanılır· ıonra seçımı kaznnacagı 
ken, intihabnttn mağliib olması 
l • ._ı. • b. - · ldu Fakat 

11: ncı ır surprız o · 
en b'· ''k - · Goga'nın baş· uyu surpnz, _k .• 
Vekilliğe tayininde olmuştur. Bu hu u-
ınet de kırk dört gün iktıdarda kaldık· 

Asi tayyareler bir fransız 
va runa hücum ettiler 

Malsuinin yerine 

general ~anroku baıkumandan 
oldu 

BURSA 

ta Kr. t 'nın re· n sonra Patrik Miron ıs ea 
İıliği albnda eski başvekillerden terek· 
kiib eden bir hükümctin kurulm~sı Y~ • 
ni b. ·· · kil tt• Bu hükümetın ır ıurprız teş e ı. . 
takib edeceği siyaset ne olacaktır dıye 
münakaşa devam ederken, dünya baş • 
kabir sürprizle karşılaşıyor: . R~man· 
Ya'da partiler dağıtılmış, meclıs ılga e-
d·ı · ·f'' b' d vlet kurul· 1 nuş "Korporatı ır e . 

' ·· yenı ınuftur. Anadolu ajansına gore 
devlet mekanizmasının hulasası şudur: 
.. da müsavat • 0ınen vatandaşları arnsır 
kabul ediliyor. Vicdan, iş, bası~ ve ~o~
lantı hürriyeti tanınıyor. Teşrı.ı salah~
Yet kıral ile millet mitmessillenne.v~n
liyor. Fakat teşrii salahiyetin taksı~: 
de arslan payı kırnln verilmiştir •. Ç~nk.u 
bir defa kanunların teklifinde inısıyn~ 
kırata aiddir. Meclis mahdud bazı ~.1 : 

d b·1· Jkincısı Yctlcrdc kanun teklif e c 1 ır. 
l'lleclis tnrafrndan kabul edilen kanunla· 
rı kırat reddedebilir. icra kuvvetine ge
lince• bu tamamiyle kırata mevdudur. 
l<.ıraİ da bunu hükümet vasıtasiyle kul
lanır. Bundan baıka kıral harb ilan e
der. Sulh yapar. Muahedeler imzalar. 

Bombardımanlar neticesinde harab olan Teruel'den bir RÖrünüt 

(Başi ı inci sayfada) Teruel §ehri luırab oldu 
huriyetçiler bundan tam iki ay önce Saragossa, 23 (A.A.) - Havas a-
şehri sekiz gün süren bir har.btan so~ jansı muhabirinden: 

lki meclis vnrd1r: 
ı _ Korporasyonlar meclisi ki ~ala: 

ra, 2irant, el işçileri, ticaret, endustn 
l'llensublan ve entellektüeller arasından 
leçileccktir. 

ra zaptetmişlerdi. Düşman ıse .~ehrı Frankist kıtaat, Teruele dün sa. 
tekrar ele geçirmek için bütün hucum bah saat 8 de girmişlerdir. Şehirde 
vasıtalarını kullanarak iki ay çahş· şiddetli sokak muharebeleri olmuş
mıştır. Şehri terkeden k?I, ~e.men ka- tur. Bu muharebeler ancak bir saat 
rarlaştırılmış olan mevzılerı ~~gal e.t- devam etmiştir. Saat ona doğru, şehir 
miştir. Ve bu mevzilerde ?ugun çetın de intizam teessüs etmiş bulunuyor. 
muharebeler olmuştur. Vıll? ~spesa, du. Şehirde 2600 hükümet milisi esir 
Castralvo ve Castellar mevzılerı ışga- edilmiştir. Milislerin saklanmış olup 

2 - Ayan meclisi ki üç nevı azası Iimiz altındadır. olmadıkları anlaşılmak üzere biltün 
"ardır: 

a-Tnyin edilen nza, 
b - Hukuknn azil, 
c - Seçilen aza. . d 
"H k k " ft ... n~ devlet idaresın e uuan ...-, .. 

bıuayyen vazife görımÜ§ olanlar ıçın 
tahsis edilmiş olacaktır. Bu an~ ~asa 
hakkında bugün romcn halkı ~eyını ve
t'ecektir. Ve üçüncü Na.pole?n un, daha 
h~oısıuerı gıbı, ı:s\tnu.'rf ·tı\ft{ınıu'Mf'e'ıf.: 
leriyetle ana yasanın tasdiki ile netice
leneceğinden §Üphe edilemez. 

B . ııh ttan rıkan netice şudur: °" U iZ a :r b" .. w l 
ı eni romen anayasasının utu~ .. agı~ •· 
iı kırnlın vazife ve salahiyetlerı uzerın· 
de toplanmaktadır. Italya, Alman~a 
\re diğer memleketlerde kurulan otorı : 
ter rejimleri Romanyada kurulan yenı 
r ·· · t b dur Fa-eJırnden ayıran hususıye u • •. 
kat diğer memleketlerde otori~er ~eJım, 
siya.si, ikbsadi ve içtimai vazıyetın re
aksiyonundan doğmuştur. ltalyada ko
llıünistliğe kar§ı bir reaksiyondu. . Al· 
~nyada milli sosyalistlik alman mılle
tinin ı2tırabı içinden doğmuştur: R~ 
tı'ıanyada bu Vl\2İycti doğuran amıllenn 

Jlava ve 'deniz mahzenleri ihtimamla aramaktadır-
bombarclımmıları Iar: 

Şehir tamamen tahrib edilmiştir. 
Büyük bir hava faaliyeti olmuş: General Valera, tehire aaat 13 de 

tur. Sabahleyin, düşman tayyarelerı girmiştir. Düşman, Cuenca istikame
Barsclon'u iki defa bombardıman et- tinde kaçmakta ve frankistlerin tay
miş ve maddi hasarlara sebebiyet ver- yareleri tarafından taciz edilmektc-
mişlerdir. d' 

Öğleden sonra, tisilerin Canarias, ır. 

Vaiorleriylc Cilğ"Ü1Tti. gf'mivc'\Iç ~aıy: AlmfNJıM'fi?JUlli':J[Ç0<';.ekil-
yareleri Sagonta ile •Valansiya liına
nmr bombardıman etmişlerdir. Fran
sız ticaret gemilerinin yakinine mer
miler düşmüştür. Bir ölü ve iki yara
lımız vardır. 

Bir Jran~ız vapuruna bomba 
Bundan sonra düşman deniz tay

yareleri Sagonte üzerine elli kadar 
bomba atarak mühim zayiata sebebi
yet vermişlerdir. Bir bomba fransız 
Prado ticaret vapuruna isabet etmiş, 
hasarata ve mürettebatından bir kişi
nin yaralanmasına sebeb olmuştur. 

Hiikiimetçi tayyarelerin 
mukabelesi 

Cumhuriyet filoları d_üşman gem~
lerini bombardıman etmış ve Almı
rante Cerveras olması muht~mel bu
lunan bir gemiye isabe~ ;akı ~l~uş-

T ıer Sagonte nın ellı kılo-tur. ayyare 
kl ·ında ve Columbret ada-metre uza ıg d d" 

!arının 50 kiloımetre cenububn ad uş
·1 . i tekrar bom ar nnan man gemı erın b k" 

. d. Bir gemiye isa et va ı 

L<>ndra, 23 (A.A.) - Öğrenildiği· 
ne göre alman maslabatgilzarr B. W o
erman İngilterenin İspanyadaki gö
nüllülerin çekilmesi hakkında yapmıf 
olduğu teklifleri AJmanyanın kabul 
etmiş olduğunu hariciye nezaretine 
bildinni~tir. Bu teklifleri, B. Grandi 
evelki gün kabul etmi§ idi. 

Fransız ve ita/yan büyiik elçi 
lerirıin temasları 

Londra, 23 (A.A.) - Bugün Hari
ciye nezaretine yaptığı .ziyaretinde, 
Fransa büyük elçisi B. Corbin, karış
mazlık komitesi reisi Lord Plymouht 
ile görüşmüştür. Diplomatik mahfil
lerde tebarüz ettirildiğine göre, bu 
görüşme esnasında ademi müdahale 
komitesinin halen tetkik etmekte ol
duğu gönüllülerin geri alınması plllnı 
bahis mevzuu edilmiştir. 

İtalya büyük elçisi B. Grandi de ay
nı mesele üzerinde Lord Plymouth ile 
bir görüşmede bulunmuştur. 

ile olduğu sarih olarak anlaşılamıyor. 
lier halde kıralın birçok tereddü~den 
"e başka çareler aradıktan sonra nıha • 
Yet buna karnr verdiği görülüyor. Me • 
sera Tatarcsco hükümeti son seçimde 
lta:ıansaydı eski anayasa devam ede
cekti.Ve yıiliud Goga hükümeti muvaf· 
fak olsaydı, rejimin defişmcsine lüzum 
lcahruYacaktı. Romanya iç politikasının 
Y_a.kırı tarihine bakılıp da bir hüküm ve· 

etmışler ır... .. bü ilk bir duman 
olmuştur. Çunku y 

Amerikan iç bakanı 1-aJ •• 
ecek olursa kırahn kendi tacı ıçın, .. "Jmüştür 

Bir haber ve dört 
tekzip 

tah.tı için ve y:ınud m~mleket için t_ehli· 
lcela gördüğü demokrat milli çiftçı v_e 
Yahud fa§İst "demir muhafızlar" partı· 
1
e.rinin iktıdara gcçmclerinc mani ol

için bu tedbire müracaııt ettiği söy· 
leneb·ı· ı ır. 

gor~iğer ce~helerde kayda değer bir 

sey yoktur. A •• 

· Asilere gore 
(AA) - Umumi Salamanka. 23 · •. . . • 

h resmen teblığ edılmıştır: 
kararga tan d" manm mukavemetini 

Dün gece uş · · 

Tolalller rejimlere 
hücum ediyor 

Roma, 23 (A.A.) - Dolaşan bir şa
yiaya göre B. Bitlerden başka Btlçi· 
.ka ve Siam kıralları ile Holanda kıra
Iiçesi, Arnavudluk ve yunan kıralları
cia İtalyaya g~deceklerdir, 

Yapılan iş, I talyndaki gibi bir kor: 
0 ratif devlet kurmak değildir. Belki 
lalya'daki korporatif devlet ku.rulm.~ • 
~~ın Önüne geçmek için kıral dıkta~or· 
Ugiic?ür. Korporatif devlet me~mnaz • 

sı da bu diktatörlüğün ince bır per • 
esinden ibarettir. 

ki ~ikkate layık olan nokta şudu~ 
enı hükümet içine girmiyen p~rta 1~
_erlerinden demokrat milli çiftçı p~r~ı

~ı reisi Maniu ve bir aralık bu parlinın 
eiııliğinde bulunan Mihnlaş aylın az~
klnrına seçilmişler, korkunç deınır 

ruhaf12lar partisinin reisi Codrcanu da 

t
llı'tilt.ini dağıtarak siyasi hayattan .. ç~. • 
1rniıtir. Bunlar Miron Kristca huku· 
etine gİrrniycn 'parti liderleri idi. 
. Roınanya iç politikasında _b~ndan 

0 Yle, kırabn hakim rolü büsbutu:ı t:· 
~ediyor. iç politikaya da dış polı· 

k d k saat 8 de Teruelı ış-
tamamen ır 1 

• ld k . 'O binden fazla esır a ı . 
gal ettık. ç. . cenuba doğru de-
İleri hdarekket;::stellar'ı, Castrulyo'
vam e ere · tt'k Di-uh J'f tepelen zapte ı . 
yu ve m tle ı Turia vadisini temizle-
gw er kuvvet er . .b t 

. el kuvvetleriyle ırtı a 
mış ve T~ru. öl ede toplanan 
temin etmıştır. Bu g g f 1 d a· 'k" binden aza ır. 
düşma~ cescd ı ı .. 'himmat ele geçir
Çok mıkdar a mu 

dik. T ruelin zap-
Frankist kuvvetler, e . k' 

. di bu şehrın beş ı-
tından sonra şım d bulunmakta ve 
lometre cenubun a d' 

Yolunu tehdid etmekte ır -Valancia 
ler. 

K.a 1 n Çizdig· i dış politikada kü-
tur ro u b wl 
.. • t ·1e Balkan antantına ag ı. 

Çuk nntnn ı 'd · 
f dostlug~ unun ı nmeıu su· Irk ve ransız . . . 

tinde hulllsa edılebılır. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Amerika 
dahiliye nazırı İckes dün akşam rad
yoda söylediği bir nutukta demiştir 
ki: 

"- İnıgiltere ile Amerika arasın
daki menfaat birliği kuvvetlendiril· 
melidir.,, 

Söylediği sözlerin münhasıran şah· 
si olduğunu kaydeden dahiliye nazı
rı totaliter rejimleri fesat~ılıkla tav· 
sif etmiştir. 

Bu nutuk ingiliz radyoları tara
fından da alınarak neşredilmiştir. 

Şamda muhalefet 

şeflerinin mahkemesi 

Tehzipler 
Brüksel, 23 (A.A.) - Kıral Leo

poldun Romayı ziyaret edeceğine dair 
olan şayialar tekzib edilmektedir . 

* 
Atina, 23 (A.A.) - SaHihiyettar 

mahafil, Kıra! Georges'un İtalyaya 
gideceği hakkındaki şayiaların asıl
sız olduğunu beyan etmektedir. 

... 
Amsterdam, 23 (A.A.) - Kıraliçe 

Vilhelmine'in Romaya gideceği sure
tindeki şayialar asıl ve esastan aridir .. 

... 
Tirana, 23 (A.A.) - Arnavudluk a

jansı, Kıra! Zogonun, yabancı memle
ketlerde dolaşan şayialara göre, Ar
navudluk haricinde bir seyahati hak
kında hiç bir habere malik bulunmadı
ğını bildirmektedir. 

B. Delbosun dış işler 
kongresinde izahları 
Paris, 23 (A.A.) - Mebusan mec -

lisi hariciye encümeninde beyanatta 

bulunan B. Delbos. Fransa ile İngilte
re arasındaki dostluğun her zamankin
den daha ziyade kuvvetli olduğunu be
yan etmiştir. 

B. Flandin'in so~muş olduğu suale 
cevab veren hariciye nazın, Londra ile 
Roma arasındaki müzakerelerin mu
vaffakiyetle neticelenmesi halinde 
Fransan(n da ltalya ile müzakerata gi
rişebileceğini söylemiştir . 

Siyasi müşahitler, mebusan meclisi 
hükümetin harici siyaseti hakkında cu· 
ma günü müzakerelerde bulunacağı ci
hetle hariciye encümeni içtimalarının 
büyük bir manayı tazammun etmediği
ni beyan etmektedirler .. 

General 

ağır 

Pershing 

hasta 
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TÜRKiYE BAS 1 .................... , ........................... ... 
Halkevleri 

Atatürkle lltvanya 
cumhur reisi 

arasında telgraflar 
(Başi 1 inci sayfada) 

rimi bildirir ve şahsi saadetleri ile Lit • 
vanyanm refahı hakkındaki hararetli 
temennilerimin kabulünü rica ederim. 

K. Atatürk 
Ekselans Gazi Kemal Atatürk 

Türkiye Reisi cumhuru 

Ankara. 
Yeniden elde edilen istiklalin yir. 

minci yıldönümü münasebetiyle tebrik
leri ile Litvanyanın ve şahsım hakkında 
izhar lutfunda bulunduklan temenniler 
den doJayı ekselansınıza hararetli su • 
rette teşekkürler ederim. 

Anastns Smetona 

lngiliz - 1 rlônda 
görüşmeleri ba_şladı 

aya da istikamet verecek olan Ka· 
Pldur. Bu rejim değifmesinin Roman· 
dı§ politilmsında herhangi bir tebed· 

li.iJ manasına del.:!ct etmediğini söyle· 
ıe~e lüzum bile yokt-a. Majc&te ~~ro!, 
hı rejimrıe de Romanya dış pohtıl·"' • 
Üzerine amildi Goue'dan evvel dış 
litikaya isti~~et V"riliği gib!,, ~.u 

re B' tu"'rklcre gelince; Romanya hal-
ız . d . .. 

k -~ahı ve yükselmesı amıa yu· 
,nın reı 

1 1 
d 

1 . • yakın olan meıe e er en 
rek erımıze d' ki 
. . . k'I etmioıtiı·. Bu sebeblc ır bınnı teş ı '" . 

.. k" plebisitten sonra mcrıyetc 
bugun u "'t 

k lnn Yeni rejimin dost ve mu • 

Şam, 23 (A.A.) - Muhalefet şef· 
!erinin muhakemesi dün bitmiştir. 
Mebus Münür Aclani, sabık mebus 
Zeki Hatip ve gazeteci Naisip Babil, 
kanuna uygun olmayan siyasi toplan
tılar yapmak ve ihtilale teşvik eder 
mahiyette nutuklar söylemek suretiy
le iğtişa lara sebebiyet verdiklerin
den dörder ay hapse mahkQm edilmiş 
lerdir. 

Mareşal Göring 
Polonyada 

Tucson (Arizona ·Amerika) - 23 

(A.A.) - Umumi harbta Avrupada 
harb eden amerikan kuvvetlerinin ku
mandanlığını yapmış olan general 
Pershing'in sıhi vaziyeti endişeler u
yandırmaktadır. General. romatizma
dan ve kalbinin zayıflamasından muz 
tarih olduğundan geçen hafta yatağa 
girmeğe mecbur olmuştur. Sıhi vazi
yeti dün birdenbire ağırlaşmı~tır. 

Londra. 23 (A.A.) - İngiliz • İr
landa mü~~kereleri dün tekrar başla
mıştır. Muzakcre edilen başl«:a nok
talar milli müdafaa, ticaret ve mali
ye meselelesidir. 

·~ fa§;st hükümetin kırk dört gun su• 
~n Öınrü esnasında harici politikanın 
likaınct değiştirmesine mani olmuş • 

geçece o d w 

~·k Romıınya'yı bu hedeflere ogru 
te~ı •. k kamoyunun "t"rmesi • dilerken, tur .. 
go u ·•· · ka da hislerini ifade ettıgımıze nıız. 
can n A. Ş. ESMER 

Varşova, 23 (A.A.) - Alman ha. 
va nazın mareşal Göring Polonya Re
isicumhurunun davetini kabul ede
rek Bialoviecze ormanlarında avlan
mak üzere Polonyaya gelmiştir. 

N~rolunan bir tebliğde ancak fi. 
kir teatileri yapıldığı ve Başvekilin 
müstağni siyasi meE"lelerle fevkala
de meşgul olduğundan hakiki müza. 
kerelerin henüz başlamadığı bildiril
mektedir 



-4-
ULUS 

No: 110 

-~~ 
. - ''i ~, Müdaf aa!ıında f)(r 

INGİLİZ ZABİTi" 
Yazan: 
YüzbCZ$ı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Bir ölünün arkasından 

Merhum Sabri Toprak 
tam bir organizatördü 

Ziraat vekaletindeki büyük hizmetleri 

Kurbağaların 
istilôsına 

uğrayan şehir 
Transval'in baş şehri olan Johanes

burg halkı, geçenlerde görülmemiş, i
şitilmemiş bir mücadeleye girişmiştir. 

ı __ R_A_D,.,...,._Y ...._o_-. 
Ankara: 

ügte Neşriyatı: 12.30 muhtelif 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi 
halk ııarkıları - 13.15 Dahili ve harici 
berler. 
Akşam Neşriyatı: 

Sekiz aydır beraber bulunduğum iki 
sevgili arkadaş sekiz dakika içinde 
şehid düştü: Tereb ve Jack Seymour ! 

Olüm.iyle her yerde büyük acı uyandıran Sabri Toprak için onun Zi
raat Vekaleti zamanında iki buçuk sene ziraat müstefa!'lığı yapmıı o
lan Devlet Şürası azasmdan B. S. Ozek gazetemize bir mektub gönder
miıtir. 

Şehir halkı gece yarısı acaib bir gü
rültü ile uyanmıştır. Önceleri bir nağ
meyi andıran sesler, gitgide, sanki bin 
!erce çocuk haykırıyormuş gibi bir gü
ı ültü ve patırdı halini almıştır. Uyku
can uyanıp yapacağını şaşıran şehrin 
ahalisi, sokaklara fırlamış ve çok geç
meden muammayı hal etmiştir. 
Meğer yüz binlerce kurbağa şehre 

hücum etmiş ve sokaklardan evlere 
girmeğe başlamıştır. Şehirde ne kadar 
polis, jandarma varsa bu felaketi ön
lemeğe koşmuştur. ltfaiye büyük bir 
yangında gösterdiği faaliyeti göster
miş, fakat hiç bir şey para etmemiş, 
kurbağalar çoğaldıkça çoğalmış; 

18.30 Karıpk 
!ilk neşriyatı - 19.00 Türk musikisi ve 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkadaşları) 
19.30 Saat ayası ve arabça neşriyat - 1 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Nezihe 
arkada§ları) - 20.15 Havacılık: Ş. H 
Ergökmen - 20.30 Plakla dans musikisi 
21.00 Ajans haberleri - 21.15 Stüdyo sa 
orkestrası: ı - P. Tosti; Screnade. 2 
Mascogni: iris. 3 - Veber: İnvi 
a la valse. 4 - Rubinstein : Danse 
Fiancces de Kaschmir 5 -Rubinste 
Toreador et Andalouse - 21.55-22.00 
rınki program ve İSTİKLAL MARŞI. [ltizar: Bu tefrikanın 110 numara 

ile dünkü sayımızda çıkan kısmında 
paragraflar biribirine karışmış ve ma· 
:rıa çıkması müşkül/eşmişti. Bu sebeb· 
le dünkü tefrikayı yine aynı numara 
ile düzeltilmiş bir halde bugün yeni· 
den basıyoruz. Bu yanlrşlrktan dolayı 
olcurlarımızdan özür dileriz. ] 

parça topu bulunan bir rus batarya
sının arasındaydı DÜ§man topçulan 
ürkmüı ve toplanmıı olan atlariyle 
beı toplarını çekip götürmeğe mu
vaffak olmu§lardı. İki tanesini de el 
ile çekip götürüyorlardı. Bir tanesi 
de bizim elimize düımü§tÜ. Diİ§manı 
kovaladık ve bir müddet sonra top -

Sabri Toprak'm, toprak ve ziraat uğruna ne kadar çahttığıru göste
ren bu yazıyı aıağıya koyuyoruz: 

Sabri Toprak eski ziraatçiliği tas
fiye ve türk ziraat ilmini garb ziraat 
ilmi esasları üzerine yeniden kurmak 
için giriştiği mücadele geride kalan
lardan büyük işler yapmağa namzet 
olanlara bir nümune olmağa layıktır. 
Sabri Toprak, ziraatçi değildi. Bütün 
manasiyle bir organizatördü. Ziraat 
Vekaleti olmayıpta kendisinin hiç a
lakadar olmadığı diğer bir iş başına 
getirilmiş dahi olsaydı Sabri gene o 
işin eski zamana aid hesablarını gö
rüp yeni esaslar üzerine cumhuriyete 
layık büsbütün başka yüksek bir teş
kilat meydana getirecek yaradılışta 

tahaneden takib idi. Bu hastalığın 
memlekette verdiği zayiatı düşünerek 
üstüste geceleri sabaha kadar uyuya
madığını pek iyi bilirim. Sabri zeka
sı ve bir işi tertib ve yürütmekte, a
dam kullanmaktaki mahareti sayesin
de vekaletten çekilmeden Anadolu 
çiftçisinin tarihi belası olan sığır ve
basından memleketi temizlemeğe mu
vaffak oldu. 

Derme çatma tedbirlerle bunun önü
ne geçilemiyeceği anlaşılınc~ sistem· 
li bir şekilde hareket edilmeğe karar 

İ:;tanbul : 

lJgie Neşriyatı: 
12.30 pllikla 

musikisi - 12.50 havadis - 13.05 Pi 
turk musikisi - 13.30·14.00 Muhtelif 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: ç lı: 
18.30 ocu 

- Hücüm borusunu çaldılar. As
kerler yerlerinden sıçradılar ve hep 
harb nô.raları atarak hepimiz en ya
km düşman siperi Üzerine saldırdık. 
Ölüm saçan bir piyade ateşi bizi kar
§ıladı. Birinci takımın askerlerin
den yarısı yere yuvarlanmışlardı. 
Birden bire yanı başımda bir boşluk 
hissettim. Geriye döndüm; baktım 
ki Jack, yere yuvarlanmıştı; iki elile 
göğsünü tutmu§tu, sızan kandan 
parmaklan kıpkırmızı olmuştu. Be
nim durup geriye döndüğümü gö
rünce bir elini bana doğru uzattı. 
Gözlerinde o kadar hazin bir bakı§ 
vardı ki, Allahm bana bu kadar 
acıklı bir manzarayı bir daha gös
termesini istemem. 

Bu sırada birinci takım, bensiz 
ileri hareketine (fakat bütün bunlar 
o kadar kısa bir zamanda oluyordu 
ki hikayesini okuyan okuyucularını, 
her halde daha fazla zaman sarf e -
derler.) devam etmiş, ikinci takmı 
da benim yanımdan geçmi§, ilerle
ıni§ti. Tereb, kulağıma bağırdı : 

- Allah rahmet eylesin! Ve beni 
kolumdan tuttu. Bir daha geriye 
baktım; fakat duman ölmekte olan 
arkadaşımı benden gizlemi§tİ. 

Kendi kendime dedim ki : 
- Artık her §eY bitti, dedim, böy

le bir yara alan bir insan daha kaç 
dakika yA§tlyabilir ! 

Önümdeki takıma ula§mak için 
kostum. Beynimin içinde ölüm kaaır-
,uölnı ;& Çil"&-, U& "',._• 

raktan yapılmıı bir takmı kulübe
lerden ibaret bir labirent içine gir -
dik Bu kulübelerden her biri için ay
rı ayrı dövüşmüş, hepsini böylece ele 
geçİnnİ§tik. Nihayet ,ortada hiç rus 
kalmamı§h ve biz onlardan zabtetti
ğimiz siperlerde mevzi almıştık. 500 
yarda geride ise daha kuvvetli bir 
ikinci hat vücuda getirilmi§ti. 

Askerlerimi topladım; bunlardan 
60 ki§i bulabildim. Tereb'i ortalrkta 
göremeyince aordum. 

Takımmm onba§ısı bu sualime 
karıı seasizce elile bir kaç yarda ile
tide kan deryası içinde yatan cansız 
bir cesedi İ§aret etti. Oydu; alnından 
bir kurtun yemi§, omuzundan bir ya
ra almı§tı, yüzü koyun yatıyordu. 
Sekiz aydan beri geceli gündüzlü, 
ne§e ve felaket demlerimizi bir ara -
da geçirdiğim iki arkadaşını aekiz 
dakika içinde gidivennişlerdi. Fa
kat o dakikada işin fecaatini takdir 
edecek halde değildim. 

O gün geç vakit, kendime geldi
ğim zaman ikisine de gıpta ettim. J -
kisi de bir insanın ölebileceği en §e -
refli bir ölümle, düşmana kar§ı atı -
lırken öJmü§ler, toprağa düşmüıler -
di. 

Zannedersem, rualar otuz dakika 
kadar bir müddet sonra mukabil hü
cUına kalktılar. 

bir insandı. 
Netekim Ziraat Vekaletine geldiği 

gün Sabri Toprak Ziraat - Orman -
Baytari işlerle uzaktan, yakından o 
güne kadar katiyen meşgul olmamış 
ve bu işi bütün manasiyle bilmiyordu. 
Hiç işe karışmadan günlerce vekalet
te olan biteni görmeğe, incelemeğe ça 
lıştı. Memurlarr tanımağa çalıştı. 
Doğruyu görmeğe, bulmağa çalrştr. 
Bu yolda kendisine taliin bir tesadü
fü yardım etti. Rusya hükümeti türk 
ziraat vekilini memleketinde bir tet
kik seyahatine davet etmişti. Sabri 
Toprak bu seyahatin resmi programı 
dar çerçevesi içinde çok güzel gören 
ve muhakeme eden göz ve dimağiyle 
bu gibi seyahatlerde birçoğumuzun 
göremediği en mühim şeyleri görmüş 
ve Türkiyede tatbikini muvafık ci
hetleri tesbi t ve mütehassısları dahi 
angaje ederek dönmüştü. 

Sabriyi alman hükümeti dahi bir 
tetkik seyahti için Almanyaya davet 
etmişti • Gitti, ziraat mliessesatını, 
çiftlikleri gördü. Ziraatin o memle
kette geçirdiği istihale safhalarını en 
yüksek profesörlerin ağzından dinle-
di. Notlar aldı Rusyadan avdetinden 
daha kuvvetli görgülü döndü. Evvela 
bu tuttuğu notlara alman ziraat teş
kilatına aid birçok eserleri tercüme 
ettirip hepsini birleştirerek Ziraat 
Vekaleti kütüphanesine mühim bir 
eser bıraktr. Sonra bizde mevcud zi
raat, baytar, orman teşkilatını, mües
seselerini tasfiye ile bunları yeniden 
Ankarada kurmak projesini meydana 
getirdi. Vekiller heyetine pro1esını 
arzetmeden memleketin en yüksek 
profesör, hoca, çiftçileriyle her fır
sattan istifade ederek bu mevzu üze
rine münakaşalar yaptı. 

Bu münakaşalarda Sabrinin yürüt
tüğü muhakeme ve mukayeselere hay
ran olmamak kabil değildir. Bir gün 
Vekiller Heyetinden çıkan Sabri ço
cuk gibi sevinerek boynuma atrlmıştı. 
Çünkü Sabri kaç aydır mesleki ve si
yasi muhitte hazmedilmesine mütema 
diyen uğraştığr Ankarada ziraat -
baytar - omıan enstitülerinin tesis ve 
umum teşkilatın tasavvur ettiği gibi 
yapılmasma dair olan yeni bir kanun 
projesini arkadaşlarına kabul ve Baş
vekilden beş yliz bin liralık bir kredi 

Orman işi için de az çalışmadı. A
caba Sabri Toprak gibi bilerek ağa
cr, ağaçlığı seven ve Anadolunu11 çıp
laklığı ile kalbi yanan kaç kişi gös
terebiliriz. 

verilmiştir. 

Eveıa, evlere hücum etmiş olan kur
bağaları imha ettikten sonra, kapı ve 

pencereler sım sıkı kapatılmış, ondan 
sonra, halk, sokaklara dökülmüş kimi
nin elinde süpürge, bazısında kürek, 

baston, hasılı ele geçirilen her silahla 
mücadeleye girişilmiştir. 

Kurbağaların karşısında sivil halk 
aciz göstermeğe başlayınca, imdad iste 
miş; bu defa ordu da işe karışmıştır. 

yatrosu: Serçecik umacının evinde - 19. 
Nihal ve arkadaşları tarafından türk m 
kııi ve halk şarkıları - 19.30 Spor mu 
heleri ; Eşref Şefik - 19.55 Borsa haberi 
ri - 20.00 Cemal Kamil ve arkadaşları 
rafından tıirk musikisi ve halk ljarkılan 
20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rıza 
rafından arabça söylev - 20.45 Bilmen Ş 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi 
halk §arkıları (saat ayarı) - 21.15 Tabı 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi 
halk şarkıları - 21.SO Bedriye Tuzun Şaıı 
Orkestra refakatiyle - 22.20 ORKESTR 
l - Auber: La Muette de Partici, ouv 
ture. 2 - Luigini: Ballct egyptien 3 - Ho 
mes: Tokasai. 4 - Gulotta: Korcha - 22. 
Ajans haberleri - 23.00 Plakla solol 
opera, ve operet parçaları - 23.20-23. 
Son haberler ve ertesi günün proı:ramı 

Bir tarafda kurbağalar, diğer tarafda, ı.Avrupa : 
yol silindirleriyle, motörlü süpürge
lerle, hatta gaz ve palmiye makinele
riyle cihazlanmış olan ordu ve halk u-
zun ve çetin bir sokak muharebesin

den sonra, nihayet kurbağa istilasının 
önüne geçilmiş. 

İstilaya mani olunmuş ama, sokakla-

V.t".ı...J-..n. ~ r.. OPERETLER : 13.15 :M 
nih - 16 Frankfurt - 19.10 Bcrlin -
Hambure - 20.30 Bruksel - 21 Milino 
22 Stokholm. 

ORKESTRA KONSERLER! VE SEfl 
FON1K KONSERLER : 12 Frankfurt 
13.30 BeromUnster - 16 Königsberg- 19 
Strasburg - 20 Breslav , Laypzig - 20. 
Varııova - 20.15 Bukreş - 20.30 Londoıı 
Regional, Stokholm - 21 Prag - 21 
Lüksenburg - 23.15 Tuluz. 

ODA MUSİKİSİ : 15.25 Hamburg 
19.20 Bukreş. 

SOLO KONSERLER! : 9.30 Kolonya 
niçin hücum ettikleri hala anlaşılama- 17.30 Stokholm - 22.20 Post Parisien 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) - : 6. 

ıın temizliği günlerce sürmüştür. Kur
bağaların, bataklıkları bırakarak şehre 

Berlin, Breslav - 8.30 Breslav, Munih 
12 Hamburg, Königsberg - 19.10 Hambu 

mıştır. 

- 23.20 Droitvich. 
haftalarca uyuyamadığını ve memle- ORG KONSERLER! VE KOROLAR 1 
k · b b 20 Beromünster. etın u üyük derdine süratle çare HAFİF MÜZİK : 6.30 Hamburg 'La 
bulmak üzere yeni orman kanunu mü- zig - 7.30 Breslav - 8.30 Köniksberg 
cadelesine nasıl atrldrğını hatırlat- 10.30 Frankfurt, Hamburg - 12 BresJa 
mak isterim. ~olonya, Münih :- 14.10 Frankfurt, La 

zıg - 14.lS Berhn, Kolonya - 15.35 B 
Bir orman ihalesi mukavelesine lin - 16 Breslav, Hamburg, Laypzig, Jı\i 

imza kovmadan Sahr.i...Tonralc cok-dü- ,~,!.:: 17.1<?,_!1,ü~~.:-- 17.15 Kolonya - 1 
hareketleri onu tanımayanları ne ka- HALK MUSİKİSi : ıı.so Stuttgart -
d k .. 1 d" d" "Z" V kT Kolonya 

ar ço sınır en ır 1• ıraat e 1 1 DANS. MUZtôt : 20 Berlin - 22.30 

lnanılmıyacak kadar kısa bir za
man içinde birinci siperleri, biraz 
sonra ikincileri, daha sonra üçüncü -
leri ele geçirmi§tik. Daha vaziyetin 
far:kında olmaksızm kendimizi rus 
toplarmm arasında bulmuıtuk. Çar· 
pı§ıyor, boğu§uyor, tüfek dipçikleri
ni, kılıçları ,tabancaları, süngüleri 
kulJaruyorduk. Her iki taraftan atı
lan gülleler ıslık çalarak ba§mıızm 
üzerinden geçip gidiyor, cehennem
den nı§an veren bir fırtma, bir kasır
ga uyandırıyordu. Karga!Alık deh -
ıetli idi. Dumanlar içinde düşmanla 
dostu bile biribirinden ayu-detmeye 
imkan yoktu. Gürültü kulakları sa -
ğır ediyordu. Avazmı çıktığı kadar 
askerleri te§vik edecek sözler söylü
yordum: Fakat bu sesleri kendi ku· 
lağım bile duymuyordu. insan dal
galarının bu kadar çılgm, köpürniÜ§ 
bir halde kaynaşmasını tasvir etme -
ye imkan olamaz. 

Nisbeten aükUn.etli geçen bu fuı
la eanumda iki tabur, açık yerleri
~Lt~!?!l8;rı. d~IM. ye,, fi!ii!t;rle_ ka
müdafaa tertibatı almııtı. Seyyar 
tabur tam vaktinde ıimale yeti§
mİ§ olduğundan sağ cenahda da bu 
türlü tertibat almmıştı. Biz o taraf
daki askerlerin barekatmı bulundu
ğumuz yerden görebiliyorduk. Top
lar, topraktan yapılmı§ istihkamla
rın arkasına yerleştirilmiş ve düş
man tabyalarını dövmeğe batlamrı
tı. Elimize geçen rus topuna bir ta· 
rapnel isabet ettiği için iıe yaramaz 
bir hale gelmişti. Biz de onu büsbü
tün sökerek baıka itlerde kullan

Beraberinde getirdiği rus profe~ 
söriyle ehli hayvanatta "suni tohum
lama" usulünü türk baytarlığına öğ
retti. Bugün Sabri'nin namını türk zi
raatçiliğinde ebedi kılmağa yalnız bu 
hizmeti, memleketine bu hediyesi k!
fidir. Sabri memlekette sığır vebası
gördüğünden Rusya seyalıatinde Kaf
kasyada ruslarm bu iş üzerindeki tcş
kilAt ve laboratuvarlarını inceledi. 
Döndükten sonra memlekette bu i1i 
eline aldı. İlmi görüşleri kendi gör
düğünün ve aklı erdiğinin aksine o
lanlarla mücadele etti. Her gün veka· 
let ıınasasına oturunca ilk işi sığır ve
basına dair telgrafları açmak, telefon 
elinde "Serom" !arın sevkiyatrnı pos-

Ormanları, orman meselesini tet
kik için Almanyadan davet ettiği pro
fesör verdiği bir raporda "kırk sene 
sonra Anadoluda orman kalmıyacak,, 
fıkrasını okuduktan sonra Sabrinin 

ormanları kestirmiyor. Halk aç kal - yipzig, Stuttgart, Floransa - 22.55 Vi 
dı. telgraflarına Sabrinin verdiği ce- na - 23 Krakori, Roma, Vilna - 23. 
vahlar merhumun verdiği kararlarda - !'c~~~~~. • Regional - 24 Droitvich, · 
ki ciddiyeti ve keskin ve uzağı gör
düğünü ifade eder. Sa.brinin rejime, 
A tatürk'e olan bağlılığına aid hayat 
safhalarını bittabi diğer bir arkadaşı 
yazar. Bunda Ziraat Vekaletindeki 
hayatından daha parlak ve gençliğin 

Yemeğin psikolojisi 
Yalnız sebze yemekleri pişiren 

Bizim taburdan ba§ka bir bölükle 
ve birinci fırkadan iki takımla karı -
tık bir halde bulunan bölüğüm, sekiz 

.ıı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, 

: Yazan: Alexis T olıtoi No: 9 = 
bilmesi lazım safhalar vardır . 

Sabri Toprak Ziraat Vekaletinde 
kendisini nihayet mezara götüren 
derdi yakalayıncaya kadar didindi. 
Ayrıldıktan sonra da bıraktığı işleri 

dık. - -- -- -- -Şimdi artık, hücwn zamanma 
kadar içinden yalnız bizim taburla 
aağmıızdaki tabur nehri geçmif o- : 
lan ikinci fırkanın gelmeşini dört : 

----
-gözle bekliyorduk. Mütirin pli.nma : 

göre onun da timdiye kadar geçmit : 
olması lazım geliyordu. Bekleyİ§i- : -miz bo§a çıktı. Yalnız aağ kıyıda bir : 
takım muharebe ilametleri gör- E 
dük; §U halde gerimiz sıkıtık bir E 
vaziyette idi. 

(Sonu var) -
------

: takib etti. Fikirlerini fırsat buldukça 
: eski vekalet arkadaşlarına söyledi. 
: Onları teşvik etti. Nihayet memleke
: tin diğer derdlerini düşünüp çareler 
: aradığı esnada gözlerini kapadı. - Sabri Toprağın memlekete yaptı· 
E: ğı iyilikler, bıraktığı eserler, namını 
: ebedi kılacak derecede büyük ve kry--- metlidir. 

--
- Devlet Şurası azasından 

S.ôZEK -

ı isin tanınmış bir lokantası, yemeğ" 
psikolojisi esasına dayanarak yep 
ni bir reklama başlamıştır. 
Lokantanın medhaline ,yalnız se 

yemekleri yazılı kos kocaman bir y 
mek listesi asılmıştır. Listenin sol 
rafına yemeklerin adları yazılmış, o 
tasından ayrılmış olan bir sütunda i 
yemeklerin insan üzerinde fayda ni 
betleri kaydedilmiş, sağına da ye 
fiatlarr yazılmıştır. Bu listeye göre, 
panak, enerjiyi kuvvetlendirmektedir 
patates, sükunet ve sağduyu telkin 
ruhda muvazene tesis etmektedir. B 
zelya bilhassa kadınları fazla cilvele 
dirnıektedir. Sebzenin ne kerametle 
varmış da farkında değilmişiz! ------------------------------------------·= 
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HULASA 
[Çiftlicinin demirbaş kôlelerinden ikisini 

çağırtıp bir arkadaşı ile birlikte bunların kı
zaklanna binerek Moskova'ya doğru yola 
çıkan Vasili Volkov isminde bir boyar, ken· 
disine kôle olarak satılmı11 bulunan Alyoş
ka isminde bir de çocukla berabeı Mosko· 
vaya geldi. 

Hassa milislerinin yoklaması münasebe· 
tiyle Moskovaya çagırılmış olan boyarlarla 
maiyetlerı, suvarilerin toplantı mahalli ola· 
rak gosterilen Lubiyanka'da Volkov ile 
uşakları atlara binerek yoklama heyetinin 
yanına giderken Alyoşka kızaktaki koşum· 
ların çalınmış oldugunu gordiı. Koştu, başı· 
na gelenleri babasına anlattı. Babası da onu 
bir tanıdığına göndererek ondan bir binek 
atı istemesini emretti. 

Bu sırada çar ölmüş ve yerine, küçük bir 
çocuk olan Petro, çar ilin edilmiştir . 

Danila'nın evine giden Alyoşka orada 
ev sahibinin ayağına kapanmış, fakat sille 
ve tekme ile kovulmuştur. Alyoşka'yı Da
nila'nın oglu Aleksaşka alıp sobalı bodruma 
götıiruyor ve orada ona, kendisini hergün 
döven babasını bırakıp kaçacagını söylü· 
yor. Ertesi gün dedigini yaparak Alyoşka 
ile birlıkte kaçıyor. İki çocuk dola§a dola
oa pazar yerine varıyorlar.) 

dört yol ağızları kalabalıklaşıyordu. 
Aleksaşka itilip dürtülmeğe, küfür 

işitmeğe aldırış etmeden, her şeyle 

alakalanıyor, dükkanlara doğru ken
dine yol açıyor, esnafla çene çalıyor, 
pazarlık ediyor, şakalaşıyordu. Al
yoş-ka onu güçlükle takib edebiliyor
du. Kazmirden bir manto giymiş, gü
zel baş örtüsü üzerine kenarı tilki 
kürklü bir hotoz geçirmiş şişman bir 
kadıncağız •gören Aleksaşka ayağını 

sürüdü, kadının eteğine asıldı ve tit- : 
reye titreye kekeledi: "Aaaa-na ... cı- E 
ğım fa .. fa ... kir .. lcre ... a •. a •. acır a .. = -a .. çlıktan ölüyorum." Zengin dul, e- _ 
tekliğini kaldırdı, beline asılı keseden : 
iki kopek çıkarıp verdi, ve ağır ağır S 
istavroz çıkardı. Çocuklar koşa koşa : 
gittiler, birer çörek aldılar, ballı sı- _ 
cak şurup içtiler. Aleksaşka: "Sa· :E 
na söylemedim mi? ben varken hiç : 
korkma." dedi. : 

-Kalabalrk artıyordu. Kimisi seyre, : 

-: kakmalı iğri bir kılınç çarpıyordu. 
- Atını yavaşlatmadan. dolu dizgin 
- halkın üzerine koyuverdi. Uzanan bir = çok eller dizginleri yakaladı. Süvari = hiç durmadan dört yana bakınıyor, 
_ seyrek ve san dişlerini meydana çıka· 
: rıyordu. Geniş bir alnr, çukura kaç

mış gözleri, kaskatı bir sakalı vardı. 
: Bu, kral ailesinden ve sondan gör
: me Narişkinlcrin büyük düşmanı 
: prens İvan Andreeviç Kovanski idi. 
- Onun da kendi üniformalarını taşıdı
: ğını gören streliçler üstüne doğru yü
: rüyerek bağırdılar: 

dedikodu dinlemeğe, kimisi yeni elbi- : 
seleriyle kendini göstermeğe çıkmış- : 
tı. Bir kısmı da, sadece, iyi muhafaza 
edilemeyen öte beriyi kendine mal 
etmeğe gelmişti. Kar üstünde bir sü

- - Sen de bizimlesin değil mi, İvan 
Büyük Petro, boyarlardan Buhvostol'un, tahsilini Holandada Andreeviç? 

yapmış olan oğlunu imtihan ediyor Arkadan yavaş yavaş gelen ikinci 
rü atın durduğu dar bir sokakta, ber
berler. makaslarını şakırdatarak müş· 
teri arıyorlardı. Müşteri, bir kütüğün 
üstüne oturtuluyor, kafasına bir çöm
lek geçiriliyor, bu çömlek dışında ne 
kadar saç kalırsa hepsi kesiliyordu. 
En çok gürültü tuhafiyeciler tara
fında idi. Kadınlar, yangın varmışca
sına haykırıyorlar, iğne, iplik, düğ· 
me gibi şeyler satın alıyorlardı. Al· 
yoşka kaybolmamak için Aleksaşkayı 
kemerinden tutuyordu. 

Tekrar meydana döndükleri vakit, 
bir kaynaşma oldu, bağrr~malar işitil
di. Varvarkaya doğru büyük bir kala
balık geliyordu. Birkaç Streliç kolla· 
rında baygın bir adam taşıyorlar, yaş
lı gözlerle ahaliye: 

- Ey hristiyanlar, diyorlardı, ha-

kınız adamcağızı ne hale koymuşlar!" 
Adamı bir kızağa uzattılar. Stre

liçlerden Ovsei Rijof kızağın üzerine 
çıktı ve halka dedi ki: 

- Yabancılar bu zavalh satıcıyı ö
lüm haline gelinceye kadar dövmüş
ler. Nerede ise büyük boyarlar bütün 
Rusyayı yabancılara satacaklar. Artık 
eski kudretli Rusyadan eser kalma
dı. Kime şikayet etmeli? Bizi kim ko
ruyacak? Büyük boyarlar bir şey bi
liyorlar: hazine hesabına para kopar
mak. Düşman gibi hareket ediyorlar. 
Alyoşka ile Aleksaşka kızağın ya

nına sokuldular. Alyoşka eğilip bak
tı, ve kızağın üzerindeki adamın ken
dine Lubiankada çörek satan tombul 
yanaklı, mini mini gözlü, tavşan kı· 
tından takyeli satıcıyı derhal tanıdı. 

Adam vodka kokuyor, inleyip duru· 
yordu. Yüzünü kızağın otları arasına 
sokmuş, alçak sesle tekrarlıyordu: 

- Of 1 of J of!.. İsa rızası için bıra
kınız beni l 

Ovsei Rijof konuşurken, daha zi
yade emniyette bulunmak maksadiy
le, ıstavroz çıkarıp durmadan klise
leri ve halkı selamlıyordu. Öteki ste
liçler de nutuklar söylüyor, halkı kan
dırmağa çabalıyorlardı. Halk yavaş 
yavaş hiddetleniyordu. Birdenbire 
sesler duyuldu: 

- İşte! .. işte geliyorlar! 
Kurtarıcı kapısı tarafından iki sü

vari dört nala yaklaşıyordu. Önde 
gelenin kırmızı kaftanlr streliç üni
forması, başına yan basılmış bir kalpa
ğı vardı. Atının ipek haşasına elmas 

süvari, Vasili Vasiliyeviç Golitzin 
idi. Atını okşayarak halka: 

- İsyan mı ediyorsunuz, ey hristi
yanlar, diyordu, size hakaret mi et· 
tiler? Söyleyiniz, anlatınız, sizden 
başka düşüncemiz yok, derdlerinize 
ortağız. Çar sizi yukardan görmüş, 
yavrucuk korkmuş, bizi haber almağa 
gönderdi .. 

Halk, ağızlar bir karış açık, pren
sin diba kaplı kürküne bakıyor, -
bu kürkün mal olduğu fiyata Mosko· 
vanın yarısı satın alınabilirdi - pren
sin atı okşayan elindeki kıymetli taş
larla süslü yüzükleri seyrediyordu. -
Bu yüzükler kıvılcımlar saçıyordu. 
Kalabalık sesini çıkarmadan gerile

yordu. 
Vasili Vasiliyeviç gülümsiyerek 

ilerledi ve Kovonskinin yanına ger 
ce durdu. Şimdi etraftan sesler · 
seli yordu: 

- Miralayları bize verin. Onla 
çan kulesinden baş aşağı atar, adale 
yerine getiririz. Boyarlar ne yapıyo 
lar? Ne diye bir çocuğu, Nari 

kinlerin bir piçini bize çar yaptılar 
Kovanski eldiveninin tersiyle 

ranta bıyıklarını düzeltiyordu. 1C 
tunu kaldırdı. Sustular. Onu dini 
ler. 

Streliçler !.. diyerek eğerin · 
rinde doğruldu, sarfettiği cehidde 

yüzü kıpkırmızı oldu, gırtlaktan 

len sesi uzaklara yayıldı. - Strel' 
ler ! Boyarların sizi kimin boyundu 

ğu altına koyduklarını işte görü 
sunuz .. Allah bilir ne biçim Çar s 
tiler. Elbette, onu ilan eden ben de 
lim ... göreceksiniz ki sizlere ne p 
verecekler, ne de yemek... Sizi e 
gibi çalıştıracaklar, çocuklarınız 1'l 
rişkinlerin kölesi olacak .. Daha köt 
sü: hepimizi ecnebilere satacak} 
Moskova kahrolacak, ve bizim :rJ1 
kaddes ortodoks dinimiz de mah 
lacak ... 

Bu sırada halk öyle bir bağmb 
ğırmağa başladı ki Alyoşka kor 
"bizi çiğneyecekler!,, diye mırıld 
dı. 

(Sonu var) 
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Mide ve fikir 
Yemek üzerine okumak, yaznıak 

doğru mudur değil midir? Bu da 
eıki ve hala halledilemeınİf bir m~ 
lele. Kimisi aakm ha, der, yeme 
Üzerine fikirle çalıpnak pek fen~· 
dır. Kimisi de, bütün ihta~l~rad~a~~ 
inen, yemek Üzerine daha ıyı U§U 
~ h .. anlar ve llur, okuduğunu da a ıyı ani 

daha iyi yazdığını kendisi de ar. 
· "b" bu ka· Akla kara ara&ındakı gı 1

• "t 
dar derin ayrılığa sebeb pek ba&ı • 
tir: ln&anlar biribirlerine benzemez 
de ondan. 

o·· d b"" b""tün normal, met· unya a us u .ğ. "bi 
hur doktor Carrel'in istedı 1 

• gı ' 
hlutlak olarak sağlık halinde lın&adn 
ı.. l . youn a QUlunmazaa da, ınide erı. • 
· l ğı seven ın
lf eyen, hele çokça ye~e f'k. le ça 
&anlar için yemek üzerıne ~~l~~ O
lıtnıak fÜphe&iz doğru des:ı . ır:e.le-
-. . • ki mı" delennın ı,.. 
••\in ıçın, çocu ar ıldığm-
hlesi baknnmdan normal &aY k .. 
dan, mekteb talebe&ini yeme uze-
rine çalrttırmazlar. 

v·· ud d uınumi bir kaide-
. uc umuz a b. . bir müd-

dır, uzuvlarunızdan ın l 
det için fazlaca iılemeğe bat ayıncfa 

. .. dun bafka tara · llz çok şııer, vucu 
lllnndaki kanın bir kısmı oraya f e-
lir, o uzvun itini kolaylattırı:r· n· 

d bot nude ya· 
&an &afraya oturup a ··t ki 
•at yavat dohnağa batlayınca o eb" 

. . h f"fl kanın ır 'llzuvlarm iılerı a 1 er, r M" 
ltıanıı midenin kenarlarma ge ır. ı 
d . ı·· unılu olan enin hazmetme&ıne uz . . k 1 "L • • • lenıesını o ay hrazı adalelennın ıt d" 1 
l•tt~Jar. Bir taraftan da 1Jder 
l>ütün hazım için lüzumlu gu . e· 
lerin itlediğinden onlara da haylıC:e 
ka- g"d Normal ortalama yetmıı 
-· ı er. • , b" 

kilo ağırlığında bir kimsenı~. ır 
iÜnde yediğini hazmetmek ıçın ~
iızdan baılayarak bütün hazım cı· 
hazmda. yedi litre Ü&are ifraz etme· 
ıi lüzumlu olduğunu he&ab ederler. 
Bu kadar u&are, ifrazları 1 yap)~ 

d on ara u· 
ruddelerden çıkar&& a k h"" 

d ı · an uc-2\IJnlu iptidai mad e erı • 
releri getirdiğinden yalnız hazım ~ 
. k h .. terinin ne kadar ço 
~ an ucre • edebilirsiniz. 
l§ı olduğunu tahmın 

. 1 pnafa batla· 
Halbuki bern :;.:m.,k için hayli· 

Yırı.... o da ııley ı __ ..1:..:.. --.J..er __, .• k_.e~. 
ce kan hücı:elermı hazıneden mide 
İtl en beyın de, , · ı • ey - . .•· • • (tatta dogrusu, ce, b1r.ır.den bınnın, . __ 1. •• • 
n_. • • • bo ulur v~ uzerme 
&11t1amin ıtı z • - çl . 
l>eJin iılediği vakit hazım guOmmeş~, 
f" " lak olJna%• I• ~ler de par . f"k.ir ara&mda te
Çiftdir ki, mide ıle 1 

~d varda, derler. 
. • k kimselerde bu te-

Mıdesı bozu eydana 
Jı:a.d el.ha belli bir gurette wm zaten 

k . . 1 • J çahpnaga 
Çr ar. Fıkır erıY e "deleri bozul-
alı~amıı olanlar, nıı l . . bo-
d w • d de fikir erının 

Ugu vakıtler e . t vennesele~ 
zuk olduğuna ehenuYe • mecbur 
de, fikirleriyle çal!::~ de bozuk 
\>e pek çok defa ını çalııtrkları 
olan.tar yemekten gonra d klan· 
"a.k" fikir çıkarama 1 

it parlak buk farkına 
hnı kendileri de pek ça 
•arrrJar. 

Böyle olduğu halde,. yeınef~k.üzC: 
r· ekınen ı ır a 
ıne çalıımaktan ç h h zımları 

d6ll1Jan pek azdır. Da a a 1 &a 
bozulmadan mideleri norm~ ·• 
Yıldığı zaıru:nda bile, yemek.kulze.rı
he de 1 ma w adet ettı erın· 

çal f gı • bo utınasına 
den çoğu mide&inın z 
kendiai aebeb olur •• 

Ancak, yemek üzerine fikirle ça· 

1 pnanın zararlı olması da um~i 
bı. kaide değildir. Bazıları da mı• 
ır ld • deleri büsbütün bot o ugu zama:n: 

1 d fikirle çalıtmak isterlerse ıyı ar a .1 • • 
h ul çıkaramazlar. Kendı ermın :i': b:ğenebilecekle~ ~kir~er bula· 

b"lmek için midelennın bara~ dolu 
oimasına ihtiyaç görürler. Boylel~ 
ine eskiden, pek kan&ız ya~ut 61• 

r · lerı" pek yorulmU§ nörastenik de· 
nır . .1 • • 

"lir ve fikirlerinin ı§leyebı m~ ı-
~ mı"deden gelen bir münebbıhe 
çın a·ı· d" HA ihtiyaçları olduğu farke ı ır 1

• ~-
disenin izahı nasıl olur&& ol~un, ~ı: 

d "kten sonra fikirle daha ıyı raz ye ı .. h · 
çalııabilenlerin bulund~ğu. ~P esız 
d" Fakat çok yernenın fık.ırle ~-
ır. ·•· h" bır vakit 

lışmağa llizmet ettıgı ıç 

görülmemiştir. . • 
Sözün kısa&ı, bu meselede ıstı&n~· 

h ke ... tatbik edilebilecek hır 
sız er """ • , . 
kaide göstermek kabil degıldır. 
Yalnız, çocuklar için yemekten ııo~-

d ,..)ıcTnak doğru olmadıgı ra erse r- r-

söylenebilir. Çocuk olmayanların da 

Ç
og· u yemek üzerine az ço!c uzun en w• 

bir müddet fikrini dinlendirmegı ter 
cih eder. Fakat kendisini herkesten 

iyi bilmesi lazungelen fikir adamı 
biraz yemek üzerine daha iyi ÇA· 

lıttığını anlar&& ona hak vermek za· 
ruridir. Şu kadar ki bu yazıyı oku
duktan sonra muharririnin onu ye
mek üzerine yahud aç karnına yaz· 
dığma hükmetmezseniz &İze hak ve· 
"lemez çünkü fikir mideden gel-

rı ' . k · · "de na· mez iyi yazabılme ıçın, mı b"l 
sıl :ıur&a olsun, ilkin iyi dütüne ı • 
mek lazımdır. • A. G. 

.................... 
Pek yakında 

"ULUS,, Gazetesi 
kendi karllerlne 

1938 
. .. , ·1··· . 

---pai-ıaie,'eiı fayd~i~;e~"calı~ı Pn 

tefrikasını verecelftir 

ŞiMDiDEN 
Eserin yalnız ismini haber ve· 

• relim: 

1 ~ü:~h .. ~:~ah~•~:~:~, 
J Tiirk askeri muharrirlerinin halk 
J tarafından en tanınmış olanı 

1

: M. Şevki Yazman 
Bu eser bütün teknik kıymeti

. uhafaza ederek, herkesin 

1 

~~r~al kavrayabileceği bir tah
kiye ve üslfıb ile yazılmıştır. 

Çanakkale türktür 
ı .. 

ı 
Hele birkaç gü~ be~leyınız. 
"ULUS" sizi hıç bır zaman 

hayal sukutun'~'"~:~~:~.~.' ..... 
ı .... 1111 , rııı 1ıı11ttııııuı 

Y EŞ 1 L oEi=TER 
Y • Marllörit Randü azan. __ 

7 
_ 

.l =====~---~ }tında olduğunu san.ıyo~m. 
rassud a .. k"' dür Dınleyın .... 

Talimat 
Ert . .. ok endişeli olan Ne~· 

esı gun, ç 1 f ne ettı. 
lor, Cimmi; erkenden te e ~. lelerle 
l{endisine has olan kısa cum 
•ordu· 

• 1 Bay Rezayr, 
- Söyleyin baka ıın, 

ne var ne yok? 

Cimmi: k lazım de· 
- İhtiyatlı davranma . ' ·· . .. hedelerırne go-

ı. Hem, dünkü ınu~ . i sınıf hay
e, bu adamlar bana bırınc 

Udlar gibi görünü~or. "'f""r savurdu. 
Neylor enerjik bır ku u. bı"ldiniz 

. . 1 ge~ıre - Bır ıp ucu e e :s . ) 
ı. . Bununla 

- Hemen hiç bır şey... ınem 
• hat vere · 

e~aber telefonda ıza . bilir mi· 
gle yemeğini beraber yıye 

iz? bT or mu· 
- Olur. Sakin bir yer ı ı ka bir 

unuz? ~enim Granada'dan ş 
ere gittiğim yok. 

1 
·şe yara-

K .. "k kin yer er ı - uçu ve sa 1 Iıkla gö· 
az. Buralarda daha ko ay 

etleyebilirler. :Ha iyi ki ha· 
- Evet, anlıyorum 1 ' • de ta· 

rnna getirdiniz, bizinı evın 

Pek mum un ... 
Kız:ız bize yardım edebılır. 

- Nasıl? ğ" · 
'd bugün öğle yeme ı ı· 

Granada ~ kabine tutunuz ve sin· 
çin bir hususı · 1i tutmasını 

·•ye bunu gız 
yor Domanı her zamanki gi· 

fı d" · Sonra tenbi e ınız. d »ya gidiniz; onu 
bi kızınızla Grana a bırakınız ve hu· 
lokantada tek bab şı?a yanıma geliniz. 

~ kabinede enım 
susı atlatmıt oluruz. 
Bu suretle casuslarıda'ya dönmek ihti 

_ Tekrar Grana , 
atlı bir hareket olur mu. . . 

y - abii. Hem çetenin orada sız.~n-
T ·rıne e kalkışması da mum 

le temasa gı kdY. de ben orada bulu· 
kil d""r bu ta ır . 

n _u • belki mektubların hangı 
nacagı~ ve. gönderildiğini meyda
vasıta ılt ~lıze ··m Bildiğiniz gibi 

Çıtcarabı ecegı . B 
na blarx elde getiriyorlar. u 
bu mektu l'" u"' deg·i•tirmeye te· 
K aske usu un ., 
ar~~ mi ecek kadar kendinden C· 

n~zzd~l e~ü:ük haydudlar hep böyle
mın ır. . ... ürüz 
dirter. Yemekte goruş . 

Ahi eyi yerine koydu ve Hays
lop'a etraflı talimat vermeye koyul· 

du. 

ULUS 

.Bugün Edenih istifasından sonra 

Romanyada 
plebisit var 

Çemberlayn dışbakanın 
kim olacağını söylemiyor 

Bükreş, 23 (A.A.) - 24 şubatta ya
pılacak olan plebisite mcpuı se
çimine iştirak hakkı olan bUtün vatan
daşlar mecburi olarak iştirak edecek
tir. Vilayet bürolarına, mahalli mah
keme reisleri baJ]tanlık edecektir. 
Temyiz mahkemesi azası araııından 
kura ile tayin edileceklerden mürekkeb 
bir merkez komisyeınu reylerin tasni
fine ve neticenin ila:una nezaret ede
cektir. Bu netice belli olur olmaz, ya. 
ni 25 veya 26 şubatta, sarayda merasim 
yapılacak ve başvekil plebisit netice
sini kırata bildirecek ve kıral bu mü· 
nasebetle radyo ile neşredilecek olan 
bir nutuk söyliyecekt.ir · 

Eden bir 
seçicilere 

nutuk söyliyerek 
vaziyeti anlatacak 

Riitii.n memlekette aükun var 
Bükreş, 23 (A.A.) - Siyasi bir 

şahsiyet"in öldürüldüğü hakkında dö
nen şayxalar asılsızdır. ~.Ut?n ~emle. 
kette tam bir sük(lnct buküm surmek-

tedir. 
Kıral.a ıeıekkür 

Londra, 23 (A.A.) - B. Attlee, 
bugün öğleden sonra Avam Kamara
sında B. Chamberlainden yeni harici
ye nazırının ismi ne zaman belli ola
cağını sormuştur. 

B. Chamberlain, şu cevabı vermiş
tir: 

"- Şimdilik belli değil, fakat ya
kında bunu bildireceğimi ümid ede
rim.,, 

Attlee, bunun üzerine, Lord Hali
faxın muhtemel tayinini telmih, ede· 
re.k, Hariciye nazırının Avam Kama
rasından uzak bulunanası ve Avam ka
marasında bir müsteşar ile temsil e
dilmesinin çok fena bir şey olacağı 
üzerinde ısrar etmiş ve hariciye na
zırının Avans kamarası azasından se
çilmesi lüzumunu bir kere daha tek
rar eylemiştir. lora Halilak• 

Nazırm sözleri 
Bükreş, 23 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Memleketin her tarafından 
saraya bir çok mektup ve telgraf gel • 

ktedir. Bu mektup ve telgraflarda, 
me a··· d 

Başvekil, cevabında, bütün bu 
noktalar zihnim<iedir, demiştir. 

1.ord HaliJaks az bir miiddet Nazır, kabinenin B. Edenden ya-
kasını kurtarmak istemiş olduğu su· 

millete yeni bir anayasa ver ı~ın en do 

1 halkın kırata karşı olan mınnettar-
ı•ekalette k<ılaoak retindeki iddiayı katiyetle yalanla-

Londra, 23 (A.A.) - Eveni~ Stan mıştır. Mumaileyh, kabinenin bilakis 
dard gazetesinin diplomatik muharri- B. Eden'in mcvkiinde kalması için 
ri lord Halifaxın hariciye nezaretini son derece gayret sarfctmiş olduğu
kati olarak kabul ettiğini bildirmek· nu söylemi.ştir. 

ayı ·11 • k 
ı ~ t barüz ettirilmekte ve mı etın en 
ıgı e ·1 1 ğ b"ld" · di kırabna sarsılmaz bag ı ı ı ı ırıl-

ktedir. Bu mektup ve telgrafları gön 
~cerenler arasında, eski harb gönüllüle -
ri cemiyeti, harb malfılleri cemiyeti, 
muallimler birligi, memurlar foderas • 
yonu, her din ve mezheb ruhaniler bir
liği reisleri ve saire vardır. 

tedir . .Maamafih, lord Halifax'ın ha- Nazır, hariciye :ıazırının istifası· 
riciye nezaretinde az bir müddet kal- nın ecnebi memleketlerde hasıl ede· 
ması da kararlaştırılmıştır. ceği akisleti takdir hususunda yanıl· 

İngiliz - İtalyan müzakerelerinin mamış olduğunu beyan ve fakat İn· 
nihayetlenmesi üzerine lord Halifaks gilterenin dost milletlere karşı siya· 
hariciyeden çekilecektir. setinin evvelce nasıl ise gene öyle ol· 

Kızll bahriyenin 
B. Eden bir nutuk verecek duğunu tasrih etmiştir. 
Londra, 23 (A.A.) - Öğrenildiği- Silahlanma 

ne göre B. Eden, cuma aqamı mün- 1 tehibleri huzurunda bir nutuk söyli- Nihayet nazır, "içtinabı kabil 0 • 
mıyan harb,, nazariyesi aleyhinde bu-yecek ve kendisini istifaya sevkeden . 

sobebleri ve imilleri anlatacaktır. B. lunmuştur. Mumaileyh, hükümetın 20 inci yıldönümü 
Eden, aıhi sebeblerden dolayı istifa uzlaşma lehindeki mesainin akamete 

M k a 23 (A A) Dün Mosko- · d" uğraması takdirinde muhtemel her-os ov • · · - etınit olmadığını ve istifanın şım ı-
t . · h y tı" umumiyeai Kızıl · hangi bir mütecavize karşı koymak va sovye ının e e • ki siyasette .tali derecede ehemiyetı 

ordu ile kızıl bahriyenin 20 inci yıldö- haiz bir mesele addedilcmiyeceğini maksadiyle silahlanmağa devam et· 
·· ü b t" I büyu"k tiyatroda mekte oldug·unu izah etmiştir. nümu m nase e ıy e bildirecektir. 

toplanmıştır. Toplantıya, B. Stalin l Daha evvelce amele fırJcaaından 
ve hükümet azası da iştirak etmittir. Kabinenin aldığı rey er B. Herıbert Morrisson, İngilterenin 
B. Voroıilof bir nuu.tuk söylemiştir. mı görülüyor bir infirat ve yarı-in:irat ai~~eti~e 

sal V ·ı J b · ık Londra, 23 (A.A.) - Diplomasi doğru gitmekte ?l~u~un~. soyle~ış 
~lares oro§ı o un ır nu u ...ı..J:·u .. -: -:m ::ı.:t...~ ~ .. Qfıt'\n~ le B Rbamb~rlaın ı bır dortler mıs.a-
K~l-~rd~;~n ,-;i;;inci - yıldÖ~ümU elde edilmiş olan ekseriyetin pek az .1 akdıne ça ışmakla ıtham eylemış· 
münasebetiyle Sovyetler birliği mü· olduğunu beyan etmektedir. Bu ekse- tır. 
dafaa halk komiıerlerinin bir emima· riyet, milli hükümetin büyük mese· Lloyd George - Chamberlain 
mesinin tahlilini netreylemektedir. .lelerde elde etm~k~e olduğu reyler· hiidia~i 

Marepl Voroıilof, Kızıl ordunun e· den yilz rey eksıktır. Muhafazak&r
bedi bir pn kazandığı dahili harb ae· lardan Vivyan Adams, aleyhte rey 
nelerini hatırlattıktan aonra, ezcümle venni' ve yirmi kadar muh,afazakir 
diyor .ki : müetenkif kalmı§tır. 

"Sov,Yetler birliği vatanımıza kartı Celae .onunda ziraat nazırı B. W. 
yeni tecavüzler içi,; daimi bir tebdid S. Morri•on, istizah takrirleri sah~b
teşkil eyliyen kapitaliıt memleketler· lerine. hük~~et namına cevab verır
le çevrilmit bulunmaktadır. Bunun i· ken bıraz ıntızamsızlık hasıl olmuı
çindir ki, Bolşevik partiıi hükümcti· tur. 
miz ve phsen Stalin, yorulmadan, or· B. Morritıtıon hafiflik eımiı 
dumuzun aavaf kuvvetinin inkitaf et· B. W. S. Moriason'un sözleri mU-
tirilmeai ve fazlalaıtırlmaaı ile mefiul teaddid defalar kesilmiştir. Birçok 
olmaktadır. Kızıl ordu mükemmel bir mebuslar, mumaileyhin meseleyi bi
tekniğe maliktir. Fakat yalnız teknik, ru hafif bir surette bahia mevzuu 
ölü bir feydir. Her feyden evel, bu etmif olduğu, miltaleaaında bulunmak 
tekniğin yükıelmeıini elinde bulun- ta ve bu hareketin kendisinin harici
duran inean gelir. Bunun içindir ki, ye nazırı olmak ihtimallerini arttır
partimiz, sadık evlatlarını orduya gön· mamakta olduğunu söylemektedirler. 
dermekte ve onlardan mükemmel bilgi Ziraat nazırı, hükümetin İtalya i-
istemektedir. le müzakerelere girmeğe şimdilik va-

Bunun içindir ki, Sovyct milleti, va· ziyetin müsait bulunduğunu ve bu 
tan:mızın en iyi evlatlarını kızıl or· milaait lnın kaçırılmaması lizımgel-
duya vermektedir. mekte olduğu mütaleasındadır. 

Cimmi, Granada'ya vaktinden ön
ce geldi ve sinyor Domani ile husuıi 
surette görüfU1ek istediğini ıöyledi. 
Onu uzaktan tanıyordu, fakat italyan, 
Granada'ya nadiren gelen dedektifi 
tanımıyordu. 

Domani kendisini nazik bir tekil· 
de karşıladı. 

- Müş.terilerinizdcn B. Neylor 
isminde biri, evelki gün, burada ol
dukça endite verici bir mektub almış. 

Metr dotel bafını önüne eğdi, iey· 
rek saçları baş.mı tehdid eden çıplak 
hk akıbetini gizleyemiyordu. 

- Bu hadisenin müessesemizde 
vukua gelmiı olmasına çok müteesıi
rim. Anlaşılan bu haltı itleyen gene 
o Karamaskeymi,. Ben de tahkikat 
yaptım ... 

- Ah, demek haberiniz var. Pek· 
aUi, bugün B. Neylor'un tekrar bir 
mektub alması muhtemeldir. 

- B. Neylor gelmeyebilir. 
- Hususi bir kabine ayırttı. 
- Evet, bu hususta ketum davran-

mamı tenbih etmişti. 
- Biliyorum. Onunla yemek yi

yecek olan benim. Şimdi sinyor Do
mani, ben bir polis hafiyesiyim, bana 
1ardım etmek lütfünde bulunur mu
sunuz? 

- Tabii değilmiya, Baynn, eğer 
elimden bir şey gelirse .. 

- Lokantanın iki kapısını taras· 
sud etmek için adamlarımdan ikisini 
dışarda bıraktım. Kapıcılarınıza ten
bih etmek lUtfilnde bulunur muau· 

nuz: Kendiler.ine B. Neylor namına 
bir mektub :verilir verilmez hemen on 
l~ra işaret ,versinler? Belki bugün 
hıç mektub gelmeyebilir veya belki 
de bunu lokantanıp içindeki garson
lardan biriyle gönderirler. Fakat her
halde ihtiyatlı davranmak istiyorum, 

- Tabii, Bayım. Arzunuz yerine 
getirilecektir. İşaret ne şekilde ol
ıun? 

- Kapıcı, zarfı aldığı anda kas
ketini çıkarır ve eliyle alnının terini 
sileJ'6e, adamım işi anlıyacak ve taki
bine baılayacaktır. İşaret dikkati cel
betmemelidir. Anlıyorsunuz, değil 
mi? 

- Hemen bu işle meşgul olacağım. 
Bu hadise çok esefe şayandır. 

- Yardımınıza teşekkür ederim. 
- Bir dakika, Bayım. Dedektifi-

nizin kıyafeti nasıl olacaktır. Eğer 
kapıcılarım onu tanırlarsa, işaretle
rini daha iyi gösterecek şekilde va
ziyet alabilirler. 

Ne kadar tafsilat verilirse bir pla
nın muvaffakıyet şansının da o ka
dar azaldığını tecrübesiyle bilen Cirn
mi: 

- Ne kıyafette olacağını bilmiyo
rum. Dedi, fakat kendisine emniye
tim vardır. 

Domani aynı soğukkanlılıkla: 
- Peki, dedi ve çekildi. 

*** 
Betti neşeli bir tavurla, 
- Hallo, Altes 1 dedi. İçeri girdi

ğiniz zaman aizi gördüm, onun için 

Lloyd George • Ohamberlain hadi
ıeai, ekseriyet üzerinde bilyfik bir te· 
ıir hasıl etmemittir. Lloyd George, 
Ohambcrlain'in samimiyetinden şüp-
helendiğini beyan ettiği zaman ekse· 
riyet bu yolda kendisini takib tema-
yülünü göstermemiştir. Mumaileyh
in ve B. Churohill'in nutukları bilhas
sa muhalifler tarafından alkışlanmış-
tır. 

Avam kamarası müzakeresi hak· 
kında alaka ile tefsiratta bulunan sa-
bah gazeteleri BB. Llyod Georges ve 
Çu~il'in nutuklarını şiddetle tenkid 
etmekte ve .B. Chamberlain'in nutku-
nu "Cenevre sistemiyle kolektif em
niyete karşı bir tezahür,, olarak te13k· 
ki etmektedir. 

Londra, 23 (A.A.) - B. Chamber
lain'in Milletler Cemiyeti icraat ve 
faaliyetinin hududlarına dair olan be 

alelacele yemeği yedim ... 
Hayretli bir tavurla ilave etti, fakat 

ne oluyor. Gene bulutlarda mısınız. 
Çünkü Hayslop, yeni elbisesiyle 

o gün kendisini pek güzel bulan ka
dına bakmamıştı bile. Üstelik Grana· 

.da'nın köşesini gözetlemekten geri 
durmuyordu. Onun baktığı istikame· 
te dikkat eden Betti, güzel bir kadı· 
nın taksiden indiğini gördü. Bettinin 
canı sıkılmıştı. 

- Hoşunuza giden şeyi iyice sey
rettikten sonra belki benim yanınız
da olduğumu farkedersiniz, dedi. 

- Gelip geçenleri seyrediyorum, di
ye kızmayın. Beni buraya bunun için 
koydular. Bir işaret bekliyorum. 

- Sahi mi? Bense it gördüğünün 
farkında değildim. Yani demek istiyo
rum ki ... 

- İz,ııha kalkışmayın, böylesi daha 
iyi. Evet, çalışıyorum. Bazan işte böy· 
le iş gördüğüm olur. Her halde kendi
ni otomobilin altına atmak istiycn bir 
başka bayanı kurtarmak fırsatını bek
lediğime zahib oldunuz. 

- Hadi sen de 1 
Hayslop'a dikkat ederken, Betti, yü

zünün ifadesinde ne kadar değişiklik 
husule gelmiş olduğunu farketti. De· 
mek ki bu boşta gezen genç de iş ada
mı olabilirmiı. 

" Ne hoı çocuk 1,, diye düşündü. 
Sonra ilave etti : 
- Gideyim mi ? 
- Hayır, eğer vazife icabı sizinle a-

likadar olamayışıma kızmassanız kalın 
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Korkunç rakamlar 
Heıab ediliyor ki Avrupa 1937 ıene

ıinde, silahlanmak için 18 000 000 000 
türk liraaı kadar bir para harcamııbr. 

1930. 1937 yıllan arasında, top, 
tüfek, türlü harb cihazları, gemi, tay· 
yare ve &aireye yatırılan paralar 
72 000 000 000 türk lirasını bulmuı· 
tur; naııl bulmasın ki bir zırhlı ıöylece 
dokuz on milyon, cephanenin tonu 
1250. 1500 bazı tayyarelerin tanesi 
500.000, tek torpil 17.500 türk lirasr· 
dır. 

1938 sonunda, son &ekiz yılın harb 
maıraflan 93 000 000 000 türk liraıına 
vamuf olacakbr. Dört buçuk yıl ıürüp 
cihanı bugünkü vaziyete getinnit 
olan büyük harbın 300 • 500 milyar 
türk lirasına mal olmuı bulunduğu ri· 
vayet edildiğine göre • Habeıiıtan, 1 s
panya ve Çin harblan müstesna • harf>. 
ırz geçmiş olan bu sekiz sulh yılında 
dünya, silahlanma itlerine, demek olu· 
yor ki, hemen bütün milletleri biribirİ· 
ne katınrt olan büyük harbın maliyet fi· 
atının ücte veya dörtte biri kadar para 
harçetmiştir. 

Silahlanmaya bu utronomi rakam
lar;y(e ittirak eden milletler arasında 
Amerika Birleıik Devletleri, İngiltere. 
Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve 
Sovyet Rusya'nın his&eleri % 76, 1 dir. 
Bir iıtatistik meraklmna bakılırsa Av• 
rupa kıtasının harbi hazırlama ueya 
harbten kaçınma makıadiyle döktüğil 
para, dakik ada 15.000 türk lira
sıdır. 

- Dünya böylece iflasa mı gidiyor, 
barba mı? 

- llkönce birincisine ve muvazene 
bozulduktan sonra da ikincisine, diy.
mez miyiz? 

lngiltere, geçen sene, 17 ıubatta 
avam kamarasından kolayca geçirdiği 
bet yıllık silahlanma programının raka· 
mını 12 250 000 000 türle lirası olarali 
teıbit etmiş ve baııbakan bu masrafı 
a s g a r i kelnnesi ile vasıflandırmışb. 

Rahmetli Briyyan'ı nuıl anmamalı! 
Bir Avrupa birlefik devletleri· fikri 
• tahakkuk ettirilebildiği takdirde· bel· 
ki bu korkunç rakamları makul hadde 
indirebilirdi. Fakat o zaman ela bqka 
çeıid rakamlar ortaya çıkardı: Şu ka· 
dar milyon alman, bu kadar milyon İn
giliz, kırk küsur milyon fran11z, bir o 
kadar italyan, daha az milyonlarla çek, 
- , _., ... 1 u\•t auo. ........ , '\nh'\o.n\').cA., \av\~ 

li, ilaahire ..• 
Bu rakamları naııl uzlaıtınnalı? 
Anlqılan insanlar daima ra• 

kamların zebunu olup kalacaklar
dır. - N. Baydar. 

yanatı cemiyete bağlı olan ingiliz ma 
hafilinde bir parça heyecan uyandır· 
mıştır. 

Milletler Cemiyetine müzaharet 
birliği İngiliz şubesi, on milyondan 
ibaret olan mensublarını B. Eden'in 
istifasını mucib olan hallere karşı 
protestoda bulunmağa ve İtalyanın 
iyi niyetine aid deliller elde edilme
den onunla müzakerelere giritilme
mesini istemeğe davet etmeğe karar 
vermiştir. 

Amele fırkasının Londra şubesi, 

pazartesi günü için büyük bir toplan
tı tertib etmiştir. Bu içtimada hükil· 
metin B. Eden'in istifası ile meyda· 
na çıkan dış politikadaki tehlikeli 
temayüller protesto edilecektir. 

Amele fırkasının başlıca liderleri, 
bu münasebetle nutuklar irad edecek· 
lerdir. 

Bu mendebur lokantaya bakmaktansa 
sizi seyretmeyi tercih ederdim. Bili
yorsunuzki siz bana ilham veriyoJ'6U• 
nuz. 

Kurnaz Betti sordu : 
- Peki bu ilham sizi nereye götüre

cek ? 
Fakat aldığı cevab onu mağlub et· 

mişti: 

--.1Ik baharda, diye başladı, genç a
dam tahayyül ediyor .. Fakat biz son· 
bahardayız, değil mi? 

Sonra acele ilave etti : 

- Size haber vermeden gidersem 
beni mazur göriinüz. Birini takib et· 
mem icabedebilir. 

- Çok iyi anlıyorum. Size yardımım 
dokunabilir mi? Tabii hayır, değil 

mi? 
- Bilakis. 
- Size bir taksi tutmaya gideyim 

mi? Belki işinize yarar. 

- İyi bir fikir. Fakat, solda, onbeş 
metre kadar ötede bir küçük otomobil 
görüyor musunuz? Rezayr'ın karısı i· 
çindedir ve icabettiği takdirde ondan 
istifade edeceğim. 

Betti can sıkıntısiyle : 

- Ah, ne yazık 1 dedi. Belki size da
ha ileride bir yardımım dokunabilir. 
Kim bilir ? 

- Belki. 
(Sonu var) 
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Konya bayındırlaııyor 

Yeniden bir çok binaların 
yapılmasına başlanıyor 

Kongre delegeleri General K. Dirikle bir arada 

Trakyada modern arıcılık 

Konya, (Husu
si) Şehrimiz 
çok mühim bazı 
bayındırlık hare
ketlerinin arifesin
de bulunmaktadır. 
Vilayet daimi en
cümeni, bütün ana 
yolların parkelen
mesi için bir ka
rar vermiştir. Bu 
işe yakında başla
nacaktır. Kültür
parkın kurulması 
işine başlanmış 
göziyle bakılabi

lir. Bunlardan ba§-

A 1 k k 
ka Halkevi, Kız 

rıcı 1 ongresinde ~:~:ve en~:~; 
mühim kararlar ahndı :·~~k.:~:·~:;;: 

na başlanacaktır. 

• Edirne, (Hususi) - Trakya Arıcıhk kongresi Tekirdağ vali- Bu yeni binalar, 
•ı.yle Trak!a Umumi Müfettişliği Ekonomi ve ziraat müşavirleri- Alaeddin tepesi- Konyada Postahane binası 
!11~ ~e .4 vılayet ziraat müdür ve memurlariyle 45 arıcı delegenin nin garb eteğinde, Alaeddin bulvarı ince minare ile bulvar arasındaki kı-
ıştırakıyle toplanmı•, fenni arıcılıg~ ı yayma ve gelı· •tı·rme bakı- ·1 · • 

Y :s- ı e ınce mınare arasında kurulacaktır. srm büyük bir meydan haline kona-
mından çok faydalı kararlar alarak dağılmıştır. Civardaki binalar istimlak edilecek, caktır. 
Kongrede Trakya Umumi Mü-r---------------------------------------

f etti ti General Kazım Dirik de 
hazır bulunmuı ve altı saat ıü
ren konutmalar sonunda Trak
yada fenni ancılığrn yayılma ve 
gelişmesi, tesbit edilen arıcılık böl
gelerinde arıcılık nebatlarının ekilip 
çoğ,;ıltılması ve arıcılığa yarayan ne
batların Trakya köylüsüne ektirilme
sinin teşvik ve temini, arıcılar birli
ğinin kurulması, arıların güve, pas, 
buna benzer hastalıklarla ve yaban 
arılariyle savaş yapılması, kararlaş
mı~tır. Dünya arıcılık aleminde bü
yük bir mevki tutan Dadanblad ko
vanlarının Trakya için kabulü, temiz 
ve Rasyonel bal alanların Devlet 
merkezlerinden teşvik görmeleri, 
kendilerine prim verilmesi, kurak gi
den yıllarda arıların yaşayabilmesi 
için birçok Avrupa memleketlerinde 
olduğu gibi arıcılara maliyet fiyatına 
ıseker verilmesi, her arıcryr böl'1'esin-
lleKı Krı:uı n.vvpc:1csu1ıu4 .... .10\.. .... -

mek suretiyle kredi ve arıcılığa gere
ken araç ve gereçin avadanlıklarının 
kolaylıkla elde etmesine yardım edil
mesi de alınan kararlar arasındadır. 

Bu toplantıda arıcı uzmanların, 

konalarm müzakere ve münakaşasın
da gösterdikleri vukuf ve tecrübe ve 
Trakyada arıcılık davasının iyice kav
ranmı§ olduğuna en kuvvetli bir de
lildir. 

Ada nadaki hadise 

İki doktorla 
iki hemıire 
mahkemeye 

veriliyor 
Adana, (Hususi) - Memleket has

tahanesinden ölmeden mezara götürü
len ve mezarlık yerinde birdenbire 
dirildiği görülen zavallı bir kadının 
tekrar hastahaneye götürüldüğünü ve 
bir~ gece sonra öldüğünü bildirmiş
tim. Vilayet idare heyeti hadise me
sullerinin muhakemeleri lüzumuna 
karar vermiş, hastahanenin iki dok
toriyle iki hasta bakıcısı mahkemeye 
verilmiştir. Hastanın nefesinin kesil· 
mesi, kalbinin durması üzerine hasta 
bakıcı nöbetçi doktoruna haber ver
meden, hastayı, ölü mahalline kal
dırtmış, cenaze otomobili şöförü de 
mezarlığa nakil için resmi pusula ve
rilmeden diğer cenaze ile hastayı me
zarlığa götürmüştür. Yanlışlık bura
dan çıkmıştır. Vilayet idare heyeti, 
hemşire vekili Sıdıka, hasta bakıcı 

Nebahat, doktor Kemal ve asistan 
doktor Urfi haklarında muhakemele
ri lüzumuna karar vermiştir. Sıdıka
nın hastahane ile alakası kesilmiştir. 

Bu adamı kim astı? 
İzmir, (Hususi) - Ödemişte bebek

ler köyünde müthiş bir facia olmuştur. 
Köy halkından Mehmed, evinin damın
da asılı olarak bulunmuştur. Ödemiş 
adliyesi cinayet üzerinde ehemiyetle 
tahkikat yapmaktadır. Cinayeti yapan
lar henüz bulunamamıştır. 

Ka"'tamorıu belediye rehıliği 
Kastamonu, (Hususi) - Belediye 

reisliğine mevcud azanın ittifakiyle a
vukat İzzet Okay: seçiimiıti(a 

. '". • , ••••• 4 4 .. 

1 

.... 

y urddon resimler 1 

Adana' da memurlar lokanla!'n ı 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde 

memurlar lokantası törenle açılmış
tır. Lokanta memurlara ve sporculara 
ucuz yemek verecek, isteyenlerin ev
lerine de yemek gönderecektir. 

Şiran.la kağul oyunu yasak 
Şiran, (Hususi) - Kazamızda ka

ğıd oyunu yasak edilmiştir. Bu su
retle hem kumar oynanmıyacak, hem 
de birçok hastalıkları aşılayan pis 
kağıdlar ortadan kalkacaktır. Kaza 
halkı bu karart\ ~ok acvinmittir. 

Bursadan bir görünüş 

Doğuda elektrik 
Erzurum, (Hususi) - Doğunun 

bütün şehirlerinin elektriklendirilmesi 
için çalışmalar devam etmektedir. 
Karam elektrik tesisatı yapılan keş
fe göre 296 bin liraya, Sarıkamış te
sisatı 80 bin Iğdır tesisatı 84 bin lira
ya çıkacaktır. 

Kocasını yaralayan kadın 
Konya, (Hususi) - Fatma adında 

bir kadın kocası Hasan Hüseyinle kav
ga etmif, adamcağ~ı if.iden iY.iY.e döv-

Bir hırsız Mersinden çaldı, 
Antcp'te yakalandı 

Mersin, (Hususi) - Geçenlerde 
Nafıa 11 inci su işleri mühendislik da
iresinden 144 liralık bir halı, bir telefon 
bir de yazı makinesi çalınımıştı. Poli
sin çalışması sayesinde hırsız çaldı
ğı eşyalarla birlikte Anteb'te yaka
lanmıştır. Cürüm eşyasiyle birlik:te 
şehrimize getirilecektir. 

müş ve muhtelif yerlerinden yarala
mıştır. Fatma yakalanarak adliyey ve
ıilmiJtir. 

23 - 2 - 1938 

1 ı::::::::::~:~i.~i.~~~::::i.~~i.:~~:::::~~~~:~~~~~~~::::::::::::ı 
Bazı şehirlerde polis 
mahkemeleri çalışır 
Bunlar muayyen davalara bakar 
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Ingıltere ve Gal eyaleti •· 56" dairei 

kazaiyeye taksim edilmiştir. Kaza 
dairelerinin hududlarmı tadil veya a
dedini tezyid veya tenkis salahiyeti 
kuvvei icraiyeye aiddir. 

Hukuk mevaddında nisbeten küçük 
işlerin mercii rüyeti olan (Couty Co
urt)ların vazifedar olduğu hususlar a
şağıdaki tahdidlere tabidir: 

A - (Couty Court)lar esas mahke
mesi olmadığından ancak kanunların 
sarahaten bu mahkemeye tevdi ettik
leri işleri, 

B - Mutlak ve kıymeti muayyen bir 
haddi tecavüz etmiyen davaları gö
rürler. (50 ingiliz lirası) 

C - Davacı; dilerse ( Couty Court) 
un vazitedar oıdugu hususları da doğ
rudan dogruya (.tııgh court)a arzede
biıırler. 

ıki taraf mutabık kaldığı takdirde 
(County) mahkeı.1cleri v::zifesi hari
cindeki hususıaruan bazılarını da rü
yet eder. 

"59" hakim "512" (County) mahke
mesini idare ederler. Merkeı:leri "58" 
dairei kaı:aiye merkezinde olan bu ha
kimlerden üçü daima ayni şehirde, o
nu, üçer şehırde, on yedisi onbeşer şe
hirde, birı onaltı şehırde digerıeri ou 
adetler arasındaki adette şehirlerde 
icrayı kaza ederler. 

Ceza mevaddında: sulh hakimleri 
(l-'etty sessions) küçük devrclerue ka
udnaL ve cı.inim mevaddmı, "~uarter 
ses:.ıons" uç aylık devreleroe haııt cı
nayet ve agır ceza mevaddını gôrur
ıcr. 

~azı şehirlerde muayyen hususat 
için poııs mahkemelen cıe mevcuduur. 
bunoan başka Londrada (tvıayor's co
urt) ve (Cıty of London Court) gıbi 
mankemeler de vardır. 

Muhakeme usullerinin esaslı kaide
leri şunlardır. Mevaddı hukuki yede: 
l:stınat mahkemesinde muhakeme ve 
tetkikat (Jury) si.z; cereyan eder; 
(High court) ve (county court) da 
(Jury)nin huzuru, taraflardan biri ca
nibinden taleb vukuunda mecburidir. 
1. ... Rnrc1-~~xı:o:nır.-ıtrs"ce trtıf ru-n'ltl"ml • 
kemeye tabi olan mevaddı basite bu 
kayıd haricindedir. 

Umumi bir görüşle: mevaddı huku
kiyede (ticari ve idari mevadda dahil) 
County court "kontluk mahkemeleri" 
"58" dairei kaziyeye ayrılmış olup bu
na mensub hakimler "512" muhtelif 
şehirde icrayi kaza ederler. 

Mikdar ve kıymeti "50" ingiliı: lira
sını tecavüz etmiyen veya kanunu sa
rahaten "Kontluk" mahkemesine tev
di eylediği hususatta (High Court)a 
gitmek istemiyen taraf (County Co
urt)a dava ikamet etmek hakkını haiz
dir. 
Bazı şehirlerde aynı salahiyeti hai.z 

mahalli kazai teŞ;Ckküller de (Courts 
Locales) mevcuddur. Bu mahkemeler
den sadır olan hükümler aleyhine 
(High Court)da istinaf yoluna müra
caat edilebilir. 

Bu davaların kaffesi (ticari ve idari 
ınevad da dahil) (Higt court)un üç 
dairesinden birisi nezdinde ikame e
dilir. Bu mahkemeden sadır olan hü
kı.imler için istinaf mercii (Court of 
appeal) istinaf mahkemesidir. 

istinaf mahkemesinin bu yolda itti
haz eylediği kararlar lordlar kamara
sında temyiz edilebilir. Lordlar kama
rası hukuki mesele ile birlikte vakıa
ları da nihai olarak hal ve fasleder 
(bütün İngiltere için Londrada tek bir 
istinaf mahkemesi vardır.) 
Mevaddı cezai yede: ceza tehdidi al

tında olan bir fiili işliyen (Petty ses
sions) mahkemesine sevkedilir. Polis 
mahkemesi olan yerlerde polis mahke
mesine. İşlenen suç ehemmiyetsiz me
vaddan ise mahkeme işi kabili istinaf 
olarak karara bağlar. Bu kararların isti
naf mercii ( Quarter sessions) mahke
meleridir. 

Diğer ahvalde işin tahkikatını yapa
rak dosyayı işlenen suçu nevi ve ma
hiyetine göre (Quarter sessions) mah
kemesine veya cinayet mahkemesine 
tevdi eder. 

(Quarter sessions) ve (Bourg) mah
kemeleri nisbeten ehemmiyetsiz olan 
işleri rüyet ederler; mühim işler 
(High Court) hakimleriyle kurulan 

cinayet mahkemelerinde Londra ve . , 
cıvarında merkez cinayet mahkeme-
sinde görülür. Bu mahkemelerden sa
dır olan hükümler aleyhine kanun 
noktasından veya bir hukuki mesele 
hakkında hakim tarafından (Reserve) 
yapıldığı takdirde temyiz yoluna mü
racaat edilebilir. 

Temyiz tetkikatı (King's bench) 
hakimlerinden mürekkeb bir teşekkü
lü mahsusla yapılır. 

İngiltere adliye teşkilatının en zi
yade dikkate şayan vasıflarından bi
ri. hli PP.Jıoiu, iatilzam ettiği hak.im 

adedinin azlığıdır. Yukarda izah olun• 
duğu veçhile istinaf mahkemesiyle 
(Hıgh court) kısımlarından mürekkcb 
olan (Supreme court) yalnız '28" ha
kimden (22 High C. Hakimi, "8" isti· 
naf hakimi, aradaki tefavüt müşterek 
azalardan münbais), kontluk mahke• 
melerinin (Coutny court) knf:fesi "59'' 
hakimden ibarettir. Bu adede "47" po
lis mahkemesi hakimi ve "4" lort ha· 
kim ililve edilirse bütün İngiltere adli 
işlerinin "120 - 138" hakim tarafındaıı 
tedvir edildiği neticesine varılır. 

Her Avrupa devletinde binlerce ha• 
kimin güçlükle işletebildiği adliyt 
makinesiyle İngiltere adli sistemi ara• 
sında evvelemirde bu fark tebarüz r 
der. Bunun tabii neticesi de İngiltc
rede hakim maaşlarının diğer devlcı
ler ile kıyas kabul etmiyecek derece
de yüksek olmasıdır . 

İngiltere hükümeti, her sene inhilal 
eden hakimlikleri İngiltere baroların· 
dan ilim ve seciyeleriyle temayüz et• 
miş yüksek şahsiyetlerle doldurmak 
için sadece seçmek külfetine katlanu:. 

1ngiliz teşkilatının ikinci bir vasrı 
da terfiin tamamen mefkudiyetidir. 
(High' C.) ve istinaf mahkemesi ha
kimleri maaşlarında hiç bir fark yok• 
tur. 

İngiltere hakimler kadrosunda terfi 
addedilebilecek mevkilerin adedi yal• 
nız (6) adetten ibarettir. (Lort Chicf 
Justice ve Pairs Jurisconsultes). 

Kaldı ki bu yüksek mevkilere doğ• 
rudan doğruya avukatların veya bat 
müddeiumuminin tayini taamülden• 
dir. 

Terfiin, hakimin istikbaline mües• 
sir olacağı fikri İngilizlerde o kadat 
yerleşmiş bir kanaat halindedir ki kar 
nuni bir mani olmamakla beraber (Co· 
unty court) hakimlerinden (Supreme 
court)a terfi etmiş tek bir hakim gös· 
terilemez. Umumi refahın tabii bir ne• 
ticesi olarak nişan ve rı.itbeye verilen 
büyük ehemmiyete rağmen yine ayn' 
fikrin ilcasiyle, hiç bir hakime nişan 
verilmi~ değildir. 
.. ;lj.ı.a-ı...a.. ~ • .;-a\.Nf..! 
di) yalnız yüksek seciye ve ehliyeti• 
temayüz etmiş olanlara tevcih edilen 
hakimlik sıfatının bizatihi haiz oldu· 
ğu nüfuz, hükümlerin, hakimin tecrU• 
besiyle vicdanından gelen sesin mah
sulü olduğu hakkındaki kanaat, zaten 
hayatlarını tamamiyle mesailerine 
hasretmiş olan İngiliz hakimlerine hal· 
kın iman derecesine varan itimadını 
kazandırmıştır. 

Kontinantal Avrupa hakimleriyle, 
ingiliz hakimlerinin mesaisi arasıQ.da 
mukayeseler yapan muharrirler bu so
nuçların birincilerle nisbet kabul et• 
miyecek derecede faal olduklarını ya.ı• 
maktadırlar. (County Court) hakimle• 
rinden senede "18000" dava rüyet e• 
denlerin mevcudiyetine işaret, bu hu• 
susu teyide kafi gelir. 
Avukatlık mesleğine gelince: Not"' 

mantarın fütuhatından önce, avukaC 
mvcut olmadığıdan, taraflar davaları• 
nı bizzat takib etmek mecburiyetind• 
idiler. Bununla beraber, kadınlar mah• 
keme huzuruna çıkmakdan menedil• 
mişlerdi. Bu itibarla kadın olan taraf 
kendisini bir vekil vasıtasiyle temsil 
ettirmek salahiyetini haiz bulunuyor• 
du. Ciddi bir sebeb dolayısiyle işini 
takib edemiyen davacılar da aynı hak• 
tan istifade etmekte idiler. Temsil sa• 
la.hiyeti on birinci asrın sonlarına doğ• 
ru genişlemeğe başladı. 

(Sonu var) 

Sarah bir gen~ kız 

Ateıe dü~lü yanarak 
öldü 

Balıkesir, (HusJsi) - Sayacık k&
yünde bir facia olmuş, Emine adında 111 

13 ya§ında saralı bir genç kız, evde kirO" 
se bulunmadığı bir sırada ocağa düşe
rek yanmıştır. Kızın annesi eve girdY 
ği zaman çocuğu ocak ba§ında kömUt 
halinde bulmuştur. Zavallı kızm ısııt' 

mak üzere ocak başına gittiği bu esna• 
da sarası tutarak ateşe düştüğü anır 
~ılmaktadır. 

Afyon e;ektriği 
Afyon. (Hususi) - Elektrik müeıt' 

sesesinin belediyeye devri i§i önümilt' 
deki haziranda yapılacaktır. Müesses' 
belediyeye geçti!tten sonra şehre gü.11' 
düzleri de cereyan verilecektir. Bu s\J' 
retle sanat sahibleri elektrikten bir rn" 
kine kuvveti olarak da istifade edebi~ 
ceklerdi~ 



FOTOGRAF AMATORllRI Karanlık odada 
ııık nas(/ 
tanzim edilir? 

• ' 

Kalamıf koyunda ıabah 

Bir kadın portre•i 

1 
.................................................. .. 
.. ~~.~!.~~~'..~.~~'..~ ... ~.~.~.~.~~ 

Revelatör 
İki okuyucumuzun sorduğu (Dia

midophenol revelatörü) terkibli reve. 
latör reçetesini yazıyoruz : 

Su bir litre 
Sulfite de soude anhydre 30 gr. 
Diamidophenol (chloridrate) 5 gr. 
(Bu revelatörün taze olarak kulla-

nılması tavsiye olunur). • 

Evimizde müsaid bir oda var. Bu-ı---------------
nu bir karanlık oda haline nasıl ka
yabiliriz. Evveli ışık giren bütün 
menfezleri kapatmak lazımdır. Bu
nun için metre veya büyük tabakalar 
halinde satılan hususi siyah kağıd 
kullanmak tercih edilmelidir. 

Oda bu suretle hazırlandıktan son
ra ilk düşünülecek mesele ziya terti
batıdır. Vaktiyle teneke bir fenerin 
içinde sönen ve eriyen mumlar ve ya
hud is çıkaran kırmızı şişeli petrol 
lambaları ile çalışmak mecburiyetinde 
kalınıyordu. Şimdi elektrik tesisatı 
sayesinde bu mahzurların önüne ge
çildi. Edilecek masraf nisbetinde, o
tomatik olarak muhtelif renklerde ı
şık tevzi eden makinelerden renkli 
fotoğraf ampullerine varıncaya kadar 
mevcud muhtelif tenvir vasıta ve sis
temlerinden maddi imkan dahilinde 
bir tanesi tercih olunur. Bir labora
tuvarın mükemmel olabilmesi opera
törün orada evinin başka bir odasın
da imiş gibi kolaylıkla çalışabilme-
siyle mümkündür. 1 

.. 

Çektiğimiz filimleri 
kendimiz yıkayalım 

Eğer !o~oğaf klişesi . göze tesir e· 
den aynı zıya huzmelerınden mütees· 
sir olmuş olsaydı yalnız zifiri karan
lık bir odada çalışmak mecburiyetin
de kalınacaktı. Kimya alimlerinin de
vamlr çalrşmahırı sayesinde bir gün, 
negatiflerin hassasiyetlerini bu teka
mül devresine getirecekleri muhak
kak olmakla beraber bugün Panchro
matique olmayan negatifler ve bütün 
kağıdlarla çalışırken şimdiye kadar 
laboratuvarlarda kullanılan koyu kır
mızıdan daha pratik bir ışık tavsiye 
edeceğiz. Bir negatifin mavi ve Jaci
verd renklere karşı çok hassas olma
sına mukabil diğerlerine yani yeşil 
sarı ve kı~mızıya karşı hemen hemen 
gayri hassas olduğunu biliriz. Bina
enaleyh karanlık odayı yeşil, sarı ve
ya kırmızıdan biriyle aydınlatmak 
İcab ederken acaba neden şimdiye ka
dar kırmızı renk tercih edilmiştir. 
Belki bir menşurdaki renklerin so
nuncusu olduğu içindir. Bundan baş
ka akla yakın bir sebeb de bir fotoğ
rafçının koyu kırmızı ziyada gögre
bilmekte çok güçlük çektiği nazarı 
dikkate alınarak plak ve kiğıdların 
da bu karanlıktan daha az müteessir 

Niıin ! cankl kusurlanmııı 

kontrol edeblllrlı 
Xllıeterinizl kendiniz mi yıkarsı

nız ? 
Bu suali kime soruk alacağmuz 

cevab atağı yukarı ıudur : • . 
_ Ne münasebet, o kadar ı~le .kını 

uğra13cak, fotoğrafsıya verıyorum 

bana hazırlıyor •• 
Fotıoiraf sanatını yalnı.r: makineyi 

saat yıkanmamış bir negatifin pek az 
zaman sonra bozulacağı muhakkaktır. 

Lalettayin bir ecza ile develope e
dilmiş olması, yıkanmasına lüzumu 
kadar itina edilmemesi yüzünden kli· 
şe sanat kıymetinden esasen pek çok 
kaybetmiftir. Kiiğrda basmağa gelin
ce gilnde 3 - 400 kopya tabetmeğe 
mecbur olan bir kalfanın, gayet tabii
dir ki her klişenin mevzuuna muva-

Limanda •İ• 
olacakları düşüncesi olabilir. 

tiyari olarak klişeler ışığa fazla yak· 
laştırılrr. Ve bu hareket neticesinde 
de bunların "vual" li olmasına sebe
biyet verilir. 

Filhakika son günlerde, doğrudan 
doğruya banyoya aksettirilen koyu 
kırmızı bir renkte, diffuse edilmif ol
mak şarıtiyle klişelerin üstüne doğru 
tevcih edilmit olamayan portakal 
orange renginden daha muzur olduğu 

edip dilğmeSine basmaktan ve •,ü: de 2 ötürilP lalettavin bir foto~
:ı.aı nıagaZClııuıua. Uı;vcı'hpt; cıuuudt-

ten ibaret zanneden kimseler hiç bir 
zaman iyi bir amatör olamaz. Ne için 
nu ? Sebebi basit... Çıkardıkları re
•imleri bizzat develupe edip gördük
leri kusur ve yanlışlıkları düzeltme
~ • kan bulamazlar da ondan.... De-

....... &----- iiılo ..,,.. .. "' ............. .,,,. ~,,- ..... . 

bulmak için onu tetkike vakti müsa
id değildir. Binaenaleyh elinde ne 
kağıd vana resimleriniz onun üstüne 
iyi veya fena kopye edilmeğe mah
kOmdur. 

1.F-alnız am ... 'tOr:l·er lçln İste "anlı~ nokta buradadır. Fazla 1 ~A 'I 'koyu oıan bırçok~ kırmızı renkler la-
civerde yaklaştığı cihetle öyle bir 

isbat edilmiş ve bu suretle klasik u· 
su1 karanlık odanın foyası meydana 
çıkarılmıştır. Yalnız bunun tesbiti 
için yarım asırlık bir zamanın kaybe· 
dilmiş olması esefle kaydedilecek bir 
Jıadisedir. 

20 • 30 Pozitifin bir arada ve birden 
develope edildiğine nazaran alınacak 
neticenin ne olabileceğini tabii kesti· 
rirsiniz. Eğer ticarethane sahibi si
zin tanıdık veya ahbabınız değilse her 
biri ayrı cins ve ayrı sertlikte kiiğıd· 
Jara basılması lfizımgelen resimlerini
zin hepsini bir cins kağıda tabedilmif 
bulacağınız muhakkaktır. Buna nafile 
yere itirazda bulunmayın çünkü onun 
da bu muamelesine hak vermek la-

bır. müsabaka açtık lambanın temin edeceği siyaha yakın 
koyu kırmızı ışık yalnız gözleri al-
datır. Fotoğrafçı yıkamakta olduğu 

_ • • klite üzerinde' develupmarun teıirini Şu halde yazdıklarımızı hulasa ede· 
rek atelyemizi, fazla bir ihtiyat eseri 
olarak beyaz demiyelim de koyu kır· 
mızı lamba kullanmaktan vaz geçe
rek portakal renginde bir ışıkla ay• 
dınlatacağımıza ._Pıazaran bu ziyada 
beyaz görünecek olan sarıya boyamak 
en doğru bir hareket olur. 

.,e ım d . k p e e 
Velupmanda ve ya.hu resım 0

w y . • 
dilirken yapılan bir hatanın eger ış· 

mi rıakarana at-
ten anlamıyorsa resı :s .• •. 
fedilmesi hemen her gün gorulen ba-
ıit hadiselerdendir. 

Mesela film eczada yanl~şlık~a faz· 
la bırakılarak istifade edılemıye~e~ 
kadar koyultulmuştur~ .Hata der a 
?eami çıkarana mal edılır. . . . 

F ·1 . . fazla poz vermışsınız. - ı mınıze . 
Bozulmuş. Karanlık odada açılırken bı-
?a% ıtık almış ve vuale olmuş cevab 
gene hazır : - Eski film kullanmış· 
ıınız .••. Film tozlu bir yer?e ~urutu
lur : - Makinenizin içi pısmış ... 

Bu vaziyet karıısında kala~ .bi.r he
•eskarın nasıl terakki edecegını ve 
llaaıt yetişeceğini düşünün .. 

Klişeleriniz bozulmasa bile. ıı_ıuhak
kak ki hariçte yıkattığınız ıçın on· 
lar<Ian alacağınız randıman % 40 ek· 
•iktir. 

Klişeler seri halinde, hususiyetl~ri 

zımdır. 
Klişeleri hususi surette muameleye 

tabi tuttuğu takdirde tica:.ethan.e içi~ 
ziyan muhakkaktır. Am~tor resımlerı 

ıbı·r tı" carethanenın kazancını yapan . 
k Uz ı"şri ucuz levazım ve ıerı anca uc Y • • 

halinde yapı}acak bir iş te~ın eder. 

0 halde ne mi yapalım dıyorsunu~ ? 

b "t Eg· er imkan mevcud ıse Gayet ası ... . . . . 
kli elerinizi ve kopyele~ı~ı~ı ke~~ı

. ş ka n ve kopiyelerınızı kendınız 
nız yı yı 

basınız. . . . . d 
Y 1 bu suretledir kı saınızın ere· 
anız . 

1 
•• d 

. . k trol edebilir klışe erınız en 
cesını on . 1 • • 

• b' andıman alır ve resım erını-
azamı ır r w bil .. k 

Ve bilhassa çekiliş şartları nazarı dık· 
kate alınmadan en ucuz eczalarla 
banyo edilir suda Jazımgelen iyna i~e 
Yıkanmaz. Bol ve akar suda laakal bır nuz. 

. b" at ı"şlerken duyacagrnrz yu 
zı ızz . 1 

k Zevki kaybetmemış o ursu-mera ve 

dalarındıl balık,ıl'ır f)kyano• a 
1 

1 - Ulu g~ten 6u .ayla.aında 
amatör olruyucularını alôlıadar .. 
decelı büyük bir lıonlrur açmalrta 
dır. 

Bu lıonkur A ı Manz.ara, B: Por
tre w C: Natürmort olarak üç •ını· 
la ayrdmııtır. 

Jun laeyetı taralından. intihap .. görebilmek için onu ara sıra kırmızı 
dilecelr diler muoallalr olmUf e .. r limbaya doğru tutarak tetkike mec· 
•alaiblerine birer talrdirname wrile burdur. tıte bu aırada kırmızı camın 
celrtir. neşrettiği ve bizim"'gözümilze görlin-

9 - Gönderilen re•imler iade o- meyen laciverd ışık huzmeleri kl~e
lunmGyacak bunlardan mükôlat de vual husule getirir. 

2- Her amatör utediii nnıllara 
İftiralı etmekte Hrbedtir. 

3 - Bir kuponla ,,. beher aınJ 
için aami üç rrJİln lrabul edilir. 

4 - Gönderilecek ruimler ancalr 
nyah olabilir. Mat oc parlak olma 
nnda beu yolrtur. ( Y alnuı: parlak 
reaimler gazetede klipye daha iyi 
gelir.) Roprodük•iyon, boyanm11 lo 
toğrallar, ayrı ayrı kliplerden ya 
pılmlf montajlar kabul edilmez. 

ile takdirname kıaanmıı olanlar Şimdi bir de divarların rengine ge
•ıra.aiyle 15 mart tarihli lotogral •ay. lelim. Şimdiye kadar bunun için tav
lamıua ilan edilecektir. Ulıu gtUC- siye edilen siyah boya idi. Ne için ? 
ten bu lotograllardan muoallak 0 Sebebini belki tavsiye edenler de bil
lanları •ahibinin İ•mini zikretmek mez. lfık kırmızı olduğu takdirde li
nıretile neıir hakkına malik olacak- boratuvarrn beyaz divarından aksede
tır. cek ışık da gayet tabiidir ki kırmızı-

10 - Gönderilen rHimlerin ü-. dan başka olamaz. Bir klişe atelye 
tüne uim ,,e adre• yazılmayıp yal- lambasının ışığından müteessir ol
nuı: bir •ıra numara•ı konacalrtır. mazsa divardan akseden ayni ışıkdan 

neye müteessir olsun. Siyah ve kır

5 - Reaimler 9 X 12 ila 13 X 18 
ebadında olmalıdır. 

6 - Eoelce lotopalların gönde
rilmui için koyduğumuz. mühleti bir 
çok okuyucularımuı:dan aldığımu 
melrtublar üzerine bir marta kadar 
u~tık. F otopalların 1 mart alrıa 
mına kadar Ulu• gaz.ete•İne gönde. 
rilme•i lazımdır. 

1 - Konkurda mükafat Iraz.anan 
re•imlere aid negatiflerin jüri he
yeti tarafından tetkiki meırut oldu
iundan gönderilen re•İm kliıeleri· 
nin konkur netice.ine kadar iyi nı
rette muhala:ıuı edilmen lôz.undır. 

8 - Her kategoride birinciliii 
ka~an re•İm •ahibine Ulıu idare -
•İ güz.el bir fotoğraf malrine•İ ikin
ciliği kaz.ananlara muhtelif İotoi· 
ral malzeme•i hediye edecektir. 

Re•im •ahibinin ad ,.oyadı ve •a- mızıdan boyalı divarlı laboratuvarda 
rila adrHiyle re•imlerin inni ve nu- yapılan işin görülmesinde milşkitat 
mara•1

·:· bu aayladalri kupona oku. çekileceğinden bazı defalar gayri ih
nalrlı bır •urette yazılacaktır. 

. 11 - Reaimler kuponla birlikte 
bı~ zarla konacak ve üz.erine ( lo
!0~"! ~onkuru) ibare•i yaz.ılaralr 
ikıncı b!r. zari içinde ( Ankar Ulu• 
gazeteaı ıdarehanHi fotoğraf kon
k.uru memurluiuna) gönderilecek
tır. 

12 - Kupon•uz. gönderilen ,,. iı
b!' konkur talimatname•i maddele
nne_ ~ymıyan re•imler mÜ•abaka 
harıcı addolunacaktır. 

13 - Memelelretimiz.in tanınmıı 
uuatı~dan müteıelrkil jüri heyeti 
•~yı.n az.asının iaimleri 1 ıubat ta
rı~·'' nu~hanın lotoiral aaylcuında 
munderıç olacaktır, 

Ulus f ofoğraf konkuru kuponu 
Amatörün adı ve soyadı ---....----------------1 
Saribadreıi--------------------------------------------1 

Resmin 
"No. ıı İsmi 

Fotoi. 
mak. 

Negatifin 
cinai 

ve markası 

Kullanılan 
kiğıdın 

cinai 
ve markaıı A ı-2 ........... ........ . . .... . ...................................... .. ................ ..... ............. . 

················································ ·······-······ 3- .................................... .. 
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2- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ················································ ············ 3- •··•··•••·•••••••••••••••••••••••··•· ·· ···········-······················ .. ··········· ················ c ı- ··································· ·······-··-··································· ·······-········ 2- ................................. . 
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Eğer yalnız orange renginde çıplak 
bir ampul kullanmak i1tiyorsak zi. 
yanın doğrudan doğruya develupmaa. 
ilzerine aksetmesini teminen bunu fo
toğraf cam veya kağıd paketlerinden 
çıkan açık sarı renkte kağıdlarla bir 
kaç defa aamıak lazımdır. Fenerle 
çalışıldığı takdirde ziyası tercihan 
tavana tevcih, edilmelidir. Bu suretle 
aydınlatılan bir laboratuvarda diğeri· 
ne nisbetle ışık çok fazla olur ve kli
şelerin bozulmak tehlikesi de ortadan 
kalkar. 

Pari.lte bir aece mcvuarqaı: ·~ 10'liak 
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Cenevre 
buhranı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Bari radyosu ve 
İtalyan basını 

icra veki ileri 
heyetinde 

lstanbul borsası 
23-2-1938 

PARALAR 
ristan, Kosta Rika, Finlandiya ve Lük -
semburg (İlkkanun 1920); Estonya, 
Letonya, Litvanya (Eylül 1921); Ma
caristan (eylül 1922); İrlanda ve Ha -
beşistan (eylUl 1923); Dominik cum
huriyeti (eylül 1924); Almanya (eylül 
1926); Meksika (eylCıl 1931); Türkiye 
(temmuz 1932); Irak (İlkte_şrin 1932); 
Sovyetler Birliği, Afganistan ve Ekua
tör (eylCıl 1934); Mısır (mayıs 1937). 

İngiliz aleyhtarı 
neşriyatı kestiler 

(Başi 1 inci sayfada) 

Londra, 23 (A.A.) - Bir müddet
tenberi tadili düşünülmekte olan ingi
liz - italyan kliring anla,masının yeni 
esaslar üzerine kurulması için ingiliz 
ticaret nezaretiyle italyan delegeleri 
arasında bu sefer kati bir netice elde 
edilmek üzere müzakerelere başlan
mrştır. 

(Başi 1 inci sayfada) 
çilmesi, 

4. - Türkiye - Estonya muahede
siyle verilen kontenjanlardan "328 a" 
pozisyonuna ilaveten yüz tonluk da
ha kontenjan verilmesi, 

5. - Ankara ile Etimesğut radyo 
istasyonu arasında yapılacak 145.000 
lira keşifli elektrik §ebekesinin pa
zarlıkla Ankara elektrik şirketine 
yaptırılması, 

6. - Muhtelif vitayetlerin 937 se
nesi hususi idare büdcelerinde müna
kale yapılmasına ve munzam~ tahsisat 
verilmesine müteallik büdce tetkik 
komisyonu kararlarının tasdiki, 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
B elç. frangı 
Drahmi 
ls. frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avus. 

ALIŞ SATIŞ 

627.- 632.-
123.- 126.-
78.- 8Z.-
g8.- 106.-
80.- 84 . ...:.. 
14.- 22.-

570.- 580.-
20.- 23.-
65.- 70.-
78.- 82.-
21.- 23.-

Bu suretle azaların sayısı 63 ü bu
luyordu. Öğrenildiğine göre ingiliz - itatyan 

müzakereleri önümüzdeki hafta niha
yetinde Romada B. Ciano ite B. Pcrth 
arasında başlıyacaktır. 

Pezeta 
Mark 
Zloti 

-.- -.-
22.- 29.50 
20.- 22.-

Enternasyonal hayatta hiç bir ehe
miyetleri olmıyan İzlanda, Suudi Ara -
bistanx gibi çok küçük devletlerle, he -
nüz devletlerce tanınmamı~ olan Man
çukuo istisna edilirse, 18 senedenberi 
Amerika hariç olmak üzere, muhtelif 
anlarda dünyanın blitün devletlerinin 
Milletler Cemiyetine girdikleri görü
lür. Vilson'un politikası amerikan kon
gresince kabul edilmiyerek Amerika
nın daha başlangıçta nasıl Milletler ce
miyetine girmek istemediği hatı;larda
dır. Onun iştirak etmeyişi milletler ce
miyetinin bütün istikbali üzerinde çok 
ağır bir tesir icra etti; çünkü bu girme
yiş yüzündendir ki daha başlangıcta 
milletler cemiyetinin evrenselliği hul
yası, gerçekleşemiyecek bir hale geldi. 

Diğer taraftan filiyatta, Cenevre 
asamblesinin 63 azasının hepsini bir a
raya topladığı hiç bir zaman görülme
miştir. Muhtelif sebeblerden dolayı da
ha 1924 de istifalar başladı: Önce, 24 
birinci kanun 924 de Kosta Rika istifa 
etti. Onu da 14 haziran 1926 da Brezil
ya takib etti. Daha sonra Japonya 27 
mart 933 de, Almanya 21ilkteşrin1933 
ôe, Paraguay 23 şubat 1935 de, Guate
mala 26 mayıs 936 da, Nakragua 27 ha
.ziran 936 da, Hondur.as 15 temmuz 936 
öa, İtalya 11 ilkkanun 937 de istifa et
tiler. Şu halde bugün milletler cemi -
yetinde kalan azalann sayısı 54 dür. 
Eğer Milletler Cemiyetine hiç gir

memiş veya girdikten sonra ayrılmış 
devletler arasında ehemiyetleri dola
y~siyle enternasy.onal işbirliği için 
ıvilcudlarr elzem olan Amerika Bre -. ' 
zılya, Japonya, Almanya ve İtalya gi-
bi devletler bulunmamış olsaydı, bu 
mevcud kafi görülebilirdi. 

Fakat bugün Milletler Cemiyeti
nin prestijine ehemiyetli surette sek
te veren, yalnız bu devletlerin nok
ıanlığı değildir. Bunda, cemiyetin 
~r"".llJÜ.nlCJ"ini t.athik .,nr)fldiruo! knvma~ 
ıste-aıgı ner sefer, ıoırıoırı arkasısır-a 

B. Perth'in yarın ~ndraya gelme
si beklenilmektedir. Kendisi başvekil
den talimat almak ve hariciye nezareti 
erkanı ile görüşmelerde bulunmak için 
bir kaç gün Londrada kalacaktır. 

Uiplomasi mahfilleri B. Musolini
nin B. Perthe şimdiye kadar italyan 
gazeteleri tarafından İngiltere aleyhi
ne yapılmakta olan propagandaya ni
hayet verileceği hususunda yeniden 
teminat vermiş olduğunu teyid etme
mektedir. Mamafih aynı mahfiller pa
zartesi günü "radyo mevceleri muha
rebesi"nde bir fasıla görülmüş olduğu
na i~ret etmektedir. Fakat buna İn
giltere aleyhindeki propaganda ile 
kati suret.te nihayet verilmiş olduğu 
nazariyle bakılamaz. 

Kflbinenin toplantısı 
Kabine, bugün haftalık toplantısını 

yapmıştır. 

Nazırların ingiliz - italyan müzake
ratının açılmasına müteallik olarak 
Lord Perthe verilecek talimat hakkın
da görüşmüş oldukları tahmin edilmek 
dir 

Lordlar Kamarasında 
Dün öğleden sonra Lordlar Kama

rasında B. Eden'in istifası hakkında 
cereyan eden müzakereler sırasında 
Lord Snell amele fırkasına mensup ar· 
kadaşlarının teessürlerine tercüman 
olmuştur. 

Lord Halif aks'ın cevabı 
Hükümet namına cevab veren Lord 

Halifaks, B. Edenin istifası dolayısiy
le arkadaşlarının izhar etmiş oldukla
rı teessürlere kendi teessürlerini ilave 
etmij ve son zamanlardaki diplomatik 
hadiseleri kısaca hatırlattıktan sonra 
İtalya ile itilafın tahakkuk etmiş gö
rüldüğünü söylemiştir. 

Almanya ve ltalya ıte ıeaıı eaı-

len notalar ne§rolunmıyacak 
Bugün öğleden sonra avam kama

rasında işçi partisinden B. Mander, baş 
vekil B. Chamberlain'den önümüzdeki 
hafta sonunda açılacak müzakereler 
hakkında ingiliz ve italyan hükümetle
ri arasında teati edilen mektup ve no -
taları neşretmek niyetinde olup olma • 
dığtm sormuştur. 

B. Chamberlain buna, hayır cevabı
nı vermiştir • 

Bunun üzerine B. Attlee, diln baş -
vekil tarafından mevzuu bahs edilen 
vesikaları meclise vermesini istemiştir. 

B. Chamberlain, buna cevaben de, 
dün hiç bir vesika mevzuu bahiıı eyle -
mediğini ve yalnız vukua gelen bazı 

görüşmeleri söylediğini bildirmiştir. 

lıalyan mahfilleri B. Ch.amber
lain'i takdir ediyor 

Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-

7. - "1683" numaralı askeri ve mül
ki tekaüd kanununun 3 üncü madde
sine ''2936" numaralı kanunla eklenen 
"f" fıkrası mucibince mülki memur
ların sicilleri üzerine tekaüdlükleri
nin sureti icrası ve tezkiye varakala
rının tarzı tanzimi hakkındaki ni
zamname, 

Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İs. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Açılış F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bcrlin 
Varııova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

630.
o.1g50 

24.415 
15.135 
4,6g20 

86.7460 
3.4275 

63.4920 
1.4233 

22.6587 
4.2063 

Kapanış F. 

630.-
0.7950 

24.41 
15.135 

4.6g20 
86.7460 

3.4275 
63.4920 
1.4234 

22.6587 
4.2063 

8. - Emniyet muamelat memurları 
nizamnamesi, 

9. - Emniyet teşkilatı memur ve 
müstahdemlerinin kıyafet ve tech.iza
tı hakkındaki nizamname, 

10. - Cami hademesi nizamname
sinin 21 inci maddesini değiştiren ni
zamname, 

11. - Hayvan sağlık zabıtası ni
zamnamesinin 1 inci maddesinin de
ğiştirilm~sine ve 2 inci maddesinin 
kaldırılmasına dair olan nizamname, 

12. - Belgrad üniversitesindeki i
ki türk talebeye mukabil İstanbul ü
niversitesinde tahsil etmek üzere ge
len iki Yugoslav talebeye ayda 75 şer 
lira yardım yapılması, 

13 - Devlet demiryolları Sıvas a
tölyesi için getirilecek montaj aletle
rinin muvakkat kabul usulü ile mem
lekete sokulmasına izin verilmesi, 

'14. - İstanbul kitabsaraylarının 
tasnifi işlerinde çalıştırılacak memur 
tara aid kadronun tasdiki, 

15. - Elazığda yapılacak 96.923 li
ra 64 kuruş keşifli cüzzam pavyonu 
inşaatı için 938 yılına geçici teahhüd 
salahiyeti verilmesi, 

16. - Türkiye - İsveç ticaret ve 
kliring anlaşmalarında bazı tashihler 
yapılması, 

17. - İstanbul da et fiatlarının u
cuzlatılması için belediye ;e mahalli 
idareler ellerinde bulunan iskeleler
den geçen küçük hayvan yavruların

12.3810 
1.9694 
4.1g50 
3.9968 

106.19 
34.2857 

2.7268 
23.71 

3.08 

12.3810 
U688 
4.1gso 
3.9968 

106.19 
34.2857 

2.7268 
23.71 

3.08 

ESHAM VE TAHViLAT 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

2g33 tilrk borcu ı 

1g33 ikramiyeli 
Ergani 

Mümessil 

19.025 19.025 
(Pcljİn) 

98.75 98.75 
40.10 40.10 

(Vadeli) 

Balkan konseyi 
delegeleri bu akıam 

istanbulda 
(Başi 1 inci sayfada) 

dan alınan 0,50 ve küçük hayvanlar· antantı daimi konseyinin Ankaradaki 
dan alınan 1 kuruşun 0,25 kuruşa, ve, toplantısı münasebetile bu sabah Bel-

.. - - - - - 1. _t • .,.,.. .. •• ... • ., \ 11.l-t 

nan 5 ve büyük baş hayvanlardan ah- te, Yugoslavya hariciye nezaretı siya-
nan 10 kuruşun da 2,50 kuruşa indiril- si daire umum müdür B. Smilianiç, 
mesi, aynı nezaret Balkan şubesi şefi B. Ris-

18. - 55820 lira keşifli Bergama tiç, Hariciye şube şeflerinden B. Gav
kasabast elektrik tesisatının yenilen- riloviç, Avala ajansı umum müdürü 
mesi işinin emaneten yaptırılması, B. Yovanoviç, Vreme gazetesi muhar-

19. - Aşı ve serom fiatları için ye- riri B. Svetovski de şehrimize gelmiş
niden hazırlanan listenin mer'iyete ler ve Perapalas oteline inmişlerdir. 
konulması, Yunanlı gazeteciler de yarın şehri-

20. - Kütahyanın Emet kazasının mize geleceklerdir. 
Kızılbük köyündeki liğnit madeni im
tiyazının Etibank uhdesine ihalesi, 

21. - Güven Türk Anonim sigorta 
şirketi esas mukavelenamesinin 1, 2, 
35, 78 ve 80 inci maddelerinin kaldı
rılması ve diğer maddelerinin madde 
numaralarının değiştirilmesi. 

22. - İçel vilayetinin merkez kaza
sına bağlı Yeniköyde Bahrettin ve 
Muhiddin Yunus kardeşler tarafın
dan meydana çıkarılan krom madeni 
imtiyazının adı geçenler uhdesine i
halesi, 

23. - Çankaya caddesinden ayrılıp 
küçük Ayrancıya giden yol üzerin· 
deki 1300, 1466, 1467 sayılı imar ada
larının müstakbel imar vaziyetlerini 
gösteren 4501 sayılı planın tasdiki, 

Konseyde bulunacak yunan ve yugos 
lav başbakanlarile, Romanya dıt işler 
müsteşarını karşılamak üzere, Yuna
nistan, Romanya ve Yugoslavya elçi
leri, misafirlerin mihmandarlıklarına 

tayin olunan zatlarla birlikte bu akşam 
saat 11 de hususi bir trenle türk-yu
nan sınırına hareket etmişlerdir. Dün 
de bildirdiğimiz gibi misafirler yarın 
akşam saat 20 de Sirkeci garına gele
rek törenle karşılandıktan sonra Akay 
idaresinin hususi bir vapuriyle Hay
'darpaşaya geçecekler ve saat 21 de hu
susi bir trenle Ankaraya hareket ede
ceklerdir. 

Roma, 23 (A.A.) - Siyasi italyan 
mahfilleri İtalya ile İngiltere arasında
ki müşkülleri izale ederek müzakerele
re girişmek hususunda Chamberlain'in 
sarfettiği gayretleri takdir eylemekte -
dir. Bununla beraber vaziyet henüz pek 
naziktir ve kati bir hüküm vermeğe im
kan yoktur. Vaziyetin inkişafı sükfinet
le bekleniyor. Ve biraz da ihtiyat gös
teriliyor. 

24. - Kireçlik kömür madenleri 
T. A. Ş. esas mukavelenamesinin 7, 
83 ve 100 üncü maddelerinin değişti· 
rilmesi. 

Juvantin 
saç boyaları 

25. - Türkiye imar bankası eski 
Gazeteler bilhassa Avrupa sulhu -

nun dört büyük devletin teşriki mesai -
sine bağlı bulunduğuna dair Chamber
lain'in sözlerini tebarüz ettiriyorlar. 

mukavelenamesinin 5, 33, 35, 39, 47, 79 
80, 84, 87 ve 109 uncu maddelerinin de
ğiştirilmesi 

Daima sabit, daima tabii 

26. - 1081 şahsın türk vatandaşlı
ğına alınması, 

:uğradığı muvaffakıyetsizliklerin de 
tesiri olmuştur: Silahsızlanma konfe
:ransının suya düş~esi, Çinle Japon
ya arasında tatbik olunmak istenen 
arabulma ve hakem usulilnün muvaf
fakryetsizliği, Habeş harbı esnasında 
ltalyaya karşı tatbik edilen zecri ted
birler politikasının netice vermemesi 
gibi. Milletler Cemiyetinin manen 
mahkQm ettiği İtalya ve Japonya gi
bi devletler cemiyetten gürültil ite 
ayrıldılar ve bu, onlar için hiç bir va
him akıbet doğurmadı. Cemiyetin ken 
di iradesini kabul ettirmekten aciz ol
duğu bu suretle tebeyyün edince, bu 
onun kuruluşundaki gayeye cevab ve
remediğini ve ham bir hayal üzerine 
bina edildiğini isbat etmez mi? Daha
sı var: Milletler Cemiyeti elindeki 
silahları hakiki surette kullanmayı 
tecrübe edip te İtalyaya karşı zecri 
tedbirleri tatbiki kararlaştırdığı za
man az daha bir Avrupa harbı patlak 
veriyordu. Bir anlaşmazlık yüzünden 
tehlikeye giren sulhu yeniden kura
cak yerde, cemiyet az daha iki devlet 
arasındaki ''hususi,, bir anlaşmazlı

ğın umumi bir anlaşmazlık halini al
masına sebeb olacaktı. Bu yüzden de 
muhtelif taraflardan ona karşı itibar
sızlık gösterilmeğe başlandı. Bazıları 
cemiyete karşı olan itimadlarını kay
bettiler ve onu faydasız telikki edi
yorlar. Bazıları da daha ileri gidi
yorlar: Milletler Cemiyetini şimdi
ki haliyle tehlikeli addediyorlar ve 
statülerinin tadil edilmesini istiyor
lar. Bunlardan birinciler, hayal kır-
gınlığına uğradıkları için cemiyeti nin cazibesine kapılan bütün diğer 
terketmeğe hazırdırlar. İkinciler de devletler, az çok açık surette bu mad
şah.si bir ihtiyat hissi dolayısiyle, ce- deye muhalefet etmektedirler. Çünkü 
miyetin azalarına tahmil ettiği mü- paktın 16 ıncı maddesi ortadan kal
kellefiyetlerin bazılarına tabi · olmak karsa Milletler C~miyeti de derhal 
istemiyorlar. başlıca mevcudiyet sebebini kaydede-
Münakaşanın esasını, cemiyet pak- cek ve Almanya, İtalya ve Japonyanm 

tının karşılıklı yardım prensıpını ona karşı giriştikleri taarruz, manidar 
i15n eden ve zecri tedbirler usulünü bir zaferle neticelenecektir. 

27. - Bazı sanayi ham maddeleri
nin 1937 mali yılı iptidai maddeler 
muafiyet cetveline ithal edilmesi, 

28. - Türkiye - Letonya ticaret 
mukavelesinin tasdiki hakkındaki ka
nun layihasının yüksek meclise arzı, 

29. - Türkiye • Letonya ticaret ve 
kliring anlaşmalariyle merbutlarının 
tasdiki ve buna müteallik kanun 15.
yihasının yüksek meclise arzı. 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu· 
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen liri olup saçlara tabii renkle· 
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEV AS"CDIR. 596 

Ankara İcra Dami Gayri Men
kul Satış Memurluğundan : 

24-2. 19.18 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
verilen karar üzerine yapıılan artırma 
s<>nunda sekiz yüz lira bedel muka
bilinde müşterisine ihalesi bilicra pa
ranın teslimi vezne edilmemesinden 
ve bir evvelki müşteri de teklifi veç
hile almağa razı olmadığından ihale
linin feshi ile yeniden on beş gün müd 
detle kati artırmaya çıkarılan Ankara 
İstikıaJ mahallesinde Haf12 İmam so
kağında 36 pafta 206 ada 6 parsel nu -
marada kayıdlı 140 metre murabbaı 

ahşap ev aşağıdaki şeraitler dairesin
de açık artırma ile satıh\caktır. 

miifteriye aid olacaktır. Borçlu ve a
lacaklılarla diğer alakadarların bu 
gayri menkul üzerindeki haklarını ve 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını -evrakı milsbitelerile yirmi 
gün içinde daireye bildirilmesi la
zımdır. Aksi takdirde matlubu tapu 
sicili ile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaştırılmasından hariç tutula
caktır. 

5 - Satı'f'l aid şartname 37/104 dos
ya numarasile 20 mart 938 den itiba
ren dairemizde herkesin görmesi için 
açık bulundurulmaktadır. Müşteriler 

artırmaya iştirak etmeden evet artır
ma şartnamesini ve gayri menkulün 
tapu ve imar vaziyetlerini ve satışa ait 
bilfımum malfımatı daha evel görmüş 
okumuş ve bunları tamamen kabul et· 
miş sayılacağı ilan olunur. 1034 EVSAF VE MÜŞTEMtLATI : 

Ev ikişer kat olmak üzere iki kısım
dır birisinde altta bir kömürlük ve üs
tünde bir oda ve diğerinde altında ve 
üst katında birer oda ve birer koridor 
vardrr. Avluda suyu havi bir kuyu ve 
iki küçük akasya vardır ve doku.z yüz 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

. Ankara Valiliği 

Okul binası tamiri 
Ankara Vailiğinden : 

SATIŞ ŞARTLARI : 
Satış peşin para ile olmak üzere 14 

mart 938 tarihinde pzar ertesi günü 
saat 14-16 ya kadar Ankara icra daire
si gayri menkul ,satış memurluğunda 

yapılacaktır. Talipler gayri menkule 
takdir edilen mülkün yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu veya
hud teminat olarak kabulü laztm ge
len tahvil verilecektir. Dellaliye ve 
müterakim vergileri satış bedelinden 
ödenir tapu ve tahliye masrafları müş
teri ye aiddir. İhale bedeli derhal veya 
verilen mühil içinde verilmezse ihale 
bozulur ve bir evvelki müşteride tek
lifi veçhiyle almağa razı olmazsa ye
niden on beş günlük bir artırma so
nunda en çok artırana ihalesi yapılır 

ve aradaki fark mahrum kılman faiz 
ve sair masraflar evvelki müşteri

den tahsil edilir . 
Borçlu ve alacakhlariyle diğer al~

kadarlarda bu gayrl menkul üzerinde
ki haklarını ve ol veçhiyle faiz masra· 
fa dair olan iddialarım evrakı müsbi
teleriyle 20 gün içinde bildirmeleri 
aksi halde satrş bedelinin paylaşma

sından hariç kalacaklardır. Şartname 
36-17 nuumara ile lmart 938 tarihinden 
itibaren hrkese açıktır. İlan ouuunur. 

1034 

Ankara İcra Daireai Gayri Mea
ıkul Sa.trı Memurluğundan ı 

Mahcuz olup satılmasına karar ve
rilen Ankaranın Kavaklıdere mevki
inde kadastronun 1101 ada, 38 parsel 

raboalıTiikcfa~ındaki bağın nısıf his
sesi aşağıda yazılı şartlar d~iresinde 
satılmak üzere açık artırmaya çıkarıl
mıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI: 
Bağ haraptır, içinde üzüm kütükleri 

mevcut ise de bakımsızdır. Dört zer
dali ağacı mevcuttur, beher metre mu
rabbama beş lira kıymet takdir edil
miştir. 
SATIŞ ŞARTLARI: 

1 - Satış peşin para ile olmak üze
re 18 nisan 938 tarihine mündif pa
zartesi günü saat 14-16 da icra dairesi 
gayri menkul satış memurluğu odasın
da yapılacaktır. 

2 - Talipler gayri menkule takdir 
edilen kıymetten yarrsına isabet ede
c~k miktarın yüzde yedi buçuğu nis
betinde pey akÇesi veya milli bir ban
ka teminat mektubu veyahut kanunen 
teminat olarak kabulü lazım gelen 
tahvil vereceklerdir. · 

3 - Tayin edilen günde gayri men· 
kule teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini buldu
ğu takdirde üç defa nida ettirildikten 
sonra en çok artıran müşterisine ihale 
edilecektir. Bu artırmada teklif edilen 
bedel malın muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdir
de 3 mayıs 938 sah günü saat 14-16 da 
aynı mahalde yapılacak ikinci artırma 
neticesinde teklif edilen bedel malın 
yüzde yetmiş beşini bulmak şartile üç 
defa nida ettirildikten ııonra en çok 
artırana ihale edilecektir. Bu artxrl'ha
da teklif edilecek bedel malın mu
hammen kıymetinin yüzde yetmiş be
~ni bulmadığı takdirde satış 2280 nu
maralı kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılacak ve borç beş sene müddetle 
tecile tabi tutulacaktır. Her iki artır-

mada mal teklif edilen bedel muham
men kıymetin yüzde yetmiş beşini bu
larak en çok artırana ihale edildiği 
takdirde bedeli dhale peşinen ödene
cektir. Talep vukuunda yedi gün 
mehil verilebilecektir. Her iki surette 
bedeli ihale verilmediği takdirde iha
le bozularak bir evelki müşteri de tek
lifi veçhile almağa razı olmadığı tak
dirde yapılacak onbeş günlük bir itan 
üzerine tayin edilen günde mal en çok· 
artıran müşterisine ihale edilecek ve 
aradaki ihale farkile mahrum kalınan 
faiz ve saire masraflar evelki müşteri 
den resen tahsil edilecektir. 

4--;- Delliliye müterakim vergi satış 
bedelınden ve tapu tahliye masrafları 

Keşif bedeli 2826 lira 28 kuruştan l· 
baret bulunan Ankara ikinci orta o
kulu binasının tamiratı 7.3.1938 günü
ne rastlayan pazartesi günü saat 15 do 
vilayet binası dahilinde nafıa komis
yonunda ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
Teminatı muvakkatesi 211 lira 97 

kuruştur. İstekliler teminat makbuzu 
ile ticaret odası vesikası ve Ankara 
nafıa müdürlüğünden alacakları ehli
yet vesikasiyle birlikte sözü geçen 
günde nafıa komisyonuna gelmeleri 

İsteklilerin bu işe aid keşif ve şa::'l 
nameyi Nafıa daireeinde görebilecek-
leri. (431) 911 

Jandarma komutanhk . 
binası yapılacak 

Ankara Vi.liJ.iiinden ı 

Keşif bedeli (24482) lira (78) kuruf 
tan ibaret olan vili'yet jandarma ko
mu tanlık binası inşaatı kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 15 - mart - 938 gününe 
rasthyan sah günü saat 15 de Ankara 
vilayet binası· dahilindeki nafia komia
yonunda yapılacaktır, 

İstekliler teklif mektublarmı, tica
ret O'tiası vesika ve (1836) lira (21) ku
ruşluk muvakkat teminat mektubu ve 
ya makbuzları ve nafıa vekaletinden 
938 takvim yılına mahsus olarak aldık
ları müteahhitlik veaikalariyle birlik
.,. aöxü .cre~nd' aaat. ll._4,) de. ..ko
mısyon reı::ıugTneVemıeıerı ısteklHer: 

buna aid keşif ve §artnameyi her gün 
nafia müdürlüğünde görebilecekleri. 

(486) 1019 

Yol ve 'me.nfez 
yapılacak 

Ankara Vililiğinden: 

Keşif bedeli (71359) lira (99) ku
ruştan ibaret olan Ankara - Kıztlcaha· 
mam yolunun 34 + 00 ile 55 + 00 inci 
kilometreleri arasındaki bir adet men
fez ile 12 kilometre tulünde makadam 
~ose inşaatı kapalı zarf usulile eksilt -
meye konulmuştur. 

Eksiltme 7-3-938 tarihine ras
lıyan pazartesi günü saat 15 de Anka
ra vilayeti daimi encümeninde yapıla
caktır,. 

İstekliler teklif mektuplarını, Tica
ret odası vesikası ve ( 4818) lira mu
vakkat teminat mektubu veya makbuz
ları ve Nafıa Ve}{aletinden 938 takvim 
yılına mahsus olarak aldıktan müteah -
bitlik vesikalariyle birlikte sözü geçen 
g.ünde saat 14 de kadar encümen riyase
tıne vermeleri: 

İstekliler keşif ve §artnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

(379) 817 

513 

iVao:eden 16 mcı maddesi teşkil etmek- !şte konseyin 27 sonkanun tarihin
tedir: Bu maddenin aleyhtarları, ls- de yaptığı münakaşalar böyle bir ha
viçre veya İskandinav memleketleri va içinde cereyan etmiştir. Daha zi
gibi, ne olursa olsun bitaraf kalmağa yade akademik mahiyette kalan bu 
azmetmiş olan devletlerdir. Diğer ta- münakaşalar esnasında birçok nutuk
raftan bu madde, Belçikanın Atman- lar verilmiş fakat bütün bunlar, Ce
:Ya ile yaptığı gibi, Cenevrece tatbiki- nevrede anane halini aldığı üzere, 
ne karar verilecek müşterek bir hare- yalnız sözlerden ve uçlarına düğµle 
ketle telifi pek de mürpklin. olmayan takılmış kılıçlarla yapılan bir düe1to
hususi anlaşmalar akdetmiş olanları dan ibaret kalmıştır. Milletler Cemi
rahatsız etmektedir. Şahsi menfaatle- yeti ve opun esas prensipleri bilhassa 
rinin muhafazası için olduğu kadar' B. İvon Delbos ve Baltık devletleri 
doktrin telakkileri dolayısiyle de iki delegesi olan B . Munters tarafından 
taraflı paktları ve ittifakları karşılık- mlidafaa edilmiştir. B. Eden aynı me
lr yardıma tercih eden Polonya gibi alde, fakat daha ihtiyatkar bir şekil
başka devletler de bu madde yUzUn- de, B. Litvinof da adet edindiği alay
-den C'n H "Y" düşmektedirler. Niha- h tonla söz söylemiştir. Cenevre pak
~et, R -ı - Berlin - Tokyo mihveri~ tı hakkındaki muhtelif nüansta ten -

kidlerin başlıcaları Polonya namına 
B. joseph Beck, !sveç delegesi B. 
Unden ve Belçika dış işler bakanı B. 
Spaak tarafından yapılmıştır. tsviçre
ye gelince, bu hükümet daimi bitaraf
lığı dolayısiyle hususi bir statü elde 
etmek arzusundadır. Neticede mese
le, paktın muhtemel ıslahını etüd et
mek vazifesi kendisine tevdi edilmiş 
olan 28 ter komitesine havale edil
miştir. Fakat Cenevredeki komiteler 
yavaş çalışmaktadırlar ve paktın ha
kikaten ıslahı icab etse bile, herhan
gi bir karar verilmeden önce, şüphe
s~z, oldukça uzun bir zaman geçecek-! 
tır. 

Öksürenlere ve 
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HİKAYE: 

İki genç kız 
Umran Nazil 

-2-

Ve Emsal mektublanmı taşıyor, ba
zı geceler g izlice bizi bahçede buluş
turuyordu. Evvelisi sene idi. Ha~.i şu 
büyük kışın olduğu sene ... Üç .g~n ° 
kadar aradığım halde ne Pervını, ~e 
de Emsali görebildim. Nih~!et .. . ~l! 
akşam üzeri onu her akşam gordugum 
elektrik direği altına gidip durdum. 
Direğin üzerindeki beyaz cam aba
jorun etrafa saçtğı sarı ışık huzme
sinde karların uçuştukları görülüyor
du. Çok uzaklardan acı acı akşam sa
tıcılarının sesleri geliyordu. Bird.~ 
gözlerimin önünde kızarmış ellerını 
hoflayarak duran Emsal göründfi. 
nen haykırarak: . 

- Neredesin be hınzır kız? dedım. 
Ve gülerek çantamdan burupma

lnası için itina ile yerleştirilmiş zar~ı 
sıkarrnağa başladım. o yanıma geldı. 
Şinıd· k göğsüıne kadar gelen 

ı, anca ü .. me 
Barışın ufak başınr kaldırmış y .zu 
bakıyordu. Bir aralık yavaşça:. 

_ Küçük bey 1 dedi. Artık hıç ara-

ltla boşuna... ı. . , 1..:: ... ::1. ı., ,. _ ........, .. • .. 
bıelc.ttili yazdım ki... O beni verem e-
decek ... verem. . 

O ., . bilen insanlara has bır 
sevmegı 

tda ile· . 
· • na ·1nanmayınız 1 dedı. 

- Hayır sız o . s· . "ylüyorum ya, sıze 
ıze her vakıt so . . alancıktan di-

Yazdıklarının hepsını Y b'l · 
Yiveriyor ... yoksa ben onu ı m~ı:·ı· 
Yirn 6İze deli gibi tutgundur va ı .. 

Ve bir an durup. k ki mektu· 
- Fakat artık ne yazı · kov 

b •· Bent · Unuzu götüremiyecegım ... 
dular. Diye mırıldandr. 

Ben hayretle: ? 
- Ne dedim? Seni kovdular mıb. 

h ·yade ız· O kovulduğundan da a zı 
11 leri düşünür bir tavurla başını sa a· 

Yıp: 

- Ya ... dedi. Şimdi ne yapacaksı· 
llız? 

apacaksın? 
- Ya kız ... ya, sen ne Y . ku 
- Siz beni düşünmeyin ... garıp • 

!Un yuvasını Allah yapar! • . 
. - Haydi öyle ise kalk hızım eve 

gıdelim 
· . 1 ? Bir kere - Hayır bu hıç o ur mu· 

anneniz bizim hanımefendinin hatırı· 
nı kırıp beni eve almaz! Hem sonra 
beniın gibi bir kızı. -

- Rüçük bey benim de bir sev?i: 
lirn vardı. Bizim küçük hanım gıbı 
be d . B hanımefen-n e sevıyordum. unu 
di gördü. "Kızımı baştan çıkaracak· 
Bın ... konu komşu da söylüyor, kızıma 
IUndan bundan laf getiriyormuşsu~ ... 
Sen bana artık yaramazsın 1 Bugün· 
d~n tezi yok pılını pırtını topla defol 
ıtt ona!" dedi. 

- O kim ... ? 
- Receb. 
- Rim bu? ·· u"'n 

o . · kapının on • - o.ani canım bızım le 
d · den.ame • en geçen boruları tamır e 
le · rın başı... su yolcu.. . 

1 - Ha şu ... sarışın de.~ıkan I~·~ biraz 
'Başımı salladım. O gulerek 

ıtıahzun yanımdan uzaklaştı. 

*** . .. 
d · ru bır gun-

Gene o sene bahara og e· 
d" D nanmış g 
~· Ve galiba Pazardı. 0 dola tıktan 

ıtııleri seyrederek rıhtımı ş K .. şe· 
sonra çarşı içine doğru sapt.~m'.. doeki 
d k' · ·n ustun e ı r ençberler kabvesını •·. b' . kapısı o 
ır odada oturan :Recebın ·· erı·ne 

n " d ın uz Unden geçerken kal ırım. kadar 
oturmuş kasketleri gözlenne . dil-
i ·k .. d" .Hepsı ~1 bir kaç adam gor um. .. ünde-
l~nüyordu. Kahvenin heme~ 0~ubuk· 
kı birağacın altında oturrn ~ u-yler 
la . aş bır :r-rını ıçen ve yavaş yav ?" 
k " da ne var 0nuşan ihtiyarlara bura 
diye sordum. nccebin 

"H· · yolcu ~ ıç... dedıler.. su armak 
karısı sizlere ömür... Zaten p ··ı. 
ı.._d - amadan o 
~ ar bir şey idi. Dogur 

dü ... " .. 
Gözlerim açık sokak kapısının ıçın· 

de duran kırmızı bir şilte ile kena:ıa
rı dantelli bir yastığa ilişti. Bu şılte 
ve bu yastık bizim üzerinde çocukluk 
hatıralarımızın geçtiği ve hep ~r~
ber yatıp ilk rüyalarımızı görduğu· 
müz şilte ve yastıkdı: . u· 

o gece en derin bır yerımde~ v .. 
rulduğumu hissederek evime .dön!~; 
v.. zaman kapıyı açan kız elıme 
gum · "k' ev mektub verdi. Bu Pervıne ı ı ay . : 

d w _ bir mektubun cevabı ıdı. vel yaz ıgı... . 
·1 · aynen "Dostum ... dıyorVe sevgı ım 

du. Mektubundan yanıldığını a~~ı!o· 
B . te hi~ de haksız degılız ..• rum. u ış ::r • k 

Biliyorsun ki Emsali b.~ .. de •. senHt a· 
dar severdim. bizim yu~~u~den ko· 
vulduğunu düşünerek hıç ız.tirab çek
me ... çünkü annem onu bize mcktub· 
culuk ettiğinden değil boyuna bosuna 
ve mcvkiine bakmadan aşk oyununa 
kalktığından kovdu. Ve ben buna ma· 
ni olamazdım. Zaten bu ahretlik takı
mı ne kadar iyi de olsalar bir may· 
""""'··- -·L • "-----ı----- .. ,..o.•wlrb~ınr 
taklidden kendilerini alamazlar... ve 
ilah ... " 

TeessUrümün bir kat daha arttığını 
hissediyordum. Çünkü sevgi de bile a· 
vam, has) tefriki yaparak sevmek hak
kını yalnız kendiıine ayıran sevgilim 
Pervin de benim için ölmüştü. Dışar· 
da latif bir ilkbahar akşamı vardı. Ve 
ben bu ılık, bu Ia.tif ilkbahar gecesin· 
de bir kardeş ve bir dost olarak sev· 
diğim iki genç k!~~ ~ir. günde ~ybe· 
divermenin verdıgı ıztırabla koşede· 
ki sedire kıvrılmış, sessizce oturuyor· 

dum. 

1 

1 L.J--+--r-

2 L-~t-r-
l 
.\-
5 
6 

i 
8 

;L---

L.---

' ' 

9 LL...L-LJ....J-ı,_.,_-

Soldan sağa : 
1 - Kuyudan su çeker 

it tabur - Uyuma 
2 - uç vunnaktan emir 
3 _iplik topu -
4 - Mağara - Batı 

- Taharri - · Sa . 
~ - Bir not - Yemekten emır 
7 - Gayret . 

K.. ek - Ödemekten cmır 
8 - .?P ıld bir yapılan entemas· 
9 _ norty a 

yonal müsabakalar. 
w a . 

Yukarıdan aşagı~ ·O ·· cü şahıs 
U ma aletı - çun 

ı- ç 

i~K·Jll•Z•lilii 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazartesi : Merkez ., 
Sah : Ankara ,, 
Çarşamba : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
:Perşembe : Halk ve Sakarya ., 
Cuma : Eıe eczanesi 
Cumartesi : Sebat ve Y eniıehir ,, 

HALK ve YEN 1 
Sinemalarda matineler 

Hcrg ü.n 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden baoka 
H A L K sinemasında herıUn halk 
matineleri: 12.15 

Fılm değişme günleri: 
p a z a r t e s i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, miira
caat, şchır: (1023-1024). - Şehirlerara-
8 • (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
A~ıza Memurlugu: (1846). - M~sajeri 
Şehir Anbarı: (3705): -: . T a k. s ı. Te
lefon numaraları: Zıncırlı camı cıv:ı-rı: 
(2645, 1050, 1196). - S~ma~pazarı cıva. 
rı: (2806, 3259). - Yenı§ehır, Havuzba
şı, Bizim taksi: (232~) .- Ha.vuzbaoı: 
Guvcn taksi: (3848); Bırlık ta~sı: (2333) 
_ Çankırı caddesi, Ulus takaı: (1291). 

Otobüslerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah 
11 k 

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

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

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

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

uıus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

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

Cebeci'den Aı. fabl. ra 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye 

serer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 -.-

Akliam 
Son 
ıefcr 
23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

-.-
17.15 

Yeniııehir'den Ulus M. na -.- 7.10 
Ulus M. dan Yenioehir'e '1.00 -.-

S. pazarı'ndan Akköp~ü'ye 6.30 7,1.S 
Akkopra'dıcn S. paz:an na -.- 9.45 

Yeniochir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her pati br,, ıeçe muntazam sefer· 
ler birer aat sonra baolar. 

Akşaınlan Ulus meydan,'ndan Yenişe
hir'• ve :Yeni:;ehir'den Ulus meyda
nı'na •idecek otobüslerin hareket sa· 
ııtlcd, linemalann daiıhı ıaatlerine 
tlbidir. 
Poıta Saatleri 

Posta uat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhiltlil 18 e kadardır. 

Tren Sa"'atleri 
Haydarpap.'7a : Her sabah 8.20.Her 

akıam 19,lS ve 19,45 
de (sah, perıembe, cu
marteai Toroı aiirat.) 

Samsun hattına : Herctin 9,SS (Kayae-
• ri, Sıvu, Amaa:ra bu 

hat iizerindedir.) 
Diyarbakır hattı : Herciin 9,40 
Zonauldalı: hattı : U.00 
Kmkkale'ye rayotobiis ,. 16.05 

GÜNDELiK 
Hicri - 1356 
Zilhicce: 23 

S. D. 
GUnq: 6 41 

Rumi - 1353 
Şubat: 11 

S. D. 
Akıam: 17 54 

Mahkemelerden 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah· 

kemesinden : 
Hazine namına vekili avukat 'GUzide 

Al par tarafından Ankara hukuk fakül· 
tesi birinci sınıf talebesinden 2559 nu· 
maralı Mehmed Ali oğlu Halil aleyhi· 
ne açılan 243 lira 10 kuruş alacak da· 
vaarnm yapılmakta olan duruşmasın· 

da Halilin adresi meçhul olduğundan 
tebligat yapılamamıştır. Usulün 141 
inci maddesi mucibince ve 20 gün 
müddetle gazete ile ilanen tebligat ya· 
pılmasma karar verilmiş ve duruşma· 
da 18·3·938 cuma günü saat 9.5 a bıra· 
kılmış olduğundan o gün bizzat mah· 
kemedc hazır bulunmadığı veya bir ve· 
kil göndermediği takdirde mahkeme· 
sine gıyaben bakılacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(492) 1028 

Kiralık oda 
Anafartalar caddesinde eski Nafıa 

vekaleti apartımanının ikinci katında 
bir koridor dahilinde bet oda 30 ha· 
ziran 938 tarih.ine kadar gerek ayrı 
ayrı ve gerek toptan kiraya verile· 
cektir. Talihlerin Vehbi Koç ticaret 
evinde Bay Osman Aslana müracaat· 
ları. 946 

2 - Büyük - Fal 
3 - Bir kadın ismi (Yunanistanda 

bir isim, Bayronun bir şiirinin 
adı) - Anadoluya medeniyet 
getirenler. 

4 - Uykudan kalkmak 
S - Öpmekten emir 
6 - Bir işaret edatı - Sekizden bir 

eksik. 
7 - Üzeri tüylü meyva - Hitab e· 

datı 

8 - Kısa süren bir sınıf 
9 - Bir uğurda mahvolan • 

Üçüncü Avusturya 
Bugün Avusturya, ü çtinctl defa 

olarak, yeni bir hayata doğmuştur 
•---- YAZAN----• 

Kurt Schuschnigg 
Avusturya Ba§bakanı 

Avusturya Baıvekili Kurt Schuschnigg'in neırettiği "Üç Jela Avus· 
turya,, adlı kitabından geçende bazı parçalar almııtık. 17 ve 18 ıubat 
tarihli sayılarımızda çıkan bu kısımlar B. Schuschnigg'in çocukluk ve 
tahsil hayatından, Avusturyada umumi harbın ilanından, memleketin 
harbtan sonra geçirdiği safhalardan, Dollfuss kabinesinin kuruluıiyle 
talisiz §ansölyenin katlinden bahsediyordu. 

Gene aynı kitabtan alınan aşağıdaki satırlarda, Avusturya vatanse· 
verlerinin, yurdlarının istiklallerine olan bağlılıklarını göstermek bakı· 
mından, dikkate değer bir vesikadır. 

-!>-

İngiltere 
~' İngiliz politik'ası 
değişmemiştir" 

Times gazetesi diyor ki: 
"Avam kamarasında cereyan eden 

müzakerelerin dikkatli bir surette tet 
kiki, Chamberlain ile Eden arasında
ki muhalefetin hakiki bir muhalefet 
olmadığını göstermektedir. Bu sebeb
ten, B. Edenin ayrılmağa lüzum gör
müş olmasına daha ziyade teessüf et
mek icabeder. İngiliz dış politikasın
da hiç bir prensip değişikliği olma
dığına ve buna binaen Edenin bir gün 
hükilmetin idaresinde yüksek ve bel
ki de en yüksek mevkie tekrar gele
bileceğine kani bulunuyoruz.,, 

ltalya realite iz tavizlerde 
bnlunacaktrr 

Manchester Guardian, yazryor: 
"Almanyanın ve İtalyanın muzaf

feriyeti her saat geçtikçe daha bariz 
bir şekil almaktadır. Romada ve Ber-

Hans Von Hammerstein, "Avus- "İkinci,, Avusturya devrinde, ek· linde sevinç gösterildiği halde orta 
turyanın kütürel siması,, hakkında seriya, böyle bir müşahedenin bizi ve doğu Avrupasında ümidsizliğe ya-
1935 de verdiği bir konferansta Avus- milli bakımdan fena bir vaziyete dil· kın bir his ingiliz - İtalyan görüşme
turya tarihini anlamanın kolay olma- şürebileceğini düşünürdük. Fakat bu teri hakkında anlaşılan şudur ki, 1-
dığınr, fakat "Avusturya,, mefhumu· korku, bizde her şeyi karanlık gör- talya realitesiz tavizlerde bulunacak
nu tarif etmenin daha güç olduğunu meye alışmış olanlara has bir şeydi. tır. Karışmazlık komitesi önilnde yüz 
söyliyordu. Hatib diyordu ki: "Vasat Bunlar bize iyman değiştirtemez. defa yaptığı vaidleri tekrar edecektir. 
seviyeli muhtelif avusturyalılara A- Kıymetler ve ruhlar bahis mevzuu Hatta gönüllülerini geri almağa ka
vusturyanm ne demek olduğunu so- iken ve uçurumlara bakmak icab eder· dar ileri gidecektir. Fakat mesele bu
runuz. Ekserisi ince ve nükteli olan ken doğru görmek, bir tanrı vergisi- gün artık eski ehemiyetini haiz de
az çok manalı cevablar alırsınız; fakat dir; münakaşalar ve deliller bir işe ğildir. 
hiç biri tam ve hakikaten tatmin edi· yaramaz: Yalnız tecrübenin ehemiye- iki hegemonya 
ci olmıyacaktır; birçokları mütered· ti vardır. . .. Bugünkü görüşmeler ev bunu 
did olacaktır, ve korkarım ki hiç biri Sefalet çtığı takib edecek olan müzakereler İtal-
ateşli bir imanın mahsulü olmıyacak- lkinci Avusturya devrinin sefale- yaya ve Almanyaya, iki hegemonya
tır. Bwu.ınla beraber avusturyalıların ti, bizi, vatana karşı bütün vazifele- yı tamamlamak için kendilerine lazım 
elinden Avusturya,-ı alın, hepsi n•yi rimizi ifa etmekten alıkoydu; ve, böy- olan zamanı kazandıracaktu. Akdeniz 
kaybettiklerini ço~ iyi farkedecekler· lece onda utandığtmız his doğabi1di. hegemonyası, orta Avrupa h,c,gemon
dir. Anton Wildgans, ATusturya hak· yası. Ciıamberlain, bu realisttcn bek-

Gene Ham.mera tein der ki: "Avua- kında ki nutkunda, bize vazifemizi ba· lenmiyen saflığını gösterdi. Tehdid 
turya, kelimenin tam manasiyle, ik • tırlatmıştı: " ... Biz ki yeni Avustur· altını!a milr:akerede bulunmadığını, 
lim bakımından olduğu kadar beşeri yayı inşa ediyoruz, eski9ini reddet· zira Musolininin mektubunda tehdid 
bakımdan da, mutedil bir memleket· memize lüzum yoktur. Bilakis, çfokU mevcud olmadığını söyliyor. PekAli, 
tir.,, mesuliyetini il.zerimize aldığmuz bu fakat İspanyadaki italyan kıtaatiyle 
Eski Avusturya miras ne derece sefalet ve lanetlerle tayyarelerinin ve Mayroka adası üs-

u her zaman böyle olmuştur. Hat· dolu olµrsa olsun, hemen her şeyi o- sünd~ki .to.rp~~ol(\rla denizaltılaq~ 
u 1z unu anıamaıı: ıstemecııgımız za- na 1>0r§lu oıaugumuzu mUdrıkız. Fa· tebdıdlerını gormıyecek derecede kor 
mantarda bile. Zaman olur ki mutedil kat bu mirasta sarih kıymetler de müdür? 
bir halde kalmak için büyük gayret· mevcuddur: Hürmete değer bir kül· 
lere ihtiyaç hasıl olur; her türlü ifrat tür, husust bir insanlık, ve bi.z asıl bu 
lar kolayca bulqıcr mahiyettedirler. kıymetlerden bahsetmek istiyoruz ..• ,, 
Bunlardan, mümkün mertebe uzak Uçilncü Avusturya ıstırablardan ve 
durmak, en eski devirlerdenberi, es· harblardan doğdu. 
ki Avusturyada, hUkümetin daimi şi· Hugo von Hofmannıthal'ın 1914 
an olmuştur. İmparatorluk ve bilhas· de Prenı Eug~ne'in hatrraıı için s?y· 
ıa saadeti bütün içtimai nizamların !ediği !fU sözler Engelbert Dolfusa un 
nihat gayesi olmak Hlzım gelen halk hatırasını taziz için de yazılabilirdi: 
bundan yalnız fayda görmüştür. "Bu Avusturya zekanın yarattığı bir 

Ancak iç muvazene her taraftan vatandır, ve her zaman onu parçala· 
tehdide uğradığı, politika ihtirasları, mak ve Kaoa'a atmak için kıskanç bir 
politikayı yegane hikmeti vücut'leri kuvvet harekete geçer; fakat bir tek 
telakki eden dar zümrenin dışında adam anlatması mümkiln olandan 
gitgide daha geniş çalkantılar vU~u- fazlasını yapar, ve her zaman, mun
da getirmeye başladığı zamandır ki tazam fasılalarla, tanrı kendisinden 
Avusturya temelinden sarsılmaya baş- mucizeler beklenen ve mucizeler ya· 
tadı. ratacak kudrette olan o adamı yarat· 

Evelce birinci Avusturyanm mev- maktan geri kalmaz.,, 
cud olduğu yerlerde, onun ortadan Fakat, bugün bile, içimizden bir· 
kalkmasından yirmi sene sonra, bu· çoklarının, ümidsiz saatlerimizde, A· 
gün dahi aynı davalar ve aynı ihtilaf- vusturyanın akıbetinden şüphelenme
lar ortada durmaktadır. Ve bunların diğimiz olmıyor mu? Hala yaşaması 
halli, bilmemezlikten gelip veya sak· için bir sebeb var mıdır? Mevcud ot
layıp bu suretle nisbeten mutedil ve mak hakkını teyid etmekte devam e
müsamahah devirlerden daha radikal de bilecek mi? Bir Avusturyalı sıfa -
vasıtalarla onları ortadan kaldırmak tiyle, Avusturya vatanı lehinde bulun 
iddiasiyle daha kolaylaşmış değildir. mak mümkün mildür? 
Birinci Avusturya bugün kimse için Cevab ancak bin defa: Evet ola
tehlikeli değildir; muhakkak ki o bir caktrr. Şekil ve vücud geçerler, fakat 
daha eski şekliyle dirilmiyecektir. Q. ruh devam eder, ebedidir, ve tarihin 
nun içindir ki, lüzumsuz bir hicaba dersini anlamak ve mazimizin büyük 
kapılmadan, birçok sahalarda onun seslerini işitmek yalnız bize kalmış 
mektebinde öğrenmek faydadan hali bir iştir.,, 

olmaz. Yeni Avusturya 
Evelce Avusturya hududları idn-

:s ' Bugün Avusturya, üçüncü defa o· 
ue toplanan geniş arazi ziyaret edil larak, yeni bir hayata, Avusturya va-
diği zaman sık sık eski Avusturyanın k 
izlerine rastlanır; ve bunlar onun le- tanının ebediliğine iymanlarını te • 

rarlıyanların gitgide azaldığı bir dev· 
hine şehadet ederler. Çünkü, bu iz. 

re doğmuştur. Bütün bunlar boşuna 
ler, yeni devir ve onun fikirleri için olamaz. 
tehlikeli telakki edildiğinden ne ka

Schiller'in zamanında, Avusturya-dar müfrit bir itina ile silinmiş olsa-
lar da, sakin fakat sezilir bir hatıra nın ve Avusturya medeniyetinin et· 

rafında mücadele bugünkü kadar ak-
daima meydana çıkar ve kalbe garib ·· ·· tüel bir işti; "Wallenstein'in öl umu,. 
bir lisanla hitab eder. Bu fizik veya hakkındaki maruf haykırış buna de
millt veya şairane bir şey değildir: 
Ve bu itibarla da, bunlardan siyasi ne- ~!~i~~ ·:~:u:::;;a~~n:::i;e::~ı i;~~ 
ticeler çıkarmak do~ru olmaz. 

Eğer burada mlişahede edilen ta- haklı sebebleri vardır.,, 
mamen avusturyah bir karakterse, bu 
tetkik hiç politik bakımdan yapılmı§ 
değildir. Sadece, milli karakterimizin 
ruhu ne olduğunu anlamak istemek 
elbette faydalı olurdu. 

. ·Zayiler 
Zayi ikamet tezkereıi - 1928 de lz

mırde alınmıt olan ikamet tezkeremi 
kaybettiğimden yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Atatürk Bul· 
varı 1317 Seher Selvili 1030 

Bugünkü gibi, mukadderatın A
vusturyanın son saatine i~aret ettiği 
sanıldığı bir devirde, iatiklal mücade· 
leleri devrinde, ilatadların en büyüğü 
askerlerimizin pirinin sözlerini bes· 
telemişti: 

''Avusturya sadece istesin; her ıe · 
yin üstünde kalacaktır: O bunu isti· 
yor, bunu istiyor!,, 

Tesadüf Beethoven'in bu el yaz· 
masının arşiv hazinelerimiz arasında 
1934 lin bulunmasına yardım etti. 

Şu halde öyle olsun: 
"O BUNU İSTİYOR 1,, 

" ilk adım " 
Diğer cihetten, Halifax'ın Hitlere 

ziyareti hakkında "bunun zemin arat
tırmak için ilk adım olduğunu,, söy
lediği zaman, "ilk adım,, tabiriyle a
caba, batı veya doğu paktlarının mü
nakaşasına sevk için Eden ve diğer
leri tarafından yapılan mesaiyi hatır
latmak için, mavi kitabı mı göstermek 
icab ediyor? Fakat Chamberlain'in 
sarih olmağa ihtiyacı yoktur, o tarihi 
unutmağa ve Musoliniye tam bir su
rette itimad etmeğe karar vermiştir. 

İngiltere Cenevre ile 
alaka~nıı ke iyor 

Daily Mail, gazetesi yazıyor: 
Eden'in istifası mühim bir dönüm 

noktasıdır. Nihayet hükümet Cenevre 
ile alıikasını kesiyor. Versailles mua
hedesinden geri birçok harb sebeble
ri kalmıştır. Almanya en sıkı bağla

rı kırmağa muvaffak oldu, fakat hala 
küçülmüş Avusturya ve azası kesil· 
miş Macaristan bakidir. Dün Cham
berlain'in da söylediğ i gibi, gerginlik 
sebeblerini ortadan kaldırmak fırsatı· 
na malik bulunuyoruz. 

''Kabine diktatörlere haş 
«'°'memeli icW' 
"' Daily Telegraph gazetesi diyor ki: 

"Her halde, kabine diktatörlüklere 
mutavaat gibi şeref kırıcı bir müsa· 
raat gösteıımemeli idi. Buna binaen 
hükümet, ne İngiliz prensiplerinden 
vaz geçmeğe ne de memleketi d<>11tla
rına karşı olan halisane hareketini 
terketmeğe mütemayil değildir. Fa • 
kat hükümet, pasifikasiyon imkanla· 
rın zararına olarak ideolojik anlaş· 
mazlıklar kurmak istiyenlerin teşeb
büslerine karşı koymaktadır. B. E
den, muhalif gazetelerin kendisine 
yaptığı zafer medih ve senasındarı 
herhalde mesul değildir. Bu manzarn 
karşısında insanın "B. Eden İtalyan 
görüşmelerini reddedeceği yerde ka
bul etseydi daha iyi yapardı,, diyece
ği geliyor .,, 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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Vilôyetler 
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aadif çarpmba günü saat 16 da Buraa 
nafia müdürlüğünde yapılacaktır. 

S - Eksiltme, kapalı zarf uıuliyle 
olacaktır. 

Giresonda hastahane 

yaptırılacak 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2182,5 liralık muvakkat te
minat vermesi, üçüncü maddede yazı

Giresun Nafıa Müdürlüğünden: h evrakı kabul ve imza etmesi ve a,a
Giresun vilayet merkezinde yeni- ğıdaki vesikaları haiz olup gösterme

den inşa edilecek hastahane binasının si lazımdır. 
kargir ve betonarme kısımları vahid A - Nafia vekaletiiden 938 takvim 
fiyatlar üzerinden kapalı zarf usuliy- senesinde alınmış yapı işlerini yapma
le eksiltmeye konulmuştur. ğa iktidarlı olduğuna dair 15000 liralık 

Muhammen bedeli 48835 liradır. ehliyet vesikası. 
Tekliflerdeki tenzilat vahid fiyatla- B - 2490 numaralı arttırma ekıilt
rın umumu üzerinden yapılacaktşır. me kanununda yazılı vesaiki göster

Eksil tme 5 mart 1938 tarihine tesa- mesi. 
düf eden cumartesi günü saat on bir
de hususi muhasebe binası içinde top
lanacak olan vilayet encümeninde ya
pılacaktır. 

7 - Teklif mektubları dördüncü 
maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Bursa nafia müdürlüğüne mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektubların dördün
cü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 

olması lazımdır. Posta dolayısiyle vu
kua gelecek geçikmeler nazarı itibare 

Vahidi fiyat cedveli, şartname, mu
kavelename, plan ve buna müteferri 
diğer evrak 240 kuruş mukabilinde 
Ciiresunda Nafıa dairesinden verile
cektir. 

Muvakkat teminat 3662 lira 61 ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektublarını ma
halli ticaret odası vesikası ve 1938 se· 
nesi i~;n muteber Nafrn \•eViiletinden 
alınmış en aşağı 25000 liralık yapı iş
leri müteahhidlik vesikasiyle 5 mqrt 
938 cumartesi günü saat ona kadar 
Giresun daimi encümen reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (447) 947 

alınmaz. (465) 1009 

Gö(men evleri yaphnlacak 
lzmir İskan Müdürlüğünden : 

İzmir vilayeti dahilindeki göçmen
ler için Menemen kazası merkezinde 
14, Bergama kazasının Kınık nahiye 
merkezinde 20, Dikili kazası merkezin
de 31 şehir tipi, Çeşme kazasında 47, 
Kuşadası kazasının Davutlar köyünde 
29 ve .Foça kazasının bağlararası mev-

Ma fa tya pamuk ıslah kiinde 37 köy tipi tek evin inşası 15.2. 

istasyonu binası 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden : 

938 tarihinden itibaren on beş gün 
.nüddetle ve pazarlık suretiyle eksilt· 
meye konmuştur. 

1 - Şehir tipi evlerden beherinin 
24. 2. 938 perşembe günü saat 15 muhammen keşif bedeli 470 ve köy ti-

de Malat!a ~afıa .daire.sinde, pi evlerin 420 liradır. 
(34806.76) !ıra keşıf bedellı eskı Ma- 2 _ Eksiltme 1 mart 938 tarihine 
latya pamuk ısl5h istasyon binaları 

inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, bayındırlık 

işleri genel hususi ve fenni şartna· 

meleri proje, keşif hulasası ile buna 
müteferri diğer evrak her gün nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (2611) liradır. 

İsteklilerin teklif mektubları ve 
en az (20.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptıklarına dair nafıa vekaletinden 
almıı olduğu müteahhidlik ve ticaret 

:nüsadif salı günü saat 15 de İzmir is
kan müdürlüğü dairesinde müteşekkil 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat bedeli olarak 
yüzde yedi buçuk kuruştan tutarı olan 
teminat parasının yatırıldığına dair 
makbuzun eksiltmeden evel komisyona 
tevdi edilmiş olması lazımdır. 

4 - İstekliler, mevcut şartname ve 
sair evrakı her gün iskan dairesinde 
görebilirler. 

S - Yukarıda yazılı gün ve saatte 
İzmir iskin dairesine müracaat edil-

nttası vesikalarını hart' ka~lı zarfla- ruiW 
8 ---: ı:: ... - .. it& .. .nlnnur_ {4Qw rını 24. 2. 93 perşem e ü ıaat ııt 

de kadar Malatya Nafıa müdürlüğüne 
vermeleri (354) 792 

Bina yaptırılacak 
Bursa Nafia Müdürlüğünden : 

Gazina yaptır1lacak 
Kayseri Belediye Batkanlığmdan: 

R "' 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (Bursa 
Necatibey kız enstitüsü heyeti umu· 
miye keşfi ve projesinden 31726,32 
lira bedeli keşifli dershane ve atölye· 
Icr kısmından 29100 liralık parçanın 

inşası.) 

I - Kayseridc yapılması mukarrer 
1839 lira 59 kuruş bedeli keşifli şehir 
gazinosu inşaatına konulan pey haddi 
layik görüldüğü takdirde 7.3.938 pa· 
zartesi günü talibine ihale edilmek ü
zere kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

T • k . , • ı catla bedava tedarik edebileceklerini 
amırat e Si tmesı ve yevmi mezklırda İzmir defterdarlık 

2- Muhammen miktar, keşifte ya· 
.zıh vahidi fiatlardan tenzilat netice
ainde tekarrür edecek bedele göre 
29100 liralık kısmının teahhüdüdür. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 

A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi ve fenni şartname, 
D) Bayındırlık işleri genel ~artna-

ınesi, 

E) Proje 
F - Keşif hüHisa cedveli. 
İstiyenler bu evrakı 146 kuruş bedel 

mukabilinde Bursa nafia dairesinden 
alabilirler . 

4 - Eksiltme 16.3.938 tarihine mü-

2 - Teklif mektuplarının ihale gü
nü nihayet saat ıs e kadar belediye en
cümenine verileceği, 

3 - Bedeli keşfin yüzde yedi buçu
ğu olan 1352 lira 96 kuruşluk teminatı 
muvakkatenin belediye veznesine tes
lim olunacağı, 

4 - İhale bedelinin beş bin lirası 
937 ve mütebakisi 938 bıidcesınden Ö· 

denecektir. 
S - Bu işe aid plan ve şartname, ke

şifnamenin Ankara, İstanbul ve Kay
seri belediyesinde tetkik olunabilece
ği, 

6 - Daha fazla izahat almak isti yen
lerin Kayseri belediye miıhendisliğı· 
ne müracaatları ilan olunur. 

(957/494) 1032 

11 kalem kundura malzemesi ahnacak 
lstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin bedeli llk teminatı 
Mikdarı Cinsi Lira Kr i ir~ Kr. 

807750 adet Kapsul ..::42 .)2 ' ..LU J.ı 

120840 adet Sustadlı kapsul 193 34 14 50 
207 kilo Çiriş 62 10 4 66 
137 kilo 9 katlı keten ipliği 732 95 54 97 
450 kilo 3 katlı keten ipliği 2632 50 197 44 
797 kilo Okçe perçin çivisi 223 16 16 74 
191 kilo Okçe takviye çivisi 53 48 4 Ol 
650 kangal Ağaç çivisi 442 00 33 15 
93 metre Zımpara kağıdı 55 80 o 4 19 

9000 - 12000 kHo kösele 20280 00 J.521 00 

7240 kilo Vaketa 18027 60 1352 07 

42945 ~5 3220 9iJ 

ı - Vekiller heyeti karariyle parası 938 mali senesinde verilmek üzere 
cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı .. 11" kalem 
kur.dura malzemesi 2. 3. 938 çarşamba günü saat "15" de Gedikpa,adaki 
Jandaıma satın alma komisyonunca kpalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. 

2 - "11" kalem malzemenin ayrı ayrı isteklilere ihalesi caiz olduğu gibi 
hepsinin veya birkaç kaleminin bir

1 

istekliye ihalesi de caizdir. 
3 - Şartname her glin Gcdikpapdaki Jandarma satın alma komisyo-

nunda görülebilir veya "215" kuruş mukabilinde aldırılabilir. . 
4 - lsteklilerin eksiltme günü saat "14" de kadar kanun ve şartnamesıne 

göre hazırlıyacakları teklif mektublarmı komisyona vermeleri lazımdır. 
~763/386) 850 

Eıkiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

28. 2. 938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de Eskişehir Nafıa mü· 
dürlüğü binasında toplanacak komi&· 
yonda 7726 lira 22 kuruş keşif bedel
li Eskişehir ceza evinin tamirat ve 
tahkimat işi eksiltmesi açık olarak 
icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 579 lira 47 ku-
ruştur. 

Bu işe aid proje, keşif, fenni şart
name, eksiltme şartnamesi her zaman 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla
rına dair ibraz edecekleri veaaika is-

tinaden Nafıa müdürlüğünden ala
cakları ehliyetnameyi ve senesi için
de ticaret odasından alınmış vesikayı 
hamil bulunmaları şarttır. (367) 941 

Kirahk dalyanlar 
İzmir Defterdarlığından : 

17-2-938 tarihinde açık artırma ile 
ihalesinin icra edileceği ilan edilen İz
mir körfezinde kain 1 - mart • 938 den 
28 - şubat - 941 tarihine kadar olan üç 
seneliği 20.000 lira bedeli muhammenli 
Homa dalyanına ve 180lı lira bedeli 
muhammenli Çakalburnu dalyanına 

ve 1000 lira bedeli muhammenli Kır· 

deniz Voli mahalline sürülen pey had
di liyik görülmediğinden 2490 numa
ralı kanunun 43 üncü maddesine tev· 
fikan 28-2-938 tarihine müsadif pazar-

tesi günü saat 15 de ihaleleri icra edil
mek üzere müzayedenin temdidine ve 
1200 lira bedeli muhammenli Çılaz

mak Voli mahalli ile 900 lira bedeli mu 
hammenli eski Gediz voli mahalline 
talip zuhur etmediğinden bu voli ma
hallerinin de 2490 numaralı kanunun 
43 üncü maddesine tevfikan 18 - 2 • 
938 tarihine müaadif pazartesi günü 
saat ıs de ihaleleri icra edilmek üzere 
müzayedenin temdidine karar verildi
ği ve talip olanların müzayede ,artna
me.ini Ankara defterdarlıiına müra-

binasında müteşekkil komisyona mü
racaatları lüzumu ilin olunur. 

(532/462) 1008 

Kazalar 

İnşaat yaptırılacak 
Haymana Belediye Reiıliğinden : 

Haymana kasabasında belediyeye 
aid kadınlar kaplıcasının ( 5294) lira 
(65) kuruş keşif bedeli soyunma ve 
istirahat mahallinin yeniden inşası 

10. 2. 938 perşembe günü ihale edil· 
mediğinden 2. 3. 938 çarşamba günü
ne talik ettiği isteklilerin % 7,5 mu
vakkat teminat akçesi ve vilayet baş 

mühendisliğinden musaddak iktidar 
vesikalariyle birlikte 11. 2. 938 tari· 
hinden 2. 3. 938 tarihine kadar her 
gün mesai saatleri dahilinde belediye 
encümenine müracaatları ve ihalenin 
2. 3. 938 çarşamba günü saat 15 de so
nuçlandırılacağı ilan olunur. 

(454) 948 

Elektrik tesisatı 
Muıtaf a kemal Pata Belediyesin

den: 

1 - Nafıa vekiletinden muıaddak 
projesi mucibince yapılacak olan Mus
tafa Kemal Paşa kasabasının elektrik 
tesisatının 10.000 lira keşifli santral 
bina inşası "3275 lira bedeli keşifli di
rek belediye tarafından temin edile
cektir". Mütebaki 44682 lira bedeli 
keşifli projede mevcut lokomobil al· 
ternatör tablo tevzi demir direkleri ve 
şebekesinin diğer tesisatı münakasaya 
konulmuftur. İhale 2490 sayılı kanu
na tevfikan nisanın dördüncü günü 
saat 16 da Mustafa Kemalpaşa bele
diyesi encümeninde kapalı zarf uau
liyle yapılacaktır. 

2 - Bu iıe girmek istiyenler yüzde 
7,5 nisbetindeki tutarı olan 3350 lira
lık muvakkat teminatlariyle birlikte 
kanunun tayin cttiii n prtnamcde 

tasrih edilen vesikaları ile birlikte ay· 
nı gün ve saatte belediye encümen re
isliğine tekliflerini vermeleri laznn
dır. 

3 - İstekliler fenni şartname ve 
projeleri belediyede görebilecekleri 
gibi bedeli mukabilinde İstanbulda 
Galatada Selinik bankası dördüncü 
katta mühendis Hasan Haletten ala
bilirler. 

4 - İhale günü saat 16 dan sonra 
gelecek telgraflar posta gecikmesi da
hi olsa kabul edilmez. Ve istenilen ve
sikaları noksan olanların teklifleri 
reddedilir. 

5 - Talip olanlar yalnız lokomobil 
için ayrı, elektrik kısmı için ayrı tek
lif verebilecekleri gibi tesisat heyeti 
umumiyesine de talip olabilirler. 

(848/426) 907 

SlNlR HASTALIKLARI~ 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 

Dr. M. Şerif Kork1tt 
Ni1mlfte baatahaneai 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten sonra erin

de haatalarmı kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adreı: Kooperatif ark:Mı Ali 

Nazmi Apart. No. g D.S. 667 
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Defterdarlık 

Daktiloluk imtihanı 
Ankara Vilayeti Defterdarlıi_. 

dan: 
Muhakemat müdürlüğünde elli lir' 

aylık ücretli daktiloluk için 4-3-93' 
Paris Salpetriere'den mezun cuma günü sat 10 da imtihan yapılr 
Adliye sarayı hizaSJ Sarraf caktır. Orta tahsil görmüş olanlarıf 

Hakkı Ap. No. 5. Salı, cumadan mezkur saatte defterdarlık muhake~ 
başka saat 3 - 7 982 ı müdürlüğüne müracaatları. 

--------------__J. (491) 1-
Üç ayhk maaslar 

Ankara Defterdarlığmdan : 
ı - Mütekaidin mülkiye ve askeriye ile dul ve yetimlerin bankadan le

konto suretiyle alacakları haziran - ağustos 938 üçer aylıkları 1 mart 1938 
den itibaren verilmek üzere vize muameleleri 26-2-938 ve 28-2-938 pazarteli 
gününe kadar yapılacaktır. 

2 - Vezneden yapılacak tediyeler. 

1 numaradan 500 numaraya kadaraskerf) 
1 ,, 300 ., ,, mülki) 1-3-938 salı 

500 ,, 1000 ., ,, askeri) 
300 ., 600 ., ., mülki) 2-3-938 çarşamba 

1000 ., 1500 ., ,, askeri) 
600 ,, 900 ,, ,, mülki) 3-3-938 pe11embe 

1500 ,, 2000 ., ,, askeri) 
900 ,, 1200 ., ,, mülki) 4-3-938 cuma 

2000 ,, 2500 ,, askeri) 
1200 ,, 1600 ,, ,, mülki) S-3-938 cumartesi 
2500 ,, yukarı ,, ,, aıkeri) 
1600 ., yukarı ,, .. mülki) 7-3-938 pazartesi 

Maaş sahihlerinin yukarda gösterilen muayyen günlerde bizzat veyt 
bilvekale defterdarlık muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1033 (498) 

' Pılı 

iha 

c 



Fabrika lor 
Kimyager ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

iünden: 

Kırıkkalede çalıştırılmak Uezere 
tnaden tahlillerinde çalışmıı ve ye
tiııniş bir kimyager alınacaktır. is
teklilerden Askerliğini yapnuf olan
ların vesikalariyle umum müdürlüğe 
tifahen veya tahriren müracaatları. 
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Mastarcı tesviyeci 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
liinden: 

kırıkkalede topçu mühimmat fab
rikası için beş birinci sınıf mastarcı 
tesviyeciy..e ihtiyaç vardır. Yol .. mas
rafları kendilerine aid olmak uzere 
)'apıJacak imtihanda takdir olunacak 

&'lindelikle çalışmayı kabul edenler 
lıntihan için nüfus ve askerlik ta~sil °" sanat 'ka ve bonıervislerıyle veeı .. 
doğruca fabrika müdürlüğüne ınura-

Caatlan (351) 847 

A. Levazım Amirliği 

Sade yağ ahnacôk 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

~lnıa Komiayonundan : 

l - Kastamonu birlikleri sade yağı 
tartnamesindeki değişiklik dolayısiyle 
Yeniden 4000 kilo olarak açık eksiltme
li 7 mart 938 saat 11 de Sarıkışlada 
llkeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiat 103 kuruş ilk teminatı 309 liradır. 
§artnaniesi komisyonda görülUr. İs· 
teklilerin kanuni vesika ve teminatla
riyle komisyona milracaatları (432) 

§)16 

Sade yağı alınacak 
AnkaN Lv. Amirliii Satan Alma 

kOllıiayonundan ._ 
•-a-•t birlikleri için 23000 1 - Sarı.-- . 

le
• ğ __ kapalı zarfla eksılt-
ılo sade ya ı.&6Aa 

o'2Q ...... 11 ,ı,. F.r701r11nı 
:'°'ı• .......... - -· da 1 kt -.. ~: •· . 1 v 1• sa. al ko. yapı aca ır. 
-.amır ıg · 

2 _ Muhanmıen bedeli 21850 lira ilk 
t . 38 lira 75 kuruştur. Teklif 
ctnınatı 16 

_ ı..... b llı' eaatten bir aaat eveli-
-.e"-ı;ubları e h 
ile kadar kabul olunur. Şartnaın~ er 

ö ülilr lsteklılerin 
&Un komisyonda g r · b 

1 · nda u un-bem gUn ve saatte konusyo 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Y azhk elbise 
yaptırılacak 

Gümrük Muhafaza Genel K.o1?u
tanlığı İstanbul Satm Alma Komıs • 
yonundan : . • . 

1 _ Gümrük Muhafaza Eratı ıçın 

3409 takım yazlık elbisenin 7-3~38 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf-
la eksiltmesi yapılacaktır. . 

2 - Tasınlanan tutarı 187~9 hra 
50 kuruş ve ilk teminatı 1,407. lıradır. 

3 - Şartname, evsaf komısyonda-
dır görülebilir. . ~ . 

4 - İsteklilerın o gun eksıltme 
saatmdan 1 saat evveline kada~ 2~90 
sayılı kanunun 32 inci maddesı hu~-

.. e göre hazırhyacakları teklıf mun . . la .. 
mektuplarını Galata eskı ıtha t gum-
rüğü binasındaki komisyona verme-

1 . (785/ 405) 868 en. 

Bina yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 _ Şartname ve projesi muci~ince 
Urfada yaptırılacak müdürlük bınası 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konmuştur. 

II - Keşif bedeli "22864" lira "97" 
kuruş ve muvakkat teminatı "1714" li
ra "87" kuruştur. 

III - Eksiltme 7.IIl.938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat • 15 • de 

.. bayaat gube
Kabataşta levazım ve mu 
sindeki alım komisyonunda yapılacak-

tır. . 1 "115" 
ıv _ Şartname ve pro}e ~r · 

lira bedel mukabilinde ınhı~rlar u
üdürlüğü levazım ve mubayaat 

mum m . ı· · - " den 
b . 1 Ankara başmüdur ugun 

şu esıy e .
1
. 

ve Urfa müdürlüğünden alınabı ır: . 
V - Eksiltmeye iştirak e~e~. ıst~

yenlerin fenni evrak ve vesaıkını ınh~
sarlar umum mildürlilğil inpat ,u~csı
ne ibraz ederek ayrıca ehliyet vesıkası 
almaları lazımdır. 

VI _ Mühürlil teklif mektubunu, 
huıuat vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
eksiltmeye iıtirak vesika.sını ve mu
v:ı \c\c:ıt tl"minat n:u:ı~ını ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
ge~ saat. 14 - de kadar yukarda adı ge
çen alım komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmi' olması la-
zımdır. "B" "91!1' 963 

Toprak doldurulma11 
Ankara lnhiıarlar Bat Müdürlü-

ğünden ı . 
lbaları. 1026 Çankırı Tuzlasında tuz anbarları ö-

( 490) nünde çöken sahanın 700 metre mikl -

1 k bında toprakla doldurul~ı ip 350 ~ra 
Sığır eti a ınaca muhammen bedene fennı ıartnamesıne 

· liv' Sabn ·· aleni pazarlığa konulmuştur. Ta-
Ankara Levazmı Arnır gı ~o~:rin 26 lira 25 kuruş ilk te.~nat pa-

~bna Komisyonundan ;. ~ ri le birlikte ı 1-3-938 tarıhinde aa-
lttrklareli tümen birliklerin.in. 938 :tal{ da baş müdürlükte toplanacak 

tılı mayıs nihayetine kadar ı~tıya~ı komisyona gelmeleri ilan olunur. 
Olan 120.000 kilo ıığır etine talıb çı - (466) 
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• kapalr ıarfla • • 
lbadığından yenıden k p p roJ es 1 
120 . atrn alınaca - avyon . ooo kilo sığır etı 8 

50 
br. Muhammen fiyatı 26 r~r~l~ te- m·u·sabakaSI 
l&ntim olup tutarı 31.800 ır 

l · 25 11ubat U Müdürlüğünden: 
ltlinatı 2385 liradır. lha esı T • lnbiıarlar mum . 
~38 cuma günü saat 16 dadır. l~teklı- lzınirde yapılacak lnhısarla~. p~-
1 · h ·· ko-ısyon· o·esı· ı'dn açılan musa -trın .,.rtnamesini er gun .... un pr J :ıı 

r- n yonun 1 hakkında bazı izahat 
da görebilirler. Talihlerin kanunu kanın şart arı .. .. 

• t • • münasip görülmuştur 
2-3 -addelerı'ndeki vesaik ile temına d ha verıJmesı - · "d 

04.I a . 1 • gönderilecegı mu -b lli gün 1 _ Proje erın 
l?lektublarını havi zarflarını e 1938 tarihine kadar tem-°" laatten bir saat evveline kadar det 25 mart 

kırklareli Tümen satın alma komis Ld~i~t~e:d:_:i:lm:i:ş..-ti_r_. ----·---
l'onuna vermeleri. (373) 
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Un ahnacak 
• ·-· Sabn Alma Komisyonundan: 

Ankara Levazım Anurliıı komisyonunda ek-
Karaköse askeri satın al~a klilerin teklif. 

Atağıda yazılı unların si komisyonda görülür. Is.te vermeleri. 
•iltmesi yapılacaktır. Şartname. t evveline kadar komısyona 
nı k tından bır saa 

e tuplarını ihale saa llk . N re ihti-
Muhammen ·1 e Eksiltme e -

bdeli teminatı Eksı tm 'h' saati yacı oldugu 
Miktarı e L ' şekli tarı ı 

Cınsi Kilo Lira ıra ---- - - 26. 2. 938 

Fabrika unu 125000 
18875 1415 Kapalı 

11 Iğdır ve 
civar birlik-
]eri 

,, 
" 

125000 
18750 1406 ,, " 

823 

.. ,, ,, 12 Sürbaha~ 
ve civar 
birlikleri. 

(385) 

Un ahnacak 
Al Komisyonundan : 

l • w• Satın ma . 
AJnİr ıgı "lt esı ya-Ank•ra Levaznn 1 a komisyonunda eksı m 

i e askeri satın a m lilerin teklif mektuplarını 
Aş:ı. >:da yazılı un 1sJah Y. d görülür. İstek . 

p 1 ~ • komısyon a . verınelerı. 
. ı acaktır. Şartnamesı . kadar komısyona . Eksiltme 
ıha le saatinden bir saat eveııne ilk Eksıl~e ·hi saati 

,.. h ınıııen ..,.kh tarı 
Miktarı ınu a . teminatı r l 7 3 938 15 

Cinsi kilo bedelı l962, 31 ~pa 1 
• 929 

Un 305000 39497 .C 43M 

ULUS 

2 - Tezyinat için kati bir projeye 
lüzum yoktur. Yalnız zikredilen 9ey
lerin yerli yerinde gösterilmeleii ki
fidir. 

3 - Şerait metninde bazı hatalar 
görülmüştür. Bundan dolayı metni 
tekrar aıağıya derudiyoruz. 

KISIMA: 
Müsabaka ıeraiti: 
ı - Müsabakaya iştirak edenler, 

yapacakları planı muhtevi kapalı zar
fı ikinci bir zarf içerisine koyup bu
na isim ve adreslerini havi bir kart 
ilave edecekler ve nihayet 25 mart 
938 tarihine kadar neşriyat ıubeıine 
vermiş olacaklardır. 

Planlara katiyen isim ve adreı ya

zılmıyacaktır. 
2 - Planlar; isimleri bili.hara bil

dirilecek bir jüri heyeti tarafından 

tetkik edilecek ve birinciye 300 ikin
ciye de 100 lira mükUat verilecektir. 

3 - Yapılacak pavyonun azami be
deli 15.000 liradır. 

4 - Pavyon; ön cephesi 18,40 olan 
24 X 18,40 ebadında bir arsa üzerine 

kurulacaktır. 
5 _ Verilecek planın mikyası 

l/lOO olacaktır. Gönderilecek olan 

planlar tunlardır: 
Zemin, ınaktalar, cepheler, renkli 

dahili prespektivler. . . w 

6 _ inşaat malzemosı kabıl oldugu 
kadar modem olacak yeni metal cam 
ve ıaireden terekküp edecektir, 

KISIM B: 
Dahili taksimat: • 
ı _ Atatürk köşesi. 
2 - Hem içerden hem dıprdan sa

tış yapılabilecek tarzda bir aatıt yeri 
yapılacak ve burada tiltün, tuz ve ka
palı şişe içki satılacaktır. 
ı,bu satış yerinin tozdan topraktan 

mahfuz ve mamulatın çalınmamasına 
kar'ı da müemmen bulunması me9rut
tur. 

3 - Bu satıf yerine yakın elveritli 
bir yerde mamGlatm ıtok edilmesi 
için bir depo yapılacak. 

4 - Münasib yerlere vestiyer ve 
bir tuvalet yapılacaktır. 

5 - Çatınm üzerinde veya mUnuib 
bir yerde kafi derecede masa konula· 
bllece ıc ve yrıca ayakta l Çk"l ıçııenı-
lecek bir bar Amerikan yapılacaktır. 

6 - 2 X s ebadında bir ıieara imil 
yeri ayrılacaktır. 

KISIM C: 
Tezyinat: 
ı - Yaprak tiltün, sigara, tuz, l~ki, 

barut tefhir etmek ve bir de mata:ıa 
vitrini numuneıl glSltermek l~m altı 
vitrin yapılması mutasavver olduğun
dan bunlara yer ayrılacaktır. 

2 - İçki, tiltlin, tuz satıtlarını gös
teren ve 1nhisarların köylüye yardı
mını teebit eden "tiltiln, incir, Ozilm 
mübayauında köylüye yapılan yar
dım" 4 grafik yapılacağınflan bunlara 
yer tefrik edilecektir. 

3 - Mevcud olan 5 X 2 ebadında 
kabartma bir Türkiye hartası ve ba
rut satıpnı gösterir iki pano için yer 
ayrılacaktır . 

4 - 1,5 X 2,5 ebadında yapılınıt uf
ki Cibali Fabrikası maketi için yer 
temin edilecektir. 

5 - Otomatik şarap fıskiyesi için 
bir yer ayrılacaktır. 

Fazla tafsilit için rekllm nefriyat 
'ubesine müracaat edilmeıi 

(935/460) 976 

Dış işler bakanh§ı 

Memur ahnacak 
Hariciye Vekaletinden : 

3312 sayılı kanun mucibince harici
ye vekaleti merkez teşkilatının idari 
kısmında istihdam edilmek üzere, 
yiiksek mekteb, bulunmadığı takdirde 
lise mezunlarından ve imtihanla dört 
memur alınacaktır. 
İmtihanda muvaffak olanlar. dere

cei tahsillerine göre 12, 14 - üncü de· 
recelere tayin edilecektir. 
İmtihan fransızca kıraat ve kafi de

recede anlayı' ve türkçe kitabet ile de
recei tahsiline göre malQmatı umumi
yeden yapılacaktır. 

Taliblerin memurin kanununun 4 -
üncü maddesinde yazılı evsafı haiz ol
maları lazımdır. Askerliklerini yap
trklarma dair vesikalarını hüsnühal 
şahadetnamesini ve sıhat raporunu ve 
hüviyet cüzdanlariyle veya suretlerini 
bir istida ile birlikte 26 'ubat 938 tari
hine kadar zat işleri dairesi tcfliğine 
tevdi eylemeleri ve 28 ıubat 938 pazar
tesi günü saat 10 da imtihan için veka
lette hazır bulunmaları ilin olunur. 

(479) 996 

ı::::: :::~ :~!~:::!.~~~~:~~::::::1 
Bina yapt1rllacak . 

Hava Yollan Devlet ltletme lda
relİ Alım Satnn Komiayonundan : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
rada çimento fabrikası kaflısında tay
yare meydanş.nda yapılacak umum mü
dürlük ve tayyare istasyon müdürlüğü 
binası, 

2 - Keşif bedeli: {125,440) yüz yir
mi be' bin dört yüz kırk liradır. 

3 - Eksiltmenin şekli: Eksiltme ka
palı zarf usuliyle götürüdür. 

4 - Muvakkat teminat: (7522) li
radır. Bu teminat nakden verilmek is
tenildiği takdirde devlet hava yolları 
idaresinin Ankara Ziraat bankasındaki 
3667 sayılı hesabma yatırılarak banka
dan alınacak makbuz teklif mektubiy
le birlikte komisyona tevdi edilecek
tir. 

5 - İhale günü ve mahalli: 2.3.1938 
çarşamba günü saat (14) de Ankaranın 
10 kilometre garbında devlet hava yol
larına aid tayyare meydanındaki u
mum müdürlük binasında yapılacaktır. 

6 - Keşif evrakı; şartname ve mu
kavele projeleri: Ankarada P. T. T. u
mum müdürlüğü binasındaki ve İstan
bulda Karaköy postahanesindeki hava 
yolları kişelerinden ve İzmirde nafıa 
mildürlüğünden altı lira yirmi sekiz 
kuru, mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde 
yazılı belgeler ile muvakkat teminat ve 
teklif mektublarını muhtevi kapalı 

zarflarını, en geç ebiltmc saatından 

bir saat eveline kadar umum müdürlü
ğe vermit olmaları lazımdır. Posta te
ahhürü kabul olunmaz. (394) 852 

M. M. bakanhğı 

Gübre satılacak 
M. M. V. Satın Alına Ko.dan: 
Milli müdafaa vekaleti ile genel kur 

may ve harb o"ku1unayvanlarından fü. 
riken gübreler artırma suretiyle satı
lacaktır. A~tırması 2 - mart - 938 çar
faınba cilnU saat 10 da M.M.V. aatın 
alına Ko. da yapılacaktır. İstekliler 
o giln mezkQr komisyona müracaat et
sinler. (470) 1015 

Y ağh iperit elbisesi 
ah nacak 

M. M. V. Satın Alma Ko.dan: 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

fiatı 25 lira olan 100 takım yağlı ku
m&§!tan mamQl iperit elbisesi açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 14 - mart· 938 pazar
teıi günü eaat 10 da M.M.V. satın al
ma ko.da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 187 lira 50 kuru,tur. 
4 - Şartname ve evsafını almak için 

M.M.V. satın alma Ko.na ve daha faz
la malUmat için de Cebecide kimya ta
bur komutanlığma müracaat edilmesi. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
M. V. satın alma ko.da bulunmaları. 

(472) 1017 

70 kalem kimya 
alôtı ahnacak 

~· M. V. Satın Alma Ko.dan : 
Eksiltme günü talip çıkmayan 70 

kelem kimya alat ve edevatı pazarlık
la satın alınacaktır. H epsine tahmin 
edilen fiat 2367 liradır. 

Pazarlığı 3 mart 938 cumartesi günü 
saat 10 da M.M.V. satın alma ko.da ya
pılacaktır. İstekliler kanuni 177 lira 
53 kuru,luk teminatlariyle birlikte 
eksiltme gün ve saatinde M. M. V. 
satın alma ko. na müracaat etsinler. 

(467) 1012 

Benzin ahnacak 
M. M. V. Satın Alma Ko.dan : 
1) 750 ton 87 oktanlık benzin pazar

lıkla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 225.000 lira o
lup ilk teminat parası 21.250 liradır. 

3) İhalesi 14-mart-938 pazartesi gü
nü saat 15 deClir. 

4) Şartnamesi 1125 kuruş mukabilin 
de M.M.V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 
yılı kanunun 2, 3 üncil maddelerinde 

istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atinde M.M. V. satın alma komisyo-

-ıt-
• 

Motosiklet sahiplerinin 

nazarı dikkatine 
Ankara Belediyeainden ı 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 
125 inci maddesinde otomobillerin mo-nunda hazır bulunmaları. 

(481) 1018 törlerinin ses azaltan tertibatı haiz o
lacağı tasrih edilmiştir. 

Ko.:um atı ahnacak Yine talimatnamenin motosikletler-
~ den bahsolan kısmının 147 inci mad· 

M. M. V. Satın Alma Ko.dan : 
lki tane fayton koşumu at pazarlık

la satın alınacaktır. Satılık atı olanlar 
1 - mart - 938 salı günü saat 10 da M. 
M.V. satın alına Ko.na müracaat etsin
ler. Aynı günde bir tane de beygir de
risi satılacaktır. 

(471) 1016 

Eski bez parçalar1 
satılncak 

M. M. V. Satın Alma Ko.dan : 

Akköprüde sıhiye deposunda 331 ki
lo eski bez parçaları artırma suretiyle 
satılacaktır. Satış 28 - şubat - 938 pa
zartesi günü saat 10 da M.M.V. satın 
alma Ko.da yapılacaktır. İstekliler bez 
!eri görmek için depo müdürlüğüne 

her gün ve artırmaya girmek için sa
tış günü ve saatında M.M.V. satın al
ma Ko.na müracaat etsinler. ( 469) 
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70 tane meşin ahnacak 
M. M. V. Satın Alma Ko.dan : 
Nümunesi gibi 70 tane meşin pazar

lıkla satın alınacaktır. İstekliler pazar 
lık günü olan 23 - şubat - 938 pazartesi 
günü saat 10.30 da M. M.V. satın alma 
Ko.na müracaat etsinler. 

(468) 1013 

_ - . Bankalar 
Cümhuriyet Merkez 
Bankasından : 

Bay Vasıf adına yazılı D sı
nıfından birlik 10429 numaralı Banka
mız aksiyonu kaybedildiğinden artık 

hükmü#almadığı ve sahibine başka nu
maralı~~ senet vc.ril.ccel!:.i bildirilir_ 
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Baymdırlık Bokanh{lı 

Yapı işleri ilônı 
Nalıa V ekiletinden r 
l - Eksiltmeye konulan İ.f : lkti

sad vekaleti binası birinci bodrum ka
tı pencerelerine J alozi kapakları ifi
dir. 
Keşif bedeli 1681 lira 68 kuruştur. 
2 - Eksiltme 28. 2. 938 pazartesi 

günil saat 14 de Nafıa vekileti bina
sında yapı işleri eksiltme komisyonu 
odasında pazarlıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak beş kuşur bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 126 lira 15 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve yapı işleri 

umum müdürlüğünden bu iş için a
lınmış hususi vesika ibraz etmesi Hi
zımdır. ( 439) 943 

desinde motörlü nakil vasıtalarına aid 
hükümlerin motosikletler hakkında da 
cari olacağı tavzıh edilmiş olduğundan 
motosikletlerin motörlerinin ses azal
tan tertibatı havi olmaları ve lüzum• 
suz ve fazla ses çıkarılmaması ve mo
tosiklet sahiplerinin şimdiden tadillit 
yaptırması lazımdır. Hilafına hare
ket edenler hakkında talimat hüküm-

\:. rinin tatbik edileceği ilan olunur. 
(493) 1029 

Bronz tel alınacak 
Türk Hava Kurumundan ı 

ı. - Tayyare alanları arasında tesiı 
edilecek telefon hattı için 500 Kg. 2 
milimetrelik bronz tel satın alınacaktır. 

2. - Muhammen bedeli 625 lira, ilk 
teminatı 4 7 liradır. 

3. - Şartnamesi her gün Kurum Le a 

vazım Müdürlüğünde görülebilir. 
4. - İhalesi 7. 3. 1938 pazartesi ~ü 

saat 15 de Kurum Levazım Müdürlü· 
ğünde yapılacaktır. 

5. - İsteklilerin vesikaları ve temi • 
natlariyle birlikte belli gün ve saatte 
hazır bulunmaları. 

Münakasa tehiri : 24. 2. 1938 günü 
ihalesi yapılacağı ilin olunan telefon 
,"'lsisatı malzemesinden 7 50 metre 2 çift 
nakilli ve 1350 metre bir çift nakilli 
kurşunlu ve arma yeraltı kablosunun 
ihalesi 7. 3. 1938 pazartesi günü saat 
1 S e tehir edilmiştir. Diğerleri esln.i 
gibi 24. 2. ı 938 aaat 1 S de yapılacaktır. 

1038 

Betonarme köprü inıaah 
Nafıa Vekaletinden: 

ı - ~rr- "'f;,\ay~'ı. 'Oab\\\nOc ~. a• • 
Koyulhisar - Reşadiye yolunda ve Kel· 
kit ırmağı üzerindeki Yukarıkale ve 
Aşağıkale köprülerinin betonarme o -
!arak inşaatı kapalı zarf usuliyle mU· 
nak.uaya çıkarılmıftır. Bu iki köprü
nün yeni keşif bedeli (85.500) liradır. 

2 - Euiltme 10/ 3/ 938 tarihine mil
sadif perşembe günü saat (16) da Na
fıa Vekaletinde şose ve köprüler reis
liği eksiltme komisyonu odasında Y"
pılacaktır. 

3 - Eksiltme ,artname•i ve buna 
müteferri diğer evrak (428) kuru' mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğin· 
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiycnlerin 
(5525) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi işleri yapabilecekle
rine dair Vekaletimizden alınmış mü
teahhidlik vesikasiyle ticaret odasına 
kayıdlı olduklarına dair tescili hüvi • 
yet varakası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikin 
ci maddede yazılı vakitten bir aaat ev
veline kadar komisyon rejsliğine mak
buz mukabilinde vermeleri muktazi • 
dir. Postacla olacak gecikmeler kabul 
edilm~z. (440) 966 

Kayın travers ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Aşağıda cedvelde parti ve mikdarları yazılı ceman 126455 aded normal 
Kayın traversi avans verilmek üzere tediye maddesi tadil edilmiş olan 
ıartnamesi dahilinde yeniden 3 partide 28. 2. 938 pazartesi günü saat 15 
den itibaren ayn ayrı eksiltmesi yapılmak üzere kapalı zarf usulU ile ek· 
siltmeye konulmuştur . 

Eksiltme Ankarada Vekalet malzeme eksiltme komisyonunda yapıla

caktır. 

Her partiye aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı cedvelde hizalarında 
yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğünden alı
nabilir. 

isteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektubları
nı cedvelde hizal:mnda gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine 
göre vekaletten alınmış malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 28 
'ubat 938 pazartesi günü saat 14 e kadara Ankarada vekalet malzeme mü-
dürlüğüne vermeleri lazımdır. Şartname 

Mikdarı Muhammen Muvakkat bedeli 
Partiler Normal travers bedel teminat Lira Kr. • 

1 61 901 216653.50 12082.68 10.83 Bolu vilayeti Dilz-

il 9 289 27867.00 2090.03 

ce kazası Girişku-

zu ormanından 
1.39 Bolu vilayeti Düz

ce kazasındaki Ko
kurdan ormanın

dan 
III 55 265 175190.05 10009.50 8.76 Bolu vilayeti Ak-

çakoca kazasında

ki Orhandağı or· 
manından 

Bu eksiltmeye husust orman sahibleri de girebilirler. (363) 832 
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Türkiyenin en eski DAKTiLO KURSU 44 üncü devresine ay batında ba,hyor. İki ayda diploma 
Yenibil arkMı 

Yenihamam a
Verİlİr .partımanı kat z 

Tel: 3714 1023 

HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R i 

Xadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir. Faris ruj ve allık
ları ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, kler, movayen vezengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
.Allıklar mandarin, brUn, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuru§tur. 

Küçük ilan şartlar. 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 lruruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ili.nların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak Uzere, her aatır, 
kelime aralarındaki boıluklar müıteı· 
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her ıatır için ay
rıca 10 kuruı alınır. 

Aranıyor: 

Piyano araniyor - Piyanosunu sat
mak veya kiraya vemıek istiyenlerin 
Ulus gazetesinde Haydar Pinyala mü
racaatları. 1025 

&.it tekilde bir yatak odası, bir ye
mek odası ve bir salon takımr aran-
maktadır. Telefon: 3011 983 

Memur aranıyor - Kefalet verebile
cek mesuliyetli bir ambar memuruna 
ihtiyaç vardır. Anfartalar caddesinde 
Emek Apartunanı Arkur şirketine mü-
racaat. 1031 

Satılık: 

Sıhhiye durağında kiralık - 2 oda, 1 
hol banyo umumi - mutfak havagazı 
mevcud. Fazla eşya için depo - su vo 
kapıc.ı dahil 45 lira. Tel. 2923 Arel 936 

Kiralık - Adliye sarayı ka<§ısmda 2 
inci noterin üst katı kiralıktır. Müraca-
at. Tel No. 3717 979 

Kiralık - V ekfilet binaları yala
nındaki Yenişehir Konur sokak No. 

23 deki evin üst katı kiralıktır. Sela
nik caddesi 21 No. da Bay Doktor Os
man Soydaşa müracaat. Ti :1970 878 

Kiralık - İki oda mutbak elektrik, 
su. Yenihal arkasında Naci Kıcıman 
apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 933 

Kiralık ardiye - Yeni hal arkasında 
Naci Kıcıman apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 934 

Kiralık - Ziraat Kooperatifinde 3 
oda 1 hol, banyo, mutbak, su, elektrik, 
bavagazını havi daire. Ziraat Enstitüsü 
Dahiliye başasistanı Nurettin Tel :2088 

952 
Kiralik ucuz daireler - Maltepede 

2 oda birer hol, mutfak, banyo, çok kul 
lanışlı 2 daire. Maltepe bakkalı Abdul
laha müracaat. 1024 

Halkevinde 
Şubatın 26 ncı Cumartesi ak tamı ) UMUMA .. 27 ,. Pazar 

" ) 
" 

" 28 " Pazartesi 
" 

) Halk gecesi 

26, 27 ıubat cumartesi ve pazar günleri 15 de talebe ma
tinesi 

Ti MU R 
Tarihi manzum piyes 4 perde 
Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 990 

İnşaat sahihlerinin nazarı dikkatine 

EC 
Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmakta 
idim. 

Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin iyiliği
ni bütün inşaatçılar teslim etmişlerdir. 

H SA AK 1 1 Satılık arsa - Yenişehir Mal tepenin 
en güzel yerinde beş yüz metre murab

Türkiyenin en mükemmel ciliiları dır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir baı acele satılık arsa. Arzu edenler Ban-

lş arayanlar: 

Bu defa mallarımı k8milen Ankarada Mevsim Sokak Arif çubuk
çu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

i, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi kalar caddesinde Atamer terzihanesine 
Bir alman profesör - Almanca, fran 

sızca ve İngilizce husus! dersler ver -
mektedir. Ulus gazetesine M. K. ru-

Ankara~ Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi Ismail 
Özar, Telefon: 3659 

Küçük 10 kuruş, büyük 20 liuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz, 673 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- -- -----
--
-------

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Betinci ketide 11 mart 1938 dedir 

--
---------
--

;; 8Uyuk lkromiyıt: :ıo.ooo 'il uJi~ = 
§ Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle= = (20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. E - . -
- Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden := = bu piyangoya i,tirak ediniz... 1-590 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi?' 

Vi~ôZA -... .... -·-

Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarınrn arasındaki kaşın
tılar, dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tırat 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini ea erken ve en emin bir surette lemin eder. 
~ark İspenciyari laboraluarı i S TAN BUL 1s1 

.: . . . . .. . .. 

Tango kralı 
"Eduardo Bianko,,nun 

Ankarada son günleri Cumartesi ve pazar 
akşamı vedô müsameresi 

Karpiç Tel.: 2038 

ediyelik eşyanızı 

müracaat. 1010 

Satılık 800 metre arsa - Bakanlık -
!ar karşısındadır. Kültür Bakanlığı mu
hasebesinde İsmet Arıduruya müra -
caat. 970 

Stılık arsa - Su deposu civarında 
İş bankası köşkü karşı sırasında 3 daire
li 1 bina için inşaat ruhsatnamesi alın
mrş 720 M2 arsa satılıktır. Komisyoncu 
Vahdi, Telf. 2487 858 

Sablık arıa - Kavaklıderede İran se
farethanesinin şehir tarafındaki sırt ü
zerinde imarca parselleri yapılmrş arsa
lar üzerindeki 1400 M2 1ılc hisseler sa -
tılıktır. Komisyoncu Vahdi, Telf. 2487 

859 

-·----- ..... 
en gUzel mevkiinde bakanlıklara yilz 
metre mesafede yeni yapılacak B. M. 
Meclisine giden caddenin köşesinde 25 
M. cepheli. Tel: 2585, ve 2884 879 

SATILIK - Etlikte cadde üzerin
de üçer oda birer salon ahır ve garajı 
havi iki daireli ev ucuz satılıktır. Nü
mune hastahanesinde Dr. Kaınileye 
müracaat. 1006 

SATILIK - Merakla yetiştirilmiş 

muzuna yazı ile müracaat. 857 

Almanca dersleri - Tecrübeli alman 
bir bayan almanca dersleri vermekte -
dir. Ulus gazetesine °C. W.'' rumuzu -
na mektupla müracaat. 980 

Kurslar: 

2 ayda diploma - Mart başında baş
lryacak olan daktilo kursunun 44 üncü 
devresi iki ayda diploma verir. Y enibal 
arkası Y enibamam apartımanı kat 2 
Tel: 3714 1020 

44 üncü devre - Daktilo kursu ay 
başında bu devresine başlıyor. Hergün 
kayıd ve kabule devam etmektedir. - --
kat 2 Tel. 3714 1021 

Daktilo kursu - Tahsil aramnaksı
zın herkesin girebileceği bu kurs 
2 ayda kültürden tasdikli diploma ver
mektedir. Yeni hamam apartmanı kat 
2 Tel: 3714 1022 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&. 

= = 
iyi ötüşlü beyaz ve sarı kanaryalar ha- : 
reket dolayısiyle ucuzca satılıktır. !sti-

1

: 
yenlerin cumartesi ve pazar günleri : 
Cebeci çama~ırhane civarı uzgörenler : 
sokak No. 10 A. ya müracaatleri. : 

Dr. ~evkel Hüsnü Taray --
Cebeci hastanesi = --Kulak, Boğaz ve Burun -

hastalarını kabul eder = 989 

Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon : 1446 
ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtastyle 
sattınnaktayını. 

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

Karaköy Pazarcığında Kireççi 
1-514 Mehmet Çavuş 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi dişler 
ağız temin 

ve güzel 
eder 

: Viyana Ye Frankfurt üniversite • : 
Satılık apartrman: Yenişehrin en gü- : leri kliniklerinden mezun -

Umumi heyet toplantısı 
Konya elektrik lürk anonim ~irketinden 

zel bir yerinde yılda 6500 lira kira ge- : Her gün saat 14 den sonra ~ 
tiren yeni konforlu bir apartıman satı- : hastalıkları mütehassısı 
lıktır. Kolaylık gösterilecektir. Kara = Ruznamei müzakerat -Adliye Sarayı kögcsinde sarraf -: oğlan Koç apartımanı No. 4 komüs-

: Hakkı apartımanı No. 5 _ 
- Muayenehane: Ti. 3912 Ev 1279 -

1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması, 

2 - Senelik bilançonun onaylanması. 
yoncu H. Dilman Tel. 2181 999 

Satılık Arsalar - Ayrı ayrı veya 
toptan ucuz satılık arazi. Yenişehirde 
Bakanlıklara otomobille beşer dakika. 
Yenihal No: 37 Tel: 1237 913 

Sabi ık arıalar - Yenişehir Karanfil 
sokak Nafıa karşısında 485 m2, Sıhiye 
vekaleti yanında 490 m2 iki arsa acele 
satılıktır. Telefon; 1449 939 

Satılık araa -Sıhhiye Vekaleti "Ya
nında asfalt cadde köşesinde 27 - 37 
cephelidir. Blok apartıman inşasına mü-
saiddir. Tel. 3059 1039 

İş verenler: 

Hizmetçi isteniyor - Çocuksuz bir 
aile yanında yemekten gayri orta hiz
metlerini yapacak bir kadın aranıyor. 
Y enişebir Fidanlık Yiğitkoşun sokağı 
No. 15. 981 

r 

ULUS - 19. uncu yıl - No.: 5950 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basnnevi: Ankara 

alın! 

- 1-79= - - 3 - Meclisi idare ve mürakibin ibrası. 
"ll111111111111111111111111111111111111ıı- 4 - Yeniden bir mürakip seçilerek ücretinin tesbiti. 

. ' 
Neosterin 

5 - Müddetini bitiren üyelerden Recep Bakkal başı; Mehmet 

Nakıp Hüseyin Alptekin, Mustafa Paksoy ve Mustafa Çopurun 

yerlerine 5 üyenin seçilmesi. 

Hayatta en büyük kazanç has· 
ta lığa yakalanmamaktır . Ağız 
/e boğaz yolile giren bütün bu· 
!aşıcı hastalıklar NEOSTERİN 
kullanmakla önlenebilir. 

1-!er eczaneden reçetesiz alınır. 

Şirketin 1937 senı>Si hesaplarının tetkik ve tasdiki için alelade 

olarak bissedaran heyeti umumiyesi Martın 28 ine müsadif jazarte

si günü saat 10 da şirket binasında içtimaını yapacağından hisseda

ranın heyeti umumiyeye girebilmeleri için yevmi içtimadan 10 gün 

evvelisine kadar hamil oldukları hisse senedatını şirkete makhuz 

mukabilinde ita eylemeleri lüzumu ilan olunur. 1036 

1-483 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Zengin ııe Muhteıem bir dekor -
Baı döndürücü bir musiki- Dans -

Mucu::%am bir revü ıaheseri 

NEVYORK DAMLARINDA 

BQf Rollerde : 
Doris Nolan - George Murphy 

- Gündüz Seanslarrnda -
HER KADINA BiR ERKEK 

Seanslar : 
2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de 

.Jllllh. - --- -= -----------
----------- ---- = -- -- --., ..... ,. 

BU GON BU GECE 

Kahkaha - Neşe - Eğlence 
aahneleriyle dolu Türkçe sözlü 

komedi 
UÇ AHBAB ÇAVUŞLAR 

Baı Rollerde : 
Maureen O' Sullavan - Allan Jones 

Seanslar : 
2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 

HALK MATiNESi 12.15 DE 
HAl-TANG 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar 
Şubeai: Ankara Bankalar caddeıi, Telefon: 2619 

caddesi. Telefon: 1230 
595 

I 
"' -


