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2.000.000 
nü~ha !"alan bir eser 

AC>IMl'Z ANDIMIXCIR. Büyük Petro 

...... efin çok yüksek teberrulan 
Atafork Bursa kaphca şirketindeki 34.840 lirahk hisselerini, bütün 

müştemil6tiyle · Bursadaki köşklerini ve bunun tamiri 
için bankada mevcud parayı Bursa belediyesine hediye buyurdular 

Ataforkün bursahlara yüksek iltifatlor1 
1 

) B .. yük Şef Atatürk bu gece Bursa 'dikkat nazarlannı Bursa'ya, bu kıymetli şehre tevcih et-
Bursa, 2 ~Tel.efon a :--

1 
~ loda halkın cotkun tezahürle- mişlerdir. 

bel d' daıresıude verı en a d'l · h'tabeyi iyrad ":' • . de ıye k mütehassis olarak ken ı erıne şu 1 Onun kıymetını anlamış ve ifade etmiş isem rok balrti-
rın en ço B · k '~b h d · .. k ·· ı l bu rmu }ardır: yarım. ursa ın ·ıuı ayatımız a nıce muş ·u an ar ge-

yu § • 'b kcldaşımızın sözleri benim üze- çirmiştir. Fakat bursalılar kıymet, lwbiliyet ve kudretle -
~, - Kıymetlı hatı a~ t u"'andırdı Bunun derecesini riyle bu müşkül :.amanları suhuletle cıtlatmı~trr ve biz de 

• d k b .. ük lıassasıye ,, . . d'l . k k b . v • rım e ço uy .. k'' deg"'ildir. Fakat Bursa'yı ve ken ı erme -avuşma · ahtıyarlıgına naıl olduk. 
'/ d t ek bence nıum un · B ·· b I · l V• fh l d b' · · 'd ı a e e m "lk .. k ben değilim. Tarihte ve cıhaıı- u~un o a ıtıyar ıgın sa_ a arın an ırını ı rak et-
bursalıları seven ı ltuk~ k olan tiirkler de· evvela mekle mesud olduğumu ifade edebilirim.'' 

ll:~d=a~b:i:iy~u~·k~~~i~m~p~a=r=a=t=o=r=u====u~r=nı==u=ş=========================:==~===============::======~===========:========::==~1/ 

'Atatürk diyorlar ki: 
"Bursada türk milletinin 

e A 

sıyası,, 

"ve medeni yüksekliğini gösteren,, 

"parlak deliller gördüm,, 
ı. 

Bursa, 2 (Telefonla) - Büyük Onder Atatürk bu gece l>eledi
ye dairesinde verilen büyük suareyi teref lendirdiler. Yanlarında 
Başbakan, Bakanlar, Orgeneral Falirettin Altay ve diğer mutad 
zatlar vardı. Atatürkün baloyu teşrifleri çok coşkun tezahüTleTe 
vesile oldu ve hazır bulunanlar Büyük Şefi uzun uzun alkltlada;.. 

• 

Geçen aelerki silabtan bir göriinüş 

Egede sel 
Bütün ova sular 
alt,ında kaldı 

Jat. 

ihracatımızı 
arttıracak 
bir karar 

Belediye reisinin hitabeıi z . r . r (Ok bu·· yu·· ktu·· r Bursa belediye Reisi B. Neıet 
Kiper bir ara söz alarak kısa bir 

Büy_ük Sel A.tatürkün §ark seya haılerinde alınmı§ bir resimleri 

Celal Bayarın nutukları 
• 

11 Millet Şefini seviyor,, 
11 Şef milletini seviyor,, 

Kalbler birleı·miıtir 
Bursa, 2 (A.A.) - Bugün, Ba~~

kan Celal Bayar aşağıdaki n~tu ' 
merinos fabrikasını açmışlardır. 

_ Sevgili yurddaşlarını, .. 
Reisicumhurumuz, Şefimiz• _Atatur-

kün exnirlerile size hitap. e.d~y~r~· 
Ç k k ki hepinize sesımı ışıttıre· o yuı . . 

• ~un· Bundlan dolayı hepınız· 
mıyeceg . 
den özür dilerim. . . . 

M 
. s fabrikası hükümetımızın 

erıno d .. ınli 
be senelik endüstri pla_nın a one 

Y 
ş lm ş bir ınüessesedır. Hatırlarsı-

er a ı A .. k e 
b d iki sene evci tatur r -

nız, un an b.. .. k le 
.. . . k umetli evladı ve uyu e -
Jımının ıJ-- . k" 

ı t ! nönüniln azım ar ve maru sme . ı· 
kudretli eli ile bu fa.br~k~nm t.em~ ~ 

.. hepımızın sevıncını 
atılmıştı. Bugun d. et gösteren 
mucib derecede mevcu ıy -

.. . di şahid oldugunuz 
bu muessese şun 
törenle açılıyor. . fabrikası 4 mil-

Bursalılar, mennos . 
. 1 oldu. Fabrıkanın kul· 

yon lıraya ma dd . yekuAnu 3 _ . 'd • ma enın 
lanacagı ıptı aı . d. kadar hiç bir 
milyon kilodur. şun ıye 

1 
· ı· _ 

1 lamaaıış o an ıp ı 
müessesede k~l anı 0 b' kiloluk bir 
ğimiz bu fabrıkada 15 ın 
mikdarla yer alacaktır. 

F 'k istihlak maddesi abra ·anın . 'hlAk maddesi 
. b ııca ıstı a 

Fabrıkanın. aş Bu da en az iki 
merinos yapagısıdır. "k nın 24 . saatte 
milyon kilodur. Fa~rı i a i adedi 1650 
3 ekiple çalıştı.rac~gı 65~ aile reisi va· 
dir. Bu demektır kı, 1 k 

k bulaca tır. 
tandaş iş ve ekme .. . hayatımızda-
Fabrikamuın endustrı f d ) 

inci say a a 

••...................................• ._ 
J • 

HOKOMETİN ~ 
TEŞEKKÜRÜ ~ 
Ankara, 2 ( A.A. ) - - Baf

bakan Celal Bayar tarafından, 
. "asıtasiyle neşrolunmak 

aıans.. bl'~ .. d 'l 
emriyle atideki te ıg gon erı • 

miştir : .. , .. 
"R . . Cumhur Ataturk un 

eısı l . .. 
B f

ereflendirme erı mu-
r.ırsayı h • b '" 

nasebetiyle resmi ve usıHı ~-
tün teşekküller ve Bursanın bu
tün kıymetli vatandaşları taMr'!- • 

I d Ulu ôndcrre yapılan ın-
ın an . .. 

. "' kran itaat ve ınan go11-
net ve şu ' . . . k · 
terileri Büyük Şefım~z.ı peT .. z.~ 

_J "tehassis etmıf ve ur yuae mu .. rx· . 
: milletinin siyasi yr.ıksek t~ının 
: lak delili olan bu sevgı. ve 
: par oo'"•terileri hiikümetı de 
: saygr o a • k 
: bilhaasa müteıeklıır bıra mıı-
: I tır. . . 

Ş / . . Atatürk, der.ın şevgı 
e ımı.z . 'bl ., 

d•y/ularının bursalılara ı agı· 
na beni memur buyurdular. 
Bu ıerefli vazifeyi ifa ederken 
kendimin ve hükümet arkada~
larımın takdir ve teşekkürlerı-
ni de ilave ederim... . 

BafıJekıl 
CELAL BAYAR 

~ •...•.•......•.•.....•.•.•....•••..•. ..,. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban· 
kasx nezdinde mevcud kliring hesab. 
lannda alacaklı olan memleketlere 
mal ihraç ~den tacirlerin bu ihracata 
aid ve ecnebi parası üzerinden tanzim 
olunmuş vesaiki bankalar kanaliyle 
ibraz etmeleri halinde, bunların Tür· 
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası ta· 
rafından günün kuru üzerinden satın 
alınmasının takarrür ettiği öğrenil· 

(Y azm 9 uncu sayfada) 

hitabe söyledi ve dedi ki: !'"""""'""""""""" 
"- Sayın Bayanlar, Baylar, f Bütün münakale 
Şimdi Ulu misafirimjz sevıgili Ata- durdu. Telefon 

türkümüzün 'Bursamızr ve bursalılarr hattı kesildi, bir
çok sevindirecek yüksek teveccüh ve 
iltifatlarmm canlı hediyesi olarak çok köyler sular 
kıymetli bir liltüflerini bildiren, he- altında kaldı. Ma
pimizi minnettar bırakan bir buyu- nisa, Muğla, Men 
ruklarınx okuyacağım. Bu hususta deres ovaları su-. 
duyduğum sevinçli heyecanı hakkiyle ı 
ifadeye muktedir olamıyacağım için lar altındadır. 
bursalılar adına kendilerine arzı te- ............................... . 

lzmir, 12 (Hususi muhabirimiz telefonla 
bildiriyor) - Birkaç gündenberi devam eden 
arasız yağmurların tesiriyle Gediz ve Mende• 
res nehirleri taştı. Ovalar su altında kaldı. 
lrlamaz çayı Kasaba - Çobanisa arasındaki 
tren köprüsünü bozdu. Buradan yardım ka
tarları gönderildi. Suların seviyesi o kadar 
yükselmiştir ki ovada bağlar görünmemekte
dir. Yağmurlar devam ediyor. Vaziyet tehli· 
kelidir. Zarar büyüktür. 

şekkür ev minnettari eylerim.,, 
Atatiirldin buyurukları 

Belediye reisi bundan sonra Ata
türkün şu buyuruklarını okudu: 

Manisa ovasında 

Bay Ne,et Kiper - Buna bele
(Sonr.ı 9 uncu sayfada) 

İzmir, 2 (Hususi muhabirimiz te
lelgrafla bildiriyor:) - İzmir ova. 
sındaki silah yüzünden telefon hatla
rı bozulmuştur. Onun için yeni tafsi
latı telgrafla bildiriyorum: 

Büyük Şefin hUzulariyle 
Menderes ve Gediz'den başka Ba

krrçay, Irlamazçay da taşmıştır. 
Haber aldığıma göre, Gediz sula

rı Manisa ovasını tamamiyle kapla
mıştır. Muğla havalisi de sular altın
dadır. 

Halkın coıkun heyecanı arasında 

Merinos fabrikası açlldı 

Bursa .merinos labrikaıının içinden bir gorunuş 
Buna, 2 (Telefonla) - Bursa Merinos fabrikası, bugün saat 

16 da Cumhur Reisi Atatürk'ün yüce huzurlariyle açıldı. Çelik 
Palaı'tan fabrikaya uzanan yollar yağmura ve bozuk havaya 
rağmen ;b~ınç dolu idi. (Sonu 9 uncu :ıaylcula) 

Dalmacine çayı da taşmış ve Ay
dının Çine havalisine yayılmıştır. Muğ
la • Aydın şosesi de su altında kal. 
dığmdan posta gelememiştir. Bütiin 
Ege ovaları bir deniz haline gelmiş· 
tir. Bağlar sular altında boğulmuş

tur. 
Bazı köylerin de sular altında kal

dığı anlaşılmaktadır. Ancak muvasa
la kesildiği için şu dakikaya kadar 
sular altında kalan yerler hakkında 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Akdenizdeki İngiliz ıremileri mil· 
liyetlerini anlatmak için gece 

projektörlerle bayraklarını 
aydınlatıyorlar 

Akdenizdeki korsanlık 

Nyon anlaşmasına imza 
koyan devletlerle tekrar 
konuşulması muhtemel 
lngiltere, Fransa ve İtalyaya 

teklifler yapddı yeniden bazı 
[BU HUSUSTA GELEN TELGRAFLAR s:ci SAYFAMIZDAl 
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Yeni fabrikalarımız 
Endüstrileşme hareketi, memleketi yeniden inşa işine girişmiş olan 

rejimin, üzerinde hususi bir itina ile durduğu en büyük milli davaları· 
mızdan birini teşkil eder. M~kinenin insanlığa hediye ettiği büyük en
düstri, seri tekamülünde garbı takibe muvaffak olamıyan osmanh 
cemiyetinde küçük endüstriyi öldürmüş ve imparatorluğun kapılarını 
Avrupa mamullerine geniş açarak, onu, emperyalizmin istismar için 
hiç bir fırsatı kaçırmıyacağı geniş şark pazarlanndan biri haline getir
mişti. Fakat ekonomik serbestliği kaybetmenin bir devletin istiklali i
çin nasıl bir tehlike teşkil edeceğini bize osmanlı tarihi kafi bir vuzuh
la hikaye etmektedir. 

Ardında ibretle görülecek ve ders alınacak bütün bir tarih, bu bü
yük hakikati kendisine haykırırken, harb cephesinde vatanı kurtarmış 
olan rejimin, ekonomik unsura, yurdun ihtiyaçları arasında en başta 
bir mevki ayırarak, bunun icablarını en büyük bir dikkale ele almama
sı imkansızdı. 

Ekonomi sahasında devletin yalnız nazım rolünü oynamakla iktifa 
etmiye~ek bizzat yapıcılık ve kuruculuk vazifesini üzerine alması yo
lunda ılk adını olan beş yıllık endüstri programı, memleketin ekono
mik bünyesinin icab ettirdiği hakiki ve acil ihtiyaçlardan birinin kar
şılanması oldu. 
. Dün iki yeni ünitesinin, Bursa Merinos ve Gemlik sunğipek fab
rıkalarmm evelce tamamlanmış olanlara iltihak etmiş olması devlet 
endüstrimizin yeni ve parlak bir muvaffakiyetini teşkil etmektedir. 

Her gün sahası ve iş hacmi biraz daha genişliyen ve memleket eko
nomisinde oynadığı rol ehemiyet kazanan devlet endüstrisi, memleke
te ihtiscı., ve teknik mahsulü en modern ve örnek olmaya layik müessese 
ler hediye etmiştir. Şimdiye kadar kurulmuş olan devlet fabrikaları ve 
bunlann Sümerbankın eliyle idare edilmesinden alınmış olan netice
l~r, artık istikbale bu sahada da hiç endişesiz bakmamızı temin etmiş
tır· 

DevI:.tin b~ u~rda .~arfet~ği garret ve katlandığı fedakarlıklar ya
nında tu~k mılletme duşen hır vazıfe vardır ki, o da, her gün piyasa
tmzda mıkdarı ve kalitesi yükselen türk mallarına karşı candan bir a
laka v~ sev~i g?stermektir. Ancak devletle milletin bu yolda el ele 
vennesıyledır kı, endüstrileşme harketimizin milli imkanlarımızın a
zami ölçüsünde hızlanmasını temin edecektir. - Y aıar Nabi 

Takas İşlerine 
dair yeni 
bir karar 

Dün ısı sıf ırin üstünde 

14 derece idi 

, 
• 

işçi sayımız 
artıyor 

Devlet fabrikalarında ve hu· 
ausi endüstride çalışan işçilerin 
aayısı günden güne artmakta
dır. Bu arada bef yıllık endüst
ri planı mucibince Sümer Bank 
ve lf Bankasiyle diğer müesse
selerimizin kurduğu fabrika
lar, azami randimanla çalıştık
larından amele miktan a.zami 
haddini bulmuş gibidir. 

Bugün Bakırköy Pamuk Fab· 
rikcuında 120, Kayseri F abri
kasında 4500, Eregli Bez Fab
rikasında 1500, Nazilli · Basma 
Fabrikcuında 2400, Malatya 
Bez Fabrikasında 100, Bursa 

. Merinos Fabrikasında 800, iz-

i 
mit Kağıd ve Karton Fabrika
larında 600, Gemlik Sungipek 1 
Fabrikasında 400, Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikalarında 

i 161, Zonguldak Antrasit Fab-
ı rikasında 91, Keçiburlu Kü- 1 

ı kürt Fabrikasında 265, lstanbul l 
Çam ve Şişe Fabrikasında SOO, 

i !sparta Gülyağı Fabrikasında 
20 işçi çalışmaktadır. ı 

Yalnız bu fabrikalarımızda İ 
çalışan işçi yekunu 13.43? dir. J 
V aaati olarak her işçinin bef 
nüfuslu bir aile geçindirdiğini 
kabul edersek, bu fabrikalar 
sayesinde 67185 yurdda§ geçi-

• niyor demektir. 

\.. ...................................... .......... 

Köy idareleri 
çalışmaları 
İç Bakanhk köy idareleri çalışma

larından tam verim alınabilmek için 
yeni ve mühim bir karar vermiştir. 

Bakanlık bu kararı ile köy hesabları
nın pUriizsüz ve noksansrz yürümesi
ni, köy idaresini ve hattii fakir köylü
yü arzuhalcr dükkfullarından ve sebeb 

Takas tetkik heyetlerine ve takas 
muamelelerine aid bütün kararnameler 
lağvedilerek yeni bir karar !jıkmıştxr. 

Dün 'ehrimizde hava bulutlu geç- siz şehre gidip gelmekten kurtaracak 
miş, ısı gece sıfırın Ustilnde 3, gündüz ve nihayet kanunlarla artan ve tatbik 
ise 14 derece olarak kaydedilmiştir. sahasını gün geçtikçe geni!Jleten köy 

. işlerini tam bir hassasiyetle günü gü-
Aramızda ticaret ve kliring anlat

ması olan meınleketlerle y..pılacak ta

kas muamelatı, İktısad vekaleti tara
fından hazırlanacak talimatname ve 
verilecek direktifler dahilinde Cum
huriyet merkez bankasınca tedvir e
dilecektir. 

Aramızda yalnız takasa müstenid 
ticaret anlaşmaları bulunan memle
ketlerle yapılacak muamelelere, İktı
aad vekaleti tarafından hazırlanacak 

ayrı bir talimatname esasları dahilin· 
de Mersin, İzmir, İstanbul ve Sam· 
ıunda lktısad vekaleti Ttirkofiıı JUbe
ai müdürünün reisliği altında kambi
yo müdürü, kambiyo müdürü olmayan 
yerlerde mahallin en büyük maliye a
miri ile Cumhuriyet Merkez bankası 
müdürü veya namına harekete salahi
yettar bir mümessil ve ticaret ve sa
nayi odası umumi veya başkatibi ta
rafından teşekkül eden birer takas tet
kik heyeti bakacaktır. 

Dün yurdun cenub 'arkı, şark, Koca- nüne çıkarabilmek imkanını temin 
eli. ve Karadeniz mınta.kalarmda ha~ 1 ,.~i.~ Du:ı'"~""--- ı;;ı- ,,_,__ ~-

va yağışlı, diğer mmtakalarda kapalı köy katiblerinden nüfusu binden yu
geçmiştir. Yağışların karemetreye bı· kan köylerde daimi surette, nüfusu 
raktıkları su mikdarları İspartad 58 beş yüz ile bin arasındaki köylerde 

. a ' gün aşırı, nüfusu beş yüzden küçük 
Turgudluda 38, Alaşehırde 31, Bod- köylerde haftada iki gün köy konak-
rumda 29, Akhisarda 23, Mersinde 22, larmda fasılasız çalışacaklardır. 
Antalyada 19, Adanada 15, diğer mm- Köy katibleri memur edildikleri 
takalarda 1-15 kilogram arasındadır. köylerde münhasıran köy işleriyle 

Dün karla örtülü mıntakalarda ka- uğraşacaklar ve kaza merkezlerinde 

rın kalınlığı biraz daha azalmıştır. 

Kalınlık Karsta 19, Erzurumda 18, 

Vanda 14, Malatyada 10, Sıvasta 2, İs· 
partada 1 aantimetredir. , 

Diln en yüksek ISI sıfırın üstünde 
Sinop ve Konyada 10, İzmirde 12, 

Bodrumda 15, Antalyada 17 derecedir. 
En düşük ısı da Erzincanda 1, Erzu
rumda 5, Vanda 9, Karsta 12 derece
dir. 

köye aid işler için de olsa !jalıl?hrıla.. 
mıyacaklar ve mevzuata uygun dUş
miyecek sebeb ve vesilelerle çalıştık
ları mahaller değiştirilemiyecektir. 

Köy katibleri, vazifeleri etrafında 
tenvir edilmek üzere birkaç ayda bir 
toplu bir halde nahiye ve kaza mer. 
kezine çağnlabileceklerdir. Köy ka
tibleri bunun dışında geceli gündüz
lü köyde vazifesi başında bulunacak
lardır. Vazifesi başında bulunmayan 
ve bilhassa nüfusu az köylerde alaka-

Adliyede 

Yeni yapllan 
tayin 

ve terfiler 
80 lira maaşlı Bergama hakimliği

ne Bergama reisi Nuri Turan, 45 lira 
maaşlr sekizinci derece İstanbul sulh 
hakimliğine terfian o yer sulh haki
mi Niyazi Hakgüder, 4-0 lira maaşlı 
Bergama ~za hakimliğine Bergama 
azası Abdurrahman Sincer, 40 lira ma 
aşlı Afyon sulh hakimliğine azası 

Tevfik Şenöz, 40 lira maaşlı dqkuzun
cu derece Akseki hakimliğine terfian 
o yer hakimi Feyzi Atahan, 40 lira 
maaşlı Kırşehir sulh hakimliğine Ge. 
rede Hukuk hakimi Saim Bisalman, 
40 lira maaşlı do.kuzuncu derece İs. 
tanbul müddeiumumi muavinliğine 
terfian o y~r müddeiumumi muavini 
Reşad Soka, 35 lira maaşlı Bergama 
hukuk hakimliğine Gerze bakimi Sah 
ri Tosunoğlu, 35 lira maaşlı Ankara 
sulh hakimliğine Adliye Vekaleti tef
tiş heyeti mümeyyizi Kazım Karay, 
35 lira maaşlı M· Kemalpaşa müddei
umumiliğine İspir müddeiumumisi 
Naim Ilıcalı, 35 lira maaşlı Seyhan 
kadastro hakimliğine eski sorgu ha
kimi Ekrem Ragıb Aksun, 35 lira ma
aşlı Adana icra muavin hakimliğine 
Dörtyol müddeiumumisi Sıdkı Akya
zan, 35 lira maaşlı Manisa sulh ha
kimliğine Savur hakimi Halil İbra
him Gilngör, 35 lira maaşlı Araç ceza 
hakimliğine Kırşehir sulh hakimi Hil 
mi, 35 lira maaşlı Gerze hakimliğine 
Serik hil.kimi Hamdi Çolakoğlu, 30 li
ra maaşlı hakim muavinliğine Berga
ma aza muavini Ruşen Pelisan, 30 li
ra maaşlı Kayseri aza muavinliğine 
Keskin sorgu hakimi Hasan Fahret. 
tin, 30 lira maaşlı Mudanya sorgu ha
kimliğine Ycni,ehir sorgu hakimi Ce
lalettin Erkan, 30 lira maa1}lı Buldan 
müddeiumumi muavinliğine Elmalı 

sorgu hakimi Kadri Karafakiroğlu, 
30 lira maaşlı Dörtyol müddeiumumi 
muavinliğine eski Kaş müddeiumumi
muavini Sakıp GUneş, 22 lira maaşlı 
Gemlik sorgu h§.kim vekilliğine Emet 
sorgu hakim vekili Abdussamet Er
kul tayin edilmi,tir. 

u nı ar r ar ı rarıa

fatl ve idare amirlerine de bildirilen 
haftanın iki gününde !iahşmayan köy 
katiblerinin ücretleri katı surette ve
rilmiyecek ve !jalışmadıkları günler
re aid ücretleri köy sandığına irad 
kaydedilecektir. Bu ücretleri kesmi. 
yen ve sandığa irad kaydetmiyen 
muhtar ve azalardan usulsüz ve ka
nunauz verilen ücret mikdarları ida
re heyetleri kariyle derhal kesilecek 
ve köy sandıklarına yatırılacaktır. 

Köy kitibleri, köylerde okur ya. 
zar ve hesaba aklı yatar, köyiln büd
ce ve hesab işlerini yürütebilir adam
lar mevcud oldukça dışardan herhan
gi bir sebeb ve bahane ile katib tayin 
edilmiyecektir. 

Köy katibleri çalışma günlerinde 
bulundukları köylünün derdlerini 
dinliyecekler ve lüzumu olan istida
ları da yazacaklardır. 

MAHKEMELERDE 

Bir eski düşmanllOın telkiniyle 
Üç kardeı çubuklu Mustafayı 

çifte ile nasıl öldürdüler ? 
Çubuk kazasında hayvancılık ve !jO

banlık yapan üç kardeş vardır: Hasan 
oğlu İsmail, Hasan oğlu Mehmed, Ha
san oğlu Hacı Kadir ... Üç kardeş ue 
Kuruçay köyündendir. 

Birgün, üç kardeşten en büyüğü o
lan İsmaile t~nımadığı bir adam baş 
vuruyor: 

" - Bende bir !jifte var. Siz çoban 
adamlarsınız. Size lüzumu vardır. U
cuzca satacağım, alır mısınız?" eliyor. 

İsmail şüpheleniyor ve soruyor: 
"- Çifte senin malın mı, Nereden 

buldun?, 
Tanımadığı adam, pervasızca cevab 

veriyor: 
"-Ben çifteyi bir yerden çaldım. 

Amma uzak bir yerden .• Sahibinin gör
mesine imkan yok. Ucuz ve bulunmaz 
bir çifte ..... " 

İsmail, bu tanımadığı tı.dama akşam 
evine gelmesini ve çifteyi beraber ge -
tirmesini söylemiş. Evini tarif etmiş, 

kardeşlerine de meseleyi anlatIDiş. İyi 
ve ucuz bir çifte ele geçirmeği kararlaş
tıran Ü!j kardeş, bu işi yapmayı muva
fık görmüşler. 

* * * 
İsmail, Mehmed ve Kadirden yal -

ruz İsmail evlidir. İsmail, kaynanası ile 
beraber bir evde oturmaktadır. Çifteyi 
satacak adama, b14 eve gelmesini tenbih 
etmiştir. • 

O akşam, işinin çok olması dolayı -
siyle evine ge!i giden lsmailin kansının, 
meseleden haberi yoktur. 

Karanlık bastığı sıralarda paltosu -
nun i!jinde sakladığı silahın namlusu 
gözüken tanımadığı bir adam, kapıyı 

vuruyor: 
"-İsmail evde mi? 

"- Yok 1 Sen kimsin; ne istiyorsun i' 
"- Hiç işim var, konuşacağım .. Ba

ğırma, yavaş konu, ... 
Tam o aırada ısokagm köıesınden 

evvela bir ayak sesi duyuluyor, sonra 
bir kölge beliriyor. Kapının önündeki 
adam, bu gölgeyi görüp ayak sesini 
duyunca kapıyı bir omuz darbesjyle 
açarak içeri giriyor. 

Pençereden bakan İsmailin karısı 
korkusundan bağıramıyor. Yalmz ka
pınsn arkasına •aklanan adamın kim ol-
duğunu anJanuya çalışıyor. 

İsmailin karısının babası ihtiyr Ah
med Ağa da oradadır. Kızının kolun -
dan çekerek: 

"- Bu, İmam oğlu Mustafadır, di
yor. Bizi öldürmeye geldi... 

İhtiyarla, İsmailin karm, elindeki 
silahı pençereye kaldırarak merdivene 
doğru yürümeğe hazırlanan bu adamın 
elinden kurtulmak için odanın kapıaı • 
m kilitliyor ve arkaaına öteberi yığıyor
lar. 

Fakat sokaktaki adam yukarı kata 
çıkmıyor: Sokaktaki ayak sesi ve gölge 
kaybolunca yavaşca gene kapıyı açarak 
karanlıklarda kaybolup gidiyor. 

İsmailin karısı ve babası, İmam oğlu 
Mustafa olduğuna kati olarak kanaat 
getirdikleri bu adamın taarruzunu, İs
mail gelince uzun uzun anlatıyorlar ve 
bu adam yokedilmezse kendilerini öl -

düreceğini söylüyorlar. 
İmam oğlu Mustafa ile, İsmailin 

karısı ve babasının arasında ge!jmiş bir 
anlaşmazlık vardır. On beş sene kadar 
evvel, iki aile biribirinden adam öldür
müştür ve İsmail de bunu bilmekte; 
kendisine İmam oğlu ailesinden bir kö
tülük geleceğini arasıra düşünmekte 
imiş. 

Akşam eve gelip vakayr duyunca, 
sabahki çifte hadisesini hiç hatırlamı • 
yarak, Mustafarun kendisini ve karısı· 
m öldürmeye geldiğine hükmetmiştir, 
Karısı ve karısının babası Ahmed Ağa· 
gelenin Mustafa olduğunu kati olarak 
gördüklerini söylüyorlar. İsmail iki 
kardeşiyle konuşuyor ve.... Mustafayı 
öldürmeye karar veriyorlar. 

Aynı gece, üç kardeş, Çubuğun U• 

zak bir köşesinde oturan Mustafarun 
evine gidiyorlar, vaziyeti kolluyorlar ve 
İsmail pençereden giriyor, kapryı ya -
vaşça açıyor, kardeşlerinden birisi Mus 
tafanın havlayan köpeğini öldürüyor, 
Ü!jü de içeri girdikten sonra Mustafa .. 
run yattığı odayı bularak üzerine çulla
nıyorlar ve onu, bıçaklıyarak öldürü
yorlar. 

* * * 
Ağır Ceza'da bu davaya bakıl· 

dı. Davicı yerinde Mustafanın annesi 
vardı. Suçluların üçü de yakalanım§tı. 
Mustafanın annesi; oğlunun Beypaza· 
rında olduğunu ve hadise gününe kadarı 
iki ay Çubuğa hiç uğramadığını, onun 
Beypazarmda bulunduğunu isbat ede
ceğini söyledi: 

"- Benim oğlumu öldürten İsmai· 
lin karısıdır, dedi. İamailin evine bir. 
adamın çalınmış çifte satmak için gir • 
diğini komşular görmüşler. Kansı, ge· 
len adamın oğlum olmadığını bildiği 
halde kocasiyle kayınlarını kışkırtımı 
Onlar da bu işi yapmıtlar. Benim oğ. 
ıum çıf~e \i<llci.,;ctk au.un aeguaı. 

• Suçlulardan İsmail, kansının vt 
karısının babasının kendisine e .. 
vine girenin Mustafa olduğunu 
söylediklerini ve yüzünü gördüklerini 
iddia etti. 1smailin kanar, vaktin alaca
karanlık olmasına rağmen, Muıtafay• 
çok iyi tanıdığını söyledi. 

··- Aralırra evın:ıızııı-onln+.ı-,.....,.._.i'N'_--t 

çerdi. Bundan on beş ytl,kadar evvel 
onun karde1i, amcamın oğlunu vuı: .. 
muıtu. Biz de dav! etmittik. Aramxz • 
da düşmanlık vardı, Onun günün bi • 
rinde bize bir kötülük yapmasından 
korkuyorduk. Pençereden seslendim. 
Cevab vermeyince tiiphelendim, babam 
da onun olduğunu aöyledi. Çünkü ka • 
pıyı çalarken kim o diye sorduğumuz

da bana "bağuma, yavaı konut" de
mişti: Onun sesini babam tannnrıtı." 

Reis sordu ı 

"-O gün bu adamdan bqka kim-
se gelmedi mi? 

"- Hayır gelmedi .•• 
Reis, bu sefer İsmaile sordu: 
"- Sana çifte aatmak istiyen ada • 

mı bir .daha görmedin mi? 
"-Görmedim. Zaten o akşam bu 

vaka oldu ve beni jandarmalar yakala
dı.'' 

Bu heyetin göreceği muameleler, es
kiden olduğu veçhile vazife bakunın
dan lktıaad vekiletine bağlı bir ka
tiple tedvir edilecektir. 
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Suçlular, ilk ifadelerinde Mustafa 
ile arııtarında ge!jimsizlik olmadığını 

iddia ediyorlardı. İsmailin kardeşi Ka
dir, kendisinin Mustafa ile ahbablığI 
bile bulunduğunu söyltiyordu: 

İktısad vekaleti yukarıdaki saydığı
mız şehirlerin haricinde kalan yerler
de mahallin en büyük mülkiye amiri
nin reisliği altında en büyük gümrük 
amiri, ticaret ve sanayi odası ba~kati
bi, Türkiye Ziraat bankasının en bü
yük Amiri, ticaret ve sanayi odası ta
rafından odadan seçilecek bir azadan . 
müteşekkil bir takas tetkik heyeti te
şekkül edecektir. 

Aramızda ticaret ve kliring anlaş
maları bulunmayan ve kendilerine 
karşı pasif vaziyette olduğumuz mem
leketlerle yapılacak muameleler halen 
mevcud bulunan 7005 numaralı karar
nameye göre yapılacaktır. 

Türkiyede çalışan yerli ve yabancı 
şirketlerin hariçte bulunan hissedar 
ve tahvilat hamillerine gönderecekle
ri tevdiat, faiz veya bu şirketlerin mü
bayaası dahilinde mübayaa bedelleri 
mukabilinde meri hükümlere tevfikan 
yapılacak mal ihracatına aid muame-
leler sevk ve istihlak memleketi her 
ne olursa olsun yukarıdaki şekilde 
!ktısad vekaletince hazırlanacak tali
matname dahilinde intaç olunacaktır. 

Yalnız bu kararın tatbik edilmeğe 

başlandığı tarihe kadar takas tetkik 
heyetlerine müracaat edilerek başla

mış olan muameleler tescil tarihlerine 
göre tamamlanacaktxr. 

ı ........................ ~·············· ...... 

ı Dünün dini bayramları bugü- ı 
nün mllli meselelerine yardım i
çin en uygun fırsatbr. Kurban. 
larmuzı ha.va kurunıuna vere- ı 
lim ........... _ ...................... : ............... .. 

ihtisasa ıayGı ve bir 
ıehislam hikayesi 

Mütehassıs Prost, yarınki lstıın
bıılun planını hazırlamıştır. Bu gü
zel türk şehri, bu plana göre yakın 
zamanda tarihine ve coğrafyasına 

yakışır bir güzelliğe bürünecektir. 
Plfoın tatbikatına geçilmesi yak

laşır yaklaşmaz, lstanbul gazetele
rinde bir münakaşadır başladı: 

- Yeni cami kemeri yıkılmalı mı, 
yıkılmamalı mı? 

lhtısasa kaqı laubali davranmak 
adetinden yakasını kurtaramamış o
lanlar arasından sesler geliyor: 

- Yıkılmamalıdır; tarih ve sanat 
bakımından değeri vardır! 

- Yıkılmalıdır; hiç bir kıymeti 
yoktur! 

lstanbuldaki Divan yolunun açıl
dığı zamana aid bir hik§ye vardır; 
bilmem işittiniz mi: 

O zaman bu yolu açmak üzere Av
rupadan getirtilen mütehassısı, Şe
hislam Efendi, bir gece yemeğe ça
ğırmış ve yemekten sonra erkan 
minderinde otururlarken mühendi-
se: 

- Bu yol şuradan geçmeli, şura
dan geçmemelidir. Şu taraftan ge
çireceğinize beriki taraftan geçirse
niz daha muvafık olur/ 

Yollu bir takım tavsiyelerde bu
lunmuş. 

Bu tavsiyelere o akşam hiç bir ce
vab vermiyen mühendis, ertesi gün 
kendisini getirten/ere: 

- Bana müsaade, demiş, ben ya
rın memleketime dönüyorum! 

BerJ°kiler şaşırmışları 

- Aman, demişler, daha yeni gel
diniz; yol da açılmadı; açılmadan 

nereye böyle? 
Ve mühendis şu cevabı vermiş: 
.- Ben, sizin memleketinizde ih

tısasa ve benim gibi mütehassıs/ara 
lüzum olmadığını dün gece anla
dım: Şehislamınız bile bana akıl öğ
retmek salahiyetini kendinde bulu
yor." 

Belki de eski şairlerden birisi 
şu mısraı, o zaman, bu vesile ile 
söylemiştir: 

Tuhaftır hali ilem, bilmeyen söyler, 
bilen söyler 1 

Şair Şeh Galibin, Hüsnü aşk'ta 
yazdığı bir fahriye'de: 

Divan yolu sanma bu zemini 

Diye andığı bu yol açılalı, hesab 
ediniz, ne kadar zaman olmuştur. 

Bu kadar zamana rağmen, halli, i
çimizde ihtısasa hürmet ne demek 
olduğunu bilmiyenler var J 

Kırk yıJlık mesleki olan operatör
lüğü bile yapamıyacak kadar ihti
yarlayan eski bir şehremininin de 
bir broşür bastırarak mütehassıs 

0 Prost'a akıl öğretmek niyetinde ol
duğunu lstanbul gazeteleri yazıyor. 

Acaba, paldım dışına çıkarak, bu 
ihtısas işlerine, hem de, birer akıl 
hocası gibi, karı~anlar kendilerini, 

haM, Divan yolunun açıldığı ve şe
hislam efendilerin ecnebi mühen
dislere ziyafet verdiği devirlerdemi 
sanıyorlar? • T.1. 

Altmış ve altmış beş! 

Almanya Nazi'dir, komıuau Çe
koslovakya demokrat. Orta. Av
rupa'nm siyasi durumundan bah· 
seden bütün ıiyaaet yazılarında 
bu siyaset ve ideoloji &ykmhğma 
iıM"et edildiğini görürsünüz. 

Dünkü gazeteler, Çekoslovak
ya bat vekilinin altmıı, Almanya 
dıt bakanının da a.ltmıt bet yaıma 
bastığından ve buna dair neıriyat 
yapıldığından bahsediyorlardı. 

Altmıt ve altmıt bef •.• Bunada i
deoloji fa.rkı diyemeyiz ya, bu, 
olsa olaa, bir kronoloji farkıdır 1 

Vakitsi~ bir kurban ~yramı ! 

GeneralFranko,kendikurduğu 
kabineye girenlerin listesini tas
dik ederken asi ta.yyareler, Barse
lona ıehrindeki sivil halkı, muha
rebenin baılangıcındanberi görül
memit bir tiddetle, bombalamıı
Iar. 

Bu faciadan bahseden ajans tel
grafı ıu acıklı rakamları veriyor : 

"77 ıi çocuk ve 37 ıi kadm ol· 

mak Üzere morga 137 cesed geti
rilmiıtir. 

Yaralıların bir çoğu da ölmüş

tür; fakat zayiatın hakiki mikta
rı, henüz, belli değildir. 

Hastaneler ağzına kadar dol
muştur. 

İçinde 120 kişi bulunan bir sığı
nak çökmüt ve enkaz altından çı
karılanlar arasında 85 çocuk cese
di bulunmuştur.,, 

Acaba nasyonalist kumandan, 
iki hafta evvelinden bir kurban 
bayramı tecrübesi mi yapmak is
tedi? 

Maliimya, ispanya nasyonalist 
ordusunun ekseriyetini faslı arab
lar teşkil ediyor. 

Bir cinayette son söz 

ressamların ! 

Dün latanbuldan a.ldığımız §U 

telefon haberini bir defa daha o
kuyalım: 

"David isminde bir sabıkalı, 
Rebeka isminde bir kadının yüzü
nü jiletle k smek auçundan üçün
cü cezada muhakeme altma alın
dı. Mahkeme jilet yarasının bıralC
trğı izin Rebekanın yüzünün gü
zelliğini bozup bozmadığım tesbit 
etmesi için, güzel aanatlar akad.e
misinden bir muallimin çehreyi 
tetkik etmesine karar verdi.,,, 

Eğer Fransanm meşhur reua
mı ile adat ol&n ısabıkah David, 
Rebekanm yüzülıü bedii kaidele
re uygun olar&k çizmişse zavallı 
kadın, yandı, desenize l 

"-Bana İsmail Ağam evine Mus
tafamn girdiğini ve yengemle babasını 
öldürmek istediğini söyledi. Biz bu a
damı öldürmezsek o bizi öldürecek. E
ğer ben ölürsem siz sebebsiniz. Biz üç 
kardeşiz, bir adamın hakkından gele -
mez miyiz?" dedi. Aslında İsmailin de 
Mustafa ile bir geçmişi yoktur. Amma 
karısının babasiyle Mustafanın düş• 
manlığı var.'' diyordu. 

Reis, Mustafayı kimin öldürdüğünil 
sordu. İsmail: 

" - Ü!jümüz birden vurduk, han
gimiz öldürdük bilmiyorum. Amma, 
Mustafa bizim eve girmiştir. Eğer o 
girmeyip de gelen bana !jifte satacak a
dam olsaydı tekrar gelirdi. Belki onu 
Mustafa göndermiştir. Çünkü kazada 
hepimiz birbirimizi tanırız. Hiç olmazsa 
göz aşinalığnruz vardır. Bu adam ya
bancı idi. Mustafa evvela onu bana 
gönderdi, sonra kendi eve girdi." dedi. 

Mahkeme gelecek celsede sayısı o
nu geçen şahidleri dinliyecektir. 

Buğday 

islôhı 

cinsinin . . 
ıçın 

Ziraat bakanlığı, buğday cinsının 

ıslahı için çalışmalarına devam et
mektedir. Şimdiye kadar Polatlı ka
zası içinde 33,780, Erzurum vilayeti 
içinde 64.700, Saray kazası içinde 46 
bin 644, Malkara kazası içinde 47.468 
Keşanda 15.000, Vizede 35.720 kilo ki 
ceman 243.312 kilo tohum temizlen
miştir. 
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Milletler cemiyetinin 

islôhı 
Konsey içtimıunm akibinde ~Ja. 

laaıı Milletler Cemiyetini 111ab komate
Iİııin müzakereleri ancak iki sün de
l'anı etmiıtir. pazartai ve sah SÜDÜ ~.~ .,.._eden bu müzakerelerde mub~
devlet muralıbaılan aöz alarak cema,e
tiıı ıalalu hakkındaki fikirlerini beyan 
ettikten aoma, biç bir karara vanbm • 
hı-ak içtima tehir edilmİf tİr· • 

Bu mlizakerelerde beyan edilen.~ • 
l.: •. L ~ • " W -• .. ••iDi p)al'Ulk 1çın 
-cıvuı ıuaı ve aa---
lrtilıet1er Cemiyeti mekanizma .. ~ •· 
111 İfl•diiini bilmek .limndır: Bır dev • 
let batka bir devlete tecavüz ~ _..: 
1•1uıd ela tecavüze geçmek tebdi 

bQiunuraa, meaele mi~ ~ ~~ 
IQaddeıiyle Milletler Cemıy•tme 111 da 
eder. Cemiyet azi1an bu maddeye • 
hnarak ulb. . tehli'- tetkil eden her 1 açın ·ili 1 B 
llleaeleyi konaeye akaettireb r er. ~· 
lbıiitecaviz aleyhine elavi ikame etmeıe --.. 

Cemiyet davayı ele aldıktan IODft 
...._le,i ıulb yoluyla halletmei• çalı· 
ıır. Bu tefebbiiı devam ederken ne. ela· 
•icı, ne de kendilinden piri) et edilen 
de.,.ıet barb yapamaz. Cemi~etin da~a11 
bau.bnek için takib edeceia yol mıaa· 
laıa on betinci madcleainde uzun uzadı· 
r. turih edilmittir: Maznun aorpya 
~. Her iki taraf da noktai nuan • 
bı İzah eder. Konıey her iki ~ ela 
diıııer. Ve nihayet kararDU venr. Bu 
........ her iki taraf da itaat etmei• 
lbecburdur. • 

Eğer on birinci maddeden .on~~
ei maddeye kadar bet maddenin hükum 
lerine her iki taraf da riayet edene. 
ortada ıneaele k•lmaz. Fakat eier dn • 
letlerden biri, Cenevreye davet ecfilir 
de ıelmezae, gelir de karan beki~ : 
den tecavüze geçerae, geçımu de nihai 
karara itaat etmezse, o zaman bu dev· 
let hakkında tatbik edilecek olan mua• 
lbele ne olacakbr?. itte on lbneı mad • 
o.,.. __ __. ___ ... ---=- 11- _.ıı..ı-r. 

ıöre, mütecaviz devlet hakkında ıit · 
tikçe ain'lattınlan bir takım müeni • 
deler tatbik eclilirı Once her..& dnlet 
bu devlet ile malim~ b
._.Ticari münuebetl• keailir. Yola 
lelınezae, barb ilin edilir. 

lttiDetler Cemiyeti oa aekİa ,.oık 
~ DDCM bit' defa • ltalya hak· 

ı' rwidrlıri •• ..... ~ ............ ........ 
teıebbü etmiftlr. 1831 ........ J.,,. 
pooya~iatlla etilli -. 
müeyyideler tatbik edilmedi.. ltaı:ra 
Habefiıtanı iıtiliya t.teWNı •ttili ... 
ralarcla müeyyidelerin tatbikine SÜfd· 
di. Fakat en nriiellİI' iktıaacli teAlr olu 
petrol ticaretinin menine ceaant edia.. 
ınecli. Bu yüsden müeyyi~ IMliee 
•ermedi. Milleti• Cemi,etinin ıılalu 
tepbbüıii ele ltalya haldmula tatbik e-

dilen miieniclelerin ~~ • 
ii·· d d ıı.-111tur· Bi__...,..Ylrmi 
guı ea 0

•-. • • bütün faaliyeti 
ıekizler ko1111teaınuı lanmqm 
llriienideler noktaJmda top • • 

• Cenevre nıüzakerelenn • 
Bu defaki ·· le huliaa 

de tebellür eden fikirler fOY 

•dilebilir ı • li· 
Be1_:a... ve la.içre giln dıı po 

1 - ~ taraf ıslıia elaya • 
tikalan tracliaiyonel ı . eti W· 
ilan devletler, Milletler ~'temaJÜ
larınclan büsbütün kurtu-
liinü göıtermiılerdir. 1 tleri 

1 1candinavya dev e ' 
..::~ -:cleBlı: ;üıbütün ilga etınei~ tal· 
... _yyı .... • ela ihtiyarı o • 
.-.ftar olmuılar. B~ 
......... ileri ıünnütlerdir· .. . deleri 

3 - Buı devletler, mute~. . . 
1-tbik ıeklinin deiif tirilme•• fikrini 
lrıiidafaa ebnitlerdir. . 

4 _ Bqka bir ziimre devletler, ~ 
letı Ce . ti teıkiJitının deiit er mıye . ı·· unu .. ·ııne•• uum '-tlara göre deiııtin ldift 
iler; ıünnekle beraber, müıbet te e 

bQIUIUDamJfıar. be-
5-SoYyet Ruıya batta~ erin 

te bir ·· devletler de müeJYldel 
t.tL:ı~de etsnitlerdir'· Bu deYlet· 

-..un ....... • 1 • m..-
lere .. --•--tlık müeYflde enn 

ıore -- .. kadar 
CQd obnumda delil, . bupDe. dedir· 
hüsnüniyetle tatbik edilmemellll J. 

birinin dofru o 
Bu fikirlerden her .. enebiJir ki. 

duru taraf vardır. Şu ~Y~ nler cla-
lb~-:deı • tatbikini ııtiye 1 rl 
L ,, J• enn d cfurUJO ar. q• çok nazariyat azerin e reel 
lt.aidınlma11m iıtiyenler de~ 
~Ünüyorlar. Ancak ıu dldutu...-n 
IQ, Milletler Cemiyeti kurul asere, A • 
lrıİaalmıclan da anlafl~ • l bir 
--'ka • • •--lr öJUV ... 
--o Y1 ela ıçıne ....-- .. Buıfin 
~tkilat olmuı diitüıt~İİl~pa p. 
böyle bir karakteri had~ pru1an 
l'e, Üni•erael bir c:emiJ91 i9D .. ay• 
bıelcanizmuun yeni ~ pre yiıad 
d'lrulmaıı lizun gelebilir· ~~t da, 
lekizler komiteainin aOll ~ ..... 
telecek eylwde topıanacal' ;:, .,. • 
hleye bir teklif yapmak içİll plllİteli 
~tir. Yirmi eekider _.... 
.. ~ ltokta üzerindeki tetkika~ 
'dec:ektir. _ ... eyi 

DÜNYA HABERLERİ 
IUlleT 

politikası 
deOiımiyor 

"J!ORKIYE BA 
o :: ::: :: ::: :::: """":: ::: :: :: :: ::: ::: :: :: :::: 

Sengapur Kıralın bir emimamesiyle 
7azıyor: 

Hakkın zaferi 
CUMHURIY.ET'te Yunus Nadi 

Mısır parlômentosu manevraları 
d. f h d·ıd· başladı 

Vaıington, 2 (A.A.) - Senatoda 
Borah. B. Eden'in Londra Avaai Ka· 
marasında 21 sonkanunda beyanatın· 
dan bahsederek demiftir ki: 

••- Bu beyanat çok yenıiz yapıl
mıştır. Çünkü bütün dünya İngiltere 
ile Amerika aruında donanmalarını 
arttırmak için .zımni bir ittifak oldu
ğu zannına kapılmıştır. Bunu cevab
aız bırakmamak llzımdır ... 

"Dün aktam Cenevreden önce Pa· 
ris ve Londra merkezlerinden davamı • 
zın Milletler Cemiyeti konaeyinde bir 
daha hakka ve adalete muvafık ve me
ıud bir laal neticeıine iktiran ettiii ha· 
berlerini aldık. Bunun böyle olması pek 
tabiiydi: Hatay ihtilafımn makul bir 
ıurette hallinde Türkiyeden aonra en 
ziyade Franıa alakadar bulunuyor ve 

Ü n es e 1 1 Singapur, 2 (A.A.) - Muhtelif kuv· 

Nahas Paıa kabine kurmak istiyor 
:'\,,. ,. - ... -... 

Kıral Faruk'un kıraliçe ile ~raber ~üiün mercuiminde 
alınmıt bır rumı 

K h. 2 (A A ) _ Parlamento feıhedilmiıtir. Parlamento-
& ıre, · · · · ·· ak.b d h l 

nun feıhine dair kıral emirnameıinin neırınıh~ukt~ ı '. er bua ' 
1. ı t etrafında vaziyet almıf ve ıç ıımenın me · 

po ıı par amen o d · tir 
aan ;e iyan mecliılerine girmesine müsaa e etmemıı . 

vetlerin kombine edilmiı olan manev· 
ralan bugün başlamıştır. Bu ay içinde 
kilpd resmi yapılacak olan üssü bahri· 
nin açılması münasebetiyle buraya ge· 
lecek olan üç amerikan kruvazörü hü -
kümet makamları ve halk tarafından a· 
laka ile beklenilmektedir. 

Amerikan deniz ıilôhlanmmı 

Vaıington, 2 (A.A.) - Kongrenin 
bahriye encümeninde tekrar ıilihlan • 
ma projesini müdafaa eden Amiral Le
aty, Japonya muahedelerle tayin edil • 
mit olan tonaj haddini tecavüz ettiği 
takdirde Amerikanın da 35.000 tonluk 
haddi tecavüz etmeğe hazır bulundu -
ğunu beyan etmi~tir • , 

B. Metaksasın 
13 şubatta Ankaraya 

gelmesi muhtemel 
Atina, 2 (A.A.) - Başvekil Metak· 

sas ve yunan heyeti Balkan antantı 

konseyinin toplantısı için Ankaraya 
13 tubatta gitmeıi muhtemeldir. 

Yunan heyeti orta elçi Papadaki• ve 
ıiyasi birinci daire direktörü Kustaı 
ile Batyekilin huıusi kalem direktö
rii ve yaverinden mürekkebtir. 

Dıf itler encümeni rejıi Pittman lngiltere de bu ibtilifm muslihane ve 
da şu beyanatt• bulunmu9tur: adilane bir hal neticeaine varması için 

"- B. Ruzvelt iktidara geleliden· 
beri Amerikanın politikası ne ise hiç 
değişmeksizin öyle kalmıştır. Diğer 

hükümetlerin işlerine karışmamak. A
merika ne teccrvüz ne de müdafaa 
maksadlariyle herhangi bir ittifaktan 
ihtiraz etmektedir.,. 

İyi haber alan mahfillere göre Çin
japon anlapıa.zlığında Amerikanın 

har-eketini değiıtirmemeıi hakkında. 
ki karar Amerikanı~ dıt politikuını 
idare eden başlıca diplomatlar ar~sın· 
da yapılan uzun görüşmelerden son
ra verilmiştir. 

Amerika.., hükümeti Çin mukave
metini artırmanın çareıini bulmak is
temekte iıe de, Cenevrede teklif edi
len formülün bitaraflık kanununun 
sebebiyet verdiği anlafl1lllzlıklar do· 
layııiyle tatbikına imkan görüleme
mektedir. 

Dr. Aras Viyanada 
Viyana, 2 (A.A.) .... Doktor Tevfik 

Rüştü Araa, Cenevreden buraya gel -
miıtir. Türkiye hariciye vekili, tama -
miyle husuıl mahiyette olarak, iki gUn 
burada kalacaktır. 

en aamimi ve en dostane ıayretlerini 
aarfetmekten hali kalmıyordu. Bu iti· 
barla Cenevrede bu meselenin aeyrİnİ 
Parisle Londra denilebilir ki Ankara 
kadar büyük bir ihtimamla çok yakın· 
dan takib ediyorlardı. Fransız hariciye 
nazın M. Delboı bu meaelenin iyi bal • 
lini temin için Cenevreden müfarekatİ· 
ni tehir etmitti ve nihayet davamız kon
aeyin dünkü celaelerinden birinde ko
nutulacak ve neticelendirilecekti. 

Yeni parlamentonun ilk top·.-----------------------------------------

lantı tarihi, 12 niaan olarak tee- ispanyada 

Hatay intibabları için hazırlanan 
aeçim talimatnameıine kartı cemiyete 
verdiiimiz proteatoyu teyiden bu defa 
konaeydelri izahlanmız kuvvetli ve ka
naatbaht idi. Franaa bükümetinin ce
miyet kararlarına hürmet ve riayet et· 
mekten batka bir ıey yapmıyacağı .,.. 
türk dostluiuna liyık olduğu büyük 
kıymeti vennekte bulunduğu yolunda
ki beyanat Pariıle Ankaranrn müteka· 
bilen ıamimi bir anlatma uminde ol
duklannın çok umud verici bir delili 
gibi görünmüştü. ihtilafın son iddia ve 
müdafaalarını tetkik ve telhiı icin ra
portörlüie tayin edilmit olan M. Un
den'in bu meseleyi konaeyin iki içtimaı 
ara11nda hal ve ifade edebileceiini ka • 
tiyetle ifade de çok hayirli bir alametti. 
M. Unden, kendisine tevdi edilen vazİ• 
feyi bu kadar ıürat ve katiyetle ifa ede
bilceeii kanaatini izhar etmek için el• 
bette alakadar i'·i tarafla beraber kon· 
aeyin de umumi temayüllerini tartmıt 
ve bunların hepıini doğru olarak ifade 
edeceii neticelere millayim bulmuıtu. 
ltete dün ıece al4ıtımız haberler bu 
meıud tahminleri teyid eden bepret • 
terle oldu. 

bit edilmiıtir. 
Kıral, bu sabah Kahireye. dönmilıJ 

ve Abidin sarafında Başvekıl M~· 
mua .t"aşa ve diğer yüksek rical ile 
görUflllelerde bulunmuftur. 

Harb iki yll 
sürecek mi? 

Kanunueauiye tamamiyle muva· 
f ık olan bu fesih, tam bir ıUrpriz ile 
kal'fllanmı9tır. Zira, mebuaan mecli· 
linin bugün akşam Uzerl toplanması Barselona, 2 (A.A.) - Dün Korteı· 
için tertibat alınmış bulunuyordu. lerin açılması milnaıebetiyle B. Neg· 
Herhalde hUktimet muhtemel karışık. rin bir nutuk söyliyerek bilhassa ıa· 
ltklar sebebiyle, parlamento huzuru. nayiin ve iptidai maddeler itha\ltının 
aa çrkmune0 m daba hüimane bir ha· merke•Dettlrilmo9ipln ciddi bir kon· 
reket oJacatma karar .,..radftlr. trola tül tutulacafnu bildirmittir. 

-L-- n '--bl 1cu.rmalc Difer ~aftan mumaileyh, fUnları 
NOINMI rOftl nu ne •öylemi9tır: 

üdyor 
Kahire, 2 (A.A.) - Vafd parti•l 

parlamento grupu, Nahaa papam 
riyuetindc topJanmı,tır. Bu toplantı 
80ftunda Naha• Pata mebuun mecli· 
ıinden Abidin sarayına ıitmit ve kı· 
ral Paruka aanıldılına ıare ıeçlmden 
evel yeni bir kabinenin kurulması ta· 
leblnl ba'ri bir muhtıra takdim eyle· 
mlftlr. 

Muhalefet mebıulan parlô
menıOdan çıkarıldı 

Kahire, 2 (A.A.) - Muhalefet me· 
butları, mebUPD mecllıl blnumdan 
çıkarılmıttır. Bütün milhlm mevkile· 
re kuvvetli poli• müfrezeleri yerlet· 
tlrilmittlr. BUtUn memlekette tam bir 
sükQn hüküm ıUnnektedir. 

Prens pol B. Miceskoya 
nişan verdi 

Belgrad, 2 (A.A.) - Naib Prena 
p 1 dün Romanya dıı itler bakanı Mi· 

0 
k un ziyaretini kabul ettiği sıra

ceı ood'sın· e beyaz kartal ni9anının 
da ken ı . . · · 

'k salip rütbesını vennı9tır. 
bil~ k dün öğleden •onra Avala 
Mıces 0ıkarak meçhul aıker ibide-

tepeıine ç k koyınuttur. 
ıine bir çelen · · dün •"'··-

bakan Stoyadınovıç -r--
Bat fikaıı terefine bir ak-

B. Micesko ve re . . 
wi vennııtır. 

pm yeıneg 1 ve romen ricali ye-
Blrçok yugos av d 

mekte 1ıazır bulunınuflar ır. 

baakmrJS ... ked• imil, 
oldutu yerde aoa ~nlarcla 
ltalya .. ~,...... tmek için giriıtik· 
lllİİ ...... fl uwa•P • bu iki cin 

..__.JJ.·· ..:: .. filhakika • 
lerİ ...--u• .. -· Cemi 
let, bul devletleri Mille~ . .. ::.. 
tinden ayırmak. ~ yırmı • 

• • de Cemiyetin tufiyenyle 
ter komitellD imal• etmek için el· 
aetic:eleaecek ~ aarfbnitlerdir. Kol • 
den ıelen gqreti • 

• sayıfiatac:ak bir adım, fqııt 
lektiltlban;f•. bir 11111vaffakiyet telikki ..... .. ••ÇID . 
edilecekti- loıiltere ve Fran~ • pana 

.;qmeierinde fqiat dnletler ıçm mu-
ıö . tellkki edilebilecek bir ha • yaffalü:.u olmaya karar vennitlerdi. 
~eyh yirmi aekizler komitainİD 
:. aırada uambleye teklifte bulunmak· 
tan çeldm""i' lnsiltere ve Franaa po • 

litikan için bir ma•~akiJ81: A= 
.,. ltalJA politikaa ıçın de Wr 

f8kifetsisliJdİr• A. Ş. ESMER 

··- Harbin bir iki ıene devam ede· 
celini tahmin ediyorum. Aıiler, bisl 
açlıkla rametmeğe muvaffak olamı· 
yacaklardır. Madrid, bisim neler yap· 
mata kadir oldulumunn bir delili· 
dir. 

B. Neırin. Milletler cemiyetine o
lan itimadından babaetmiı ve bu ce· 
miyetin marwı kalDUf oldueu hücum· 
lardan mu.ıaffer çıkacaemı ıöylemif
tir. 

Hatib, netice olarak l•panyol cum
huriyetçilerinin nlhat zaferlerine ima· 
nı olduğunu beyan etmiıtir. 

Cortes'ler, f rankistler öraf mdan 
havai bir taarruı yapılmasından kork· 
tuklarından banelona yakınında klin 
Mont·Serrat'da toplanmıtlardır. Top· 
Jantı yeri, ıon dakikaya kadar giıli 
tutulmuftUr. 

Franko'nun ne.linde 
SaJamanka, 2 (A.A.) - General 

Franko diln Japonya maılahatgilzarı 

ile İngiltere, Yugoslavya ve Portekiı 
hükümetlerinin "ajanlarını" kabul et· 
mittir. 

Afman - çekoslovak 
gerginliği azahyor 

Prag, 2 (A.A.) - Almanya ile Çe· 
koslovakya ınünaaebatındaki ıerıinli· 
ğin giderilmeıi için ıarfedile gelmek· 
te olan gayretler artmıftır. Buncian 
böyle alman tebaaıı, nıuhtelif çek 
mahkemelerinde ana lisanlarını kulla· 
nabileceklerdir. Çek mıklmluı, çok 
defa fazla tiddetli telakki olunan ve 
"milli müdafaa kanunu" denilen kanu· 
nun fiddetinin tadiline çalı~tadır· 
lar. 

İdari formalitelerle adli uaulde ıil· 
rat temin edilmi9tir. Kültürel müba· 
deleler inkipf etmektedir. 

Prag ve Bedinin radyo iıt.uyonları 
bir tcıriki mesai plinı vücuda ıetir· 
mitlerdir. 

lstanhulda bina ve arazi vergi
lerinin tahsilatı artıyor 

lıtanbul, 2 (Telefonla) - Bina ve 
arazi vergilerinin huıuıl idareye dev· 
rinden aonra tahail1tta çok iyi neticeler 
alnırmıtır. Gelir eakiaine göre hayli 
artmıftlr. Bu fulahk bilh ... yeni Yi
Jiyet bildceainde göze çarpmaktadır. 

Cenevre tadi 1 i işinde 

28 ler komitesi bir 
neticeye varamadı 

Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler ce- Şili, Milletler cemiyetine kartı va.zi· 
mi yeti paktında islahat ve değişiklik yet. ve ş~rtlara ~öre bir hattı hareket 
yapılmaaını tct\üka memur 2'& \et 'tto· tıı.~\b ey\ıyecektıt. 
miteai, bugün öğleden ıonra yaptığı İsveç deleieai Unden de komitenin 
toplantıda reiı Belçika deleıninin plrfl"'l•rınm geri bırakılmuını ka· 
huırladıcı raporu, kısa bir müıake· bul etmekle beraber, ~ükümetinin 1.6 
reden ıonra tuvib etmit ve toplantıda ıncı madde hakkındaki hattı hareketi· 
devreye nihayet verilmi9tir. nl )İmdiden bu huıuıta yaptğı beya· 

MalQm olduğu üıere, bu rapor me· nata tetabuk ettirmek mecburiyetinde 
ıele.inin tarihçe•ini yap•k ve milza· kalacağını bildirmiftİr. 

Franau:. türk dostluğu hayli çetin 
bir imtihan geçidi daha atlatmıt bula • 
nuyor. Umud ederiz ki konaeyin evftl. 
ki adilane kararlarmı takib bazı batila
nn bu defaki kati tuhihinden aonra Ha
tay meaelesi yeni zorluklarla kartılat • 
bnlmadan arbk muabedelerle matahak 
bir adalet ve malaıliyetle kati bal neti
celerine nrbilecek Ye bu meıud bldi
" Franaa ile Tiirkiyenin doatluk müna
aebetlerini takviye ettiii kadar Tür
kiye ile Sariyenin minaaebetleri üze • 
rinde de her tanfm ,...., .. hayaiyetle-

kere zabıtlarını milletler cemiyeti U· 

ıambleıine göndermeyi kuarıa,tır
Romanya yahıu:Ulerinln tKaiye- rl kadar mmfaatl.-ine de uysun " 

d ve MW.ıler Cemiyed her halde Wl:rfik ıulh malraadma hl._. 
. tealrler icrumclan hlli kalmryacakbr." 

Cenene, 2 (A.A.) - :Mılletler çe- ••• 
makl• iktifa etmektedir. 

Sili delegennin aö.leri 
§ili delegeıi Valdea Mandeville bu 

raporu bir aciz beratı olarak tanif et· 
İDif ve hilkümetinin bu vesika kartı· 
ıında hayal inkisarına u&radı&mı bil· 
dirdikten •onra ayrıca komite içtima
llrmın belli olmayan bir tarihe bıra· 
kılmaıını protesto eylemi9tir. Şili de
legesi, hliklimeti namına. komite fa· 
aliyetinin menfi mahiyeti dolayıaiyle, 
Şilinin milletler cemiyeti meselesine 
kartı hareket aerbeıtiaini muhafaza 
eylemekte bulundufunu bildirmiıtir. 

m\yeti genel ıekreterliiinin bir teb
liğine göre ,aekreterlik, Romanyada 
yahudilerin vaziyeti baklandaki iati
dalarr, konseyin adi proıedilrll mucl· 
bince, Romanya hlikilmetine yalnız 
bildirmekle iktifa eylemittir • 

Romen mahafili, bu veıikanın, bu 
istidaların tetkikinde adi prosedürün 
tatbik olunacağmı göstermekte oldu· 
ğunu tebarüz ettirmektedir. Bu suret· 
le, romen hUkUmeti bu l•tidadlar hak
lnndaki fikrini iki ay zarfında bildi· 
recektir. 

Ankara Halkevinde komite seçimleri 

Halkeuintle yapılan aeçimlere İftiralı edenler 
Apkara Halkevi aaloauncla dün da aaat 18 de toplanılarak göıterit ko

miteıinin intihabı yapılmıttD'. 
• B.u ~oaıitain intihabmcla da ...,.eli bir koqre bafkam •e katibi MÇi}· 

IDlf, ikı yılbk meaai raporu okumnut •• miinakqa uildikten aoıara itti· 
fakla kabul edilmittir. 

Raporun okunup kabul eclilmeainden aonra intihaba aeçilmiı " ata· 
iıda İlimleri yazılı arkadaılar yeni göatwit komiteeiae .-çilmiıtir. 

Ba7. Mecdi Kut, Bay Bedri Yldınm, Ba7 Huan Karaaöz, Ba,.ua Nahit, 
Bay Necdet Özel. 

Yeni komiteye .-çilmit olan bu arkadqlar derhal aralarmcla içtima 
ederek komite bafkanbima JİD• Ba7 Mecdi Kut'a hatilaah etmifJerdir. 

Bqiia aaat 18 de IOIJ"U )"uci- " halk denlaaneleri intih.ı.. 7aplla
caktır. 

ŞAMDA NE SOYLOYORLAR 
SON POSTA'mn Şam muhabiri 

gazeteıine bildiriyor: 
Burada Hatay meaeleai yeniden can

landı. Fakat, arbk eıki dil, eıki heye• 
can, eıki 1iki1et ve feryad yoktur. ş .. 
mın aiyui muhitleri de, gazeteler de 
bu meaeleden nisbi bir ıükun içinde 
babaediyorlar. Artık, Tiirkiyeye kartı 
o ıiddetli gazete neıriyab yoktur. Ge
çende, Suriye haf vekili ile birlikte ae • 
yahat etmiı olan Adil bey Anlan, pze
telerin yazdıklarına göre, huıuıi bir 
cemiyette doıtlarına: 

- Hatay hakkındaki Cenene kara· 
nnm taıdiki zaruridir. Bu, Suriyenin 
hayati menfaatleri iktızuınclandır. 
Bunlara kabul edecejiz. 

Demiıtir. Bazı müfrit naıyonaliıt
ler tarafından tenkid edilae bile, bu ı~ 
riit nihayet"vatani kütleıinin ekaeriye
tinin aöriitü olmuıtur. Hatta ıunu da 
ilive edebilirim: Buıünkii hükümetia 
aiyaaetine kartı kuvvetli bir muhalefet 
Yuİyeti almıt olan Doktor Şehbender 
muhiti bile, hükümeti tenkid ederler • 
ken Hatay meaeleai üzerinde durmama
yı tercih ediyorlar. Ve çok iyi bir ı~ 
riitle, Suriyenin istikbaline aid claba 
mühim noktalarla me11ul olayorlar. 

Burada aöylenen aöZlere, anlablan 
bikiyelere göre, Suriye hükümeti reİ· 
ai batvekil Cemil bey Mardam, Ankara 
ziyaretinden çok iyi intibalar alnutbr• 
Türkiyenin Suriyeye kartı gayet ıamİ· 
mi doıtluk biıleri tafıdığına ve Suriye 
iıtiklilinin en candan taraftan bulun • 
dufuna Cemil bey kanaat getirmiıtir. 
Türkiyedela büyük terakkiden, memle
ketin tanınmayacak derecede deiitmit 
olmuından hayret ve takdirle babıe • 
den Cemil bey, Suriyenin türk doıt. 
lajundan çok iıtifade edeceiini birçok 
7..tercle tekrar etmiıtir." 

Mısır'a giden hukukçular 
heyeti döndü 

latanbul, 2 (Telefonla) - Kahire
de toplanan birinci enternasyonal ceza 
kongreıinde memleketimizi temsil e
den ve Profeaör Tabirin reisliğinde 
bulunan heyet lıtanbula döndü. 
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~~ 
................................................................................ __ . - hakkında şu malumatı da ilave etmek 

yerinde olur. Grek mitolojisine göre 
Euphrates adı, bir eponim kahrama
nın (yani bir kabileye, şahsa veya ye. 
re ad veren) adından çıkmıştır. Bu. 
radaki kahraman, bir afrodit rahibe
sinin üç oğullarından biri ve Tigris'lc 
Mezopotamya'nın kardeşi idi (9). 

: : 
a Türk dili tetkikleri : RADYO 

--~~~ t d ~ . . 
' - .... _.,. .. ..;;.; - ·"""" 

~J~·nıı;:·~ , M üda aa.!>rn a. uir 
•............................................................................ .- Ankara: 

INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: Çeviren: 

Anadolu toponimisi 
ve FIRAT adı 

Plutark'm eserlerinden sayılan 

"Nehirler ve dağlar hakkında" adlı 
kitapta (10) geçeçn bir hurafeye gö
re de, vaktiyle Arandakos adlı bir 
zatın oğlu Euphrates, bir gün kendi 
öz oğlu Axurtas'm sadakatinden şüp
helenerek onu öldürdü. Sonra, bu kat
li haksız yere yapmış olduğunu an
layınca, kendini Fırat nehrine attı, 

ve nehir de Euphrates adını aldı. 

Öğle Neşriyatı 
12.30 Muhtelif f 

neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikiS 
halle şarkıları - 1315 - 13.30 Dahili ve 
rici haberler 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Radyofo: 

çocuk temsili: (Ankara Şehir tiyatrosu
1 tistled tuafmdan) - 19.00 Türk ınusı 

Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM II 

Belden yukarısı kırağı ve ayaza maruz, Aro.,la-:cı, 

belden aşağısı donmuş toprak içinde adının 

nöbet beki iyen nöbetçiler ... 

lbranllere ve Greklere giSre Fi RA T ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve ar 
daşları)) - 19.30 Saat ayarı ve arabça 
riyat - 19.45 Türk musikisi ve halk } 
kılan (M. Karında ve arkadaşları) - ıo. 
İktsadi konuşma: Ş. Süreyya Aydemi~ 
20.30 Plakla dans musikisi - 21.00 AJ 
haberleri - 21.15 Stüdyo salon orkestra' 

etimolojisi. 
türkçe 

Bu tefsirleri karJıhyan 

kelimeler Çivi yazının çözülüşüne kadar ile
ri sürülen bu tefsirleri şöyle hulasa 
edebiliriz. 

1 - Massenet: Arianne 2 - Ziehrer: ı 
Filles d'Eve 3 Lacome: Suite Laferia 
1) Les Taureaux - Sous le Balcon Sert 
de - 3 Au Thcatre: Rossini OuvertC 
Barbier de Seville - 21.55 - 22.00 Yarı 
program ve İstiklal marşı 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö
re Kanlı tabyada düşmanın yakma 
&<>kulmasına mani olmakta idik. Ro
manyah esirler, burasının tam ma
nasile bir cehennem halini aldığını 
söylüyorlardı. ToplarIIDiz, cebhane -
ın.izin bolluğu, topçularnnızm ustalı

ğı yüzünden Kanh tabyanın önünde 
top menzili içinde bulunan saha ger
çekten bir yanar dağm krateri hali
ne geliyordu. 

Romanyalıların çoğu az çok türk
ce anladıklarmdan aralarındaki me
safe yirmi beş yarda veya daha az O· 

lan nöbetçiler arasında konuşmalar 
devam ediyordu. 

Her iki tarafta da karşıdaki düş
manı aldatmak için, her türlü hile 
tedbirleri alınmı§tı. Bizim tarafta, 
tam in.san cesametinde zabiti, bora
zanı, neferleri ile giydirilmiş can
sız bir manga vardı ki bu, düşman 
ateşini o tarafa çekmek için konul
muştu. Bunlar kol ve başlarını oy· 
natabilmeleri için tertibat yapılmış
tı. Benim baş tabyada bulunduğum 
gün, öğleden sonra, arada yaptığı
mız mayna nihayet bulur bulmaz, 
borular öttürüp davullar ve çalpara
lar çaldırarak büyük bir gürül
tü ile romanyahlara bir karagöz oy
nattık. Onlar da ortalrk karardık
tan sonra, büyük bir kağıdın arka
amda ateş yakıp bir hayal oyunu 
oynatarak mukabele ettiler. Burada 
ince bir adam ile bir kadının ara
amda geçen küçi4' bir oyun bizi 
kahkahalarla güldürmeğe kafi gel· 
mişti. 

Bulgaristan kışı çok çetin olduğu 
için bizim tabyada ve bütün tabya
larda nöbet değiştirmek meselesi, 
pek gÜç oluyordu. 

llk önce nöbet müddeti dört sa
at iken sonra jkiye, daha :ıonra bir 
saate indirilmitti. Dört kadem de· 
rinHğinde bir çukur içinde, gövde
nin Üd kısmı ayaza maruz, alt kış
mı da donmu§ toprakiçinde hare-

' hetsiz, (çünkü biraz deprenmek, bi
raz çukurun dııma çıkmağa kalkış
mak hemen düşman kurtunlarını 
davet ediyordu) yiyeceksiz durup 
beklemek, tabiatin bütün faciaları
na katlanmak, rutubetle, kırağı ile 
mücadele etmek, nöbetçiler için di
ri diri gömülmek ve azabm, iztira
bın müthişine katlanmak demekti. 

Son teşrinin batlarmda tayınlar a
zaltılmıftı. Bilhassa et az veriliyor
du. Artık, eıkmek mısır unundan ya
pılmağa baılamııtı. Bunlardan mü
him bir kısmı da bir huruç (çıkış) 

hareketi yapbğnnız zaman çorak 
yerlerden geçeceğimiz için peksimet 
haline getirilmişti. içilecek içki ol· 
madığı ve yediğimiz et miktarı da a
zaldığı için fena halde ii§ümeğe ba§· 
lamıttık. Daha sonralan et büsbütün 
kesildiği ve verilen tayın vücud ile 
ruhu birarada tutmağa yetiımemeğe 
ba§ladığı ınralarda halimiz büsbÜ· 

tün kötüleımiıti. Beygirlerle araba 
öküzlerinin kesilmesi ıiddetle yasak 
edilmişti. Her ne kadar bunu yapan
lar az oldu ise de bu emri dinlemi
yenleri kuvvetli ce~alara çarptırdı
lar. Hayvan yemi de azaldığı için 
zavallı hayvancıklar açlıktan kıvra

nıyorlardı. Beygirlerin kiınemesin
de, öküzlerin homurtusunda insan 
adeta, bu hald"1 ıikayet dinliyor gi
bi idi. 

Son teşrinin 16 sında benim Tabı
yada kayıp yere düşerek bir bacağı
mı kıran bir at kesildi. Açık göz bir 

neferin himmeti ile bu beygirin etin· 
den bana da epeyce bir parça ısa

bet etti. Fakat kafi derecede tuz bu
lamadığımı için bu et, bende müdhi§ 
bir diyare ve öldürücü sancılar yap
tı. Tekrar bir arabaya yükletilip ka
sabanın camisindeki hastaneye gö
türüldüm. Burada sekiz gün benim
le beraber yatan 400 hasta ile birlik 
te ne kadar sefalet ve iztirab çekti
ğimi anlatamam. 

Hastanede ilaç pek azalmıştı.hele 
kinin büsbütün kalmamı§tı. Sargı he· 
zi de tükenmitti. Her türlü elbise ve 
çamaııra muhtaç olduğumuz halde 
çamaşırlar yırtılıp sargı bezi yapılı
yordu. Keten, baha biçilmez bir hind 
kumaıı olmu§tu. Muhasaranın son 
bir kaç gününde ise bez bulunmadı
ğı için yaraların sargıları değiştirile-

memişti. 

Doktorlarm, cerrahların işi ba§la

nndan aşmı§tı. onun için tek tük va

kalara, hastalıklara dikkat edecek 

vakit bulamıyorlardı. 

Yarahlar ve malullar, daha önce 
doktorun önüne ç.ıkabilmelc. için 

kavga, hatta döğüı ediyorlardı. 

İlk kanunun dokuzuncu günü Dr. 
Lange bana, dört haftadanberi ça
maıır ve elbise değiştirmediğini, ge
celeri ancak, üç saat uyuyabildiğini 
söylemiıti. 

Yaralılarla hastaların neler çekti

ğini ben camide yattığnnın ikinci gü

nü görmüştüm. Halbuki bu iztirab

lar, ilk "anunda son te§rindekilerini 
aratacak kadar artmııtı. 

Bu müdhit yerde ilk defa çekti· 

ğim iztirab müdhi§ti. ikinci seferki 
tecrübem ise anlatamıyacağım ka

dar fecidi. 
(Sonu var) 

Gök, milletlerin korunmasına 
en çok ehemiyet verdikleri bir 
sınırdır. Biz de kurban sürüle
rinden tayyare filolan çıkar
malıyız. 

"- Oh, doktor 1 Bugünlük: bana müsaade edin 1 
dedi. Görüyorsunuz ki ,bu benim son Montmartre 

Ön Asyanın en muhteşemi, ve ta
rihin kaydettiği ilk büyük nehir olan 
Fırat, bir zaman kıyılarında veya ci
varında bir çok milletler veya kolo
niler yaşatıyordu. Sumer, Akkad (A
sur-Babil), Elam, Kas, Urartu, Eti, 
Subartu (Hurri), Mitanni, Ermeni, 
Süryani, Arami, İbrani, Arap, Fars, 
Grek ve Latin dillerinde bu nehir 
yadigarlar bırakmış, ve manası da her 
birine göre izah edilmiştir. 

Biz bu~rı şu şekilde üç grupa a
yıracağız : 

1. Çivi yazının çözülüşünden evvel
ki tefsirler : Geıiye doğru giderek 
18 inci, 17inci asırlar, Orta zamanlar, 
Arap, İbrani ve Grek şekillerine göre 
etimoloji. 

2. Çivi yazının çözülüşünden sonra
ki izahlar : Eski Fars ve Asur şekil. 
lerine göre tefsirler. 

3. En eski Sumerce şeklinin tesbiti 
ve izahı. 

Birinci gruptan başlıyoruz. Fırat 

nehri, adı Tevratta geçen ve cennetin 
4 nehirlerinden biri sayılan, ve bu di
ni karakterinden dolayı bilhassa Hris
tiyan ve Musevi aleminde etimolojisi 
ile de uğraşılmış bir nehirdir. Bu tef
sir ve izahlar tabiğatile gayri ilmi ol
duğundan onların yalnız en tipikle
rini burada kaydetmekle iktifa edece
ğim. 

On sekizinci asırda H. Relandus, 
cennetin vaktiyle yer yüzünün nere
sinde kurulmuş olduğunu incelerken 
(1), Euphrate adım şöyle izah etmiş. 
tir: Eu = farsca ab = su + Phrat, 
hepsi birden '·Phrat suyu". 

On yedinci asırda S. Bocharti'nin 
"Mukaddes cağrafya" srnda (2), S. 
Morinus'a göre (3) verilen izah şu
dur : İlk olarak Tevratın Tekvin ki
tabında (Bap II. ayet 14) adı ~ecen 
Fırat nehrinin lbranice şekli Perath, 
bu ayette tam kendinden evvel gelen 
ibranice hu zamirini takib ediyor. 
Grek mütercimleri bu zamiri aynen 
Perath'a bitiştirerek hu + perath ve 
grekçe Euphrate şeklini meydana çı. 
karmxşlardır. 

On üçüncü •sırda ise, garpta Arap 
diye gösterilen jeograf Yakup ibn 
Abdullah ur - Rumi (1179 - 1229), 
1224 tarihinde Musulda ikmal ettiği 
altı ciltlik "Mucam ül-Buldan" ese
rinde, bu nehrin arapça el-Furat şek
lini ayni dilde "tatlı olmak" (su için) 
manasına gelen farut ve faruta keli
melerinden çıkarıyor. Bu dilde furat 
sözü has isim olmayarak ta ''tatlı su" 
anlamını veriyor, nitekim hazan "ma 
ve miyahı furat ayni manada kullanıl
mıştır. Araplar bu nehire Şatt-al.Fara 
da demişlerdi. 

Araplardan önce İbranilerin izah
ları da şu merkezde idi. Tevrat bir 
çok has isimlerin etimolojisini yap
mışken nehrin ibranice şekli olan 
Perath'ı izahsız bırakmış, ve buna gö
re de bu adın manalandırılması mu
ahher rabbinlerin işi olmuştur. Tev. 

Yazan: A. Dilaçar 

ratm tefsir ve şerhi olan falmud'un 
ilk müellifi Rabbi Aşi (Babil 352 -
427) dördüncü asırda Perath adım 

"mahsuldar ve büyük" manasına olan 
ibranice pfırinn urabbin tabirinden 
çıkarıyor (4). Vatikanda bulunan es
ki bir İbrani onomastik kitabı (5) ise 
Perath'ı ayni dilde "kaçmak, kurtul
mak" anlamındaki paJat ve "hal.as" 
demek olan "peletah" kelimelerine 
bağlıyor. 

"Yahudi Antikiteleri" ni grekçe 
yazan (6) meşhur yahudi müvenihi 
Flavius Josephus (Milattan sonra 
37 - 95), bu eserde (cilt I, 39) Perath 
için iki etimoloji kabul ediyor. Bun
lardan birisi bu nehir adını "yayılmak, 
dağılmak" demek olan ibranice parad 
kelimesine irca ederek "yayılmış ne
hir" diye tefsir eder, öbür etimoloji 
ise Euphrate şeklini grekçe olarak 
eu + phoras kısımlarına bölüp, eu'i 
''iyi", phoras'ı ise "mahsul vermek" 
olarak manalandırıyor ve bu tefsire 
göre de Fırat, mahsuldarlığından ki
naye olarak "iyi mahsul veren" nehir 
demek oluyor. 

Josephus'tan yarım asır önce, gene 
grekçe yazan büyük yahudi filozofu 
Philon (M. E. 20 - M. S. 40) Tekvin 
kitabının şerhinde (7) Perath adını 
"mahsuldar" anlamına olan grekçe 
"Karpophoria" (latincesi frugifer) 
kelimesiyle terceme ediyor. Philon' _ 
un işaret ettiği veçhile ibranicede pô. 
rath "yemiş ağacı", "parah ise "do
ğurmak, mahsul veroıek, tcnebbüt et
mek" manasınadır. 

Fırat nehrinin Süryani karşılığı o
lan Perath veya Ephrath adları da, 
İbrani ve grek şekillerine benzedik
leri için yerine göre bu asıllara tabi 
tutulurlar. 

Gr.Jcl•""'• seltor\ce 'b... na.h . .-ln. ad•n-ı 

ilk olarak garb füemine tanıtan Hero-
dot olmuştur (kitab I, 180). Bu bü
yük müverrih Fıratın azamet ve fey
zubereketini uzun uzadıya ve şairane 
bir surette anlatırken, etimolojiye as. 
la yaklaşmamıştır. Fıratın grekçe kar. 
şılığı Euphrates muahher grekler ta
rafından öz grekçe telakki edilmiş 
ve etimolojisi de ona göre yapılmış
tır. Bu kanaati greklerde uyandıran 
amillerden biri de Euphrates sözü
nün ayni dilde insan adı olarak da 
kullanılmış olmasıdır ; mesela filozof 
Euphrates'm adı. Grekçede bu adı iki 
kısımdan ibaret sayarlar eu -+- phra
tes. Eu "iyi" manasına gelir ve phra
tes de "akmak, seyr etmek, cereyan 
etmek, söz söylemek" anlamına olan 
phrazo kelimesine irca edilir. Bu tef
sire göre filozof Euphrates ''iyi söz 
akıtan, fesahat ve belagatla söz söy
liyen", nohir Euphrates ise "iyi su a
kıtan, güzel akışlı nehir" demek olur, 
ve greklerin kabul ettiği etimoloji de 
bu merkezdedir (8). Ermenilerin bu 
nehire verdikleri Ephrat adı da grek 
aslına raci gösterilir. 

Not olarak, gr~kçe Euphrates adı 

a) Araplara göre : Furat farut = 
tatlı (su) 

b) İbranilere göre : Perath porath 
= mahsuldar (nehir) 

c) Greklere göre : Euphrates eu + 
phrates - iyi akışlı (nehir) 

Gayri ilmiğ ve kontrolsuz bu gibi 
benzetmeler eğer etimoloji sayıla•bi
lirse o zaman biz de bu izahları türk
çedeki şu mukabilleri ile karşılryabi
liriz. 

Furat adını Arapların farut'a ( == 
tatlı') irca ettikleri veçhile onun biz. 
de "nefis, latif" anlamına olan bur, 
bür ve pur temalarımızla izahına te. 
şebbüs edebiliriz. 

Ayni veçhile İbranilerin "mahsul
dar" medlülüne bağlanan Perath ve 
porath'a karşrlrk Türk dili "mahsul" 
manasına olan bar, bor (borluk = 
meyva bahçesi, borusa = fidan) ver 
(verim) ve bir temalarını, hatta Pera
th'la ayni morfolojide bulunan birt 
( = vergi, verilen şey) kelimesini 
çıkarabilir. 

Greklerin ev (=iyi) + fraw (= 
akmak) şeklinde yaptıkları etimolo
jiye gelince, onun da Türkçedeki mu
kabili şudur : Bizde oğ, of, ve uf te
maları "iyi, ala ve nefis" anlamma
dırlar (oflaz, uflaz = ala, nefis; oğ
lağu == hoş) ; var, bar ve var temala
rından yapılmış varrş ve yarış (yarız 
-= seri) sözleri ise "seyr etmek, cere
yan etmek, akmak" dernek nl::uı grelc 
çe frazo'nun tam karşılığıdır. Bu tef. 
sirler Fırat adının hakiki etimolojisi 
olmamakla beraber, burada geçen a
rap, ibrani, grek ve Türk kelimelerini 
Güneş - Dil disipliniyle kontrol ede
lim : 

(1) (2) (3) (4) 
Arapça farıJt ! ai-1-•f-h.a.-+ut 

• Türkçe bur(ut): uğ+ub+ur+ut 
(1) ağ (uğ) : ana kökıtür, ve umu

mi medlulün "tatlı" olduğuna göre, 
bu kökte parlaklık (letafet) ve sıcak
lrk (his) anlamınadır. 

(2) af (bu) : bu anlamın, üzerinde 
tecelli ettiği obje veya süjeyi göste
rir. 

(3) ar (ur) : anlamın takarününü 
ifade eder. 

(4) ut (ut) : bunun olmuş olduğu
nu gösteren elemandır. 
Şu halde, farut veya bur (ut) leta

feti tekarrür etmiş bir obje demek o
lur, nitekim İpar, vıpar türkçede itri. 
yat ve misk demektir. 

( Aarkası var) 

(1) "De Situ paradisi terrestris" 1726. § 21 
(2) "Geographica Sacra", I. Phaleg, 4. 1707 
(3) "De paradiso Terr", s. 25 
(4) "Talmud Berakhot 59 b, Midraş Bere

şith" 
(5) Onomast. Vatic. s. 191, nasiri Paul de 

Lagarde 
(6) "Yudaiki Arkeologia" I. 39 
(7) "N omon ieron allegoria" I, 23 
(8) "Kivotos tis ellinikis glossis" 1819 cilt 

II. 
(9) Iamblichos: Dram. 8 
(10) Pseudo - Plutarchos: Peri potamon ke 
oron, 20. 

İstanbul: 

Öğle Neşriyat.ı • 12.30 Plakla türk ır 
sikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla t~ 
musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif pliik ıı 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı : ç .... 
18.30 ocuk tıı: 

rosu (Elveda Tiltil ve Mitil) - 19.00 'J 
dia Rıza ve arkadaşları tarafından tıı 
musikisi ve halk şarkıları - 19.30 sr
musahabeleri: Eşref Şefik - 19.55 Bor 
haberleri - 20.00 Cemal Kamil ve arr 
daşları tarafından türk musikisi ve bJ. 
şarkıları - 20.30 Ömer Rıza tarafından 
rabça söylev. - 20.45Fasd saz heyeti: 
kuyanlar, İbrahim, Ali küçük Safiye: Jr.1 
nun Muammer, klarinet Hamdi, tanbur Sl 
lahaddin, ut Cevdet Kozan, keman Cevd1 

(Saat ayarı) - 21.15 Tahsin ve arkadaşl 
rı tarafından türk musikisi ve halk şar~ 
lan - 21.50 Bedr.ye Tüzün: Şan stüdf 
orkestrası refakatiyle - 22.20 ORKES1 
RA: 1 - Lehar: Eva, Potquarri. 2 - Moıf. 
sorgsky: danse persane. 3 - M icheli; ser' 
nade. 4 - Rahmaninoff: Nocturne - 22.t 
Ajans haberleri - 23.00 Plakla sololar, 
pera ve operet parçaları - 23.20 - 23.; 
Son haberler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: 19.10 Miiıı' 
- 19.15 Brüksel - 20.30 Milano Stkbol 
- 21 Milano - 21.5 Brno - 2ı.İo Viyaııfı 
- 21.30 Bordo, Paris Eyfcl kulesi. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve SEt' 
FONİK KONSERLER: 12.35 Prag - Z 
Kolonya - 20.10 Kopenhag - 20.15 Bil~ 
reş - 20.55 Prağ - 21.30 Sottens - 22 
'R11n:ıoest .. - ?? "" :ı..<.<ı----ı.-•• - ,t;S.l 
Tul uz. 

ODA MUSİKİSİ: ıs.ıs Prağ - 21.ı 
Münib. 

SOLO KONSERLER!: 16 Frankfurt 
London - Regional - 17 Berlin - 17.l 
Viyana - 17 .30 Stokholm - 18.20 Laypzı 
- 21 Beromiinater, Breslav. 
NEFESLİ SAZLAR (Mar~ v. a.): 19.l 

Hamburg. 
O'RC JCONannT '.RD ftO.LAF 

12.45 Budapcşte - 19.25 London • Re~ 
onat - 21.20 Königsberg - 22.20 Keza. 

HAFİF MÜZİK: 8.30 Breslav - 10.311 
Frankfurt - 12 Breslav, Franlı:furt - ıl 
Breslav, Kolonya - 18.45 Budape:ıte ,..;, 
19.10 Breslav - 19.40 Droitwich - 2 
Laypzig. 

HALK MUSİKİSİ: 19.10 Kolonya. 
Laypzig. 

DANS MÜZİÖİ: 19.10 Königsberg ...-
20 Berlin - 22.20 Viyana - 22.30 Laypzig 
- 23 Floransa, Krakovi, Poste - Parisicllı 
Roma, Vilna - 23.25 London - Regio· 
nal - 24 Lükscmburg. 

Küçük iç Haberler 

X Yaban domuzları- ıs kanunuev· 

velden 15 kanunusaniye kadar yurdda 

4131 yaban domuzu öldürülmüştür· 

Fare mücadelesinde ise 1 O hektar yer 

tamamen, 120 hektara kısmen faredetı 
temizlenmiştir. 

X Mütekaidlere maaş - İç Bakan· 

lrk ikinci kanun ayı içinde muamelele • 
ri biten 17 yetime ve 8 mütekaide maa~ 

tahsis etmiştir. 

lunmadığrm zamanlar, hastalarıma, bazı acil va
ziyetlerde fenni tavsiyelerde bu)unmasrnı bilir. 

gezintimdir. 
Ve bu sefer iki elini birden demir çubuğa daya. 

yarak dalgın, şehre baktı : 
"-Fakat; diye söylendi. Fakat, bana bu Şehir'i 

aevdirenlerin, beni yer yüzünde bir cennet haya. 
BİR SÜRGÜN 

Colette, kırk be§Jik, tombul, mavi gözlü, tatlı 

yiizlü bir kadm, doktor Hikmete, yavaşça, kısık 
kısrk gülerek : 

"- Bana sataşıyor. Görüyor musunuz, bana na

sıl sata§ıyor ? diyordu. 
liyle büyüleyenlerin, bana hemen hemen ilahi de
nilecek bir başka hayat nizamından bahsedenle- -94-

rin nerede oturduklarmı bilmiyorum. anasiyle babasının yüzünü gÖrmÜ§tü. Artrk lstan-
Doktor Pienot, hastasına biraz neıe vermek buldan gelen giden mektublarla, o evin içinden 

için : yalnız Albert meıgul oluyordu. Fakat, o kadar U• 

"- lıte, dedi; ta orada, §U kubbenin altındalar. zaklardan haber getirmesini bilen bu savcı, bir de
Ve eliyle ''lmtitut,, nün uzak siluetini itaret etti. fa olsun, kendi evine, kendi kız kardetine dair 
"- Gerçek, onları - garabetlerinden dolayı - ona bir havadis getirmiyordu. Kaç kere, doktor 

baıkalarından tecrid için bir künbetin altına ka· Hikmet : "Evdekiler nasıllar ? Ne yapıyorlar ?'' 
pamı§lar. Orada kalsınlar. Zira, bunlar bir alay diyecek oldu; fakat, sual boğazında düğümlenip 
yalancıdır ve yalanları, o kadar tehlikelidir ki, i§- kaldı. Ne olacak ? Her halde Arlette, kendisini 
te, benim gibi bir zavallıyı yerinden, yurdundan diitünmÜyordu ya ! Zavallı kızcağız, bir zengince 
eder ve bu kara akibete mahkfun kılar. Zira, beni, izdivaç hayali kurmuş; bunu elde edebilmek için 
hiç yoktan, bir facianın kahramanı yapan onlar· aylarca 'bir sürü zahmetlere girmit, bir takım an· 
dır. garyalara ka.tJanmış ve sonunda, her şey fiyasko 

Ve Parisin gittikçe silinen panoromasma uzun olmU§tu. Doktor Hikmet, ona kar§ı bir kin duyaca.
ve derin bir bakıtla bir kere daha içine sindire ğı yerde, hala, ona acımakta devam ediyordu ve 
sindire baktıktan sonra hekimin koluna girdi. • asıl, itin tuhafı, kendisinde, bir genç kızı izdivaç 

"- Sizi, hiç bilmediğiniz kestirme bir yoldan vadiyle iğfal etmit bir adamın mesuliyetini, vicdan 
götüreceğim. Bu suretle Caulaincourt yokU§unu azabını ve nihayet hicabını duyuyordu. 

tırmanmaktan kurtulacağız. Doktor Pienot , 
Doktor Hikmet, içinden : "Hem de Rue des ''- Gördünüz mü, bir kere ? itte, çabucak ge-

Abbesses'in önünden geçmiyeceğiz !" dedi. Rue )iverdik ! dedi. ' 
des Abbesses 1 Arlette 1 Bu iki kelime, timdi, ona Bereket ki, hekimin apartmam ikinci kattadır. 
uzak bir mazinin yankılan gibi geliyordu. Tam, Zira, doktor Hikmet, pmdiden nefes nefese idi. 
bet aydan beri, bir defa olsun, Arlette'e rastgel- Evden içeri girince, hemen, bir koltuğun içine yı
ınenıitti. Hatti., bütün bu müddet zarfında ne de ğthverdi. 

YAKUB KADRi 

" Burada biraz bekleyiniz. Hizmetçi kadına 
söyliyeyim. Yatağınızı hazır etsin. 

''-Aman, sizi ne zahmetlere sokuyorum; dok
tor ••• ne zahmet .• 

"- Hiç de değil; ben size kendi yatak odamı 
bıraıkıyorum. 

"-Ya siz ? 
"- Ben de, hastalan muayene ettiğim küçük 

odada yatıp kalkacağım. Orada, ala bir ıezlong 
var. Bu tertib, benim için, her bakımdan, daha ra
hat ! Bir defa, bekleme saloniyle, yazı odamın 

daima tam bitişiğinde bulunacağım. Sonra, sabah
ları, yatağımdan çıkınca soğuk koridoru geçmek 
zahmetinden kurtulacağım. 

Doktor Hikmetin, protestoya bile mecali yokdu. 
O, artrk, bu hayırhah adamın elinde iradesiz, 
cansız bir §ey gibiydi. Biraz sonra, onu, kaldırdı
lar, soydular, yatrrdılar ve o, yalnız : 

''- Merci, merci, merci / ••. diyordu. 
Dr. P.ienot, kendisine yardım eden hizmetçi ka

dını iıaret ederek : 
''- Bizim Colette mükenunel bir hasta bakıcı· 

dır; dedi. On be§ yıldır benim yanımda çalıtır. O
nu yalnız ev işleriyle me§gul sanmayın ha ! Hem 

laboratuar itlerinden anlar; hem de ben evde bu-

Oda, sade, rahat ve temizdi. Hasta mütemadi
yen: 

''- Doğrusu size, nasıl teıekkür edeceğimi bile
miyorum; sözünü tekrar ediyordu. 

"- lyile§meğe bakınız. Bu, bana edeceğiniz te• 
şekkürün en büyüğü olacaktır. Ve bahusus ve her 
şeyden evvel maneviyatınızı sağlam tutunuz ! De
mincek, Parisi seyrederken bana bir söz söyledi· 

niz. O yüzden, size, çok kmldrm. Şimdi de, işte, 

şimdi de gözleriniz ya§arıyor 1 Bu ne demek ? .. 
"-Ah, doktor; ne kadar zaman, ne kadar za

man var ki, iylik nedir, şefkat nedir, unutmuştum. 
Burada kendimi adeta, babamın evine dönmüş ve 
çocukluk yatağıma girmiş sanıyorum. 

Bunları söylerken sesi o derooe titriyordu ki, Dr. 
Pienot, onu yalnız bırakıp dııarıya çıkmağı ter
cih etti. Lakin yalnız kalınca, doktor Hikmeti, da
ha ağır bir hüzün kapladı. Demincek, manasının 

bütün derinliğini ölçmeden söylediği bu söz, bu 
"kendimi babamın evine dönmÜ§ ve çocukluk ya• 
tağıma girmi§ sanıyorum." sözü, birden bire, na• 
zarında trajik bir belagat aldı. Bu, sanki, onun ru
hundan yırtılarak kopan bir ''kaybolmU§ cennet'' 
in yanık il&hisi, onulmaz bir sıla derdinin derin 
iniltiai, bir aomuz "eyvah" idi. 

(Sonu var) 
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yemekte radyo • 

Vaktiyle, yemek yemeği !bad~t 
etrnek gibi önemli ve saygıdeg~r bır 
iş sayan meraklılar yemekte ~a gı ve 
tu .. rk·· , "t ~· h'ç "'evmezlerdı. Onla. u ışı megı ı ., h 
rın fikrine göre yemek yer~en • . e~ 
de derin hürmetle • dinlenılınesı la
zungelen musiki ancak dişlerin ye· 
inekleri çiğnerken çıkardıkları t3:tl~ 
sesti. Zaten o zamanlarda musıkı 
"pah l b. .. ·· 1tu·· oldug~ undan çal· a ı ır guru ,, 
iılı yemek büyük ziyafetler~, . aşçısı 
meşhur düğünlere mahsus gıbı kalır· 
dı .... 

Ş. d' f d di•lerinin aesını 
ım ı, so ra a ,.. h 

dinleyen yemek meraklıları emen 
hiç bir yerde kalmamı§ gibidir. :u 
zaınanda herkes yemek yerke~ gı ~
'- ~ al · · vı tamın .ı.cu"dan alacağı k orıyı ve . 
leri düşünerek lokmalarını • bır çok-
J • . . ~ den bile • acele a· 
arı ıyıce çıgnenıe •A 

cele yutar. Bunun sebebi, tabıı ye-
meklerin pahalılanmasıdır. 

Fakat yemeklerin pahalılanması-
na karşıİık, musiki ucuzladı. He~e 

. . .. b'" .. bedava bır radyo musikıyı bus utun . 
gürültü haline getirdi. 0"1u evlerıne 
alamıyanlar bile yemek yer~en kom
tularından gelen sesini keyıfle -. ~a
hud zorla • dinliyorlar· Onun ıçın, 
bu zamanda hemen hemen herkes ' . 
)"emeğini musiki dinliyerek yıyor. 

B d ~ı k bakımından hoşnud-u a aag ı .k .. 
J • d' Musı ının uk verecek hır teY ır. . •A 

sağlık üzerine güzel tesirlerinı: tabı~ 
b·ı· . . s· aman türk hekımlerı 

l ırsınız. ır z }"" .. 
araıında muıiki ile tedavi usu unun 
.haylıca genitlemit olduğunu, rah

ınetli hekim Şuuri'nin hangi haa:~
hklara hangi fasılların iyi gelecegı
bi tayin ettikten ba§ka, hasta olmı-
Yanlara da mizaçlarına göre, esmer 
.renkliler için frak makammın, sarı
§ınlara rast makamının, beyaz renk
lilere de göçe makamının iyi gelece
ğini ayırd ettiğini sayın saylav dok· 
tor Uludağ'm kitabında elbette oku
nıuşsunuzdur .•• 

Musikinin mide üzerine de güzel 
"e büyük tesiri vardır. Yalnız bat~a 
:Yenilen yemeklerin güç hazım edıl
diğini herkes bilir. Buna kar§ılık, 
et, dostla yenilen yemekler . kol!'~ 
hazmedilir. Musiki yemeklerın ıyı 

F. u T B O L 
ajanhOının tebliOi 

Bölge Futbol Ajanlığından: 
Bu hafta başlaması kararla9tırılan 

tild maçlarına aid program aşağıya 

yazılmıştır: . 
5 şubat 1938 cumartesı 

Muhafız Glicil sahasında, saat 14.30 da 
GÜNEŞ • MUHAFIZ GÜCÜ 

Hakem: B. MazHim 

•** 
6 'ubat 1938 pazar 

.. il sahasında, saat 13 de 
Ankara guc tRLlGt _ HARBİYE 
GENÇL~~~AN yURDU . 

B E.ıref Tevfık 
Hakem: · :r t 14 45 de . ah nda saa • 

Ankaragücil s aEsıM!RÇANKA y A 
A GÜCÜ· D 

. Haketn: B. ömer 

b" '"k tehlikelerini 
y armın uyu 'lınek için 

kurbansız atlatabı una 
kurbanlarımızı hava kurutn 

verelim. 

hazmedilmesine tatlı aohbetten zı· 
yade yerdım eder. 
Meıhur büyük hekimlerden Boer-

h ve kendisi her yemekten aonra, 
a · · l k kolay hazmetmek ıçın, ~ut a a ~~-
'k" dinlediği gibi midesınden tıka-

sı ı d .. 1 yet eden hastaları~ a oy e yap• 
mağı tavsiye edermıf. . 

Geçen asrın yine me~h':1r. hek~-
1 inden Becaınier musıkının mıde 
üe:erine güzel tesirini e~ ziyade tat-

b'k den hekimdir. Mideıı bozuk has• 
1 e o d 'l A 

talarma verdiği reçetelerı~ e, . ı ":ç 
. • "Mide ahengi sever' vecızesı· yerme • . 

le ba§lıyarak hastanın kudretı yele-

k h ide ise her gün öğle ve ak§aın 
ce a . . it d 

ki . de pencere.sının a m a yeme erın d 
h b . bando mızıka çal ırma-ma sus ır 

aını kudreti yoksa aktam yemekle-
. d, ..... nra meydanlarda çalan 

rın en ..., w 't 
asker mızıkalarını dinlemege gı me-

sini yazarını§. 
Midesinden hasta, yine .me§hur 

doktor Veron, kendini tedavı etıne~ 
.. p . teki büyük operanın dı-
u:ıere arıı . 
rektörü olmuştu. Her akıam byat-

b • locaıına kurularak mu-
ronun a,.. d b k 
siki dinlemekten, nasıl olup a, ı -
mcdığını .oranlara : 

- Keyfjm için dinlemiyo~, musiki 
olmadıkça midem hazmetmıyor 1 

Dermit•·" 
Bu misallerin hepsi, tabii .gerçek

ten musikinin tesiri üzerinedır. Bazı
larının dediklerine göre r.a~yo~~ 
getirdiği s~ gerçekten uıusıkı degıl· 
dir hoparlör sesin aslını az çok bo-

, . 1 · · karııtınnaıı da zar, parazıt erın ıeaı 

batka. 
Şüphesiz dünyada her ,e~ ~~~ak

kiye göredir. Radyonun ge~ırdıgı ae
. gerçekten musiki telikkı ederae
~z onu güzel güzel dinler ve rahat 

rahat hazmedersiniz. 

Ö le telakki etmesseniz,. öfkelen
meyrniz, kendinizi o!lun sesıne · :al~t
tırmağa çalıımız. Radyonun sesın· 
den kaçıp kurtulacak bir yer bula
mazsınız. Her yerde iıitmeğe mec
bur olduğunuz 0 aeaten öEkelenirse
niz hazmmız daha ziyade bozulur. 

G.A. 

Baıkı yerlere nakillerini 
isliyen zabıta memurlır1 

İç bakanlık, sağlık durumlarından 
dolayı başka vilfi.yetle~ kadroıuna 
nak1ini iatiyen zabıta imır ve mem~r
ları hakkında yeni bir karar vermıf-
tir. Bu karara g1Sre mevcudu az olan 
vilayet emniyet kadrolarında sükfin 
ve hu.zurun temini 

0

bakımından ıııenfi 
tesirler ve binnetice mühim mahzur· 
tar tevlid eden bu 9ekildeki müraca· 
atlar 9imdiden ıonra yerine getirilmi· 
yecektir. Bakanlığın bu kararı pollı 
amir, memur ve mensuplarına bildi· 
rilmek üzere valiliklere tebliğ edil
miştir. 

Durağan nahiyesi 
Boyabad kazasına bağlı Duragan 

nahiyesinin merkezi şimdiki bulundu

ğu Çerçiler köyünden kaldırılarak ay· 

nı nahiye hududu içindeki Duragan 

köyüne götUrUlmU9tür. 

. 

KESİK BASLAR 
Yazan: Edgar Wallace 

4\l = . 1 •ahibinin bulunduğu ye-
l dakıka eve · di · · tık önce sizi a ma- .. . d'" sahanlığı ın rıp yerme 

_ Hayır, hayır. re gotiir u. . 

hyım, bayanırn. ·n birdenbire ku- koyd~. k rkudan donup kalmış, 
Briksan, Longval•. dinlediğini far- Brıksan, 0 eJ,· ki orangotan bir i-

lak kabartarak etr~fı k ayak sesleri ! ,bakıyordu. ?em r:tmi'lti ı Bağ, Lavley 
k . dan bır ço • . d m sahnesı sey ~ ğa 
ettı. Yukarı fikrini degış· a k .ldig-i gece bu ma ra-

. L gval gene F sun başı esı . 
gelıyordu. on ğa kaldırdı ve o idi? onun yarı ınsan 

Yazan: H. Lechenperg -30- Çeviren: Kerim Bükey 
"Hayır. Böyle ıeyler olmamalı, hiç olmazsa bu 

kadar sık ark değil. Ama, bütün oyuncular yerler
de yuvarlanır, kendilerini yerlere atarsa tabii bu 
aralık bir iki oyuncu da bir talihsizin üstüne yıkı
lırlar ve onu ezerler. Ben §Ahsen, ıimdiye kadar en 
aıağı iki üç defa aediyenin kullanılmadığı bir tek 
oyun görmedim ... " 

''Olü.m kazalarından da bahsolunuyor .. ?" 
"Mübalağa ediliyor .. .'' Fakat muhatabımın sesi 

pek alt perdeden çıkıyor. Hiç de ikna edici değil. 
Resmi" istatistiklere bakıyoruz. Olüm kazaları 

va.r. 1931 de 50, 1932 de 38, 1933 de 36, 1934 de 
26. Bunlar resmen mah'.im olanları .. 

"Bu tehlikeli sporu yapabilmek için oyuncula
ra kaç para verilir ?" 

"Para mı ? Ne münasebet ! Bunlar amatördür

ler .. !'' 

* Amatörler ... 
Bu amatörler her sene, en azından G:!kiz hafta 

oynarlar. Amerikan futbolu evvel ahır bir kolej 
sporudur. Salahiyetdar muhatabını §Üphesiz pro
fesyonel takımları da mevcud olduğunu fakat a
matörlerin.kine nazaran bunların hemen hemen e

hemiyetsiz olduğunu söylüyor. Belkibu profeıyo

nel takımların oyun kudretleri amatörl.rinkinden 
yüksektir. Ama ne de olsa, kolej oyunlarında bir 
başka cazibe var. Bu oyunlar, ihtimal yüzde yüz 
kaidelere muvafık oynamaları dolayısiyle ara sıra 
yapılan kaçamaklar, yanlı§lıklar yüzünden daha 
heyecanlı oluyor. Eylıll sonundan ikinciteşrin so
nuna kadar senede sekiz hafta, her cumartesi öğ
leden sonra oyunlar yapılıyor. Demek ki bir kolej 
takmıı her sene azami dokuz maç yapabiliyor ve 
bir aporcu da kolejde ancak üç ıene aktif spor ya
pabileceğine göre, bütün ömrünce topyekiin ancak 
yirmi yedi maç yapabiliyor. Bütün Amerika her 
sene iki ay futbol delisi oluyor. 

Resmi tahminler : Amerikada futbol takımı o
lan yuvarlak heaab altı yüz elli kolej var. Şu hal
de hafta başına üç yüz yirmi maç ve bütün bir 
mevsim baıına da (yani &ekiz haftada) iki bin be§ 
yilz altmıf maç düşüyor. Umwn seyirci sayısı da 
on yedi milyon olarak heaab ediliyor. Yani bu he· 
sabm manası ıu demek oluyor ki genç, ihtiyar, her 
dokuzuncu Amerikalı aekiz hafta içinde hiç olmaz

sa bil' futbol maçı görüyor. 

* Tabiatiyle, kolejler arasmda futbol sahuında 
nam almıt olanları var. Şu dakikada en büyiik · a· 
laka en batta gelen Notre - Dame üniveraiteai et
rafında toplanmııtır. Bundan sonra da "üç büyük'' 
denilen, Yale, Princeton ve Harvard gelir. Bunla
nn kendi aralarında, her biri diğeriyle karıılaş
mak ıartiyle yaptıkları maçlar Amerikalıları yer
lerinden oynatır ve Amerikada hakiki akvam mu
haceretlerine .sebeb olur. Birer Newyork üniversi
tesi olan Columbia ve Newyork üniverıiteleri de 
en ön sırada gelenler arasnıdadır. 

Futbol mevsiminin en heyecanlı ve en yük.sek 
noktası~ mevsimin aon oyunu olan Harbiye mekte
bi ile bahriye mektebinin, Weaa • point ile Anna
poliain çarpıf.DU\&ı. Amerikada kıaaca Ordu - Do· 
nanma denilen müsabakadır. Yüz binlerce insan 
bu müsabakada bulunmak için birbirini yer. Bü~ 
tün Amerikanın altı üstüne gelir. 

* Sali.hiyetdar muhatabon ''üniversitelerin fut-
bola bu kadar ehemiyet vermeleri çok iyi" diyor. 
"Nihayet bu ıpor, her hangi bir .spordan ziyade, 
ileride hayatda insana lazım olanı inkişaf ettiri
yor : Kafayı sürati ve kuvveti.'' 

Bascball oyununda enteresan bir an 
Bu sansasyonu yüz bin seyirci ve milyonlarca 
radyo b(l§ında bekleyen insani.ar yaşıyor. 

Haseball oyunlarına senede doksan sekiz 
milyon seyirci geliyor 

Ve umumi bir bakıtla muhavereyi bitiriyor : 
Taktik mesele$i ön safhada geliyor. Bir tek aa· 

niyenin ke&irleri araamda bir plinın düıünülmÜf 
ve tatbik edilmiş olması lazım. Ancak, ayni za
manda bu planın kartı tarafca da aezilmit ve önü
ne geçilmiş olması gerek. Guerterback takunm 
b ~yni demektir. Sahada vaziyet almadan evvel her 
defasında takımı etrafına toplar ve ve onlara kı· 
saca emirler, parolalar verir. On sıra ekseriya nor
mal büyijklükden daha iri yarı ve her halde fev· 
kalade kuvvetli olan yedi kitiden terokküb eder. 
Bunlar kendi ağırlıkları aonra da tatrclıkları apor 
malzemesi yüzünden çok hızlı koıamazlar. Zira 
giyinib kutandıkları zaman iki yüz elli Amerikan 
paunddan daha ağır çekerler. Kendi takanları to
pu ele geçirince bunlar atılmaz tel örgü demektir. 
Aksi halde de taş kıran. Nereye basarlar, nereye 
dokunurlarsa orada ot bitmez. Kombinezonlar da
ha fazla arkadakiler tarafmdan yapılır. Bunlar 
çabuk ve atik oldukları gibi kafaları da itler. Her 
§eyden önce bu arkadakiler her vaziyeti o kadar 
tecrübe etmiılerdir ki, bilfarz sıkıttrrılmış bir Gu
arterbackın tıpatıp hes.ab edilmiş muayyen bir sa
niyede, topu eline geçirince, onu muayyen bir kuv
vetle ve muayyen bir istikamete açıkcaaı kimsenin 
olmadığı filan yeTe atacağını bilirler. Topun yere 

düşeceği saniyede, onu kapace.k olım adamın he
men yerinde bulunmuş olması lizmı ..• 

ister kuvvet, işter sürat veya kafa ile olsun, e
ninde sonunda oyuncu için takım nihayet adam 
adama bir düello halini alır. Zira bu oyuncu ta· 
yed topu müdafaa eden taraftansa, hiç olmazsa 
kar§ı taraftan birini yere dütürmeğe, böylece hlç 
olmazsa kartı taraftan topu taııyanın yolunu ke
aeceklerden bir kitinin eksik olmasını temin etme
ğe bakacaktı. Şayed öbür taraftan iae ayni teh
like karııamda adamı haklamağa bakacak ve bu 
auretle karııdaki adaııu, topu tatıyanı müdafaa 
edemiyecek hale sokacaktır. 

Amerikan futbolunun a.alı esaaı : Adam adama 

Organizatörler 
Broadway yakınlarında oturur. Broadwaym yan 

sokaklarından birinde, ekseriya bir otelde, bazan da 
bu iı için kiraladığı bir dükkanda büroıunu açmıı
tır. Kapıda her hangi bir gündelik isim, yahud 
bilfarz ''dünya spor kwnpanyaaı" gibi hor hangi 
bir şirket Ünvanı. Bu ünvandan her ıey ve yahud 
hiç bir ıey dü~ünmek kabil, her §eyi ve yahud hiç 
bir §eyi göz önüne getirmek münıkündür. Fakat 
en iyisi hiç bir §eyi. Çünkü, her teY ıimdiden iflia 
kokuyor. (Sonu var) 

müthiş çatırdıyı işitmi§, bayılacak gi
bi olmuştu. O zaman Briksanın sesi 
işitildi: 

ni koklamış, olduğunu hatırladı .. Hat
ta Sir 'Gregori, o gün: 

İşte hakikati an1a9ılan bir tur da
ha, dedi. Grif kulesi, insanlarla hay
vanların mağaraya düfI?lemeleri için 
muhakkak ki romaldar tarafından in
şa edilmiştir. İhtiyar deli bu mağara
yı kurbanlarını saklamakta kullanmış
tır. Fakat eminim ki icab ettiği zaman 
kaçabilmek için de bu yolu hazırla
mıştır. 

- Komiser, çabuk olunuz. Büfede 
halat vardır. Alınız ve çabuk inip si
lah da getiriniz. 
Briksanın tahmin ettiği gibi büfe

de başka halatlarda vardı. Komiser 
bunlardan biri vasxtasiyle hemen aşa
ğı indi. 

- Maymundan çekinmeyiniz. Hiç 
bir tehlike yoktur. 
Ba~, bayılmış olan sahibinin üzeri

ne ~ğilmiş, yavrusunu ckşayar. bir a
na gibi onunla meşguldu. 

.Komiser, kelepçelerini çıkarırken 
Briksan alçak sesle : 

- Sizi artık dostlarından biri sayı
yor, demişti. 

Briksan, maymuna hitab ederk, Sir 
Gregorinin yaptığı gibi kelimeleri he
celercesine yavaş yavaş: 

- Al onu, dedi. 
Bağ, hiç tereddüd etmiyerek yere 

eğilip baygın sahibini kolları arasına 
aldı. Briksan öne düşerek merdiven
lerden çıkmasına kılavuzluk etti. 

Ev polis memurlariyle oolu idi; 
hepsi, koca maymunla kucağındaki 
yüke hayret ettiler. 

Briksan emir verdi: 

Adetin görüp almamış olduğu bir 
feneL"e rast gelmesi Briksanın bu iddi
asını teyid etmiş oldu. 

Briksanla komiser gene giyotinin 
bulunduğu yere geldiler ve orada, ha
la sahanlığa sıkı sıkı sarılarak almış 
olduğu vaziyeti muhafaza eden Long
valin başsız cesedini seyrettiler. tirip Gregoriyi aldı, ~r:san, onun ne- dan ~aç~:ıt~~seyi zabtetmifti. 

ona adeta sarıldı. 13d ayılacak kadar beynı b pa-"'klarını dokun-
. .. u s ğ çeveye ... -

den böyle bır vuc_ ının ve onu ne~e~ Ba çer deliğinin yayına dokunun-

- İlk önce Bayan Limingtonu çıka
rınız dedi. 

- Onu yukarı çıkar, yataga yatır. 
Knebvort Adeli otomobiline alıp 

çaktan göndermişti, zira kızcağız ken
dine gelmek üzere olduğundan direk
tör, baygınlığı tamamiyle geçmeden 
onu bu meşum evden uzaklaştırmak 
istemişti. 

Komiser sordu: 

- Eline keçirdiği adamları buraya 
gelmeğe nasıl razı ederdi, dersiniz? ~regoriye yapıştıg aktığınm sebeb.~nı durdu, ba~ f kesenin başını kavradı. 

bırden bire ye~e bı~. Bir şey, biiyuk, ca kapak b~ e gürültü işiten hafiye 
anlamakta gecııane _ 1. e geniş adım- Bu sırada ır ukarı baktı. Bir kaç 
kıllı, kötü bak~~lı ~:e ~:ğru ilerliyor· başı.nı ka~~triı~r?'aen geçmiş olduğu 
larıa ihtiyarın uzerı da~ı~ka ~rtilsJ kaldırılıyordu. Long-
du. , delıgin d" gelmif Bağ'ın elinden 

val ken ıne ' d 
Gelen Bağ'dı 1 k içinde idi; k t ıınak için çabalayıp 1duruyor u. 
Vücudu kan ve topr~ den çıkarken Sur ~ mukadderi ne olduğunu artık 

Briksanın onu Grif. kU~~~~ıde ... Durdu, a:ı~~ş gibi dar sahanlığın kenarları-
~örmüş olduğu gU~k~ni kokladı, son- , na yapışarak: . w 

nlemekte oıaz:. ~~h.~b~kşadı. Ni~~yet, _ Sen Luinin oğlu, dedı, dogruca 
ra, şefkatle yuzunu ditneye luzurn nnetc gideceksin 1 .. 
d~nüp, hiç bir rnuk~d uıerine atladı. ce Ve bu anda Bağ, bıçağı düşuren ko-
gcirmeksizin Longval~nin ellerini boş lu çekti. .. 
İhtiyar, korunmak t n yere yu:,ar· 1'o i•er Layl, yukarıdan, bıçağın 
Yere ileri doğru u:atır e kl.lf gibi ot~· .i .. ü ~nü görmüş ve onu takib eden 
landı. Bağ, bir ı:nuddet, ı,ongvalın dL • ş ali de beraber kaldırıp bir kaç 

____ ::.~· ~c=er çıı;;:~ar~ kalkarken ı:,oııgv 

Genç kız,,iyi ki bayılmış, ve oynan
mış olan facıayı görmemişti. Bir baş
ka polis ve onun arkası sıra, yaşlılı
ğına rağmen Jak Knebvort ipe sarılıp 
mahzene indiler. Kapıyı bulan o oldu 
ve Adeli kucaklayıp götürmekte poli
se o yardım etti. 

Briksan, Sir Gregorinin elindeki 
kelepçeleri söktükten sonra onu arka 
üstü yatırdı.Sir Gregori çok şiddetli 
bir baygınlık içinde idi, vaziyeti ü
midsiz cıeğilse de her halde ciddi idi. 
Sanki delikanlının efendisine bir fe
nalığı dokunmıyacağını biliyormuş 
gibi Bağ, Briksanı ses çıkarmıyarak 
seyrediyordu. Ve Briksan bu hale ba
karak ilk tesadüf ettiği gün onun eli-

Briksan tekrar mahzene inip komi
serle birlikte onu tetkik etti. Delik
lerdeki başsız cesedleri gördüler. Da
ha ileride insan kemikleriyle dolu bü
yük mağaraya tesadüf ettiler. 

Hafiye, alçak sesle: 
-:- İşte o meşhur efsanenin teyidi, 

dedı. Bunlar toprak kaymasiyle bura
ya hapis olan şövalyelerle hayvanları
nın kemikleridir. 

Adel mağaraya acaba nasıl girmiş
ti? bu sualin de cevabını anlamakta 
gecikmediler. Grif kulesinin içinden 
geçen yokuşun başına gelmişlerdi. 

- Bu da bir psikoloğ tarafından 
tetkik edilecek bir meseledir. Kendi
lerini öldürmek istiyen adamlarla mü
nasebete girdiğini biliyoruz. Zan ede
rim ki karısı ile çocuklarının sigorta
dan para alabilmek için başının polise 
gönderilmesini ondan istemi§ olan her 
hangi bir zavallının bu talebi Longva
li diğer başları da ayni suretle meyda
na çıkarmağa sevketmiştir. 

"Fevkalade ihtiyatla hareket eder
di. Mektuplar bir mütevassıta gönde
rilir ve bir ihtiyar kadın bunları ora
dan alarak ikinci bir adrese yollardı. 
Bu ikinci mütevassıt da mektupları i
kinci bir zarfa koyarak ihtimal ki 
Londraya gönderirdi. İkinci mütevas· 

Güzellik ölçüleri 
iki gwıdür gelen fransız g~ctcle

rinin bugun An&aı·aya varacaı~ şay.ıa• 
rını dört gozle bcklıyenıer arasmoa 
ben de varım: 1938 rarı:; guze11 seçil • 
mektedir. 

Evvelki günkü gazetelerde, yüzle • 
rini gözlerinın alt luzasmdan bırer yel· 
paze ile örtmüş sekiz genç kızın, daha 
doğruau on altı gözün resmi vardı: 

Jüri bir gün evvel en güzel bir çift gö
zü bu suretle seçmişti. Fakat o gazete• 
ler ıunu da haber veriyorlardı: "1938 
Pariı güzelini diğerlerinden ayırd et • 
meğe uğratan heyet, dün, en müteoa • 
sib iki bacağı tesbit etmiştir." 

Dün gelen nüshalar gene bu genç 
kızlann yarı çıplak resimleriyle dolu 
idi: Eline metro alımı bir erkek en KÜ· 
~el sırb aeçmekle meşgul görünüyordu. 

Zavallı kızlar; üç günden beri kim. 
bilir ne kadar üzülmüş, ne kadar heye
can duymu§lardır! Genç· ihtiyar bir• 
çok erkeğin kartısında bir gün bacak • 
lannı, ertesi gün gözlerini, ve daha er· 
tesi gün sırtlarını beğendirmek için ter 
dökmeğe ve halecan geçirmeğe razı ol· 
mak için ortada Paris güzeli unvanı gi· 
bi bir mükifat bulunmak lazımdı. Aca• 
ba? 

Fakat, kadının güzel bilinmek ve 
güzel ıörünmek için katlanmıyacağı 
hangi zahmet vardır! Bunu bir tarafa 
bırakıyor ve birkaç ıene evvelki bir gü
zellik müsabakasına dair aynı fransız 

razetelerinde çıkını§ olan yazılan hatır· 
byorum: Orta Avrupa memleketlerin· 
den birinin Miloa adası Venüsü'nün öl· 
çülerine göre aeçilmit olduğÜ için hu 
gazeteler ne iıtihzalı, ne imalı yazılar 
yazmıılardı: 

-Güzellik ve santimetre t 
-Dostlarınızın kadın güzelliği 

hakkındaki bilgileri estetik kitablann• 
da mıdır? 

- Endam, renk, göz, kaş ... Onlar 
güzelliği bunlardan ibaret sanıyorlar! 

Kadm güzelliği; bunu şimdiye 
kadar kim tarife muvaffak oldu ? 

Ancak, fransız gazetelerini üç gÜn· 
denberi işgal eden bu da değildir: Gü .. 
zellik müsabakalarının bir kazanç mü,. 
aabakası veya davası olduğuma hep bi • 
liriz. Müsabakaya giren ve kazanan 
genç kızlara gelince ... O da büsbütün 
batka bir meseledir. - N. Baydar 

Çifte Mehmetler 
mahkum oldular 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Ağır ce• 
za mahkemesi İsmail isminde bir genci 
tabanca ile yaralıyan pehlivan Mehri:ıe
di Uç sene altı ay hapse, Ahmet adında 
birini yaralıyan Mehmet adında başka 
bir suçluyu da iki sene altı ay hapse 
mahkum etti. 

Posta vapurlarının ikinci 
partisi için görüşmeler baıhyor 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Deniz 
yolları idaresinin yeni posta vapurla
n için yapılacak ve bedeli 16 milyon 
lirayı bulacak ikinci sipariş için ya
kında görüşmelere başlanacağı haber 
verilmektedir. Görüşmeleri Denız 

Bank umum müdürü B. Yusuf Ziya 
Öni~ resen yapacaktır .. Ancak, Deniz
Bank'ın teşkilatı henüz tamamlanma
dığı için, görü§Illelerin iki ay kadar 
geçikeceği de ilave olunmaktadır. 

sxttaki bu zarfların tam postaya atıla 
cağı zaman kutudan çıkarılmalarının 
şiddetle tenbih edilmiş olduğunu na 
sılsa öğrendim. Bu mektublar posta 
kutusuna atıldıktan bir saat sonra ü 
.zerlerinde adres kaybolur, ve yerleri 
ni yeniler alırdı. 

- Hususi mürekkeble mi yazılmış 
lardı? 

- lfabii. Bu, canilerin her zaman 
kullandıkları bir kurnazlıktır. Tabii 
dir ki yeni adres Dower House idi. I 
şıkları söndürünüz de yukarı çıkalım. 
Lambaları söndürürken komiser: 
- Bana kalırsa onu böylece burada 

bırakalım, dedi. 
Briksan: 
- Bence de öyle, cevabını verdi. 

XLII 

Film çevriliyor 
Dower House'un müthiş esrarı mey 

dana çıktığı gilndenberi 3 ay kadar bir 
zaman geçmişti. Bu müddet, Sir Gre· 
gorinin iyileşmesine ve hatta mahkıim 

olduğu altı ay hapis cezasının bir a

yını da geçirmesine kifayet etmişti. 
Giyotin, Kara müze (Black Museum) 

denilen ve canilerce kullanılmış usul

leri tetkik için genç polis memurla

rınca sık sık ziyaret edilen hususi bir 

müzeye nakledilmişti. Artık hiç kim
se Kafakesen'den bahsetmiyordu. 

(Sonu var) 
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M. Kemalpaşa ve Karacabey ovaları da 
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Yurttan . 
iki resim 

Yukardaki 
resim, Kemah 
boğazında bir 
tunel ağzın
daki çalıtma
ları, sağdaki 
resim, Sivas • 
Erzurum hat
tında Acem
oğlu köprüsü 
inşaatını gös
termektedir • 
Acem o ğ 1 u 
köprüsü 229 
+ 742 inci ki
metrede d i r 
ve 90 metre 
açıklığın d a
dır. 
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su baskınlarından 
kurtulmak üzere 

Köylü sonsuzs sevinç içinde 

Bu İş İçin yarım 
milyon harcanacak 
Bursa, (Hususi Muhabirimizden) - Devle

tin büyük su seferberliği programını tatbik 
yolunda mühim bir yer ayırdığı Bursa ovasın
dan sonra M. Kemalpaşa ve Karacabey ovala-

riyle Apolyond gölünün ıslahına 
sıra gelmiş bulunmaktadır. Bu 
işe de son günlerde merasimle 
başlanmıştır. Bu merasimde 
hemen bütün M. Kemalpaşa halkı ve 
mektebliler; Bursa valisinin başkan. 

lığında buradan giden bir heyet bu
lunmuştur. Önce kaza halkı namına 
Gençlerbirliği reisi Salih Güven bir 
nutuk söyliyerek hükumete karşı 

duyduğu şükran duygularını anlat
mıştır. Bursa su işleri mü~ürü Şua
yib İnal, yapılacak olan bu büyük 
işin mahiyetini bir nutukla tebarüz 
ettirmiştir. Bursa valisi Şefik Soyer 
bir nutuk söylemiş, yeni su tesisatı
nın ehemiyetinden ve köylümüze ve
receği faydalardan bahsederek alkış
lar arasında yere ilk kazmayı vur
muştur. 

Yapılmaya başlanan, Kemalpaşa de
resinin ıslahı işi, yarım milyon lira
ya Abdurrahman Nacinin ortağı mü-
teahhid Hayriye ihale edilmiş bulun. 
maktadır. 

Bolu ormanlarından ge~teıı 
bir yol kar altında 

Bolu bir seyyah u§rağı 
olamaz mı ? 

Bolu, (Hususi) - Ankaranın İs
tanbula bir şose ile raptedilmesi ve 
bu turizm yolunun Alemdağı - Kan
dıra, Adapazarı - Hendek - Düzce -
Bolu - Gerede Kızılcahamamdan 
geçmesi tasavvuru burada memnuni
yet uyandırmıştır. Bu yolun uğrağı 

olacak kasabaların hemen hepsi ba
yındır bir haldedir, hepsinde elektrik 
vardır, tabii güzellikleri, maden sula
rı, ılıcaları vardır. Hele şehrimiz bol 
ve güzel ormanlariyle mühim bir tu
rizm merkezi olacaktır. 

Uludağdq film alınacak 
Zengin ve münbit ovaları su bas

kınlarından ve dolayısiyle köylüyü Bursa, (Hususi) Cumhuriyet 
felaketten kurtarıb saadete kavuşdu- Halk Partisi umumi merkezi tarafın
racak olan bu büyük eser; memleket- dan Uludağda aldırılacak olan filmin 
te başlanılmış olan büyük su sefer- hazırlıklarına başlanmıştır. Bursa 
berliğinin en yeni bir hamlesi ve dağcılık kulübü idare heyetinin de 
merhalesidir. Türk mühendisleri bu dahil bulunduğu bir heyet buradaki 
işin ve etüdlerinin tanzimine 937 ma- C. H. Partisi merkezinde toplanarak 
yısında başlamışlardı. filmin esaslarını tesbit etmiştir. Bu 

Asırlardan beri başı boş akan ve esaslara göre: filme istanbullU ve An
sık sık yatağını değiştirerek bu ova- karalı kayakçıların hareketleri ve yol
larda mühim zararlar yapan M. Ke- culukları da alınacaktır. Film sesli ve 
malpaşa deresini tabiatin tahribkar müzikli olacak, muhtelif yerlerde dağ 
pençesinden kurtarıb insan kudreti- şarkıları dört ses üzerine söylenecek
nin nüfuzu altına sokmaya çalışan tir. Filmin büyük bir kısmı Uludağda 
mühendislerimizden dinledim. Köy. çekilecektir. Burada teknik kayışlar, 

iuıı.-..n;:;:::...ı.. .. .,,._~-uuc~ciOii~ ..... -ij<._......,~.,~&'1. .. _,,ı; ._y ıar ve 

Diyarbakır Halkevinde 

- Buralarını sizin, gibi kırk sene· 
den beri kaç defa ölçüb biçtiler ama 
bir şey yapmadılar !... Dedikleri za. 
ınan eski devrin ihmalkar idaresini 
hatırlıyarak içlerinin sızladığını ve 

hakikaten bir kaç defa ele ahnıb bı
rakılan bu işin başarılışınm cumhuri
yet devrine nasib oluşu halk üzerin
de çok derin bir minnet duygusu u
yandırmış bulunduğunu söylediler. 

zerve inişleri ayrı ayrı gruplar halin
de filme alınacaktır. Kurban bayramı
nın en kalabalık günlerinde alınacak 
olan bu film için diğer hazırlıkların 

ikmaline çalışılmaktadır. 

Aydında cezaevi 

Köylüler arasında türkçe 
ve yurtbilgisi müsabakalan 

Müsabakalar1 köy 
çocukları kazanıyorlar 
Diyarbakır, (Hususi Muhabirimiz

den) - Diyarbakır Halkevi ülkülü ve 
şuurlu çalışmalarına devam etmekte
dir. Halkevimiz bilhassa köycülük iş
lerine çok önem vermektedir. Bu yıl 
Diyarbakır merkezine S saat mesafe
deki (Telalo) köyünde güzel bir köy 
okuma odası yapılmıştır. Bembeyaz 
ve muntazam okuma odası, Büyük 
Şefin büstleri, fotoğrafları, haritalar 
ve tablolarla süslenmiştir. Bir hayli 
de kitab götürülmüştür. 

Köylülerden bir çavuş da köy eğit
meni sıfatiyle okuma odasına tayin 
edilmiştir. Bu eğitmen uzun kış gece
lerinde köylülere Halkevinin verdiği 
kitabları okumakta ve köy çocukla. 

rını okutmaktadır. Köylüler çoşkun 

bir ilgi ile okuma odasına koşuyorlar. 
Diyarbakır Halkevinin örnek çalış

malarından biri de dil ve yurd bilgi. 
si müsabakalarıdır. Dil müsabakasına 
okuyup yazma bilmeyen köylüler gi
rebiliyorlar. Yurd bilgisi müsabaka
sına da okuma yazma bilen köylüler 
kabul ediliyor. Ve bu müsabaka her 
yıl tekrar ediliyor. Kazananlara veri
len mükafat, köylü için esaslı ve ta
bii bir ihtiyaç olan çift aletiyle, çift 
öküzüdür. 

Her iki müsabakaya da vilayetin en 
ırak köylerinden iştirak ediyorlar. 
Dil müsabakasını kazananlar arasın
da birincilik daima küçükler tarafın

dan kazanılmaktadır. Binasının ve te
sisatının mükenunelliği, müzik kolu. 
nun konserleriyle halkın takdirini ka
zanan Diyarbakır Halkevi, halk kül
türünü yükseltmek için açtığı ana 
yollarda muvaffakiyetli hamlelerle 
ilerliyor. - Usman Eti. 

ÇUKUROYADA 

1'arih diyarı Çukurova' da 

Gözlii kule harabelerinden 
bir siiıun .• 

Nazilli 
sulama 

ovasının 
• 

tesısatı 
Aydın, (Hususi) - Nazilli ovasını 

sulamak üzere Horsunlu'da açılan ka
nalın uzatılmasına başlanmıştı. Ame
liye Nazillinin bir mahallesi olan Ars
lanlı köyüne kadar getirilmiştir. Ya
kında sifonları takılacak önümüzdeki 
yıl Nazilli ovası bu kanaldan sulana
caktır. 

Bu muazzam işin ayrıca bu havali
ye temin edeceği büyük bir fayda
dan bahsedeyim : Karacabey havali. 
sini doğrudan doğruya denizle bir
leştirmeye imkan veren (boğaz) yo. 
!unun taranması suretiyle her türlü 
mahsulün İstanbula sevk ve ihracı da 
kabil olacaktır. Devlete milyonlarca 
liraya mal olacak ve fakat bu muhite 
büyük bir saadet, emniyet ve refah 
verecek olan bu işin halkta doğurdu
ğu sevinç sonsuzdur. - Musa Ataş 

Aydın, (Husu:;ı) -Şehrimizde yap
tırılacak beş yüz kişilik modern ceza
evinin inşası artırmaya çıkarılmıştır. 
Ceza evinin keşif bedeli 82 bin küsür 
liradır. 

Hazirana kadar 20 bin liralık kısmı 
tamamlanacak hepsi 938 mali yılında 
bitirilecektir. 

Aydın' da okuma evi 
Aydın, ~Hususi) - Aydın Cuma 

mahallesi parti ocak yönkurulu, ocak 
kurağmda bir okuma evi açmıştır. O
cak heyeti, kendi büdcesinden kömür 
alarak mahalledeki 30 yoksula nüfus
ları nisbetinde dağıtmıştır. Ocak ku
rağında bir de okuma kursu açılmış
tır. 

Yozgatta, köy
lerin kalkınma

sı için beş yıl
lık bir program 
hazırlanmıştır . 
Bu kalkınmayı 

tahakkuk ettir
mek için, vila
yetin bütün 
kaymakam ve 
nahiye müdür. 
leri Vali Feyzi 
Gürelin reisliği 

altında bir top
lantı yapmıştır. 

Resimlerde, bu 
toplantıya aid 
iki intiba gö
rünmektedir. 

Yozgatta köy kalkınmas• 

3. 2 - 1938 

!' ............ ;;~;;;~;~· .. ·~;;~·~~· .. ··~~~;;;~;;~~ ............. , 
............................................................................................................ 

Avukat ücretlerinin 
tayininde esas nedir? 

Ücret1 muhtelif memleketlerde· 

sabit1 mütehavvil yeya nisbidir 
-3-

Avukatlık, bundan başka, ticari bir l va masraflarının ancak cüzi bir kısmı· 
firma §eklini arzeder ki bir çok ortak- na tekabül eder (ve umumiyetle dava· 
lar çalışma hasılatını aralarında tak- yı kaybeden tarafa yükletilir); diğer 
sim ederler; lngilterede (solicitor)- kısmını ise, müvekkilin usulüne göre 
lar Amerikada (lawyer)ler, İsviçre- imza etmiş olduğu mukavelede yazılı 
nin fransız kantonlarında ve Dani- olan ücreti vekaleti teşkil eder. Ame· 
marka ve Çekoslovakyada bir çok a- rikada, Brezilyada ve Meksikada 
vukatlar müştereken bir büro işletir- böyledir; salahiyetini avukata terke· 
ler. Bu son kısım memleketlerde bu den müvekkil müddeabihin yüzde orı. 
mükellefiyetler birer mükellefiyet o- yirmi, veya otuzunu müdafiine terke· 
!arak değil daha ziyade ticari birer deceğini teahhüd eder. (Brezilyada 
sermaye mahiyetinde satılırlar. Bura- umumiyetle, dava sulh edilmişse yüz· 
da avukatın şahsiyeti bile kaybolmak- de on, mahkemeye intikal etmişse 
tadır, ve bu firmanın kıymeti, Anglo- yüzde yirmidir. Ahkamı şahsiye dava· 
sakson memleketlerinin vasfı mümey- larında ve para ile kıymeti tayin edi• 
yizini teşkil eder. lemiY,l!n davalarda fiyat maktudur). 

Avukatlar arasındaki bu şekil işti- Ve eğer müvekkil şifahi akidle tes· 
rak (ve bunun neticesi olan ihtisas) bit edilmiş olan fiyata itiraz ederse, 
meseleleri dünyanın büyük şehirleri· fiyatın takdiri için ehlivukufa müra• 
ne yayılmaktadır. Bu usul, Amerika- caat olunur. Dava kaybedildiği zaman 
da avukatlık mesleğinin icrasında ta- ücreti vekaleti tediye etmiyen müvek• 
bii bir şekil halini almıştır, ve Hol- kil aleyhine dava açılabihr: Brezil• 
lancla, İsviçre, Almanya, Avusturya, ya medeni kanununun 131() uncu mad
Çekoslovakya, Finlandiya ve Bulga- desinde: "Dava kazanılmamış olsa bi· 
ristanda çok taammüm etmiştir. Ma- le vekalet ücretine ve yapılan masraf• 
caristan, Ispanya, Arjantin ve Roman- lara ıstihkak kesbedilir) denilmekte• 
yada buna müsaade edilmiş olmasına dir. 
rağmen latin tesiratı bunun inkişafı- Adli müdafaalar üzerinde devletin 
na mani olduğu cihetle bu usul fazla murakabe icra etmediği ve bu işlerin 
revaç bulamıyor. hususi mukil;velelerin mevzuuna ithal 

Fakat Anglosakson tesirinin hakim edildiği memleketlerde bilhassa hu· 
olduğu yerlerde ve hatta menşeleri la- kuk davalarında adli müzaharet mev• 
tin olan Brezilya ve Meksika gibi a- cud değildir; bu cümleden olmak ü· 
merikan nüfuzunun hakim olduğu ~ere İngilterede adli miizaharet yok· 
memleketlerde bile avukatlık mesle- t..ır, adlıye harçları devlet tarafından 
ğine ticari bir veçhe verilmiştir, ve avans verilebilir, fakat hususi bir te• 
ihtisaslaşma işi de bir kaide halini al- ~ekkfüün azası olan ve tamamen ser· 
ml';ıtır: Bu cümleden olarak Brezilya- bst bulunan (barri:;ter) en aşağı bir 
da bir kzsım avukatlar müda!aı:ıl:ırda ingili" lir:ıo a >&on~ ..ı.~..ı ........... ı..ı...:me• 
bulunmaksızın .münhasıran Ia.yiha ve ye çıkmaz; Berezilya ve Amerikada 
takrir yazarlar, bir kısmı da bazı ka- adli mü:zaharet tamamen meçhuldür, 
zai mevadda fili bir imtiyaz elde et- adliye harçları umumiyetle çok azdır 
mişlerdir. Mesela askeri mahkemele- ve: herkesin ihtiyar edebileceği bir de
re, münhasıran bazı avukatlar kabul recededir. (tescile tabi nisbi haklar i
edilmektedir. çin harç yoktur, harbten sonra borçlar 

Fransada avukatlık mesleğine atfe- tezyid edilmemişlerdir. ) Artık bu da 
dilen mesleki ve ;ı;ati vaaı dolayuıi:v- olmadıı;ı;ı takdirde CJlAOn ~r av.ukat-
., avukatlığın başka feylerle içtımai tan sartınazar etmektir. Brezilyilda 

caiz değildir, halbuki, avukatları tuh- bin franktan aşağı işlerde avukat tut
sath birer teknisyen vaziyetinde bu- mamak mümkü•dür. Çünkü bu fazla 
lunduran diğer memleketlerde bu ha- zahmete değmez. 
le tesadüf edilmez, ve bu hal onlara Bundan başka, her yerde kanunlar 
çok tuhaf görünür. adli müzaharete yer vermişlerdir, ka-

İsviçrede bir avukatın, mesela bir nunlarm bunu yapmadığı yerlerde ba
şirkete müdür olmaktan men edilme- rolar ve avukatların hususi te~ekkül· 
si demek avukatlığını kaybetmesi de- leri bu mükelleffiyeti kabul etmeyi 
mektir. (Bale şehrinin iki büyük ban- şeref addetmişlerdir. Bununla bera
kasının başında bulunanlar avukattır- ber kayda şayandır ki, bu içtimai va· 
lar.) zifenin ifası avukatlar topluluğunun 

Ve merkezi ve şimali Avrupa mem- bütün azlarına aynı surette terettüp 
leketlerinin hepsinde avukatlar, hu- eder. Romanya, Belçika ve Fransa, 
kuk müşaviri sıfatiyle, sınai veya ma- adli müzaharetin stajyerlere inhisar 
li müesseselerin idare meclislerinde ettirildiği yegane memleketlerdir. 
muntazam mevki almaktadırlar. Şüp- Baronun bütün azaları buna tabidir
hesiz, mesleki teşkilatı kanunla tan- ler, ve İspanyada olduğu gibi avukat, 
zim edilmemiş olan memleketlerden genç sekreterine bu işi her ne kadar 
bahsetmiyorum; mesela Amerikada a- tevdi edebilirse de ona oldukça mü
vukatlardan sigorta mümessilleri var- him bir ücret vermeğe mecburdur ki 
dır, Brezilyada gazete müdürlüğü bu ücret adli müzaharet bürosuna ya
veya muhbirliği yapan avukatlar var- tırılır. 

dır. Bununla beraber her tarafta ve hatta 
Cumhuriyetten sonra bilhassa libe- Rusyada bile hakikaten fakir olanla. 

ralleşen Portekizde avukatlar, şahsi un harçlardan tamamiyle muafiyetle
sıfat ve meziyetlerine başka bir mahi- rine münhasır kısmi bir adli müzaha
yet vermemek şartiyle, isim ve adres- ret ihdas edilmek çaresi aranılmakta· 
lerini gazetlerde ilan ettirebilirler ve dır. Nisbeten fakir olanlar ise kudret· 
hatta, isterlerse mahkemede ayağa lerine göre bir para verirler ve bu pa
kal)cmadan müdafaalarını da yapabi- ralar ya avukatlar topluluğu kasasına 
lirler ki sıcak bir memleket için pek yatırılır ve yahud müdafaayı yapmış 
de uzağa atılacakbir şey değildir; a- cılan avukatlara ücret olarak verilir. 
dap ve nezaket hususunda fedakar~ı~ 1926 tarihinden beri ltalyada tatbik 
yapmalarına mukabil istirahatlerını edilen usule göre davayı kazanmış o
temin etmiş olurlar. lan ve masraflarının en aşağı altı mis-
Avukatlığa bahşedilen imtiyaz ve lini elde etmiş olan müzaharete nail 

inhisarın bir (trust) şekline inkılab et kimse, bu paradan hazinenin harçları
tirilmemesi için alınması lazım gelen nı ve avukatın ücretini tamamen öde
mukabil tedbir (tarife esası) dır · ıneye mecburdur. Avukatlar fransız 

Avukat yazihaneleri adeta bir (of- (Avoue)lerini andırmakta olan bazı 
fice ministeriel) haline getirilmiş o· memleketler istisna edildiği takdirde, 
lan Almanya ve Hollanda gibi memle- denilebilir ki, dünyanın her tarafında 
ketleröe bu usul tatbik edilmektedir vekalet ücretleri avukatla müvekkil 
ki, adli harç ve masraflar bu yaziha- arasında serbestçe tayin edilir. 
nelerin geçim ve idarelerini temin e- Fakat bilhassa arz ve taleb kanunu
debilecek derecededir. Tıpkı Fransa- nun tam manasiyle tesirini göstere
daki (Avoue)ler gibi, bu memleket- mediği ve avukatların haiz oldukları 
lerde de müdafiin masrafları sabit ta- imtiyaz ve inhisarı suiistimal edebile
rife esasına göre tayin edilir ve kay- cı;"kleri şehirlerde, kanunlar ve tea
beden tarafa tahmil olunur; müdafaa nıüller, ya vekalet ücretlerini tahdid 
tamamen usule müteallik bir muame- etmek suretiyle (Japonya avukatlar 
le olduğu cihetle müdafaa ücreti, iş- birliği, müddeabihin yüzde ellisini te
lerin mahiyetine göre, tarife ile tes- cavüz edecek derecede masraf ve üc
bit edilmiştir. Fakat buna rağmen mü- reti vekalet alınmasını azalarına men 
dafaanm arzettiği hususi mahiyetin etmiştir) ve yahud tahaddüs edecek 
bir neticesi olmak üzere, eğer muay- ihtilafların halli için hakimleri, avu· 
yen olan iş, normalin fevkinde hususi katları, müvekkilleri bir tarife ile 
mesaiyi icab ettirmişse avukat ücret- takyit etmek suretiyle bu suiistimal· 
lerinin tayininde bu cihetin hesaba lerin önüne geçmektedirler. 
katılacağı tarifede sarahatle zikredil- (Sonu var) 
miştir (Avusturya tarifesi). 

Buna mukabil, meslek teşkilatı bu
lunmıyan memleketlerde müdafaa 
hakkı herkese tanınmıştır, bunun ne
ticesi olarak, ücretlerin tesbiti husu
sunda tam bir serbesti vardır. 

Hakiki manada adliye harçları, da-

Y arm göklerden gelebilecek 
ölüme binlerce kurban verme
mek için kurbanlarımızı hava 
kurumuna bağı§lıyalnn. 



f lkirler r tavsiyeler 
ve ... nasihati ar 

.. ı ya.,,,mag-a 
Kuşlar gene kara gu~. er.. r: 

başlıyacaklar. Çünku tuylerı mo. 
da oluyor. Deve kuşundan .tutun 
da horoz tüylerine kadar, bır çok 
ku~lar şapkaları, topları .sü~lemkelk 
. . b. malzeme yetıştırme e 
ıçın ıze . k 
meşgul. Fakat bu tüylerın d.e .ço 
şık durduklarını itiraf etmelıyız. 

• Koyu renk bir roba malik olmak, 
fena bir şey değildir. Fakat koyu_ 
renk insana kasvet verir. Ha/bu kı 
gama, kasavete pek yüzüm~z yok 
(öyle değil mi?). Böyle bır robu 
••açmak" için bir çok usuller var
dır, mesela : Göz alıcı renkte, 
geniş bir kemer ve aynı renkte ku
maıtan bir yaka .... 

Eski günlerin b' dantelli, kurdele
li fistolu iç çamaşırları tekrar 
m~da olacak mı? Pariste büyük 
bir mağaza, yeni IT~~elle~ <;:kar
mış ve bunlar çok guzelmış dıyor· 
lar. ''Yaşıyan görür" de derler ya ... • Çok genç bir kız için beyazdan daha 
münasib bir renk tasavvur oluna
bilir mi? Muslinden yapılmış. u
zun ve kloş etekli, belinden fıya~
golu bir kemerle tutturulmuş bır 
balo robu, bir genç kız için en 
münasib kıy af ettir ... • Kadife insana hem yakışır, hem de 
sevile sevile giyilir. Fasonu pek 
çapraşık değildir. Dar, h~ifçe 
drape kol/u yekpare, uzun bır ka. 
dile rop, bilhassa açık r~nk ~a?
telden büyücek bir yaka ıle gıyıl
diği zaman, çok hoş durur . • Ekose'nin ilk baharda gene moda o-
lacatınr söylemiıtik. Bu kumaşı 
bilhassa jaketler için kul/anın ve 
ekoseden yapılmış bir etekliğin 
aizi çok şişman göstereceğini u. 
nutmayı.a. • Drapeler için de ayn~ şeyi .~~~!iye~i-
Jiris. Bunlar belı ve gogsu agır 

gösterir. ve ancak yakada iyi du· 
..,ı.,_ 

'içinde kaynar $U~eya çay bulunan 
i~riği, . bat ti . altlna bez koyarak 
bıle, cıll/r bır masa üstüne bırak
mayınız .. En iyisi bunu bir tepsiye 
koymaktır. • Evinizde davetJiler bulunduğu zaman, 

bunlar bardaklarını ekseriya ci
/ilı tahtanın üzerine koyarlar. 
Ertesi gün tahtanın üzerinde 
yuvarlak lekeler hası~ ?lduğunu 

örürsünüz. Bunun ıçın kızma-
g - b 1 -ğa, söylenmege. b a~ ıyaca1gın1ız de aşağıdakı asıt usu le e
yer ! kolayca çıkarabilirsiniz: 
kelerı . · · .. . inde ince tuzu ıyıce erıt-

Petro/un ıç bit pamuğu buna 
tikten sonra, d 

1 ke çıkıncaya ka ar ya
batırıp e 

....... - -- -., .. ,.. 
Yünden, kolsuz 

erkek yeleği 
Ağabeyiniz veya hocanız soğuk 

,ünlercl• bu lıouuz yiin yeleii 6İY- ' 
m•kt•n pil laa,lonocalıtır. Orttt 
boylu bir •rk•k için bu yelek 300 
gram yiincl•n çıkar. ~ü_nü. t~rcihaw 
koyu bir renkten aeçebılıraınız. 

• 

Her zaman moda 

olan bir kumaş 

Ekose 
Eko•e kumaşlardan bir türlü 

bıkmıyoruz ve her mev•imde 
bunların yeni de•enlerinin çıkı
•ını zevkle karşılıyoruz. Eko•e 
kumaştan yapılmış bir eteklik 
hem çok pratiktir, hem de, çe
şidli buluzlarla, de;iişik birer kı
ya/et edinmenize imkan verir. 
Sonra, etekliği eskiyen tayyör
lerinizin caketlerini kullanmak 
imkanını da, gene eko•e kumQf
tan bir eteklik yapmak mretiyle 
bulabil i'8iniz. 

Çoraplar1n renkleri 
Gittikçe koyu renkli çoraplar moda 

olmağa başlıyor. Uciverd, çok koyu 
yeşil, hatta siyah renkte çorab giyen 
bayanlara rastladığımız oluyor. Fakat 
renk ne olursa olsun, daima gayet ince 
çoraplar modadır. 

Sitenin f aydısı ve... ıır1rlar1 
Saten çok güzel bir kumaftır. 

tır. Fakat bunu bilhassa ince yapı
lı, yani. ulak telek bayanlar gi')>me· 
lidir. Etine dolgun bayanların kal
çalarını göğüslerini ue Jiğer yerleri
ni •aten daha çok "mübalagalandı
rır.'' ! 

Bu çok giizcl ve çok orijinal kı~ Irk kiirk manto, Hombay kuzu· 
su derisinden yapılmıştır. Kollarda, yakada, cchlerde ince 

deriden zarif garnitürler vardır 

Giymesini bi lmedikten sonra 

K ürkün olmuş ? 
aç para eder • 

Kürk manto, iskarpin gibi, f8pka gibi sık sık satın alınan bir ıey d& 
ğildir. Kocanız bu yüzden epey masrafa gireceğine göre, kürkünüzil 
seçerken dikkatli hareket etmeniz münasib olur. Giymesini bilmedik· 
ten sonra, kürk manto sadibi olmak neye yarar~ 

Camasırlarımı 
bozmaktan 

korkuyorum ... 

... Demeylı .ı .. yıkımıyı, 

lll •JI llMI• 

Önce, evinizdeki boy aynasmm 
önünde kendinizi şöyle bir tartın 
(iyi giyinmesini seven her bayanın 
bir boy aynası olmalıdır) : Şiıman 
veya zayı~ esmer veya sanşın olu· 
!JUnu2'a göre, alacağınız kürkün 
rengini ve biçimini kolayca tasar
layabilirsiniz . 

Size bir kaç fikir vereyim ı 
Esmerler her renk kürkü çekin· 

meden giyebilirler. Sarışınlar ve 
beyaz tenliler için iş değişir. 

~;~~=~~ek için rahat bi';"kö;~ ... I BİR BRİYANTİN ·REÇETESİ 

Çamaşırlara, hele giymesinden çok 
haz duyduğumuz,tatlı renklerde ipek 
çama,ırlara, çok büyük itina göster
mek lbımdır. 

Pötigri, yaşlı bayanların kürkü· 
dür. Genç, narin yapılı bir bayan bu 
kürkü giyerse vaktinden önce ihti
yarlamış hissini verir. 

yor. I 
bib>İilı maara -

Vaktiniz müaaiJae, J' . de ellİ• 
lara girmeden lıen ınıs 

• _ J ~ l bir ltÖf8 yapabilirai-
nı~e guu . • 

. E k 'tl kalma bır paravana nrz • ı en J • 
11
• haylı lıolaylQftı cıe· 

nrz uaraa, . b. L 
L.! Güul renlılı ır ııırumQf meHur• • • • J 
· nnrauananın ıcuuını u• 

HÇUI ve ,,-
ayni renkte boyatın. 

Bu paral)alla)'I lon olarak ~~ilanı!' 
.. .. de Ji11anı ,,-rleıtırın. Dı-
onun• .1 .,.ya 
uanın ya.atıkları açılı )'Cf' . .. . 

k 
marolıenden olabılecewı 

ırmısı b'l' Bir 'b' kumıtan da ola ı ır. • 
gı ı, . .. celr 
iki alçak maaa, zıyayı ause . 

. b · kurn•Hın zenwın beyaz bır a a1ur, : L 

l · h ...nJerinı• UIJllC' 
renk en em •- b" k 

J • tam ır on. 
verecek, hem cıe ~ 
lor temin edecektır. 

Bazı aaç kuafürleri, kadmlarm 
da briyantin kullanmalarını icabet
tirir. Fakat İyi bir briyantinin yal
nız aaçları güzellettirmesi değil, 
kuvvetlendirmesi de li.znndır. 
Ap.ğıda ıize bir briyantin reçe

tesi veriyoruz. Bu briyantini hatta 
küçük çocuklar için bile tehlikesiz
ce kullanabilirsiniz : 

Hint yağı 40 gr. 
Teinture de Quinquina 25 ,, 

............................ 
Güzel 

bir 

şapka 

modeli 

S i y a la antilop 
fötrden bir şap. 
ka • Kenarları 
mavi , kırmızı , 
yqil ve beyaz 
kadile ve İpekli 
parlak lıumQf -
tan yapJmış bir 
kordonla ıüılü
:lür. 

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

Extrait de Jaımin 
E11ence de bergamote 
Alcool a 90 / O 

* 

25 ,, 
2 ,, 

400 ,, 

Saçlarınız kuru, , yani yağıız iae, 
bunları dökmeden yıkamak için iyi 
bir usul : 

Önce saçlarınızı gliserin, badem 
yağı veya hint yağiyle yağlayıp on
dan sonra batınızı yıkaym .. 

Bunları önce sabunlu ılık su ile 
çitilemeden yıkamalı, sonra da bir 
kaç defa temiz ıudan g~irmeli. 

Son defa sudan geçirirken de, bu 
suya bir katık ıirke koymak faydalı 
olur. 

Eğer çamaşırlar beyaz ipekliden i
se, ıuya ilave edeceğiniz bir kaç dam
la oksijenli ıu, bunları yeni gibi gös· 
terir. 
Bunların üzerindeki suyun süzülme

sini bekledikten aonra, temiz bir be
zin içine koyup bekleyiniz. Tamamen 
kurumalarına meydan vermeden, ya
ni nemli iken de ütüleyiniz. 

Üzerinde ütüyü yaptığınız masa, 
veya tahtanın da bembeyaz bir bezle 
örtülü olmasına dikkat ediniz. En u
fak bir leke bazı büyük bir felakete 
ıebeb olur 1 

Her parçayı önce tersinden ve çok 
kızgın olmıyan bir ütü ile ütüleyin. 
Biyelere, dikişlere dikakt edin. Be
ceriksiz bir ütü "darbesi" dikitleri 
sökebilir. 
Eğer Kombinezonlarınızın göğüs. 

leri sutyengorj biçiminde ise, bunları 
ütülerken, göğıün biçimini ütü ile 
vermeği ihmal etmeyin. 

Ütü bittikten aonra çamaıpırları he
men dolaba yerle,tirmeyin. Üzerle. 
rindeki nemin tamamen kaybolması 
için, bunları bir mtidd~ açıkta bıra· 
kın. 

Böyle yaparsanız hem temiz ve gü
zel, hem de uzun ömürlü çamaşırlara 
sahip olursunuz. 

Ütünüzün paılanmamuına da bil
haaaa dikkat edin. Kullanmadan önce 
alt kıammı kuru ve yünlü bir bezle 
iyice temizleyin ve bozulmadan mu
hafaza için de ütüyü mumlu kağıda 

.. aarıg öyle 1aklavm. 

Sarışınlar ve beyaz tenli bayan .. 
lar, siyahı veya koyu rengi tercih 
etmelidirler. 

Şehirde giymek için, bu sene si· 
yah astrakan çok modadır. Bu kür· 
kün birçok meziyetleri vardır. Bir 
kere giymesi kolaydır. Sonra insanı 
genç gösterir ve nihayet her şekilde 
dikilebilir. Uzun bir manto veya 
kısa bir jaket de astrakandan ya
pıldığı zaman aynı zarifliği muha· 
faza eder. 

Ayak bilekleri ince, göğüsleri vo 
kalçaları dolgun bayanlar kısa, ya
ni jaket veya truakar biçimi kürk 
giymemelidir. Bu biçimleri zayıf 
boylu bayanlar için tavsiye edece· 
ğim. Şişman bayanlar da uzun tüy· 
lü kürklerden sakınmalı, pulen ve 
ona benzer kısa tüylü kürkleri ter· 
cih etmelidir. 
Şişman bayanlar, yaşlarının iler· 

leınesi dolayısiyle vücudlarının sup
lesini ka) betmiş olmasını, kürkleri· 
nin kupiyle telafi edebilirler. Bu 
takdirde bol raglan bir kup tavsi• 
yeye şayandır. 

Kürk giyilince dikkat edilecek 
bir nokta da, makyaj meselesidir. 
Umumiyetle kürkler bakanlarda 
"sıcak" bir tesir yaptıkları için mak
yajı, bu "sıcaklığı" telafi edecek 
şekilde tanzim etmek şarttır. 

Brünet "soğuk" kırmızı olmalı, 
göz kapakları · mor veya mavi bir 
tonle boyanmalı, pudra pek san ol
mamalıdır. Dudak ruju'nu en sert 
kırmızıdan seçmek iyi olur. - Ef. 
SER ABLA. 



Akdenizdeki korsanlık Celôl Bayarın nutukları 1 Kutuptaki sovyet ilim 
heyetlgeriahnacak Nyon anlaşmasına imza 

koyan devletlerle tekrar 
konuşulması muhtemel 

11 Millet Şefini seviyor 11 
11 
Şef milletini seviyor 11 

Kalbler birleı miıtir 
. 

Çadırın üzerinde bulunduğu buz 
parçası da çatlayıp yarllmağa basladı 

Moskova, 2 (A.A.) - Şimal deniz
yollan idaresi "Şimali kutup" istas
yonundan a,ağıdaki telgrafı almıştır: Londra, 2 (A.A.) - Hariciye nazın 

B. Eden bugün öğleden sonra avam 
kamarasında, Endymion ingiliz gemi
sinin torpillenmesi üzerine ingiliz 
hükümetinin, ne gibi bir hareket tarzı 
takib eyliyeceği hakkında sorulan 
muhtelif suallere cevab vererek Nyon 
anlaşması akidlerinden Fransa ve İ· 
talya hükümetleri mümessilleri ile gö
rüımeyi hatırlatmıt ve demittir ki: 

"- Avam kamarası, bu gibi hidise
lerin tekerrürünün önüne geçmek ü
zere ingiliz hükümetinin bu toplantı
da ileri sürülen teklifler hakkında i
zahat vermenin benim için bugün ka
bil olmadığını herhalde kabul ede
cektir. Batma hidisesi hakkında tam 
ve mufassal bir rapor alınması için 
bütün tedbirler ittihaz olunmuştur. 
Bu rapor üzerine, hükümet, bir ingi
liz ticaret gemisine tamamiyle haksız 
ve sebebai.z olarak yapılan hücumun 
meıulü bulunan makamlara karıı ya
pılan. hareketi kararlattıracaktır. 

Birçok mebuslar, ispanyol asilerine 
aid gemilerin müsaderesi gibi bir ta
kım misilleme hareketleri teklif eyle
mişlerdir. Bunlara kar9ı, B. Eden, bu· 
gün öileden sonraki konferans için 
bazı teklifler hazırlamış olduğunu ve 
bunlar hakkında 9imdilik bir şey ıöy
lememeii tercih eylediğini tekrar et
:ıni9tir. 

Muhalefet mebuslarından bir çoğu, 
italyan hükümetinin mesuliyeti key
fiyetini de ileri sürmüşlerdir. Mebus 
Marriaon, herkesin bildiği veçhile i· 
talyan hükümetinin general Frankoya 
parasız olarak sattığı ( 1) denizaltı ge
milerini takip etmek ve batırmak key
fiyetlerinin bahis mevzuu olacağı bir 
konferansa italyan hükümetinin davet 
edilmesi kadar acı ve gülüç bir şey 
ınevcud olmadığını,, bildirmiş ve bu 
aözler, muhalcf ct tarafından şiddetle 
alkı9lanmıştır. 

B. Eden, yalnız sabık amirallık bi
rinci lordu itçi partisinden Aleksan
derin sarih bir sualine cevab vermekle 
iktifa ~· AJ.lu·=der öaHnaU·d· 
ki görliFDeleri esnasında B. Eden'in İ
talyan hükilmeti tarafından Fran~oy~ 
torpido muhribi ve denizaltı gemılerı 
verildiği hakkındaki haberlerin doğ· 
ruluğu hakkında malfunat alıp almıya
cağını sormuttur. B. Eden, buna ceva
ben demiştir ki: 

"-Bunun önümüzdeki mesele ile 
cidden hiç bir alakası yoktur. Ben bir 
denizaltı gemisinin bahis mevzuu ol· 
duğu muayyen bir hidiseyi müzakere 
edeceğim. Buıün öğleden sonraki top· 
lantı bu bidisc ile 4llakadar olarak ya· 
pılmaktadır. · 

Eden' in it.al yan ve /ran11:1 
elçileriyle mülakatı 

Londra, 2 (A.A.) - Royter bildiri
yor: Fransa ve İtalya büyük elçileri, 
bugün öğleden sonra hariciye nezare
tinde B. Eden ile bir saat süren bir 
görüşmede bulunmuştur. B. Eden iki 
devlet büyük elçilerine, korsanlığa 
kartı derin bir alika ile devriye siste
minin takviyesine matuf bazı teklif
lerde bulunmuı ve iki büyük elçi, bu 
teklifleri hükümetlerine bildirmeyi 
kabul eylemişlerdir. 

Diğer akid devletlerle de 
müzakere muhtemel 

Londra, 2 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: BB. Eden, Korbin, 
Grandi arasındaki görüşmeler 
neticeı;inde, N yon anlaşması

mn diğer akitleri ile de müza -
kerelere giri~ilmesi muhtemel
dir. 
Sanıldığına göre, B. Edenin teklif

lerini, B. Korbin ve Grandi derhal hU
kUmetlerine bildirmişlerdir. Hücumu 
yapan denizaltı gemisinin hüviyeti 
teıbit edilince, konanlığa kar9ı dev
diye sistemini idame eden mesul üç 
devletin birlikte bir protesto yapma
ları muhtemeldir. 

Londradaki italyan mahfilleri, İ· 
talyanın Nyon anlaşmalarına sıkı su
rette bağlı kaldığını ve Akdenizde 
korsanlığın önüne geçmek için elin
den geleni yapmaya azmetmif bulu11-
duğunu bildirmektedir. 

Fransız noktai nazarı, devriye siste
minin milmkUn olduğu kadar müe11ir 
bir hale getirilmesi ve lüzumu takdi· 
rinde takviye olunması merkezinde
dir. 

İngiliz hükUmetine gelince, zaten 
daha timdiden devriyeyi takviye et· 
mit ve devriye ifini ıörmcktc olan 

gemilerin mikdarını ilk günlerdeki 
haddine çıkarmı9tır. 

lngili:. kruvcuörleri Valan
aiya' ya gittiler 

Cebelüttarık, 2 (A.A.) - İkinci 
kruvazör fil09u kumandanı Kontr ami
ral Calvert'in bindiği amiral gemisi o • 
lan ingiliz Southampton kruvazörü ile 
New Castle kruvazörü dün Valansiya
ya hareket etmişlerdir. 

Program mucibince bu gemiler bu· 
gün Palma • de • Majark'ı ziyaret ede • 
ceklerdi. Gemilerin Valansiyayı ziya. 
retleri hakkında resmi bir sebeb ıöste· 
rilmemiştir. 

Röyter ajansının öğrendiğine g8re, 
Valanaiya ikinci kruvazör filosunun 
kontrol bölgesi dahilinde bulunmakta
dır. 

lngiltere Akdeni:ldeki filoıunu 
kuvvetlendirecek 

Paris, 2 (A.A.)-Endymion vapu· 
runun batırılmasından ve İçanyada a
çık ıehirlerin bombardımanından bah· 
seden Epok gazetesi, İngilterenin İs • 
panya sularındaki filosunu kuvvetlen
dirmesi ve zarar ve ziyan istemesi muh
temel bulunduğunÜ yazıyor. 

(Başı 1. inci sayfada) 
ki kıymetini tebarüz ettirmek için bir 
noktaya dikkatinizi celbetmek iste
rim. Endüstride iyi mal çıkarmak için 
iyi iptidai madde lazımdır. Ancak bu 
sayededir ki, nefit eşya imal olunabi
lir. Türk tekstilı \llayatında şimdiye 
kadar memnun olunmıyacak mallar 
yapılmış ise bunun sebebi ipliklerin i
yi olmayışıdır. Merinos fabrikası bu 
noksanı ikmal edecektir. Bu fabrika
nın kurulma planları üzerinde çalıştı· 
ğımız zaman merinos yapağısını yarı 
mamul olarak hariçten getirmeyi dü
şünmüştük. Çünkü merinos bizde klfi 
mikdarda yetişmiyordu. Ve hala da 
böyledir. Ancak, endüstri politikamız· 
da müstahsile azami yardım prensipi· 
mizdir. Eğer bu ilk fikirde sebat et· 
mit olsaydık müstahsillerimiz çok zi
yan ederlerdi. Biz yılmadık, endife 
etmedik, fabrikayı yerli merinos esası 
üzerine kurduk. 

ta bunu tecavüz edenler vardır. Şu ka· 
dar ki, manevi hayatın bahtcttiği ıeref
te bu fabrikanın eriıilmez bir payesi 
vardır. ÇUnkU, onun adım Atamız ver· 
miştir. Ve açılma törenini de hu.zurla
riyle ıereflendirmiıtir. Şu halde haklı 
olarak diyebiliriz ki, emsaline nazaran 
bu en bahtiyandır. 

Vatandaılarım, 
Size takib etmekte olduğum\!% en

düstri politikamızın ana hatlarından 

bahsetmek isterdim. Fakat görüyorum 
ki, vaziyet ve hava bizden lutfunu im
sak etmektedir, Eğer vaktimiz müsaa
de etaeydi kapalı bir yerde sizinle da
ha açık ve daha uzun konupbilirdik. 

"l tubat sabahı saat 8 de, altı gün 
süren şiddetli bir fırtına neticesinde 
istuyonun bulunduğu buz kütlesi 
parçalanmıttır. Şimdi 300 metre bo
yunda ve 200 metre genişliğinde bir 
parça üzerinde bulunuyoruz. İki de
po ile teknik yedek edevat mağazasın
dan ayrıldık. Kıymetli olan her şeyi 
kurtarmağa muvaffak olduk. Şimdi 

çadırımızın bulunduğu yerde de ya
rıklar hasıl olmağa başlamıştır. 74,16 
derece şimal arzi ve 13,24 derece tulü 
garbideyiz.,, 

Korkunç fırtına yüzünden ... 
Tas ajansı muhabirinin mezkür de

nizyolları idaresinden aldığı malfuna
ta göre, son günlerde 'Groenland deni
zinde korkunç fırtınalar baş göster
miştir. Şidetli bir şimali şarki rüzgarı 
buz kütleleri arasında derin yarıklar 
açmış ve istasyonun bulunduğu buz 
kütlesini parçalamıştır. Yarıklar is
tasyonu şimdilik doğrudan doğruya 

~hdid etmemekle beraber Papanin ve 
arkada9larını geri almak işi tacil edil
miştir. 

Kurtarma güç olacak 
Bugün heyet reisi Şmid, Murmans

k'a hareket etmektedir. Taimur buz· 

Eko dö Pari gazetesi, harbın insani 
bir tekle sokulması hakkında Fransa 
ve İngiltere tarafından aarfedilen gay
retleri kaydettikten .onra Hendaye'de 
bUyUk elçiler arasında 1936 da yapılan 
görüşmelerin bu maksatla tekrar bat • 

Çünkü Bursadan Çanakkaleye ka • 
dar uzanan mıntakayı merinos nunta • 
kası olarak kabul etmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla, koyunculuğumuzun, bay· 
tarlarımııun bu büyük millet müessese
sine ve dolayısiyle memlekete ve milli 
endüstriye karşı mühim bir vazife ile 
mükellef olduklarını burada kendileri
ne hatırlatmak isterim. Bu vazife ay
nı .zamanda müstahsillerin kendi men • 
faatleri icabıdır. Eğer ümidim veçhile 
tilrk merinosu yetiştirirsek senevt iki 
milyon liralık mühim bir servet, harice 
akmaktan kurtarılmış olacaktır. Bunun 
iş hacmimize inzimamından hasıl ola
cak menfaat izahtan müstağnidir. Birin 
ci beş senelik endüstri pt'Ogramım.ızı 

tatbik sahasına koymak üzere yer yer 
fabrikalar vücude getirildi. Bunlann 
hesapları yapıldı, fakat merinos fabri
kası bunlann en bahtiyarıdır. Maddt 
kıymet itibariyle buna yaklapn ve hat· 

Ba Hler bUTaya gelirken Ata
türlt'ün )'Gllmda meulti almak ,.. 
rwlini ihr112 etmif baluna)'Ordum. 
Balı.ün~, milli mücadelenin lıa
ranlılı dellİTlm üurinde dolap· 
)'Of'da. O aralılı Bar•a bütün ua
tandGflariyle Atatürlı'ün )'Olana 
çılımlf baluna)'Of'da. Atatürk bun
ları gÖdererelt: "Bd Ba)'tıl', dedi 
bu pul memleltet .,. ba tem~ 
)'iirelıli laallı müteulilerin a)'Glı
ları altında bırdılabilir miydi ? 
Bu •Öaü •Öyliyen bü)'Ült Hal.UltG
rımı21 memlekete relah getirecek 
eNrleri açmalı için yola çılımıı 
bulanlll)IOrdu. Bizzat o, re/altın. 
maddi i211eri üurinde idi. Şelare 
geldik. S~in, candan tualaürleri
niu ıalaid oldum. SWrı ba )'iilr•elt 
duypların121dan lıurtancını~a 

kartı gÖ•terdiiin~ ba minnet ue 
fÜlıran coılıanlultların121dan aldı
lun la..,,.canın te•İrİ altında lıala
ralı laepinm göa )'Gflanmla H· 

lamladun. Ve f11 neticeye uardım: 
"- Kalbler birlepnİftİr, millet 
Şefini •euİ)'Or, Şef, milletini HUi
)'Or. Bu •euwililer için •aadetler 
clU.rim.,, 

kıran gemisi de tayyareleri yüklemif, 
harekete hazır bulunmaktadır. Buz Sovyet ilim heyetinin bulunduğu 

ıimal kutbu b6lgesini g~sterir harita 
lıyacafım bildirmektedir. 

Hava bombardımanlanna 
nihayet vermek için 

te§ebbüsler 

kütlesinin kırılmıt olması, Papanin ve 
arkada 9 la r ın ın kurtarılmasını biraz 
mütkül kılacaktır. Çünkü tayyareler 
iıtaayonun bulunduğu parça üzerine i
nebilecek müsaid bir yer bulamıyacak
lardır. Eğer buzlar dağınık kalırlarsa 
Taimur buzkıran gemisi istasyona ya· 
naşabilir. 

Paris, 2 (A.A.) - B. Şotan beya
natta bulunarak İspanyadaki hava se. 
ferlerinin uyandırmakta olduğu he. 
yecandan bahaetmiştir. Mumaileyh 
demif tir ki: Rüzgar deği§irıe 

"- Bu hava seferleri, yalnız as- y d d 1 
keri hedeflere müteveccih bulunmu- ur a Stanbulda karayel Fakat rüzgir değişir de buzlar tek-
yor, müdafaa vasıtalarından mahrum rar sıkışıraa Papanin grupu tayyare-
bulunan sivil ispanyol halkını da is- lerin inebil ceji. ... _ ... _ ·· · _. · · "'":'"'-'!~ 
~ ....,,._ , R• ••• ıa...,. •, ~t~ı'lf!!~~~...,...._~,...~""""~-F ~f=-ı~~~~ ;;.~~~·~~~~~~,_,l y geçe r er. Keza tayyarelerın bu 
bundan önce Sa1amanka hu'"kilmetı" de stanbu1, 2 (Telefonla) - Son Io- . . k 1 . .. grupa yakın d1ğer bır buz üt esı u-
aynı ve""'ile hareket ettiği takdirde dostan eonra rüzgar dönmilt ve şid. 

~ k ı d li bi ka 1 f ba 1 zerine inerek kauçuk kayıklarla mü-
ber türlü intikam hava seferlerinden o·. p r u·. e r et r raye ırtınuı ' amıştır. 

Hava d bu ~'·d v nakale tesis etmeleri de mümkündür. vaz geçmeğe hazır olduğunu beyan a r - en epeyce aogumWJ· 
etmittir. Fransa hükümeti, bu gibi tur. Fırtına bilhassa Karadenizde tid- Her halde grup adımın büyük tecrU-
me.zalime nihayet verecek bir itilif Yurdun muhtelif yerlerinde gelit detlidir. KUçUk ıemiler boğazdan çı- heleri, bunların en müsaid şartlar al-
vücuda getirilmesi için elinden gele- ka. "l&dıkları için BUyUkderede bekli- tında ikametlerini temin edebilecekle· 

ve giditi tehlikeye koyacak şekilde 1 p 1 l- • d' k ni yapmağı bir vazife addeder. Bay yor ar. Olta vapur arı uıe 91m ıli ri ümidini vermektedir. Yerlerini de-
Delbos, diğer devletlerin bu bahta iş- harap bir hale gelen ah91p köprüle. seferlere devam edebiliyorlar. ği9tirdikleri takdirde telsiz muhabera· 
birliğinde bulunmalarını temin için rin betonarme olarak yeniden yapıl- tının bir müddet kesilmesi beklcnebi· 

Egede sel 

şimdiden müzakerata girişmiş bulun- masına devam edilmektedir. L f k lir. 
maktadır.,, Maraş vilayeti dahilinde Maraı • Ta.ıs yolsuzıuıu 1 ınunünün 

Eloğlu ve Marq • Kayseri yolları ü- 1 1 • 
zerinde 111, 42, 28, 22 metre açıklığın- ~·r~eves ne a rmıyor Küçük Dış Haberler 

~~~~----------------------

Boğaziçinde bir 

lise açılacak 
İstanbul, 2 (Telefonla) - İstanbul 

maarif müdilrü Boğa.ziçine giderek ye
ni açılacak okullar için tetkiklerde bu· 
lundu. Gelecek sene Yalta liınamnda 
bulunan bir yalıda bir lise açılacaktır. 

Bu sene de ilk defa olarak köy çoc:uk
'-- j;ia ~~~u~r~· ~ ....... ~'-

1 tanbnlda be ediye ve mebus 
seçimleri için yeni bir sUtem 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Belediye 

ve mebus seçimlerinde kolaylık olmak:. 
üzere, lstanbulda nümune olarak yeni 
bir sistem tatbik edilecektir. Mahalle 
mümessilleri her ailenin, soyadı esası· 
na göre, kartonlanm yapacaklar, bu 
kartonlarda nüfus vaziyeti teıbit olu• 
nacak ve doğum, ölüm, evlenme vaka • 
ları günü gününe yazılı bulunacaktır. 

İstanbulda bu sistemin tatbikinin fay
da verdiği görülürse bu, diğer viliyet• 
lerde de tatbik edilecektir. 

( BaJı l. iaci sayfada ) 

etraflı maUlmat alınamamııtır. 
Bütün köyler arasında münakale 

durmuştur. 

daki Aksu, Alikaya, Suçatı, Tekir 
köprüleriyle Samsun viliyetinde Ter· 
me • Ünye yolu üzerinde 90 metre 
açıklığındaki Akçay, Kayseri villye· 
tinde Kayseri • Ürgüp yolu üzerinde 
51 metre açıklığındaki Ürgüp ve Si
nop vilayetinde Sinop • Ayancık yo
lu üzerinde 50 metre açıklığındaki 
Karasu köprüleri nafıa vekaletince 
müteahhidlerine ihale edilmiştir. Bun 
!ardan Maraş vilayetindeki Aksu, 
Alikaya, Suçatı, Tekir köprülerinin 
ihale bedeli (206 - 951) Samsun vi
layetindeki Akçay köprüsünün 60.024 
Kayseri vilayetindeki Ürgüp köprü. 
sünün 35.964 ve Sinop vilayetindeki 
Karasu köprüslinün de 47.520 liradır. 

latanbul, 2 (Telefonla) - Suçlula
nmn aayı11 altmıp bulan Takas yoPauz
luğu dav&aına buıUn üçüncü ceza mah
kemesinde devam edildi. Mahkeme su
çun mahiyetine, nevine ve işlendiği ta
rihe göre, af kanununun çerçevesine 
girmediğine karar vermittir. Mahkeme 
dosyalan, addan Suadın naibliği altın
da bir ehlivukufa tetkik ettirilecektir. 

X Amsterdam - Hollanda veliahtı , 
Prenses Juliana'mn kızına buıUn Beat
rix Vilhelmina Armcard adlan veril
mittir. 

lstanbul borsası 
2 - 2 - 1938 
PARALAR 

Evelce Kasaba ile, Çobanisa ara
sındaki Irlamaz çayının tattığını bü
yük köprünün bozulduğunu ve İz.mir
den bir yardım katarı gönderildiğini 
bildirmittim. Bu katarın yardımiyle, 

köprüdeki bozulan parça kısmen ta. 
mir edilmif ve Ankara treni gayet 
yavaf geçerek ,ehrimize gelebilmiş. 
tir. Sular bütün köprülerde hatların 
üstünden atmı9tır. Bazı kısımlarda 
hat boyu tarnamiyle sular altındadır. 

Menderes'in vaziyeti hakkında he
nüz tam malumat gelmemiştir. Yağ· 
murun devamı takdirinde İzmir • Ka
saba hattında mUnakalenin keailme
sinden endiıpe edilmektedir. 

Büyük menderes 
İzmir, 2 (Husus! muhabirimiz tel

grafla bildiriyor) - Gedizin yüksel
mesi devam etmektedir. Menemen'in 
DereköyUnde içi zencirli bir kayık 
bulunmuştur. Sahibi meçhuldUr. i
çindekilerin boğulmuş olmalarından 

endiıpe edilmektedir. • 
Büyük Menderes, Nazilli, Bozdoğan 

arasında taımış ve ovayı su altında bı
rakmıştır. 

Aydın hattında Burhaniye, Hor
sunlu arasında Feılek çayı demiryo. 
lunun 25 metrelik kıtmmı bozmut. 
münakalat durmuttur. Burasınm ta
miri için bir imdad katan yola çıka
rılmıttır. 

Ödemit ve Bayındır araamdaki 
Uladı çayı taflJlıt Hacılı, Camlı, Çıp
lak köylerini su basmıştır. Köylüler 
kurtarılmııtır. 

Edirnede de devamlı 
yağmurlar 

Edirne, 2 (Telefonla) - Devamlı 
olarak yafan yafmurlar dolayrsiyle 
Meriç taıtı. Sarayiçi su basmak teh· 
likeaino maruzdur. Ltbumlu tedbir· 
ler almınıttJr. 

Canh hayvan nakliye 
ücretleri ucuzluyor 

htanbul, 2 (Telefonla) - Etin 
ucuzlaması hakkındaki kararın tatbi
ki için tedbirler ahnmağa batlanmış 
ve ilk olarak canlı hayvan nakliye ta• 
rifeleri esaslı surette deiittirilmittir. 
Deniz yolları idaresinin tHbit ettiği 
altı bölgenin her birinden İltanbula 
getirilecek canlı hayvanların nakliye 
ücretlerindeki ucuzluk nisbeti epey 
mühimdir. Yapılan tenzilit buı bölge
lerde yüzde elli, bazılarında da yüzde 
altmış bet nisbetindedir. Bu tarife 
şubatın on be9inde tatbik mevkiine 
konacaktır. 

• 
lstanbulo gelecek 

yabancı üniversiteliler 
İltanbul, 2 (Telefonla) - latanbul 

üniversitesi talebelerinin son ziyaretle· 
rini iade için paskalya tatilinde BUkreı 
üniversitelileri 1stanbula ıeleceklerdir. 
Atina Universitelilerinin de ıonbaharda 
Balkan f eativall dolayıaiylc İltanbula 
gelmeleri beklenmektedir. 

lstanbul piyasasında 
vaziyet 

İstanbul, 2 (Telefonla) - İkinci 
kinun ayının ıon bir haftası içinde 
lstanbul gümrüklerinden yabancı 
memleketlere 232.940 lira kıymetinde 
muhtelif türk malı ihraç edilmiftir. 
Aynı ayda ihraç olunan yumurtaların 
kıymeti 70.948 liradır. 

Son cUnlerde buğday piyasasında 

da bariz bir yükselme görülmektedir· 
Allkadarlar buna sebeb olarak, ihraç 
mcvıimi hatladığı için taleblerin art· 
maaını ve buna mukabil piyasaya az 
mal ıelmeıini gösteriyorlar. 

Devlet DemiryolJan Umum 
Müdürü geliyor 

latanbul, 2 (Telefonla) - Blr mUd
dettenberi ıehrimizde bulunmakta olan 
Devlet Demiryollan Umum Müdürü B. 
Ali Rua Erem bugün Ankaraya hare· 
ket ttl. 

Bir ada halkı aç 
kalmak tehlikesinde 
Londra, 2 (A.A.) - İ.zlanda'nın ti

malindc bulunan Rathline adası halkı 
aç kalmak tehlikeıindedir. Uç hafta· 
dan beri çok 9iddetll fırtınalar yü
zünden hiç bir gemi bu adanın kayalık 
olan aahlllerine yana§81D&111aktadır. 

Bu •dadan gelen bir telsizde son yi
yecek ıtoklırının da tiikenmP-k fü:ere 
oldup bildiriliyor. 

X V artova - Lida mahkemesi üç 
komünisti iki seneden altı seneye kadar 
ağır hapse mahkum etmiıtir. 

X Varıova- Şubat ortalarında Var 
şovada büyük bir konferans toplanarak 
"motörleştirilme" meıelesini tetkik e -
decektir. 

X Milino - Fuenza sismografı dört 
saat süren bir şiddetli zelzele kaydet • 
miştir. Almanyada Jena'da da aynı ı:el· 
zele kaydedilmittir. Bunun Alaska'da 
olduğu sanılıyor. 

X Kahire - İngiliz deniz makamla
rı mekteb gemisi olarak kullanılmak Ü· 

zere Mısır hükUmetine 3 torpil tarama 
gemisi vereceklerdir. 

X Berlin - B. Hitler dış bakanı fon 
Noyrat'ı evinde ziyaret ederek 65 inci 
yıldönümünü tebrik etmiştir. 

X Berlin - B. Hitler Fransaya git
mek üzere buradan geçen İsveç kıralı 
Güstav'ı, bveç elçiliğinde ziyaret et -
miştir. 

X Kudüs - Suriye· Irak sınırında 
pasaport vizesi kaldırılmıştır. 

1 ngiltere deniz 

birinci lordluğu 

Londra, 2 (A.A.) - Resmen bildi· 
rildiğine göre, ana vatan filosu ku· 
mandanı Amiral Backhouae 8nümUz
deki eyhilden itibaren amiral Chat· 
field'in yerine deniz birinci lordluğu· 
na tayin edilmi9tir. 

Şurası da tasrih ediliyor ki, İngiliz 
donanması ba9 kumandanlıiı ile de
niz kurmay reisliği aynı zat tarafın· 
dan, yani Backhouse tarafından ifa o-
lunacaktır. 

ıı.. 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. frangı 
Drahmi 
h . frangı 

'!Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avu. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron ta. 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vıyana 
Madrid 
Berlin 
Vaqova 
Budapqte 
Biilueı 
Belırad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

ALIŞ SATIŞ 

626.-
123.-

77. 
99.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
71.-
21.-
-..-
26.-
20.-
21.-
12.-
41.-
-.-
so.-

ÇEKLER 

632.-
126.-
82.-

106.-
84.-
22.-

575.-
23.-
70.-
82.-
23.-
- .-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.--.-
32.-

Açılı' F. Kapanıt F . 

629.75 
0.7952 

24.26 
15.10'" 

4.6963 
86.78 
3.4332 

63.5175 
1.4240 
22.6566 
4.2016 
3.6582 
1.9720 
4.1920 
3.9896 

105.9150 
34.26 
2.7280 

23.7450 
3.09 

630.-
0.7940 

14.25 
15.0984 

4.6940 
16.7460 

3.4325 
63.4920 

1.4234 
2.6475 
4.20 

13.65 
1.9710 
4.19 
3.9880 

105.8730 
34.2460 

2.7268 
23.7550 
3.07!15 
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tatürk diyorlar ki: . . . "' 
" 8 da türk milletının sıyası,, ursa •IJ. • •• t en ,, d ni yüksekhgını gos er " ve me e .. d .. 

"parlak delillellr g~i~yrakl~ı~:: altında ak -
d ) ıe er G" üll ıe , , (Başı ı inci sayla a ınak için sokaklara tqtı. on .~r d '' -

'dıye reiıi • • nin sevginle cof tU. Dil~er ~ece g~~l:rz 
"Bu clefa Burıayı ziyaret•"! adını haykırıyor. S~nı . i.0~e~. g~ayli 

1ttiinaıebetiyle Burıanın r~ımı Atam, arkandan ıen~nğ ı~ını .. ı~t tilr-
Ve hu-·ıı· bu'"tu"n t•••LLüllerı bu k'bden ıonra, yekdı erıne a 

... -~RR ~~ 1gördün mü?,, diyerek, gözlerde de 
lriizel tehrinizin bütün vatanclat· . irtiıamını aradılar. Bu bakıtlar 
ları tarafından hakkımda ızhak ~~?ı:ardet bakıftan daha 11mimt idi. 
edilen ıevgi ve ıaygıdan . ço. ı ~enin adın, birliğin ifadeıi oldu. 
dr.ıygulandım. Modern bir zıhn.~- Müjdeleriniz maddi kıymeti bakımın: 
Yetle ve temiz bir konforla va· dan değil, ölçüye ıığmayan manevı 
~ela getirilen Celikpalaı'ta ~~- kıymeti itibariyle biiyükt~r.: . O da, 
Ilı konuklayan burıaldarın yu"· Atatürk'ün buraahlara. ıevgıııdır'ıam 
•ek rniıalirperverliklerinden ~~lı Sen başımızdan ek11k olma, A .,, 

rtıiiteha,.iı oldum. Burad~ t~.t Hüyük Onderin cev~bları 
l?ıilletinin ıiyaıi ve medenı yu.1• Atatürk, B. Hulüıinin. bu ı'~en ge
•ekliiini göıteren parlak delı: len ıözlerine göy le bir hıtabe ıle mu
ler llÖrdüm. Bundan "!üt.evelld kabele buyurmuflardır: 
teh~ıüı ve tefeklıürlerımın ıeV· . · ba ıiltunlarımızda 
~ili burıalılara iblaiınt rica ede- LBu hıtabeyı 1 bulacılmııız.] 
ri1t1. B" "k Önderin Buraaya ve buraalı-

uyu r ·1 "f tl 
Buraa kaplıcalarının büyü~ !'~ !ara bu büyük ve çok değer 1 1 tı a a-

l'tıed eni ihtiyaçlarından bı.rı?ı rı, davetlilerin co,kun alkııları ve ıe-
k t l vin"' teıahürlerıyle kartılaıunı,tır: . 
ar,ılayan Celikpalaı o .e ının Bundan sonra ::.uv .. re çok neşelı bır 

Br.ırıa belediyesinin ele hı~et . de ere"' vakte kauar devam et-
v d h f la ın hava ıçın .. :ı • 

e rnuavenetiyle a a az - . Ataturk refakatlerındekı zevat-
kişa/ edebilmeıini temin için b~ ~1'b~r~ikte Çelikpalasa avdet buyur
Ofelin aı"d olduiYu şirkettekı ,.. b l muşlardır. 
34.830 türk liralık hi,.emi e e- d 
diyeye terkediyorum. Aynı .za- Atatürk' ün yüksek tak ir 
- d B b·leclıye· ••e ı'ltifatları "•an a vaktiyle urıa ~ • ., 
•İnin 1923 tarihinde bana he.clı· Buna, 2 (A.A.) - Reiıicumhur A
Ye etmif olduiu otel baiç~~ıne tatUrk Bunada kendilerine yapıl~ 
l'tıuttaııl kö•kü ele bütün. muı.te- kar ılamada ve bugün merinoa f~b.rı-

.. b tt ' · d ·· dUklerı ın-lnilatiyle belediyeye hı e e ım. kaıının açılıf törenın e gor 
Bu kö,k otelin bir anekıi ol'!ra~ tizam ve mUkemmeliye!t~n ~emnun 
kullanılacak ve Burıa beledıyeıı kalmıflar ve Buna valııı Şefık Soy
bu köşkün bedelini takdir ettire· er'i takdir buyurmu,lardır. 
rek tirketten o mikdar hiııe ıe· Keyfiyet, Dahiliye ve~ili ŞUkrU 
nedi rnübayaa eclecektir.,,TURK Kaya tarafından bugün vahye reımen 

K. ATA tebliğ edilmi9tir. 
Buna, 2 (Telefonla) - BUyUk. ~n

der Atatürk, Burıa belediye r.eıııne 
gönderdikleri mektubda da taırıh bu
yurdukları üzere, Buna k~plıcal~rı 
Türk Anonim firketindeki hı11elerıy
le Burudaki kötklerinden batkı, bu 
kö,kün tamiri için bankada mevcud 
parayı da Buna belediyetine teberru 

Avukat B. Huluıi'nin .ösleri 
Mektubun okunmaıı, hazır bulu

nanların aürekli alkı,ıarı, aaygı ve 
•evgi tezahürleri arasında bittikten 
•onra, davetliler arasında bulunan 
bursah avukat B. HulOıi, BUyllk Ön
dere hitaben ,u ıl:Szlerl ıöyledi: 

"- Atam, 
Te rifinizi haber alan burtalılar, buyurmuılardır. 

Büyük Şefin huxulariyle 
Halkın coıkun heyecanı arasında 

Merinos fabrikası açıldı_ 
) b Atatllrldln bu defa Buraayı ıe • 

( B~1ı1. i~ciisyafı!~e~~e ıUn ıl· ,:=dirdifl ,une aid bir hatırayı I!' 
Ö Ulıerın sevınc anla • 

G n e temls kıya· auretle ttı · 
• • ..ı. Sıhat nete v • U klln bı aşıklrw. ! derini teabit edi. •• _ Buraaya ııriyorduk. Atat r 

fet man.ıaranın. zıynt~ınobill birer ta • otomobilinde ve yanında bulunmak ıc
yordu. AtatU~kün t erglha dökülen refiyle mUbahi idim. Buraaya ıirerken 
hassüı demetı gib ~ k !" ıeılerl ara· daha ıehrin methalinden baflıyan yük • 
alkışlar ve "yafa Atat; k fabrika bina· ıek ve aamimt tezahürlerden duyduiu 
s1nda ilerliyordu. At~~:.. bititik rnah • mah:ıuziyetle, Atatilrk bana: :Bak, 
aınm konferanı ~1~ t ettikten son· Bayar, dedi. Bu ıUzel memlek~t ve bu 
filde bir rnüddet ıstır"'.11• h :ıır oldufu teml:ı yllrekli halk müıtevlllerın ayak· 
ra Buraa valisinin tertıbat ; açılma ları altında bırakılabilir miydi, Atatür
hakkındaki maruzatı Uze ~en Celll ldln bu ıözU bUtlln bir iıtiklll tarihini 
töreninin yapılrnaaını Batb• a icmal ediyordu. Bunda mi11t halbı bir 
Bayara emir buyurdular. e namu• borcu 1Ayan ve onu tl ıonuna 

ah dUten ı · b Fabrikanın ıol cen ına ve Ce· kadar Meyen bUyllk Kurtarıcının u 
nı. d" nı'n ilk buaınafında illet ve memleket için neler yaptıfı • 

ş mer ıve il n heye- m . d ,, 
lal Ba arın riyaıeti altında ture rdu nı anlatan engtn bir mani ~ar ı 
r yld • Vekiller, ıaylavlar, 0 Halk 0 dakika çılgın hır heyecan 
ı yer a ı. danı vali ve / 

ınüfettiti, kolordu kuman kerİ rnekteb· içinde idi. imlyeti tilphe yok 
vilayet erkim, mUlkt vb~ aıh lk kafileai Manzaranınd ıaındaha bUyilktU. Celll 
ı . ısız ır a i habetin en 
er talebesı ve aay . i i buraalıla· k rne 1 halbkirlarına göı-

Önünde Burıa beledıye re ı Ukranlarını Bayar buraah arı e aevgiyi kendi ka· 
rın AtatUrke minnet v~: sonra Celil terdikleri ~a~:~ ~e ıu ıuretle tefıir 
bir nutukla arzetti. Bun ak ve fuında ve • ın :n klıyarnıyar d 

ayar, heyecanını ~ 1 ını da duyu- ediyor u: 1 r l Sizin candan te-
aynı zamanda bahtıyar ığ . fabrika· "- Vatandaş .a Büyük Kurtarıcı-

. h'tab ettı ve .. 1 · ·ze · sızn .. 
tan bır sesle hlka 1 t t tnönünün zahur erını • d"ğ' iz minnet ve şuk-

. . . t n sme k göster ı ın 
nın ılk temelını a a rnerinos fabrika· ya arşı . • ördUkten sonra bu 
adını andıktan sonra d oynıyaca· ran nişanelerını g 1 • altında kala-

yi bayatın a .. anın tes rı 11tnın mllli sana refahı ba- büyuk heyce nızı göı yatlarım-
ğı önemli rolü ve Bur~anınUk hizmeti rak heyeti mecm~anedceye vardım: 
ltıınından ifa edecelı bUy rntarla isah la ıel&mlarıın ve 

1
t • Ben bu aevgill· 

tnUsbet delillerle ve raka e kadar u - "Kalbler birletzı:s::ı~llerim.'' 
etti. Buraadan Çanakkaleyd draatçi • ter için cselt aaa da nutkunu bitirdi. 
zanan merinoı ınıntakaıın a bilhuaa Celll Bayar burda bu ıamimt ıözler 
1 . • a ve Ull bitab e en 1 erırnıze baytarlarıınız zlfeyi ha- Gön ere f ılaaız alkıtlar a 

·· ' Ub eden va nda uıun u tnustahıillere terett ullanarnamak en ıonu brik• binaıının bulun· 
tırlattı. lyi iptidai mal k ınadıtıınıza, kartılandı. Fa civarı millt bir bayram 
Yii~·· . i 1 çıkarı b du~u aah• ve 
. unden ıy ına brikaıının u • !indedir. Sular karanna-
1Şaret ederek merinoı fa tini ishar et· toplantm ha B 1& ovaaının UatUnde 
h.0§luğu dolduracalı ka~rr eınıali ara· ya baııaınıttı· :: tenviratiyle ıimdi 
ti. Nihayet fabrikanın d eevkiini kaı:an· Yetil Bur:n:ıebir tehriyln yapıyor. 
•ından en müıbet ıeref ~ at Atatürk Atatürke 1 ki biltiln Bursa halkı ıo • 
dığını, çünkU uminl b ıznde de yUce Diyebilirim Buraalıların bu teza· 
koyduğu gibi açılına gUnll f verdilinl kaklardadır. d AtatUrk taha11U.le· 
h ca ıere 1 . kar•ııın a .~zurtarlyle ona ayrı özlerini kar· bilr erı s i etlerini bir defa daha 
80Yledi. Celil Bayarın bu~ kesilince rini ve rnahzuz r dır BJvekil bükü -
§ılıyan alkış tufanının ar asxB Ud hi • ifade buyurmuş.~~ se~incin mesud te -
ha b . • durdu. e t adına bu ını ı d' d § akan hır müddet na gel • me 

1 
Bu gece bele ıye e 

t b . 1 ktası • 1 'ni an atıyor. ı ll 
a esınin en heyecan 1 no 1 dl Ce· ıır erı • bal erilecektir. - ıma 
:İ§ bulunuyordu. Filh•~ik~!r ın duyıu-1 bil~ ilk :ı~aya~:n. 

l Bayar'ın sesinde derın d Baş· MU§ta 
nu · . 1 uyor u. n ıhtızazları hisso un 

• 
erınos ası ıençın-

Yurdun trikotaj ve dokuma 
ihtiyacının %85 ni karıılıyacak 

Japon hücumu bütün 
şiddetiyle devam ediyor 

İki tarafla ağır zayiat verdi Bursada yepyeni 
şehir doOuyor, iş 

bir sanat 
hacmi 

ve bir 
artıyor 

Buru (Huıuıi) - SUmer Bank 
tarafından Bursada kurulan Merinot 
fabrikası, yurdumuzun biricik taran. 
mıt yiln ipliği fabrikası ol.muı itiba
riyle, yün endilıtrimizde bilyük bir 
ehemiyet tatımaktadır. Bu fabrika, 
tam kuvvetiyle itlemeee hatladığı za. 
man, memleketteki trikotaj ve doku. 
ma ihtiyacının yüzde ıekıen betini 
kartılayacaktır. Endüatri programı· 
mızda mühim bir yer alan Merinoı 
fabrikası, bir müddettenberi tecrU.be 
işletmeıine muvaffakıyetle devam et· 
mektedir. Bu tecrübe itletmelerinde 
elde edilen iplikler, Avrupadaki ben
zerlerinin aynıdır. 

r 
•• 

Andaç .... ·ı 

Hankov, 2 (A.A.) - Pukov. Tientin timendüfer hattının 
cenub mıntakasında yapılan japon hücumu bütün şiddetiyle de
vam etmektedir. Çin mevzileri ilerlemekte olan japonların topçu 
ve tayyareleri tarafından tiddetle bombardıman edilmektedir. 

Fabrika, yalnız ekonomik hayatı· 
mızda iyi tesirler yapmakla kalmıya· 
cak, yiln endilıtriıi bulunan her mem
lekette olduğu gibi, yün cinslerinin 
ıslahı işinde de mühim bir rol oynı
yacaktır. 

Şimdiye kada~ memleketimi~d~ ~u 
sistemde bir fabrıka kurulmadıgı ıçın 
yerli kaba yünl~rimiz tanman_ıa~ıf 
iplik sistemi Uzerıne yalnız halı ıplık.. 
teriyle askeri elbiselik ve kaputluk 
kumaşİarda ve pek az mikdarda da 
dokuma fabrikaları tarafından. pi ya· 
saya çıkarılan kaba İskoç ve köylU 
ıayağı gibi kuma9larda kullanılmııtı. 

Az bir yekOn tutan Merinos ve 
yarımkan yünlerimiz de gene taran
mamı' iplik ıiıtemi üzerine ~ılenmek 
te idi. Şimdi ise Bursa Merınoı fab. 
rikası taranmıt iplik siıtemi üzerine 
kurulmakla yerli yünlerimiz için ye· 
ni ve çok değerli bir imal~t sahaar ol-

mu9tur. 
Memleketimiz ıçın b<Syle büyük 

fabrikaların ikinci bir ehemiyeti de 
muhite olan aaymz yardımıdır. Bur· 

11 viliyeti Merino. fabrikaıı kurul· 

mağa baıladığından beri ve hele ton 

zamanl~rda el ile tutulacak kadar 

faydalar görmektedir. Buruda i§Slı· 
llk uallDJftır. Bureaya fabrikanın 
mevcudiyeti dolayaiyle hayli para 
girmektedir. Şehrin Muradiye semti 
pazar günleri adeta bir gezinti yeri
ni andırmaktadır. Birkaç sene sonra 
Bursa, bu semtte küçücük ve modern 
bir merinos şehrinin doğmasını dört 
göz:le beklemektedir. Buru küçilık vi· 
llyet olmakla beraber kuvvetli bir i
pekli endU.triye sahiptir ve bunun 
yanında da hail el dokumacıhfı yUrU· 
mektedir. EndUıtrl erbabı merfnoe 
fabrika11nın imalatından bllyllk·Umit· 
ter beklemekte ve yün dokumacıhfı. 
na doğru mühim bir temayUl gC:Sıter

mektedirler. 

Taranm19 yUn ipliği iti, memleket
te yeni olmaıma rağmen tUrk itçlıi 
bu ıahada bilyllk bir zekl ve kavray19 
kabiliyeti göeterml,tir. En fazla bir 
hafta ıilren öğrenme müddetinin ıo· 
nunda cidden randıman verecek ka
biliyete yllbelen işçilerin % 80 nini 
kadınlar tcfkil etmektedir. 

Fabrikada ıosyal hareketlere faz
la ehemlyet verilmekte, bilhasaa işçi
nin fikir ve beden cihetinden yüksel· 
meaine büyük bir gayret sarfedilmek. 
tedir. Bilgili itçi meseleıi gl:Sz önUn
de bulundurulmakta, bir mekteb açı· 
tarak burada kendilerine amelt ve na. 
ur! dersler göaterilmeıi i'inin bir an 
evvel meydana gelmesine çalııılmak· 
tadır. Ayrıca kurulan MerinOI Spor 
birliği kadın ve erkek itçilerin beden 
ter-biyeaini Uzerine almı' oldufu ~i.bi 
temaıa zevklerinin arttırılmasına da 
ehemiyet vermektedir. 

Bursa M~rinos fabrikasını modern 
tekniğin timsali olarak kabul edebi
liriz. 

·"'· .-. 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar . latanbul eczaneıi 
Puartcsl Merkez 
Salı Ankara " 
Çarıımba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perıembe Halk ve Sakarya .. 
Cuma Eıe eczanesi 
Cumarteai Sebat ve Yenlıehlr eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hercüa Cumarteıi Pazar 
14.45 13.00 
16.45 14.45 
18.45 18.45 
21.00 21.00 

11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteıi .Unlerinden başka 
H A L K ıl.ııemuında herıün halk 
matineleri: 12.15 

Film deıilime günleri: Pazartesi ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon mliracaat 
ıehir: 1023 • 1024. - $ehirlerarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anha
n: 3705. - Tıkıi Telefon numaraları: 
Zlnclrlicami elvan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civarı: 2806, 32511. - Yeni
ıehir, Havuzbaıı Bizim takıl: 2323 -
Havuzbaıı: Birlik takıi: 233S - Çankın 
caddeal, Uluı takıi: 1291. 

OTOBUSLERİN İ 1 k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah 
llk 

Uluı M. dan K. dere'ye 
K. dere'dcn Uluı M. na 

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

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

Uluı M. dan Keçiörcn'e 
Keçiören'den Uluı M. nı 

Uluı M. dan Etlik'• 
Etllk'ten Uluı M. na 

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

ıefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

e.ao 
7.00 

7.00 
7.00 

Cebeci'den Aı. fabl. ra Cl.30 

Akıam 
Son · 
ıef er 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

Aı. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
Yenlıclü~dcn Uluı M. na 7.10 
8. paaar'ndan AkköprU'ye 8.SO 7.15 
Alı:ldlprU'dcn S. pazarı'na - 11.45 

Yenlıehir, htaıyoıı n Bakanlıklara 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.00 -

her aaatı beş gece muntazam ıeferler 
vardır. Pazar allnlerl ilk seferler 
birer saat sonra baslar. 

. Akıamlan Uluı meydanından Yeni
ı~hır' e ve Yenioehir'den Ulus meydanına 
gıdecek otobüslerin hareket saatleri, sine· 
malann dafılıo saatlerine tabidir, 

POSTA SAATLER! 
Poıta ıaat 10 a kadar lıtanblll cihetine 
mektub kabul eder. 
TaahhUtlU 18 e kadardır. 

TREN SAATLER! 
Ha7darpapya : Her 1&bah 8.20. Her 

Çinliler Pengpu'nun cenubun
da kain "Hvairi nehri üzerindeki 
demiryolu köprüsünü tahrib et
miılerdir. Çin müdafaasını kuv
vetlendirmek için Su Şovfu'dan 
Pengpu'ya acele takviye kıtaları 
gönderilmektedir. 

Ticari telefon ve telgraf servisle· 
ri durmuştur. Su Şovku'nun cenubu• 
na sefer eden trenler Pengpu'nun 88 
şilometre şimalinde kain Nansu Şov'a 
kadar gidebilmektedirler. 

Japonlar Pcngpu'yu aldılar 
Şanghay, 2 (A.A.) - Domei ajan 

ıı bildiriyor : Pengpu japon kıtaları 

tarafından zaptedilmittir. Japonlaı 
çinliler arasında ağır zayiatı mucib o
lan §iddetli bir bombardımandan son
ra ~chre girmi,lerdir • 

Fenyyang da diiştii 
Japon gazetelerinin bildirdiğine 

göre de, bir japon yurüyüş kolu Pukov 
- Tientıin şimendüfer hattı civarında 

Penkpuya 25 kilometre mesafede ka
in Fenyyang zaptetmiştir. 

Çin tayyareleri japonları 
ka<.;ırdı ! 

Hankov, 2 (A.A.) - Royter ajanıı 
bildiriyor: Hankov üzerine yaklaımak 
ta olan dört japon tayyaresine kartı 9 
Çin hUcum tayyareai derhal havalan
mıg ve bunun üzerine japon tayyarele· 
ri, &eri dönmeye mecbur kalmıglar
dır .. 

Askeri mütehassıslar bu hadise ile 
çok alakadar olmuşlardır .. Zira, Çin, 
ilk defa olarak, çok çabuk ıurette ha
valanan ve ingiliz mamQlaundan Gla
diaterı sistemi hücum tayyercleri kul
lanmaya baılamıttır. 

Kaybolan mbyonerler 
Hankov, 2 (A.A.) - Şanıiye gitmiı 

olan heyetten biri erkek ve ikisi kadın 
olmak üzere üç amerikalı miıyonerin 
2 ıon kinundanberi kayboldukları ha
ber verilmektedir. 

Bunların öldürUlmUt olmalarından 
korkulmaktadır .• 

Amerika ıefareti ile Çin ve japon 
makamatmın yapmrı oldukları tahki
kat hiç bir netice vermemi§tir •. 

Bir ingilis kruvaaörü 
lJMJk f(lrka geçti 

Samıun hattına 

akpm 19.15 •• 111.45 
de (ıalı, perıembe, cu
marteal Toroı ıtlrat.) 

Londra, 2 (A.A.) - 9000 tonillto
luk Birmingham adındaki ingiliz kru
vazörü uzak §arka gitmek üzere hare

: HerrUn 9.35 (Kayıe· ket etmittir .. Bu kruvazör uzak 9ark 
rl, SıvH, Amaı:ra bu 1 d ki i ·ı· t•ı 1 il 'hak hat Uzerlndedlr). . su arın a ngı ız ı o arına tı 

Dlnrbakır hattı : Hercüa 
Zonguldak hattı : ,. 
Kmkkaleye rayotobü!; ~ 

9.40 
15.00 
ıırns 

GUNLUK: 
Arabt. 13~b 
2 Zilhicre 

S. D. 
Gilneı 7 08 

Rumi - 1353 
İkinci kanun 21 

S. D. 
Akıam 17 28 

Arkadasının 
kulaOını 

yiyen adam 
Franaada Bapon'daki tcfkat yur

dunda, ihtiyarlar, geçen aqam ye
meklerini yiyecekleri ıırada aofraya 
geç kalan yetmiflik biri, yemek oda
ıına girerken bir arkadaıına çarpı
yor. 

- Beni böyle ne itiyorsun ? 
Zavallı ihtiyar kusur diliyor. Fa. 

kat öteki, bırden bire arkadaşının Ü· 
zerine atılıp kulağmı ıasırıyor. Fakat 
!Syle ıumyor ki .kulağın yerinde sa
de bir delik kalıyor. 

Biçare yaralı kulatım arayrb du. 
rurken çağrılan poliı bu arattırmaya 
ı,tirik ediyor : 

- Nerede arkadaşının kulağı ? 
- Yuttum. 

edecektir. 

lngiltere Japonyayı 
proteııo etti. 

Londra, 2 (A.A.) - B . Eden Avam 
Kamarasındaki beyanatında japonla
rın şimali Çin gümrük idaresini ihlal
leri dolayısiyle lngilterenin Tokyo 
hUkümetini poteıto ettiğini ve bu pro
testoya mllsaid bir cevab aldığını söy
ledikten aonra ingillz hükUmetinin di· 
ğer alakadar devletlerle daimi temas 
halinde ve tam bir mutabakat içinde 
bulunduğunu beyan etmiftir ... 

Milletler Cemiyetinde lngilterenin 
Çin lehine bir tetcbbüste bulunup bu
lunmıyacağı ailaline de Eden bu suale 
tahriri olarak yapıldığı takdirde ce
veb verebileceğini aöylemiıtir. 

Olen ve yaralanan İngilizler 
için tazmin<ıt 

Londra, 2 (A.A.)-B. Eden, Avam 
kamarasında bir suale cevaben, japon 
hUkUmetinin Şanghay'da ölen ve yara
lanan ingiliz askerleri için tazminat o
larak 1500 İngiliz lirası vermeyi kabul 
etmiı bulunduğunu bildirmiıtir. 5 kuruşla 

Aç bir çocuAu 

doyurabilirsiniz 
Çocuk Eıirgeme Kurumu Genel 

merkezi her aene oldufu aibi bu se
ne de Ankara ilk okullarındaki ı:ayıf 
ve klmıeıla (585) çocufa her ıUn et· 
11 11cak öf le yemeli vermektedir. 

Arraa mahkcmeıi kulak yiyen ih.ti
yarı Uç ay hapıe mahkfun etmif ve 
bu hususta yapılan tahkikat bu ada
mın evvelce de birinin burnunu böy
lece yemiı olduğunu meydana çıkar
mı9tır. 

1 hracatımıxı 
arttıracak 
bir karar 

Bir çocutun bir ıUnlUk yemeli 
ekmeli ile beraber be' kurut tutmak· 
tadır. Her vatandaş Kuruma bef ku· 
ruş yardım etmek suretiyle yoksul 
bir yavruya kan ve can vermiş olur. 

Kurumun dükkAn ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına bet kurut at
mak ıuretlyle yapılacak yardım da 
bu gibel maksadı temin edor. 

Bir kurban deriıi, aizin için 
değeraiz olabilir. Fakat bir ara
ya toplanan bu deriler üç milli 
kurum için mühim bir yardan
dır. Kurban derilerini hava ku
rumuna veriniz. 

( Ba11 1. inci say/adı ) 
mlştir. 

Bu karlrrn, muhtemel kur deği
§ikliklerl yüzünden bazı memleketle
re olan ihracatta hasıl olan tereddild· 
leri izale ıuretiyle, ihracatın artma-

1 
aında ehemiyctli tesiri olacağı alaka. 
dar mahfillerde bildirilmektedir. 

----------- (A.A.) 

Vinston Çörçil 

fotoğrafçı fara 

düşman! 
Sabık ingiliz nazırlarından Vins

ton Çorçil, Times gazetesinde neşret
tiği açık bir mektubta gazete fotoğ
raf çılarmdan şikayet etmektedir. Ma. 
ruf diplomat bu mektubunda diyor 
ki: 

"Bir resmt ziyafette davetliler ye
meklerini yemekle meşgulken fotoğ· 
rafçılar aalonda dolaşmakta ve kadın 
ve erkek şahsiyetlerin burunları di· 
bine sokularak resim çekmektedir. 
Sonra da bu resimleri gazetelerde nef 
retmektedirler. Amerikada bu usul 
çok nahOf bir ölçüye varmıttır, ve bir 

müddet önce, Cumhur Reisi Ruzvel
ti, ağzı yarı açık, lokmasını çiğner 

bir vaziyette tasvir eden bir resim 
gördüm. Bizde de bu neviden tema
yüller görülmektedir. Size birçok mi
saller gösterebilirim, fakat bu yüz
ıüzlük henUz mahdud bazı gazeteler• 
münhasır kalmaktadır. 

Ve B. Churchill, resmi bir ziya
fete davet edilen meşhur adamların 

daha önce, fotoğrafçılar tarafından 

rahatsız edilmiyecekleri hususunun 

kendilerine temin edilmesini istemek 
hakları olduğunu, ziyafetleri tertib 
edenlerin bu haklı talebi göz önünde 
tutarak ona göre tedbir almalarını 

istemektedir. 
B.Churchill'in hakkı var. Haki· 

katen pek çok kimseler, re im aldır
maktan ve gazetelerde netrettirmck· 
ten hoşlanmazlar, fakat bir gazete 
fotoğrafçısını görünce derhal tebes. 
süm ederek davetkar bir vaziyet alan 

nice kimseler de vardır. 

1 

Çapraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
hallediJmiı ıekli 

1 
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Soldan sağa ve yukarıdan ssntıya: 

1- htanbulda bir ada - İçilecek ııey 
2· Bilyuk - Bir takım. 

3- Tıirkiyenin Avrupadaki kı5mı - Bir 
nota. 

4· Endamlı 
5- Bilyilk kız kardeıı - Mikroıkop altına 

konulan iki ince camdan biri, 
6· Ortadan kalkmıı • Yag dok! 
7- Ilgın 

8· Saklanan haber - Benim saçımla ka'
larımın arası, 

9- Armudun arkada&ı bir yemi&. 

IZMİR E1terna~o111ı 
flln11 Hı11rlının11 

20 agiistos 20 eylul 

1938 3-7041 



Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini nesrediyoruz 

4 - Sebzelerin ıslatılması ve bunun 
için dükkanlarda fıçı veya gerdel bu
lundurulması yasaktır. 

6 - Her sebzenin üzerinde cins ve 
fiatmı gösterir birer etiket buluna
caktır. 

7 - Pırasaların yeşil kısmı beyazı
nın bittiği yerden itibaren 20 santi
metreyi geçmiyecektir. Sapları bu ıu
retle kesilmemit pırasalarla, topraklı, 
çamurlu veya ıslak sebzelerin, kökle
ri ve dıt yaprakları atılmamı' lahna
ların satılması yasaktır. 

8 - Halen mevc:ud ahşab dükkan
ların zemini ve dıvarları yukarda zik
redilc':ı vasıfları cami olacaktır. 

zemin kirgir olacak ve lağımda niha
yet bulan bir deliği bulunacaktır. 

5 - En az her 10 yatağa bir tane 
isabet etmek üzere her katta kafi a
dette abdesthaneleri olacak ve her ab
desthanede akar ıu mu~luklariyle bir 
rezervoir bulunacaktır. Heli ve yıkan
ma yalakları lağıma sifonla merbut o
lacaktır. Evelce yapılmıf olan ve ku
buruna sifon konulması mümkün ol
mıyan yerlerde imtizaçlı zemberek 
bulunacaktır. 

6 - Bütün süprüntüler ağzı kapalı 
madem kaplarda toplanacaktır. 

7 - Her binada muhakkak akar su 
tevzir- tı bulunacaktır. 

Sebze Bostanları 8 - İçinde mutbah, yemek salonu, 
çame\ıırhane vesaire bulunan otellerin 

Madde 340 - Her ne suretle oluna bu kısımları talimatnemenin bu gibi 
olsun iiğım sulariyle bostan sulamak yerlere aid ,artlarına uygun olacak
ve gübre olarak insan mevaddı gaita- tır. 

ıı kullanmak yasaktır. Bu suretle kir- 9 - Bu binalarda müşferiler-in faz
letilmiş sebzeler imha edilecek ve i- la eşyasını koymağa mahsus birer de
~inden, yakınından açıkta lağım geçen po bulunacaktır. 
yerlerın bostan olarak kullanmaları 
yasaktıt. Bostanlardaki kuyu ve ha- ıo - Oda döşemeleri ve sairesi da
vuzların her vakit temiz tutulması ima temiz, dıvarlar her vakit boyalı 

veya badanalı ve lekesiz olacaktır. 
prttır. Karyolalar somyaları temiz ve munta-

Kuru yemitçi dükki.nlannm zam kırık dökükten iri, bütün yatak 
tabi olacakları prtlar takımları havlu ve aaire gibi fCyler 

Madde 341 - ı - Zeminleri yıka- her müfteri değiıtikçe ve aynı müfte-

b·1 k k"ld lacaktır Soyulma ri için de ilk sık yıkattmlıp ütüle-na ı ece: ıe ı e o . - nerek değiftirilecektir. Ha,eratın bu
dan, pi'lirilmeden ve yıkanmadan ye- lunmasma katiyen mahal verilmiye
nilen ıneyvalar üzeri camla örtülmüş cektir. 
hücrelerde, taze yemişler de toz ve si-
nek girmiyecek yerde bulunacaktır. 11 - Bu müesselere gelen müşteri
Kiraz, üziım gibi küfelerle satılan lerden biri hastalanırsa derhal beledi
meyvalar da cam kasnakla kapatıla- ye hekimine haber verilecektir. 
çaktır. 12 - Bu müeaaeaeleri itletenl~r her 

2 _ Bütün meyvaların üzerinde kısmın ve her ıeyin ve müstahdemlerin 
cins ve fiatlarını gösterir birer etiket temizliğine dikkat etmeğe mecburdur-
bulundurulacaktır. lar. 

3 - Çürümüt veya bozuk kurtlu ye- 13 - Bu yerlerin içinde, bahçe veya 
IDitled satmak veya dükkanda bulun- avlularında hayvan beslemek, odalar
durmak, çilek ve saire meyva sepetle- da, koridorlarda, avlularda her ne şe
unin ıçine ağırlığını arttırmak için kilde olursa olsun yemek pitirmek 
öteberi koymak yasaktır. Bunlar mev- yasaktır Sırf aile ikametine tahsis o
au olduğu kapların darası tenzil e- lunmuş olan hanlarda fenni ,artları 
dilerek satılacaktır. haiz müşterek matbahlar bulunacak-

tır. 

içinde yenilecek içilecek ıeyler 
bulundurulacak veya piıirilecek 14 - Ahır mevcudsa kapıları bu 

mileeaeselerin umumi giriı yerleriyle 
olan kaplar katiyen alakadar olmıyacak fekilde 

Madde 342 - İçinde yenilecek içi- ayn ayrı olarak yapılacak ve bu ahır
lecek feyler bulundurulacak veya pi- lar ,ehir içinde kalmalarına müsaade 
ıirılec:ek olan her türlü kapların bu edilen ahırların bütün atbhi ve fenni 
,-yı.s ~ Aicô..Jaiı; au.re&:.la ...uu •--K·A•JM~t1~·~r~MY.~_,,ıYll!M....9H~~~~"-'--'~~ 
miyecek maddelerden yapılmı9 olma- 15 - İçinde aile yatan hanların di-
ları tuttır. ğer kısımlarında bafka bir sanat veya 
Bu fasılda açıkça adı ıeçmeyen ticaret icraıı yuaktır. Yalnu ticaret 

yerler ve sana, icra olunan hanlar talimatna
menin ~u &ibi ticaret ve sanatlar hak-

Madde 343 - Yenilecek ve içilecek kındaki ,artlarına da uy&Un olacaklar
fCYler'.e bunlara münasebeti olan mad- dır. 
deleri vapıp veya satıp da adı bu fa- 16 - BiHimum otel, han paneiyon 
ıılda aÇıkça geçmemit olan müessese· ve bekar odalarında belediyece tudik
ler faslın mütterek hükümlerine tabi li ve lwumu kadar tarife bulunduru
oldukları gibi mahiyetleri itibariyle lacak ve bunlar müfterilerin görecek
fasılda bahsı geçen yerlerden en çok leri yerlere uılacaktır. 
benzerıeri prtlarına da uymaya mec- 17 - Ahtab konakların oda oda ki-
burdurlar. raya verilmeıi yasaktır. Bunlardan 

ONUNCU FASIL fenni ve sıhhi ,artları haiz oldukları-
na dair belediyece ruhsat verilenlerin 

A - Yakılacak, yıkanılacak, le- ancak kat kat ve yalnız bir aileye 
mizlenecek yerler, oteller, banlar mahsus olmak üzere kiraya verilmesi 

nl caizdir. 
Oteller, hanlar, panıiyo ar ve bekar odaları Bu binalar bu tarzda ilkin edilebil-

mek içir. sahibleri belediyenin ge>.te· 
Madde 344 - Oteller, hanlar, pan- rec:eği bütün tadilit ve iıtirahatı yap

ıiyonlu, ve bekir odaları ve benzer- mağa mecburdurlar. 
lerinin tibi oldukları şartlar tunlar- 18 - Kirgir hanlar yapılmcaya ka-
dır: dar eskiden mevcud ahşab hanlar hak-

1. - Bütün katlarının zeminleri ve kında tatbiki icab eden ahkam beledi
dötem,,ıeri kirgir olacak, evvelce ah- ye encümenince teıbit edilir. 
pb olarak yapılmıt olanlar mutlaka 
mutambalanmıt bulunacaktır. Ahpb B - Yer altlan 
kısımlan aralıkları ya macunlamak su
retiyle vey~ yağlı boya ile boyanacak 
veya s .ı geçmez madde ile örtülecek-
tir. 

z - Yatağa 6 metre murabbağı bir 
aatıh isbaet edecektir. Yalnız tavan 
irtifaı ;apı ve yollar kanunundaki e
sasa uygun olacaktır. Bu hesaba göre 
her odanın alabileceği yatak adedi ta
yin edı!ecek ve bu adet oda kapı11nın 
dııtına hir levha ile asılacaktır. Oda
iarda l.•1 adetten fazla karyola bulun
durmak yasaktır. 

3 - lçınde insan oturup yatacak 
bütün cdaların ve salonların bol gün
düz ıf.ğiylc aydınlatacak veçhile ki
fi mikrlar ve genişlikte pencereleri o
lacaktır. Odaların hususi bava tazele
me tertiİ.liltı olacak ve yahud bir kı
sım p~ncerelerin üat camları "vaıis
das" ta .zında müteharrik bulunacak-
tır. 

4 - Her odada elbise aamağa mah-
ıus teL tıbat ve lavabo bulunacaktır. 
Yıkanma tertibatının bulunacağı ma
aaların üzeri ya mermer veya emaye 
veyahu~ çinke ile dötenmi' buluna
caktır. Odalarında lavabo bulunmayan 
yerlerde her bef yatağa bir adet he
sabiyle her katta müteaddid yıkanma 
muıluklan bulunacaktır. Bu kısımda 

Madde 345 - Mahzenlerde ve Ytr 
altındaki diğer yerlede insan yatı
rılması yasaktır. Zemini, dıvar ve ta
vanla.-ı gayri kabili nüfuz maddeler
den olmak ve en az 12 metre genitli· 
ğinde ve hava tazeleme tertibatma ve 
amudi bacaları havi bulunmak prtiy • 
le bu gibi yerlerde ancak gündüz ça
lıtılmaınna ruhsat verilebilir. 

C - Hu>amlar 

M~de 346 - Sıcak hamamlarla 
bunlar.ı benzer yerlerin uyacakları hü
kümler tunlardır: 

1 - Şehirde yeniden umuma mah
suı hamam açılması belediyece tesbit 
edilecek sıhhi ve fenni prtların yerle
rine getirilmesine bağlıdır. Ötedenbe
ri mevcud olan umumi hamamlar qa
ğıdaki ,artlara göre ıslih edilecektir. 

(Sona oar) 

Doğum 
SUmer Bank inpat tubesinde Bay 

Nihad Arelin bir erkek çocuğu dün
yaya gelmit Sung adını almıttır. 

Nevzada uzun ömürler diler ıenç 
anne ve babayı tebrik ederiz. 1-691 

3 cepheden 
resimler Filistin, Ci~, ispanya 

Filiatinde Hecin aade bir nakil vcuıta.ı değil aynı zamanda 
mükemmel bir müdafaa aleti ve bir aiperdir 

T eruel'de •okaklar geçmek için bir vcuıta değil, belki geçmeme' 
için bir engeldir 

Jladrül'delıi talebeler Mad .. id'i •onuna kaJm 
müdafaa için yemin ediyorlm 

Fakat her feye rağmen günlük hayat gene 
avdet edecektir. Evi yeniden kurmak için 

öteberi lazunJır. Çin kadını harabeler 
araaından ifte bunları arQ.ftırıyor 

, 

Teruel'de hülıiimetçi kıtalar ilerliyorlm ... Kentli topraklmmı 
gene kendilerine karta" miitlalaa etmelr icin 

ispanyada bir hühümetçi ıiperinin arkaıında hükümetçi objektifi 
Bir çin ıehri üzerinden japon tayyareleri 2eç111İf. izlerini fll 

dumanlar ve ıu harabeler ara•ında okumanız kabildir 

lapanyada tayyare gelirken çekilen korku ve tayyare geçtikten sonra lıorlrunun canlı ve c:anaız izleri 

Hediyelik, zarif a_mbalGjh sekerlerinizi bizden alın. 
Ali Uzun tekerci Ankara Ana
fartalar caddesi 86 Telefon 3620 

665 



, .. ~ A. ·k~ozım ~mirli~i 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım amirliği Satın al· 

bta Komisyonundan : 
·· sesele-1 - Ankara garnizonu mues . 

· . k'l koyun etı-tı ıhtiyac1 olan 90000 ı o . 
. k 'lt esinde verı-nın kapalı zarfla e sı m 

len fiat pahalı görüldüğünden 7.2.938 
· l· - · atın ıaat 14 de Ankara Lv. amır ıgı s 
1 - yapıla· alma komisyonunda pazar ıgı 

taktır. · . 
2 - Muhammen bedeli 40500 lıra 

ilk teminatı 3037 lira 50 kuruştur. 
b·r de koŞartnamesi 203 kuruş muka 1 ın 

ınisyondan alınır. K~nuni vesikalar ve 
teminatla belli saatta komisyonda bu· 
ı 1--651 
unulması. (251) 

Demiryolları 
• 

Makas traversı 

alınacak 
Devlet Demiryollan Satın Alma 

konliıyonundan : 

Muhammen bedeli 67.200 lira 01~ 
11250 adet makas meşe traversı 

15. 2. 938 salı günü saat ı 5,3o d~ ka
palı zarf usulü ile Ankarada ıdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin <45ıo) 
liralık muvakkat teminat ile kanun~.n 
tayin ettiği vesikaları ve .N af~a. mu
teahhidlik vesikası ve teklıflerını ~Y· 
ni gün saat 14,30 za kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kuruşa Ankara, 
Haydarpaşa, Eskişehir, lzmir Mu
danya ve Balıkesir veznelerinde satı· 

lacaktır. (238) l-53o 

Cenub demiryolları 

müdürlüğünden: 
Bütün şebekede emtia nakliyatına 

'd 921 numaralı fevkalade ve muvak-
aı · · d k' f' t . gidi~ tarıfesın e ı ıa ve kat yavaş T ,., 

1 tatbik müddeti 1 sonkanun 
şart arın 'h' 
938 tarihinden 31 ilkkanun 93~ tarı ı-
ne kadar bir sene daha temdıd edil-

miştir: . .. u 
Keyfiyet sayın halka ıla~ ;e m -

. al"'--t edinmek ıstıyenle-
temmım m wu.. • 
rin Karkamışta cenup demı~yollan 

"d" r· - ''ne müracaatları rıca olu-mu ur ugu -6
53 

nur. (545/282) 

I .· Gomrok ve inhisarlar B. 

Kayseride bina 
inşaatı 

inhisarlar Umunı Müdürlüğünden: 

Ş tname ve projesi mucibince 
1 - 'dar yaptmlacak başmüdürlük 

K.ayserı e . k 
binası inşaatı kapalı zarf usulıyle e -

siltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 32801 lira 4.0 kuruş 
akkat teminatı 2460.10 lıradır. vemuv 

3 - Eksiltme, 10. 2. 928 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak-

tır. 

4 - Şartname ve projeler 1.64 lira 
bedelle inhisarlar umum ınüdürlüğ~ 
inşaat şubesiyle Ankara ~e. Kayserı 
başmüdürlüklerinden alınabılır. 

_ Eksiltmeye iştirak etmek isti-
5 .... h. 

1 . f"ennAı evrak ve vesaıkını ın ıyen erın 
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay-

rıca ehliyet vesikası almaları lbım-

M. M. bakanlığı 
Fayton koşumu hayvan 

alınacak 

M. M. Vekaleti Sabn alma Komis· 
yonundan: 

!ki tane fayton koşumu hayvan 
pazarlıkla satın alınacaktır. Satılık 

hayvanı olanlar 7 şubat 937 pazartesi 
günü saat 10 da hayvanları ile bera
ber M. M. V. satın alma Ko. na mü-
racaat etsinler. (269) 1-583 

Mühendis ve mimar alınacak 

M. M. V. Satın Alman Komisyo
nund .. n: 

M. M. V. inşaat şubesinde çalışmak 
üzere 300 lira ücretli bir yüksek in
şaat mühendisi ile 200 lira ücretli iki 
mimar alınacaktır. İsteklilerin Anka
rada M. M. V. inşaat şubesine müra-
caatları. (298) 650 

. Ankara Belediyesi.· 

miyesine aid beşinci ve altıncı sahife
lerindeki maddeler tay edilmiş olduk
larından bu fıkranın da tay edilmesi, 

5. - 55 inci maddenin ikinci satı
rındaki (bilihtiyar) kelimesinin tay e· 
dilmesi, 

6. - 85 inci maddenin son fıkrasın
daki '62' rakamı yerine ·•55• adedinin 
vaz'ı, 

7. - 86 ıncı maddenin dokuzuncu 
satırındaki (altıncı) kelimesi yerine 
(elli altıncı) kelimesinin ve 12 inci sa
tırındaki '78' rakamı yerine '55' raka
mının vaz'ı suretiyle tashihi, 

8. - 98 inci maddede açık bırakılan 
yere '46' rakamının vaz'ı 

Hissedaranın içtimada hazır bulu
nabilmeleri için hisse esenetlerini ve
ya bu senetlerin her hangi milli bir 
bankaya tevdi edilmi~ olduğunu natık 
vesikalarını içtima gününden Jaakal 
bir hafta evel Ankarada emJak ve ey
tam bankasındaki şirketin muvakkat 
merkezine tevdi etmeleri icabeder. 

(301) 654 

Umu mi mağazalar Türk 

anonim şirketinden: 

.................................................... 
Küçük ilan şartlar1 

Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuruıı 
İki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruıı alınır. 
Devamlı küçük ilinlarm her defası 
için 10 kuruıı alınır. Meıcll 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruıı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 

1 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruıı alınır. .................................................... . 

İş verenler: 
Memur aranıyor - En az orta tah· 

silli muhasebe ve nakliye işlerinden 
anlar seri daktilo yazan bir memura ih
tiyaç vardır. Lisan bilenlerle giimrük 
işlerinden anlxyanlar veya bin lira tica
ri kefalet gösterebilenler tercih oluna • 
caktır. El yazılarıyle fotoğraflı tercü
mei hallerini 10 şubata kadar P. K. 165 
Ankaraya müracaatları. 1-619 

İş arayanlar: 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca

ya vakıf genç bir mürebbiye vazife arı· 
yor, talihler Salti ve Franko'da M. Al-
tay. Tel. 1855 1-618 

İnşaat ve tamirat 
yaptıranlara 

Lisan dersleri - Talebelere ehven 
şerait, kuvvetli metodla İngilizce 
Fransızca ders verilir. Atatürk Bul

Şirketimiz heyeti umumiyesi esas varı Bolu Ap. altında foto Kemale 
mukavelenamemizin '49' uncu mad- müracaat. 1-631 

Ankara Belediyesinden : desi mucibince senelik alelade içtima- Diplomah ve tecrübeli bir bayan 
mı 2.3.1938 tarihine müsadif çarşamba fransızca ders veriyor. Ulus L. rumu -

İnşaat ve tamirat yaptıranları~ ria- günü ı:.aat 15 te Ankarada lş bankası zuna müracaat. 
1
_

643 yet etmeğe mecbur oldukları talımat- merkezinde akt edeceğinden hisseda-

naıneden halkı alakadar eden madde· ranm hazır bulunmaları rica olunur. Her türlü usulü muhasebeye vakıf 
leri belediye tenbihleri meyanına a- muktedir bir muhasebeci akşamları ça-

l Müzakere edilecek maddeler : lmmış ve aşağıya y:ızı mıştır. . lışmak istiyor. Ulus: M. M. rumuzuna 
1 - Belediyeden ınşa ve tamır ruh - ı. - İdare meclisi ve murakibler tahriren müracaat. 670 

satiyesi alınırken ya~~nın ~a~ib veya raporlarının okunması, 
mesul mimarı veya muhendısı ruhsat- 2. _ 1937 senesi bilançosunun tet-
name ile birlikte bir de musaddak kon-

kik ve tasvibi, trol cedveli alacktır 
Bu cedvel tasdikli proje ile birlikte 3. - 1937 senesi karının sureti isti-

yapınm göze çarpacak bir yerine ~sıla- mali, 

cak ve yapının hitamında beledıyeye 4. _ 1937 senesi için murakiblere 

Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir İsmet İnönü 
caddesinde yeni yapılan apartımanda 

dörder odalı daireler ve hal karşısında 
müstakil ev kiralıktır. Tel 247 5 

Devren kiralık - Müsait şeraitle 

devren kiralık Ali Nazmi Apr. No. 14 
üç oda ve hol Tl. 3837 1-581 

Kiralık Oda - Yenişehir Devlet 
ŞQrası arkası yeni Dikmen caddesi 16 
No. lu Apartman 2 inci kata müraca
at. 1--024 

Kiralık oda - aranıyor. Aile yanın
da veya müstakil, bir bayan ve bay için, 
banyo ve mutfaklı Dikmen caddesi 18 
Cezmi. 1-633 

Kiralık - Mobilyalı veya mobilya
sız oda bekar bayan veya bay için aile 
yanında Yenişehir Sağlık Bakanlığı 

Sağlık sokak Demir apl\rtmanı kat 3 
No. 6 Müzeyyen. 1-645 

Satılık: 

Satılık - İsmetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar
tıman ve Yenişehirdı: arsalar. T. 2992 

• 3-6939 

Heybeliadada - Çamlık içinde 
kargir, modern konforlu plaja nazır 
bir köşk satılıktır. Müracaat : Anka
ra Selanik Cad. Cıngıllı Ap. No. 7 

1-622 
Satılık Bağhane - Şehre yakın ha

vadar 2 kat evi on dönümlük bahçe u
cuz fiatla satılacaktır. Meclis Matbaa
sında Mehmet Erçeviğe müracaat. 646 

Satrlık - Aşağı Ayrancıda yeni ya• 
pılacak meclis binasına ve bakanlıkla • 
ra, harbiye okuluna pek yakın Ayaşlı 
Ali kızı Remiyeye ait ağaçlı üzümlü ve 
tatlı su kuyulu havadar, nezaretli yer: 
evli (7675) M2 bakımlı bağ ile müşte· 
milatı toptan satılıktır. Elektrik bağın 
önünde belediyeye ait ~u da bağın ya .. 
nındadır. Ada ve parselli ve haritalıdır. 
Mukaddem caddesinde (7) No. bakkal 
Halile müracaat. 664 

Dağınık: 

J elgraf direği 
ah nacak 

iade edilecktir. verilecek Ucretin tayini ve 1938 sene-dır. 2 _Yapılarda fen kontrol memur -
6 _ MiihUrlli teklif mektubunu; ka· larr tarafından projeye ve ruhsatname si için mürakibler intihabı. 

ı-553 

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

1-469 

Devlet DemiryoJJarı Satın Alma 
/(Q · syonundan : 

Muhanunen bedeli 9890 lira olan 
2300 çam telgraf direği 15. 2. 1938 sa
lı günü saat 15,45 de kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında sa. 
tın alınacaktır. 

nunt vesaik ile S inci maddede yazılı e aykırı bir şey görüldüğü takdirde Hissedaramn içtimada hazır bulu
ehliyet vesikasını ve % 7.5 güvenme inşaat tatil ettirilecektir. !nş~at sa~~· nabilmeleri için hisse senetlerini veya 
parasını ihtiva edecek olan kapalı zarf- bi ve mesul mimar ve mühendıs 15 g~~. bu senetlerin her hangi milli bir ban
lar münakasa günü en geç saat 10 na· zarfında belediyeye müracaat etmege kaya tevdi edilmiş olduğunu natık ve
kadar yukarıda adı geçen alım komis- mecburdur. 'bl . sikalarmı içtima gününden laakal bir 

nu başkanlığına makbuar mukabilin- 3 - Tatil edilen y~pılarm sahı erı hafta evel Ankarada emlak ve eytam 
yo ·ı . olmalıdır. (464/224) ıs gün zarfında beledıyey veya aykırı· bankasındaki şirketin muvakkat mer· 

Kiralık - Ziraat yapı kooperatifin
de baraj asfaltı üzerinde konforu havi 
(elektrik, havagazı, su) biri 3 oda, 1 
hol, banyo, diğeti ı oda, 1 hol, banyo. 
Telf. 2166 1--623 

Kiralık oda - Arıyorum mobilya ile 
yahut mobilyasız. müracaat Yeni~ehir 

Arar liaan okulu - Almanca, Fran
sızca, İngilizce dersleri için talebe, me
mur ve mesleki kurslar teşkil edilmiş

tir. Yeni hal yanında Yeni hamam a
partımanı kat 2 Tel: 3714 1-468 

Aranıyor 

de verı mış l-494 hkları tayin edilen müddet zarfında 
rslah eylemdiği takdirde bu yapılar kezine tevdi etmeleri icabeder. 

P. K. 1005 No. ya. 1-611 Daire aranıyor - Konforlu iki oda, 

Bu işe girmek isteyenlerin 741,75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 

. tt'g·i vesikaları ve Nafıa mil-
tayın e ı . . 

idı'k vesikası ve teklıflerıni ay~ teahh ı . 
. .. t 14 45 e kadar komısyon 

nı gun saa • 
. r~·ne vermeleri lazımdır. 

reııı ıgı 
1 

parasız olarak Ankara 
Şartname er 

daireainden, Haydarpa-
da malzeme k ı:eflio'inden 11" ve sev ., ., , 
şada tese um. h' de idare mağaza-
lzmir ve Eskışe ır d r (239) 
!arından dağıtılmakta 1 

• 1--531 

Mahkemelerden 
• 'L • • • Hukuk Mah-Ankara Aslıye uırıncı 

kemesinden : 

Ankarada iktiead vek!leti muvakkat 
müstahdemin tertibinden ücret alan 

Y . hı"rde metrutiyet caddesinde ve enıte . 
29 No. da ikamet eden Osman Nurıye. 

Davacı Hamdiye tarafından aleyhi· 
nizde ihtar davası açmış ve muhakeme 
günü olarak da 28.1.938 _cuma günü ~a
at 14 de icra krlınacagından bahsıle 

d • f Ankarada çıkan Ulus ve İstanbulda 

Demir ve emı Cumhuriyet gazeteleri vasıta.siyle ila
nen davetiye ve bu babtakı arzuhal levha sureti tebliğ edilmiş ve tayin kılınan 

1 muhakeme gününde ne asaleten ve ne . il Satın A ma . 
Devlet Demıryo arı de vekaleten mahkem~y~ . gelmed.iğı-

k.omisyonundan : li 16417.16 lira o~ nizden davacı Hamdıye. n~n talebıyle 
Muhammen bede htelif demir h kkınızda gıyab kararı ıttıhaz ve du-

lan takriben 119 ton m)u demir levha r:şmanın 28.2.938 pazar~es.i saat ~4 
'l 62 t (65 adet O • sına karar verilmıştır. Mezkur ı c, 5,2 on .. ·· saat 15,3 de ıcra . 
15. 2. 1938 çarşamba .. ~ı:u Ankarada ··n ve saatte Ankara adlıye sarayının 
da kapalı zarf usulu ıı caktıt ~u üncü katında asliy~ birinci hukuk 
· . ı s 'lt n a ı n uç . gelmenız ve yahud mu· ıdare bm "s •m a · 1231 29 hkemesıne . 

. . ek isteyenlerın ' rna . kil göndermeniz aksı 
Bu lşe gırm . at ile kanunun saddak bır v~ınızda muhakemeye de· 

liralık muvakkat temın Nafıa mUte- takdirde gıy~ u U M. K. 401 ve 405 
t . . - . esikaları ve - ı..ı. 
ayın ettıgı v kliflerini ayn am olunacagı . . . b •ıA 

ahhidlik vesikası ve tek misyon reis- ': . maddeleri ınucibince. ış u ı ~n~ 
gün saat 14,30 a kadar do ıncı akamına kaım olma -

. }azım ır. aıyab kararı ın 142 inci madde-
liğine vermelerı 1 ak Anka- " zkilr kanunun 

asız o ar zere ıne f et ilan olunur. 
Şartnameler par . d n Haydarpa- si mucibince key ıy 

662 d iresın e 
rada malzeme a efliğinden da· L-------·---------Şada tesellüm ve sevk ş 1-529 

ğıtılmaktadır. (237) malxeme 
D .. t kalem 

0 f Alma Komi&yonundan 
M" dürlüğÜ Satın 

. olları Umwn u .. f dat ve mikdarları aşa. 
Dev~et DeınırY d 1. 46. 780 lira olan mu regli .. saat 15 den itiba-

en be e ı 1938 cuma nu 1 
Mecmu muharnm Jl'lalzeınenin 18. 2. idare binasında satın a ına-

ğıda yazlı dört kalem f usulü ile Ankarada 
k ah zar · ·ı k ren sıra ile ve ap akkat temınat ı e a-

taktır terin hizalarında yazıhlıh~dluı'vk vesikası ve tekllfle-
. teyen f Utea ı d 

Bu işe girmek ıs 'kaları ve Na ıa m . ı · ·ı 'ne vermeleri lazım ır. 
·-· vesı . n reıs ıg u d a nunun tayin ettıgı d kadar komısyo 1 e dairesinden, .aay arp • 
t 14 e k da Ma zem 

tini ayni gün saa olarak An ara ktadır 
arasız dağıtılma · Şartnameler P k şefliğinden r Muvakkat teminat 

§ada tesellüm ve sev 'llA"kdarı Muham~en bede ı Lira 

İsmi 
"' .1. beziri ~aynamış İngı ız . 
kaynamış ince bezir 
~eft 
Sikatif 

285) 

J.nl Lıra 
l{g. 

so.ooo 
4.000 
5.000 
1.000 

39.920 

6.860 

2994 

• 514.50 
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hakkında yapı yollar kanununun 13 (302) 655 
üncü ve 1504 numaralı kanunun birinci 
maddeleri tatbik edilecektir. _, 111111111111ı1111111111111111111111111 !:::. 

4 _ Her yeni in~aatm hitamında E : 
iskan müsaadesi talebine dıVr oıan ev- : Dr. Şevket Hüsnü Taray ~ 
rakta kontrol fen memuru tarafından E : 
verileck rapora kontrol cedveli rabte- : Cebeci haıtaneai E 
dilmedikçe iskan müsaadesi verilmi- :; Kulak, Boğaz ve Burun = 
yecektir. :; hastalıkları mütehassısı : 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kağında solda üçüncü Ap. Uç dört, be~. 
altı odalı daireler ucuz kiralıktır. Elli 
oda toptan da kiraya verilir. Her ti.idil 
teçhizat mükemmeldir, İçindekilere 
müracaat. 1-556 

Kiralık - Banyo1u, boş yahut mo
bilyalı güzel bir oda kiralıktır. !§ıklar 
caddesi, Necati bey okulu yanında No. 
2 birinci kata müracaat. 1-642 

bir hol aranmaktadır. Tel. 1342 669 

Piyano aranıyor - Satılık veya kira: 
lık iyi bir marka piyano Ulus gazetesı 
idaresine t.S. rumuziyle ve yazı ile mil• 
racaat. 663 

Kirahk daire aranıyor - Tercihan 
Yenişehir'de müstakil iki oda veya bir: 
oda bir hol, banyo ve mutbak aranmak· 
tadır. Telefon: 1776 661 

Zayiler 
5 - Herhangi bir yapıda ruhsatna- - . . : 

me Veya pro3· e haricinde tadilat ya- --- Viyana ve Frankfurt ünıversıte • Kiralık oda - Mobailyalı: veya mo • 
leri kliniklerinden mezun --- bil s z Ba h a O'azı beraber· pılması tasavvur edildiği takdirde ta - E _ ya 1 • nyo ve av ., · 

dilata başlanmadan eve! üç nüsha pro- : Her gün saat 14 den sonra : Memurlar koperatifi arkasında Ağa-
je ile belediyeye müracaat edilerek bu : hastalarım kabul eder : oğlu Ap. No. 8. 2 ci kat. 6515 
tadilin tasdik ettirilmesi ve ruhsat : f : Yaz ve kıt için kiralık ev - Kedö-

: Adliye" Sarayı köşesinde sarra - 3' 

alması mecburidir. N 5 : rende otobüs durağında her tUrlti kon-

Zayi - 932 yılında Niğde orta o
kulundan aldığım şehadetnamemi kayb 
ettim. Yenisini çıkartacağrmdan eski• 
sinin hükmü yoktur. İbrahim oğlu Ah· 
med Özdem 649 

Buna riayet etmiyenler hakkında E Hakkı apartrmam o. 
E 1 - foru haiz ve geniş bağ ve meyvalığı o-

13 üncü madde ahkamı tatbik oluna· : Muayenehane: Tl. 3912 v 279 - lan dört oda, matbah, kiler, banyo, ga· = 1-79 = caktır. ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr- raj ve u§ak odasrnı havi ev kiralıktır. 
6 - Bir yapxnm mesul mimar veya Müracaat: Telefon: 1273 ve 1346 

Zayi: 332-333 s~nelerinde Kalecik rüş· 
tiye mektebinden aldığım mekteb tastik 
namemi zayi ettim. Yenisini alıyorum 

zayymın hükmü yoktur. Ali Gemalmaz 

mühendis inşaat bitmeden evel istifa 
666 ederse 48 saat zarfında belediyey talı· .,11111111 Göz tabibi lllllllL._ 

riren haber verecktir. Aksi takdirde : _ Kiralık daire - Yeni~ehir rus se-
ihbar tarihine kadar o yapıdan mesul- E Dr. Esedullah Somcren E fareti arkasında Ekrem Kavur Ap. ilst 
dür. Belediye tenbihleri arasına alı- - Cebeci Hast. Göz Mütehassısı : kat üç oda bir hol mutfak ve banyo 
nan bu maddeler hükümlerine riayet : Bahkpazarı • Işıklar caddesi - elektrik, havagazı, su tesisatı var. Ace-

668 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllll I~ - -- -= ÇIPLAK MELEK = etmiyenler cezalandırılacaklardır : Trakya apartımanx 4 No. da : le kiralıktır. 1-558 
(275) 1-575 : Öğleden sonra hastalarını : 

Sirketler 
Umumi mağazalar Türk 

anonim şirketinden: 
Şirketimiz heyeti umumiyesi aşa

ğıda yazılı işleri müzakere etmek ü
zere, fevkalade olarak, 2.3.938 tarihi· 

ne müsadif çarşamba gtinil saat 15 bu
çukta Ankara'da İş bankası merkezin
de içtima edeceğinden, hissedaranm 
hazır bulunmaları rica olnnur. 

Müzakere edilecek maddeler : 

1. - Esas mukavelenamenin 32 inci 
maddesindeki açık yere "37" rakamı
nın vazı, 

2. - 33 üncü maddenin ikinci f;k
rasınxn Uçüncii satırındaki (tasarruf
emlakine) cümlesinin (emlak tasarru· 
funa) suretinde tashihi, 

3. - 33 üncli maddenin üı:süncü fık
rasının ikinci satırındaki (azli) keli
mesinin (azil) olarak tashihi, 

4. - 49 uncu maddenin tesis heye
ti umumiyesine aid son fıkrası, euas 
mukavelenamenin tesi:. heyeti umu-

_ kabul eder 1-141E 
111111111111111111111111111111111111111111 

· Vilay~tler · 
Garaj santralı 
yaptırılacak 

l:mnir Belediyeıinden : 

36, 39 sayılı adalarda heyeti umu
miyesi ikiyüz ellibin liraya olup bu ae
nei maliye içinde vahidi fiyat cetve. 
!ine tevfikan yirmi beş bin liralık 

kısmı yaptırılacak garaj santralı işi 
8-2.1938 salı günü saat on altıda 2490 
sayılı kanunun maddei mahıuaaıma 

tevfikan kapalı zarflr eksiltme ile l· 
hale edilecektir. Keşif şartnameleri 
mezkfir 2490 sayılı kanunun maddei 
mahsusasına binaen bedeli mukabilin
de başmühendislikten tedarik edilir. 
İştirak için bin sekiz yüz yetmiş beş 
liralık muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu ile söy
lenen günde saat onbeşe kadar mek
tuplar encUmence kabul olunur • 

1-439 

-Kiralık oda - Posta caddesi No. 57 : Marleinc Dietrich --- -zemin kat aile yanında bir oda kiralık- - -
tır. Ev de kilere müracaat. 1-562 -:; il 11111111111111111111111111111111111 l r 

Satıhk 
Isparta Defterdarlığından : 
Mevkii Vergi N o. Miktarı 

H:Ukümet C. 50 . 

Cinsi 

Lira 

3200 

Satış bedeli 
Lira 

hamam 
Hududu 

Sağı İdarei hususiye arsası solu ve 
önü yol arkası idarei hususiye bina
sı ve Süleyman bey zade Hakkı ve 
Tahir evleriyle. • 

Bu def'a tahmin edilen bedel 
Lira 

Maa müştemilat ve altı (2667 -l) ( 16.000) 
masura sulu hamam On altı bin liradır. 

Ispartada hUkümet civarında vaki bey hamamı namile maruf hudut ve 
evıafı saireai yukarda yazılı maa müştemillit 5 masura su ve 8 kurnayı ha
vi bir hamamı eatxn almıı o]ın Eiridir Kazaaının yeşil ada mahallesinden 
Hacı tımail oflu birader zadcsi Hüseyin oflu Hilseyin Cahidin teraküm 
eden taksit bedelinden borcunu vaktinde tesviye etmemesinden dolayı tah
sili emval kanununa tevfikan mezk(lr gayrimenkulün şartnamede yazılı şe. 
rait dairesinde bedeli sekiz sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek üzere 
idare heyetinin 25-1-938 giln ve 28 sayılı kararilc ihalesi 15-2-938 salı gü
nü saat 14 de icra edilmek üzere 26-1.938 tarihinden itibaren yirmi bir gün 
müddetle yeniden açık arttırmaya konulmuştur. Talip olanların % 7,5 nis
bctinden teminatı muvakkateleriyle her gün Isparta varidat dııi ı esine ve 
ihale günü de İdare heyetine müracaat etmeleri ilan olunur. (276) 1-576 



Dişlerinizi her gün 

RA 1 
Diş macunu ile fırçalayınız 

I 

659 • 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Dördüncü keşide 11 Şubat 938 dedir 

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

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

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

İnşaat sahihlerinin nazarı dikkatine 

KiREÇ 
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. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çubuk
çu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

3 - 2-1938 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdaların· 

dan sakınınız! Yavrularınızın midesini 

abur cuburla doldurmayınız! 

Tabii, saf, lezzetli 

Has 
..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi lsmail 
Özar, Telefon: 3659 çocuklar bayılıyor. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü 

unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk 
doktorları buna şehadet eder. Avrupada daima diplomalarla musad
dak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gı
da ancak H A S A N Ö Z L U U N L A R I D I R. 

-------------------------_, ------------------------------------

'( Halkevinde )' 

ŞEHİR TİYATROSU 
5 Şubat Cumartesi günü akşamı saat 21 de Umuma 
6 Şuabt Pazar günü akşamı saat 21 de Umuma 
7 Şubat Pazartesi günü akşamı 21 de Halk gecesi 

KOR 
Dram 3 Perde 

Yazan: Vedat Nedim Tör 

Pencereden pencereye 
Komedi 1 Perde 

Yazan: Mahmut Yesari 

----------------------------------------------------------------

Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon : 1446 
ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 

sattırmaktayım. 

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

Karaköy Pazarcrğında Kireççi 
1-514 Mehmet Çavuş 

Uyanıı · Sen etifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

--_) 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar, Ozü Unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 657 , ................................... ,, 

Bat, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Dr. emal J\:rıcan -: Cum~-ı ....., pazar günleri -" u~ el• t.iılebe m.afino.ı _ 

E Gi§e her gün saat 13 den 19 a kadar ve oyun günleri sabah ondan : 
E. itibaren açıktır. 1-614 : 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııri=' 

... ~---REÇETELERİNİZİ ___ , 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües· 
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı • kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Cilt, Saç ve Zührev1 Hastalıkları 
Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatr Sa 
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charite) sabık muavin 

Her gün saat 16 dan sonra ATA 
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tnnam 7 N o. lu dairede hastala
rını ka.bule başlamıştır. 3-5861 

M. AZIZ TU NC 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımam No. 1 

3-6949 

Dr. M. Şerif Korkut 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima sabit, daima tabii 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. ------ Kiralık -----: GARAJ veya DEPO İÇİN : 
: l\IAGAZA : 
: Ankara Palasa müracaat : - -= 1 - 612 = 
111111111111111111111111111111111111111111 

RTEV 
• Nüumne hastahanesi 

AODEk..q 
0 3s '-(,,, ııA 
~ ~"\~,..->«- ()'i." L1.J117. 
~ .q~ ll-O 35WATT ~ 

OSRAM 
D 

• ''ovoV. 
Her vakit garanti markasına 

dik kat ediniz. 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için hol ışığa ihtiyacınız var
dır. Osram m hu ihtiyacını· 
zı tatmin eder. Asgari istih
lak temin ettiği cihetle daha 
hol ışığın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi muha-

faza edilmiş olur. 

Dekalümen lambası asgari bir . istihlak temin eder. 
7161 

Hediyelik eşyanızı · · bizden alın! 

cerrahi §efi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Al i 

Nazmi Apart. No. 9 D.5. 667 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

İngiliz Kan;ruk eczanesi laboratu
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ari olup saçla~ tabii renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEV ASIDIR. ' 596 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE BU GECE 

Beethovenin emsalsiz müziği - Tols-
......... - -- - Sinema aleminin en büyük yıldızla

rından CHARLES BOYER - JEAN 
ARTHUR'ün eşsiz surette yarattık-toy'un ölmez eseri 

KREUTZER SONAT 

Herkesi aliladar eden fevkalade 
bir mevzu 

Baş rollerde: -1 
U'1 LİL DAGOVER- PETER 
IO PETERSON ... 

Seanslar: 2,45 • 4,45 • 6,45 Gece 21 de 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --....... ,.. 

ları cazip bir dram 
BİR SAADET GECESİ 

Kuvvetli • Orijinal - hareketli filmini 
takdim eder 

Gündüz seanslarında: 
SEZAR BORJİYA 

Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Halk Matinesi: 12,15 de 

HAYATINI KAZAN · 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafa~lar . caddesi. Telefon: 1230 
Şubeai: :Ankara Bankalar caddeai. Telefon: 2619 - 595 

513 
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