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AC>IMIZ ANCIM1%C>IR. 

16 sayfahk 
ilavemiz 

hadise • 2 • Hiller orduyu, kumandayı ele aldı 
Topyekdn 
harbi 

Falila Rıllrı :4T AY 
Bası devletler harbi iıuaniy-

1.,tirmelı, yani açık tehirleri ft 

ailibaız balkı taarruzdan koru
mak, kadm ft çocuk cinayeti• 
rine mini olabilmek için tedbir 
dütünmekteclirler. Topyelı{in 
Aar6 nazariyeci.i Ludendorf' • 
un ruhu pdolabilir: Silah kulla
nanlar, artık biç bir kayıd tanı
maksızın, miıline ancak ilk ve 
ortaçai aeferlerinde te..düf • 
debileceiimiz imha usullerini 

Madrid bombardımanında 

Fransız elçiliği çok ciddi 
şekilde hasara uğradı 

Nyon komitesi toplanbya Çağırı)ıyor 

tatbik etmektedirler. 
Tarih okurken, ~da 

yanmadık tehir ve boiazlanma. 
cbk iman bıralmuyan elld ka
mandanlann zulümlerini mazur 
aaaterecek bazı aebebler olabi
leceiini diifünmek bile ilteme
yiz. Her banii bir kahraman
lık destanında ana ve J&Tnl ka
m lekeai bulmak imaDhiımm 
iayaa ettirir. Ha1bald timdi 
her teY mubah olmiifM. Selair __ _._..._._..._ _ _._ 
IObldan. aiperler sfbi, al1ll•le 

:=:ı::·.!::Wt!.':: YAZ ı· YET 
... pn maatmyatml kmp har-
i141miJtM;fıılQü ldd~ ediJOrlar· '• .... ..-la ~sil-tin. 

. ..._ _ _. U. ..,.. 'n •rıı• .. ~ ..,;. 
latWlr edilmekte olclula J...,.a _...,.,.. ,,.. ._ .. ._..._ 
iç barbı nerede ile cihan haım· • .,.,, ~ filPW• iUim Nh • 
nm pn J&flD& baucek ! Hiç Wr ,.,.._ •6e60ef .,.,.,,..ı.n ,,..... 
ablik ft İDNnlık kaydı tanıma- .,. ...........,. ,_,__ lqflllllır-
:pn ıietemin orada bilildı kin _,, FNMfl iJri tara/ neadiıMle ,._ 
Te PJZI arttırdıimı, mücadele- ,..... ~. ~ı • 
Ji daha aman1ızlqtırclıfmı sör· ...,.,_.. niluqet oerilnwini ••-

~· T~~ her ~ H~llin .. lenluı6erı.r_i',...1ıo 
apı neticeyı venyor: Yanı~- t~ 6ona6anıl.,..... 
dm •• çocuk kam aclece JU"' ,...,,. ettiltleriıti ltlmrilrl• b... 
minci uır intanlıjmm hatlrUIDI - e1fi1i1ini.,. ,.._ ....,,_,... 
kızartmakla kalıyor; ne iatil&yı ,.. il• ._.._.,....,. ettild.nni 
kolaylqtmyor, ne de milletlerin WUif'melttellir. 
mubYemet iradeaini sayıflatı· Diler ,_,,,,_ .__,_ ,.,_. 
..,or. 6ir iıaPia,,.,,.,,.,, M.;.rlıfMI_. ... 

d tlı bir Iİllh- .... t~ '""""""- 6cıifan. 1918 en IOnr& ta ,.,._ ..,..,, ,,.,,.., ..,..,, ltaf-
aızlamna ve barbaizlik rilJUIDI 7flt ,;.,. • ..,. ..-..- iPn 
siren bizlerin, ba .. eı..-. ....,,.,. ----~ ,.._ 
L-.....L- •• --J. 1·---:1.-.!-L!I-_ ., _, 
lllllVI - ~ .__... ~IJWUUlllV"' ,,.,,,. ettilıMriai WWinnİf. 

fi, yani fU içinden çıkbPD: =· ~ l.,.,.70l a.ilerinin emrinılelıi •n .,,.,,. 6om6anlrman tayyarai 
cihan barbma benzetebilme•• 

~ =::: ~ t • lngl11ı 11.-mıı !2 • Frıısıı ıll!Ullıln J • lı•yonlını 
deten fayduız, manen çırkin ve 
firenç cinayetlere kartı, kad~ ----------
~e çocuk ve aiW..ızlan mü· .. _.nl•ı llllnlllluMI 
dafaa etmek çarelerini ara- •11 llllnbalınm111 
7&Diara yardım e1meli,U. Bilbu- . • 
ea, memleketlerin film adamla· ısaneıon. 4 (A.A.) - lnsllis bandı· lladrid, 4 (A.A.) - lladrid in Perpipan. 4 (A.A.) - Otrenildi· 
n Yicdan il,._Jamu p.tersek, Alcira ftpunınun Banelon'un dOnldl bombardımanı anamda bllytlk line ,are lPnnldatlerin tayyareleri, 
ml6m kartıamcla cihan 1ramoy. ralrd mil açılında bu ublıb aut 6.45 bir obUa lPranu elçilill bfnumı ciddi lPransaduı yiyecek nakletmekte olan 
1armı birlattbwele, 111111pnf hu- re batırıldıiı retmen bildirilmekte- nrette 1luara utratmqtır. O*• pat • f~ıs bmyonlarmdan mikekkeb bir 

• eti bareketlenclirmeie ça· dl lımamqtır. Ntlfmça telefat yoktur. kafile istasyon yakınında bulunduiu Ly lıclırlar. Eakiden de barhe- ~lcira vapuru Majorka'dan ıelen Bomlmdnmn. bir IUt llrmOttlr. bir arada lPlcueru"ı bombardıman et-
.ı:"ı.n bam ihti,atlara tnk• l1ç d is tayyaresi tarafmdan batml- Bombudımuıdan bUhı- merkesdeld mittir. Bir çok kimyon barab olmuı. 
d Amil, banketi • · yandı ten Vapur k&ıKlr yllkltl idi. 25 mahllleler mGteealr obmıftur· Öltl ve tur. lPranııs toflSrler, evelce tıpanya-

en ba abillam:J1Wu.u ~ =~~d~ ibaret oll!I .mflrettebatı bir yaralı1arm mlktan bentls maltlm delil· terketmiı olduklarından yalnıs iıpan-
ncajıd B ...:ı..L..ıı ._ _._ • •1• (Sonu s incı saylıda) dir. yollardan bir ~ok &Hl ve yanlı vardır. 

İ. u.;.._ .. -Jlam& MJUCI 1- __ _:.:__·-------;~==---------........ ===~----------
fİn tetvik hizmeti ıardütü nud j ,-
inkir olunabilir ? Kaldı ki İlı
anlar vazifelerini yaparken, 
mutlika imell bir netice elde 
ebaelİ clflt6nmesl-; inMnlık 
hiainden uaklepaq olanlara, 
hiç olma••, yalnı•lıldanm chı-
JUl'lllUI olurlar. --

Uzak Sark 
Ege seyl6bında 
Alıdır üstünde 
kılan 1 O klıl 

zorlukla kurtarıldı 

l.ılti Harbiye Balıam Mar.,l Fon Blomber• latalara 
hayra HrirlNn 

ALMANYADA 

2 nazır 3 elçi 
değİ 
Yok ek kumanda 
heyeti de değ işti 
Rıôbentrop clıı bakanı oldu 

Rayıtag toplanbya çatınlclı 
Berlln, 5 (A.A.) - B. llitler apiıdüi emirnameyi nepel

mlttir 1 

" Ordunun bapna blaat ben geçiyo1"11111. Harbiye nesare
tfndeki askeri büro, askeri genel kurmay mahfyedle, dojra• 
d .. dojraya benim emrim altma konulmuıtur. B11tkuma• 
danhk genel kurmay riyaletine, alman devlet nazın ve onla 
bafkumaadanlık daire pfi uf'atll~ ordu daire9l rehl ~
tir. Bqkumandanhk daire pfi, benim nanınU harbiye nam 
vulfetdnl KÖreeektir. Batkamandanhğm vafeel. benim e...,.. 
rJm albnda, her Babada milli müdafaayı organize etmektir." 

Yüksek kumanda heyetindeki de§işiklikler 

B. Hitı.r, or.lla merlı•• id•ai ,.n .. ,..,.., «eiteli orfla • .,. ..... 
""""" 4,,;,. ,.llifine ta.)'İa etınifdr. Aahri ,,_.,. '""1oetleri ,.li ..... 
rm GiriıW, ......,.,,.,. terli etmiftir. Genend. oen Brauelaibcla, .. ,..,.ı 
C10ll Fritacltiıı 79rİlle IHıra.,...... ,.llifiıw t•7in eılilmirtir. 

11_..,,;l .,... Blomhr• .,. ,,.,..,.., oon ~rincla, llM .wı.ra. ._ 
Los IMil• -..;, t.Ulılıi olannacılıtadır. 

•. Hitı.r ..,..ıw1 .,.. Br.aclaitacla'e 1-r..,.....a.Jı rit..._ .,.,.,..,,,,.. 
Fon Noyrat hariciye nazırh§Jndan affedildi 

B. Hitlet B. von Neurath'ı Hariciye nazuhjı vazifesinden afotmit ft 
yerine Londra Büyük elçisi B. von .Ribbentrop ·u tayin eylemiftir. B. von 
Neuıath. alman devlet bakanı olarak kabinede kalacaktır. 

B. Hitler aynı zamanda Roma Büyük elçisi von Ha..eli Tokyo Bü· 
yükelçiliB. von Dieroben'i ve Viyana Büyük elçisi B. von Papen'i pri 
çaimnıı ve nezaret emrine vermiftir. 

Rantag 20 şubatta toplantlya ça01rlmıst1r 

Ekoaomi DUll'I Dr. Fmk, hqündea itibaren ualeten •••ifeaini ....,.~ 
.. 7S .... •fbr. Dlrt _.. pl&m tatltika ·-- ..... .... 
cı ............. r••• Dr • .Fwllı'a .............. . 

( 8o.aıı s. bJci •1'•4• ). 
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Beyaz perdede canh 
resimler 

Canlı resimlerle, sinemanın bir sanat olduğunu kal:>ule yana§mıyan· 
larm son müdafaa imkanlan da ortadan kalkml§ ve beyaz perde: insan 
kafasının yaratıcı faaliyeti için en müsaid bir zemin haline gelqıiştir. 
Canlı insanlar tarafından temsil edilen filmlerin de, rejisörünün kabiliye 
tiyle mütenasib olan sanat kıymetlerini inkar etmeye·kalkmıyorum. Sa
dece, canlı resimlerin, hiç bir itiraza mahal vermiyecek kadar aşikar bir 
sanat şubesi olduğunu belirtiyorum. Burada mekanikin rolü, edebiyatta 
matbaanın oynadığı rolden fazla bir şey değildir, 

Jnsan muhayyelesinin, üzerinde alabildiğine at koşturması için ne 
harikulade bir saha 1 Asırlarca müddet atalarımızın, edebi kabiliyetleri
nin yegane tezahür sahası olarak kalan masalı düşününüz. Fakat masa
Jm bir tek ifade şekli vardır: Söz. Halbuki canlı resimlerde söz, resim, 
musiki, elele vererek hayalin tecellilerine en geniş imkanlan hazırlamış
lardır. Canlı resimlerin bütün dünyada, her yaştan insanlar üzerinde 
yaptığı büyük tesirin manasını burada aramalıyız. 

Fakat sinemanın canlı resimleri, şimdi, rengin de ilavesiyle, imkanla
rını çok daha genişletmiştir. Şiirin besliyemediği zengin muhayyeleler, 
artık beyaz perdenin kendilerine hazırladığı bu zemin üzerinde faaliyet
lerini teksif edebilirler. Ve bu sefer ellerinde her cihetten daha mükem
mel bir vasıtanın bulunması zevkini duyacaklardı. 

Maddeci terakki hamlesinin bir zaman öldürür gibi olduğu masal ,;e 
fantezi dünyası, canlı resimlerle, beyaz perdede, hiç bir zaman erişeme
diği bir tekamülle dirilmiştir. 

Hergün madde ve realiteler dünyasında çarpışmaktan usanan adam, 
artık, kendini bir an için hayallerin okyanosuna pupa yelken salıvermek 
istediği zaman, beyaz perdenin canlı resimlerine koşabilir. 

Bunlar o kadar az sürüyorlar kil diyeceksiniz. Avrupa gazeteleri bü
tün bir seans devam edecek uzunlukta renkli ve canlı resimler filimleri 
hazırlanmakta olduğunu haber veriyorlar. Hayallerinin gıdasını arayan
lar sevinebilirler. - YAŞAR NABi 

.Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 

r 

MEMURLAR 
KANUNUNDA 

DEGİŞİKLİK 

... .-1 

Hukuk talebesinin 
Berlin seyahati 

Evelce haber verdigimiz gibi, bir 
aylık sömestre tatilinden faydalanarak 
hukuk fakültesi talebesi, cemiyetleri
nin kararlaştırdığı Berlin yolculuğu
na çıkmak üzere dün akşam İstanbul 
treniyle şehrimizden hareket etmişler
dir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez banka
sından alınan hesap hulasalarına göre 
29.1.1938 tarihindeki kliring hesapları 
bakiyeleri ve kredili mübayaata aid te
ahhütler yekfınlan: 

Dördü kız olmak üzere talebe kafi
lesi kırk kişidir. Kafileye profesör 
doktor B. Hüseyin Cahid başkanlık et
mektedir. Kafile bu akşam Romanya 
vapuruyle Köstenceye hareket edecek 
ve oradan durmaksızın Bükreş yoluy

kfında dahil bulunan altı aya kadar va- le Lehistana geçerek, Berline ulaşa-
deli mübayaat: caktır. Almanyada vakit müsaid oldu-

CElVEL: l 
-r.::_ı,;uA C.. ım'hnıoivat M.,._ı.. .. , 

Bankaamdaki Blokajlar 

Memleket Miktar T.L. 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
lspanya 
İsveç 
İsviçre , 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

YekQn 

CETVEL:2 

1.792.900 
31.200 

1.000 
2.821.500 

• 758.600 
3.846.400 
1.107.800 
8.580.500 

427.300 
1.536.800 

892.000 
1.645.600 

981.200 
633.000 

1.776.800 
43.800 

316.600 
147.900 

27.340.900 

Muhtelif memleketlerin Merkez 

~alreler Huıuıt 1~ Yek6n ğu takdirde Hamburg ve müteakiben 

T.L. T.L. T.L. Liypzig ziyaret edilecektir. 

Dönüşte Prag, Budape~te ve Bük-
6.209.252 k Yo1 l k reşte birer gün kalmaca tır. cu u 

986.946 5.222.306 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli 20 gün sürecektir. ----r-..,. ...,_ ........ nau".&va: 7 ... -w-..-t...... ... ----·~ ·-
fade eder. 

3- Almanyadan gayri diğer memle- Halkevinde konser 
ketlere aid yukarıdaki umumi yekiln-
da dahil altı aya kadar vadeli mübaya
at ı 

Resmi daireler Huıust ıahıılar Yeldln --
T.L. T.L. T.L. 

1.432.604 
. ·---

432.075 1.864.679 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli 

mübayaata aid teahhUtler yekununu i
fade eder. 

4 • Her memleketin kredili teahhüt
lerimiz de dahil olmak üzere heaaben 

alacaklı bulunacağı meblağ teabit edi
lebilmek için 1 numaralı cetvelde o 
memleket için gösterilmiş olan blokaj 

yekQnuna aynı memlekete aid olarak 
i'bu 3 numaralı cetvelde münderiç te
ahhütler yekQnunun ilave edilmesi i
cab eder. 

Cumhur Başkanlığı filarmonik or· 
kestrasma bağlı salon orkestrasının 
Ankara Halkevinde vermekte olduğu 

konserlerin beşincisi 6. 2. 1938 pazar 
günll öğleden evvel saat 11 de Ankara 
Halkevi salonunda verilecektir. 

Bu konsere giri§ kartlanru halke -
vinden almak lazımdır. 

Konser programı agağıya yzaıldığı 
gibidir: 

Necip Yakup Aşkın idaresinde 
1 - Oberen Uvertürü Weber, 2 -

Grönland Süviti Emil Juel Fredrik, a) 
Köpek kızağında buz üstünde seyahat, 
b Kolonide pazar sabahı, c) Teganni 
eden Kitima, ç) Eskimo dansı. 3 -
Macar dansları No. 1 Brahms. 

4 - Peer Günt Selvejg's şarkısı 

Edvard Grieg, 5-Acem dansı Mussor 
gsky, 6 - Mavi Tuna Strauss. 

l(Jdırda 

2,5 milyon kilo 
taranmıı pamuk 

Kars, 4 ( A.A.) - Iğdır, Iğdır 
olalı elde etmediği en yüksek 
kemiyet ve keyfiyetteki pamuk 
mahsulünü 937 yılında elde et
miştir. 937 yılı içinde devlet e· 
liyle kurulan pamuk tarım ve 
satış kooperatifleri birliği emıa· 
li, ekonomik teşekküllerimize 
örnek olC11Cak bir laaliyetle iki 
buçuk milyon kilo taranmış pa
muk mahsulünü enternasyonal 
standartlara uygun bir şekilde 
balyalamakta ve satışa hazırla
maktadır. Kooperatif bu suretle 
4200 ortak çiltçi ailenin e111eiini 
değerlendirmektedir. 

Ankara .halkevinde 
komite seçimleri 

Dün akşam da saat 18 de Ankara 
Halkevi· Şark salonunda toplanmış o -
lan halkevi Dil, Tarih, Edebiyat komi
tesine mensup üyeler iki yıllık çalışma
sını bitirmiş olan eski komite yerine ye
ni komitenin seçimini yapmışlardır. 

Kongre başkanlığa B. İshak Refet 
ve katibliğe BedriYıldmm seçildikten 
sonra eski komite başkanı B. Enver 
Behnan Şapolyo iki yıllık çalışma ra -
porunu okumuş rapor bittikten sonra 
raporun ihtiva ettiği bazı izahlar üze
rinde münakaşalar yapılarak rapor it • 
tifkala kabul edilmiştir. 

Bundan sonra namzedliklerini koy
muş olan arkadaşların gizli rey usuli
le seçimlerine geçilmiştir. 

Enver Behnı\n bu defa namzedliği
ni koymadığından onun yerine hukuk
tan bir arkadaş intibah edilmiş ve di • 
ğer üyeler aynen yeni komiteye• geti -
rilmiştir. 

Yeni komite üyeleri şunlardır: Ham 
di Akverdi, Saim Sarıgöllü, Hıfzı Oğuz 
Bekata, Münir Müeyyet Bekman, Beh
çet Kemal Çağlar. 

Bugün saat 18 de müze ve ıergi ko -
mitesinin intihabı yapılacaktır. 

ız enstıtiileri ve sanat 
mektepleri sergisi 

5 - 2. 1938 

MAHKEMELERDE 1 --
Bir tarla meselesi yüzünden 

Komşusunu öldüren Said 
ağır ceza mahkemesinde 
Keskinin Gözekml köyilnde otu· 

ran Mehmed oğlu Ali ile komşusu 
Said arasında, senelerdenberi devam 
eden bir tarla meselesi vardır. Tarla
ları biribirine sınır olan iki komşu, 
hududlarmı tayin edemediklerinden 
daimi bir anlaşmazlık halindedirler. 

Her ekin mevsiminde, biribirleriy-
1e kavga eden iki ahbab ve tazelenen 
hadise, nihayet geçenlerde ve iki kom 
şudan Saidin ani b ir hiddetle Mehme
di öldürmesiyle neticelenmiştir. 

Dün ağır cezada bu vakanın mu
hakemesine devam edildi. 

Suçlu Said, babasından kalmış o
lan ıbu tarlaya, Alinin daima el uzat
tığını, kendisini ölümle tehdid ett i
ğ in i söyledi. 

"- Ben, o sabah gene erkenden 
tarlama gitmiştim. Tarla köyden epey 
uzaktadır. Şöyle bir iki saat uzakta ... 
Meydanda kimseler yoktu. Tarlamı 
sürmeye koyuldum. Bir de baktım ki 
Ali karşıma çıktı . E linde tırpan var
dı. Yanıma doğru yaklaştı: 

"- Senin kanına susadım 1,. dedi. 

Etrafa bir göz attım. Koca kır ü
zerinde yalnız ikimiz varız. Mehmed, 
benden çüsseli ve büyUktür. Ona, gü
cümün yetmiyeceğini biliyordum. 

"- Benden 11e istiyorsun? Neden 
canıma kıyacaksın? dedim. 

"- Bu tarlanın bir daha yanından 
geçme, bana ferağını ver, anlaşalım. 

Yoksa canından ümidini kes!., dedi. 
Bu tarladan başka toprağım yok

tu: 

"- Benim çoluğum çocuğum bu
radaki toprakla geçinir, ıba§ka bir ge
lirim yok. Bu tarla bana babamdan 
kaldı. Senin kocaman toprakların var. 
Orada çalış, benim bir avuç yerimden 
ne istiyorsun? Bu hak mıdır? .. dedim. 

Hiç ses çıkarmadı. Biraz düşün
dü: 

"- Bana bak 1 dedi. Ben senin ca
nını almayınca ba,ımdan derd eksik 
olmıyacak !,, 

Ve tırpanını kaldırarak üzerime 
• --- - -- --··•·sı ........ ~.-
cama gitmiş .. 

Şehir Tiyatrosunda "Kör" , 
Ankara Şehir tiyatrosu dördüncü 

temsili için Vedad Nedim Tör'ün 
"Kör" iıimli 3 perdelik piyesini s~
mittir. Kör bugün saat 15 de talebelere 
ve gece 21 de umuma gösterilecektir. 
Ba, rolde, genç ve kıymetli aktör Er
cümend Behzad'r seyredeceğimiz bu 

Reis sordu: 
"- Sonra? 
''- Sonrasını bilmiyorum. Elim 

tabancama gitmi' ve ne yaptığımı bil
miyorum. Kendime geldiğim zaman 
Alinin kanlı cesedi yerde yatıyordu. 
Oradan bırakıp kaçtrm.,, 

Tahkikat evrakında köy bekçisi 
şunları anlatıyordu: 

··- Sabahleyin erkenden tarlası· 
na g iden Mehmed oğlu Ali gelmeyin
ce, karısı çocukları muhtara gitmiş
ler, o da beni çağırdı. Hep beraber 
aramaya gitt ik. Tarlanın yanma var
dığımız da Aliyi kanlar içinde ölil 
olarak bulduk. Hemen jandarmaya 
haber verdik. Saidle aralarında ge
çimsizlik olduğunu biliyorduk. Jan
darma tahkikat yaptı ve suçluyu ya
kaladı.,. 

Said Alinin kendisini ölUmle teh
did ettiğine ve kendinin olan tarlası· 
nr elinden aldığına dair birçok §ahid 
göstermişti. Dün bunlar da dinlendi. 
Şahidlerden hemen hemen hepsi, Sa· 
idle Ali arasında uzun zamandanberi 
devam eden bir geçimsizlik olduğu
nu, yalnız bunda kimin haklı, kimin 
haksız olduğunu bilmediklerini söy
Iiyorlardı. 

Bunun ilzerine Said, mahkemeyo 
yeni bir istida verdi ve dedi ki: 

"- Benim gösterdiğim şahidlerl, 
Alinin tarafı kandırmı,lar, onları is· 
tedikleri -gibi söylettiler. Ben yeni 
şahidler gösteriyorum. Bunları din
lerseniz hak meydana çıkar.,. dedi. 

Davacı tarafından mahkemeye 
kimse gelmemişti. Şahidlerden biri&! 
dedi ki: 

"- Bu Saidle Ali arasında eski· 
denberi bir geçimsizlik olduğunu bi
liyoruz. Hattfi geçen yıl gene biribir
lerini öldürmeye kalkmışlardı. Biz 
araya girdik, aralarını bulduk. Sonra 
gene bozu,tular. En nihayet biribir
lerinin ba9mı yediler.,, 

Bir marta kalan gelecek celsede 
Saidin yeniden ·l'!Ö6terdi~i bet mlida
nna llUI llYacı Vt: ıesesıttın gos • 
terdiği şab.idler dinlenecektir. 

Yeni açdacak halkevleri 
42 ye çıkarıldı 

Kültür bakanlığı, kız enstitüleri ile 
bölge sanat okullarının başardıkları iş
leri hükümet merkezinde aalka göster
mek için bir sergi açmağa karar ver
miştir. Sergi mayıs ayı içinde Sergievi 
salonlarında açılacaktır. Bakanlık bu 
mekteblerin arzu edildiği bir şekilde 
sergiye iştiraklerini temin için §imdi
den hazırlıklara başlamış ve mekteble- temsil~e tiy~.tromuz~~ büyü~ ~ir mu
re de lazım gelen talimatı vermiştir. 1vaffakıyet gosterecegıne emınız. 
Mektebler sergiye gönderecekleri eş-

Bu yıl 20 gubatta açılması kararlat
mış olan 39 halkev.ine illve olarak YIP 
niden üç halkevi açılması kararlaşmıv
tır. Bu suretle açılacak halkevleri mik
darı 42 ye baliğ olmaktadır. Bu üç hal
kevi Malatya vil!yetinin Kemaliyo, 
Kütahya vilayetinin Gediz, Kocaeli vl
lAyetinin Karamürsel kazalarında açı· 
lacaktır. 

yaları mart sonuna kadar Ankaraya 
göndermi' bulun:ı.caklardır. Serginin 
açılması tarihine kadar olan zaman zar
fında bakanlık bu eşyanın yerle,tiril
mesi ile meşgul olacaktır. Türk genç
liğinin el sanatlarının türlü branşları 
üzerindeki başarısını belirtecek olan 
bu sergi, aynı zamanda bakanlığın pro
gramlı çalışmasını gösteren bir eser o
lacaktır. 

Dış Bakanlığına nakil 

İki senedenberi emniyet umum mü

dürlüğü dördüncü tube müdürlüğünü 

muvaffakiyetle yapmakta olan dıı ba

kanlığı memurlanndan B. Celil Tev
fik Karaaapan'm tekrar ve yedinci de
rece ile dış bakanlığa nakli yüksek tas
dikten çıkmıştır. Hava bulutlu geçti 

Bankalarındaki Blokajlar 
Reichsbank - Berlin'deki 'blokaj yekUna ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Dün şehrimizde hava bulutlu geç• 

miş, ısı gece O, gündüz sıfırın üstünde 
11 derece olarak kaydedilmiştir. Yur
dun Kocaeli, Ege, Karadeniz mıntaka
larmda hava kapalı ve yağ111Iı, diğer 
mmtakalarda bulutlu geçmiştir. Dün
kü yağıtların karemetreye bıraktıkları 
su mikdarları Bodrumda 4, Glresunda 
2, Sinob, İzmir, Kocaeli ve Çorluda 1 
kilogram .kadardır. Kar ile örtülü mrn• 
takalarda karın kalınlığı Karsta 19, 
Vanda 15, Erzurumda 14, Malatyada 6, 
santimetredir. 

A Hesabı T.L. 11.242.990 
B Hesabı T .L. 5.452.210 
C Hesabı T .L. 3.482.000 
Almanyadakl umumi 

blokaj yekunu 
Estonyadaki 

T.L. 20.177.200 

blokaj yekCtnu 
Lelıistandaki 

blokaj yekil.nu 

T.L. 23.700 

T.L. 86.800 ·----
Umumi blokaj yekQnu T.L. 20.287.700 

CETVEL: 3 
Muhtelif memleketlerden kredili 
olarak yapılmıı olan mübayata aid 

taahhüdler yekunları 
Resmi Hususi 

.Memleket daireler eahıslar Yekiln 
T.L. T.L. T.L. 

Almanya 11.483.841 9.003.926 20.487.767 ---- ---
T.L. T.L. T.L. 

Avusturya 39.892 265.483 305.375 
Belçika 23.799 23.799 
Çekoslov. 527.601 323.370 850.971 
Estonya 15.415 15.415 
Finlandiya 170 27.909 28.079 
Fransa 5.429 192.308 197.737 
Holanda 83.876 58.956 142.832 
İngiltere 295.427 534.423 829.850 
İspanya 14.560 28.624 43.184 
İsveç 1.734.416 245.724 1.980.140 
İsviçre 33.866 223.956 257.822 
İtalya 27.683 192.597 220.280 
Macaristan 397.582 145.897 ~3.479 
Norveç 33.456 54.073 87.529 
Lehistan 6.047 S.735 11.782 
Yugoslavya 12.516 4.915 17.431 
Yunanistan 37.585 37.585 
Rusya 192.040 83.395 275.435 

Y ckOn 3.404.561 2.464.164 5.868.725 

1 • Sipari,i mukaveleye bağlanmı? 
olduğu halde henüz memlekete ithal 
edilmemiş olan mallar bedelleri yuka
rıdaki yekQnlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya aid yukarıdaki ye-

Bir ana mektubu 
Rus - Japon harbinde bir japon 

bahriye nelerine annesi tarafın

dan yazılan bir mektub, bugün ja
ponyanrn bütün ilk melcteb okuma 
kitablarrnda çocuklara okutulmak
ta, hatta ezberletilmektedir. 

Bu mektubta deniliyor ki : 
"Hoşima muharebesine ittiraJc et· 

mediğini haber aldım. Wei- Hei- Wei 
üzerine ağustosun onuncu günü ya
pılan hücumda da hususi bir yararlık 
göstermediğini zannederim. Bundan 
dolayı annen, gerçekten, UzUlmekte
dir. 

Harba niçin gitmiıtin? Hiç ıüphe
siz ha§metli imparatorun gösterdiği 
bunca lütuflara hayatını feda ederek 
karşılık göstermek için. 

• ..• Her gün Haçiman'ın (Harb 
Tanrısı) tilrbesini ziyaret ederek se· 
nin şerefli işler görmen için dua edi
yorum. 

Bir anne olarak ben de bir insa
nım; bu yüzden kendi öz oğlum için 
düşmanca duygular besliyemem. 

Fakat ıen kendin, liltfen benim 
ne sebeble bu mektubu yazmaya mec
bur olduğumu tasavvur et !'' 

Okuma kitablarına giren bu tür
lü yazılar, bu tUrlü duygular, bu
günkü japon gençliğini hazrrla
mı~. yetiştirmiştir. 

ihtimal ki, hali, bugün de japon
yalr anne, Çin topraklarım istila 
eden oğluna aynı fJslupla mekt.up· 
lar göndermektedir. 

Fakat aynı çetrefil harflerle, bir 
de bir )İnli neferin annesi, boşalan 
bir kasabanrn sokaklarında yaralı 
ve bakımsız yatan oğluna bir mek
tub yazsaydı, ne diyecekti ? ? 

Böyle bir mektuba, kendi üm
metine "iztirabtan zevk almayı., 
telkine uğraşmış olan Buda bile, 
hi~ şüphesiz, göz yaşı dökerdi. 

T. t. 

Mağaraya mı pi.diyoruz ? 

İngiliz Avam Kamarasında ken
disine sorulan bir sorguya cevab ve
ren Bay Eden demit ki: 

"Gerçekten, bu asrın aon yarı
sında hava ailôhı tehlikeainin önü
ne geçmek için bir §ey yapılmadı
ğı takdirde bütün dünya milletle· 
ri, tıpkı, ilk - çağlarda olduğu gi
bi, mağaralarda )'a§amak mecbu
riyetinde kalacaklardır.,, 

Beton, çelik, mermer, tunç, daha 
bilmem neler medeniyetinin bu ka • 
dar ilerlediği bir asırda en ileri millet
lerden birisinin resmi ağzından din
lediğiniz bu sözlerde yinninci asır i
çin söylenmiı bir mersiye kokusu 
duymuyor muıunuz7 

Bay Eden'in "ilk - çağlarda oldu
ğu gibi,, ıeklinde yaptığı kıyaslama 
da pek doğru değildir. Çünkü ilk • 
çağlarda maiarada yaıayan insan 
oğlunun biricik kay~ısı vahti hay. 
vanların saldırmasından korunmaktı. 

Yirminci asnn son yansında eğer 
bütün o "ıeddadi" binaları bırakarak 
mağaralara çekilecek olursak, o za
manki endiıemiz de en medeni mil
letlerin saldırganlığından korunmak 
olacaktır. 

Baltaya sap. balta ,fJQpları ! 

Meıhur karikatüriıtlerden biriıi, 
şimdi resimle yazıyı biri birine kant· 
brarak "bir baltaya sap olaınıyan
lar,, iıimli bir hikaye serisi yazacak
mtf. 

"Baltaya sap olaınıyanlar" tabiri 
türkçeye mahıus tabirlerden biriıi
dir. Bu münasebetle, bir kaç yıl ön
ce aramızdan kaybettiğimiz sevimli 
bir ıairimizin bir esprisi hatınmıza 
geldi : 

Büyük harbte büyijk bir servet 
yapan bir mekteb arkadatı, bir gün 
bu faİre der ki ı 

- Yahu, ıen mektebte iken hepi
mizden ileri idin; timdi görüyorum 
ki ıende bir baltaya ıap olamamıt· 
aın. Hayret 1 

Rahmetli ıair cevab verir : 
- Bunda hayret edecek taraf yok, 

ortalık balta saplariyle o kadar dol· 
du ki bizim olmamıza imkan kalma
dı. 

Bir istidad. bir i~tidlldıuzlık ! 

Ankarada oturan bır ınuoaı·rH ar
kadaşuruz, lıtanbul gazetelerinden 
biriıine yazdıiı bir fıkrada şiir ölü
yor mu yaııyor mu.? Diye bir zaman
dan beri tutturulan meseleye dokun
duktan aonra. kendiıine gönderilen 
ufak bir ıiir kitabında keıfettiği 
genç bir istidadı okurlanna tanıtı· 
yor ve oradan aldığı fU üç mısraı ela 
ömek gösteriyor: 

Kıranlık gecemde dofan bir ayıın, 
Bırak ışıfını ıönliime kayıın .. 
Bana tatlı gelir her cefan Leyllt 
Arkada,-::=, galiba, emsali miıil-

lu, bu gencin vezin ve kafiye hatası 
yapmadığını görerek takdirlerinde 
cömert davranmaıtır. 

Fakat diyeceğim o değil, lıtan
bul gueteıinin mürettib ve musah
hihleri, ikinci mısradaki "bırak', k• 
limeıini "berrak" dizerek tilri ber
bad etmiıler • 

Gencin iıtidadını bir tarafa bıra
kınız, fakat bu provayı okuyan mu
sahhihin ıüre kartı olan istidadsız· 
lıima ne buyurulur? 

Dün en düşük ısı sıfırın altında ol· 
mak üzere Konya ve Eskişehirde 2, 
Erzincan ve Elazığda 4, Kayseri ve Si· 
vasta S, Erzurumda 9, Karsta 19 dere· 
cedir. En yüksek ısı da sıfırın üstündo 
Diyarbakırda 12, İzmirde 13, Antalya· 
da 16, Adanada 18 derecedir. 

Hukuk llmini Yayma 
Kurumunun 

Bu yıl için tertib ettiği seri kon
feransların yedincisini bugün 

Ankara Ha1kcvinde 

Temyiz Mahkemesi Aza1Indan 
B. Vehbi Yekbaş verecektir. 

Mevzu: Yeni cezai tema
yüller ve heynelmi1el hu

kuki ceza birliği 

Konferanslara davetiyesiz her
kes girebilir. 



! 
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DIŞ iCMAL 
! ................................ .. 

Hava bombardımanı 
Büyük harbden beri, zaman za

man, devletleri me§gUI eden bir me
sele İngiltere Avam Kamarasının ka-

' l . rariyle bir defa daha günün mese eaı 
halini almıştır: Havadan bombardı
manın meni. Telgraf haberlerinin bil

dirdiğine göre, Avam kamarasında İ§Çİ 
mebuslardan biri, hava bombardımanı· 
nı menedecek bir enternasyonal muka· 
velenin imzası için İngiliz hükümetinin 
teşebbüse girişmesini taleb etmİ§ ve 
bu zatın verdiği takrir ittifakla kabul 
edilmiştir. İngiltere bükü~ti, bö!l~ 
bir enternasyonal mukavelenın akdım 
temin için ciddi teşebbüse giritecektir. 

I ; " 

f . , ..... .. _.., . 

Malumdur ki bu, harbı insanileştir
mek gayesiyle girişilen teşebb~slerin 
birincisi değildir. Büyük harb nihayet
lenir nihayetlenmez, devletler, gelecek 
harb ile meşgul olmaya bqladılar •. ~n-

Kanton ve Honkong'u gösterir harta 

'l · · " ayrım giltere, denizaltı geım erın~ g. .. • 
&ani" harb silahı olduğunu ılerı ıure
rek, V qington konferansında bunlann 
ilgasım teklif etımitti. Fakat devletler, 
bu teklifin arkasında baJka maksadlar 
sezdiler. Filhakika lngilterenin deniz 
sathında kurduğu hakimiyeti, deni:zal
hndan tehdid eden bu vasıt.arun ingiliz· 
lerin işlerine elvermediği qik8.rdt. İn
giltere, insani dÜ§Üncelerle hareket et
tiğine, 0 zaman yakın dostu. olan Fr~
sa'yı bile kandıramadı. Denizaltı gemı• 

K vantungda hükümet 
darbesi hazırlanırken ... 
... Japonlar da Kanton civar·ındaki 

kaleleri bombardıman ettiler 
edildi Şehirde örfi idare ilôn 

)eri de ilga edilemedi. Londra, 4 (A.A.) - Hongkong ve 
Havadan bombardımana gelince, 1 ·anton'dan gelen haberlerden, cenubi 

bunu da menetmek için birçok teşebbü J . inde vaziyetin gerginleştiği, bir ta-
ler yapılmıştır. Gerçi devletler huku 

1 
• .Jftan Kvantung eyaletinde bir hükü-

ku muharib olmıyanlann kar.den b.or:ı .net darbesi hazırlanırken, öte taraf
bardrmanmı menediyor. Fakat bu, tay· tan da japonların bu civarda askeri ha
yare icad edilmezden evvel, devletler rekata girişmek niyetinde oldukları 
hukukunun umumi bükümleri arasına anlaşılmaktadır. 
girmİ§ bir maddedir. Tayyare bombar- Kanton'da örfi idare ilan olunmuş
d eden bir mukavele yoktur. tur. Royter'in sandığına göre, bunun 

Sıabmakru:nı miliz~nb kili Mac Donald be.. sebebi Kvantung hükümetini devi~~k 
ı ıng qve :r • • h 1 h··k·· t d b d ~ b' 'lib ız1 ıçın azır anan u ume ar esı ır. 

aene evvel, umumı ır •1 11 anma B t bb .. ·· failleri 1936 da Çan 
. . . C 'd t l an konfe- u eşe usun ' 

proJer.ını enevre e 0 P. ~ . Kay Şek'e karşı isyan eden baş kuman-
d. ~ · ro1e ıçmde tay-ransa ver ıgı zaman, P . dan Şensitang'ın taraftarlarıdır. Şeh-

yare ile bombardnnanm ~m hak~da rin her tarafı örfi idareye tabidir. Kan-
h "k" 1 d d Fakat dıkkate deger u um er e var 1•. . • ton'a giren her otomobil araştırılmak-
olan nokta ıudur ki Mac Donald proJe· tadır. 
si muharebelerde tayyare bombardıma· 

Japonlar ne taraftan 
taarruz edecekler 

Tokyodan gelen haberler, japonların 
yakında yeniden büyük bir taarruza 
geçeceklerini anlatmakta iseler de, bu 
taarruzun hangi istıkamette yapllaca
ğı hakkında kati bir fikir yoktur. 

Iyi haber alan bazı Tokyo mahfille
ri, japon kıtalarmın pek yakında Çi
nin batısına doğru aynı zamanda iki 
taarruz yapmak niyetinde olduklarım 
söylemektedirler. 

Kanton taarruzundan 
t.'ClZ mı seçilıyor 'f' 

B. Çemberlayn diyor ki : 

İngilterenin 
silahlanması 
Dünyadaki gerginliğin 
azalmasında büyük 

bir rol oynıyor 
Londra, 4 (A.A.) - Birmingham~ 

da bir nutuk söyliyen başvekil B. Çem
berlayn İngiliz milletinin dünya mese
leleri üzerindeki manevi nüfuzuna işa -
ret etmiş ve ezcümle demiştir ki : 

" İyi niyetler, büyük .mikyasta ola
rak bunların tarzı tatbikına bağlı bu -
lunm.aktadır. Bütün Avrupada mevcut 
olan gerginliğin azalmasında ingiliz si
lahlanmasının pek büyük bir rol oyna
mış olduğuna eminim. İngiliz silahlan
masının masrafları pek büyüktür. Bir 
silahlanmanın bize ve bizden sonra ge -
leceklere yükliyeceği fedakarlıkların a
ğırlığı hükümeti, bu manasız rekabeti 
ortadan kaldırmak için çareler arama -
ya sevketmektedir. Esasen bu rekabet 
bir milletin diğer milletler fevkine çık : 
ması için yapılan bütün gayretleri mü
temadi surette neticesiz bırakmaktadır. 
Bu rekabetin önüne geçmek için bir tek 
çare vardır o da bizimle aynı arzuda 
bulunan diğer hükümetlerle acık ve 
samimi müzakerelerde bulunmaktır. 

Bizim arzumuz, yalnız sulh eserine 
hizmettir." 

General Metaksas 
Atina, 4 (A.A.) - Gazetelerin yaz

dıklarına göre, Başvekil B. Metakses, 
13 şubatta Ankaraya varacaktır. 

B. ~akir Kesebirin 
• 

lslanbulda tetkikleri 

iktisat vekili bugün 
şehrimize geliyor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - İktisad 
Vekili B. Şakir Kesebir, bu gün Par
tide vali Ostündağla beraber et ucuz
luğu meselesi üzerinde konuşmuştur. 
Ankarada yapılan toplantıdan beri 
yapılan hazırlıklar etrafında izahat 
almıştır. İktisad Vekili saat 17 de ti
caret odasına gelmiş iktisad dairele
rinin bir araya toplanması meselesini 
görüşmek üzere bir toplantı yapılmış
tır. Bu toplantıda Denizbank umum 
müdürü BB. Yusuf Ziya Öniş, Ziya 
Tamer, Hüsnü Yaman, Cevad Nizami, 
sanayi umum müdürü Reşad bulun
muşlardır. 

İktisad Vekili ayrıca B. Yusuf Ziya 
Öniş'den Denizbank hazırlıkları et
rafında izahat almıştır. 

B. Şakir Kesebir akşamki ekspresle 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Denizbank umum müdürü, iş banka
sı mütehassısı B. Sabriyi Akay deniz 
yolları idarelerinde tedkiklere me-
mur etmiştir. 

Bir hayırseverin 

yaptığı teberrü 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Raşid is

minde hayırsever bir zat Guraba has
tahanesine gelerek baş hekime 10 bin 
lira teslim etmiş ve bu parayı hastaha -
nenin mübrem ihtiyaçlarına sarf edilme
si şartiyle teberru ettiğini söylemiştir. 
B. Raşid ilerde daha başka teberrular 
yapacağını bildirmiştir. Bu paranın 
sarf şekli yarın kararlaşacaktır. 

Bayılıncaya kadar dövmüş? 

1 

.................................................. ... 
TÜRKiYE BASINI ................................................... 
Yeni fabrikalar1mız 

açıhrken 
CUMHURlYET'te Yunus Nacı 

yeni açılan r.unğıpek fabrikamız 
memlekette tabii ipek endüstri:ı' 
de canlandıracak bir hareket oldı 
ğunu anlattıktan aonra diyor ki : 

"1935 te r.ungıpek fabrikasi)e a 
nı günde temeli atılan Bur$a me 
nor. fabrikası Üç buçuk milyon lira 
çıkmı§tır. 1000 işçi kullanmak § 

tile senede bir milyon kilodan faz 
kamgarn ipliği yapacaktır. Bu sur 
le yünlü aanayiimiz için her sene 
fardan getirdij'imiz yan mamul 
deyi tasarruf ebnit olacağız. Fak 
Bursada kurulan bu fabrika ile el 
edeceğimiz en büyiik menfaat, me 
noa koyunlannın memleketimiz 
yeti,tirilmesi ve üretilmesi olaca 
trr. 

Telkih usulile, yüksek ırklı ha 
vanların az mikdarda damızlık k 
lanarak üretildiklerini biliyoru 
Muhtelif memleketlerde yapıl 
tecrübeler çok muvaffakiyetli ne 
celer vermiştir. Sovyet Rusyada b 
damızlıktan alınan sperm'lerle 2 
ila 300 yavru yeti.§tirildiğini okuy 
ruz. 

Çok yeni bir bulU§ olan bu telki 
usulü, şimdiden Bursa ve havalir.in 
de muvaffakiyetle tatbik edilmekt 
dir. Bu suretle her medeni millet 
lazım olan asgari &anayilqme pro 
ramımız ilerlerken, birinci dereced 
bir ziraat memleketi olan türk to 
raklarmm bütün imkanlarmdan is 
fade etmek ve o imkanları kabil ol 
duğu kadar zenginle§tirmek prens 
bini de unubnuş olmuyoruz. 

Mlili ihtiyaçlarımızın mümkün ol 
duğu kadar memleket içinden t 
ni prenr.ipiyle yürütülen sanayile 
me politikamız muvaffakiyetle me 
haleden merhaleye varırken içimiz 
de yatayan da.ha cüretli, daha ile 
arzular da ıahlaDJyorlar. 

mm kaldırmayı teklif etmekle beraber, Kvantung valisi göz hapsinde 
asayit ve za.bıtıa iılerinde hava bombar
dmıanmı rneıru olarak kabul ediyordu. 
Bu da İngiltere'nin Hindir.tan ve diğer 
sömürgelerinde hakimiyetini idame et
mek için müessir olan bir vasıtayı terk-

Kvantung valisi ve eski belediye re
isi Vutehşen, Kanton'da evini kuşatan 
bir askeri müfreze tarafından göz hap
sine alınmıştır. Fakat bizzat vali Roy
ter ajansına verdiği beyanatta, evinin 
etrafındaki askerlerin kendisini muha
faa:a \tiklerini, Kant<m'c:lıı dahi~ bir 
tefrika veya anlaşmazlık olmadığını 
söylemiştir. 

Bu taarruzlardan oırı 1~ankin'den i
tibaren Yangtse'ye kadar çıkacak, ön
ce Lunghai demiryolu boyunca batıya 
doğru ve sonra Pekin - Hankeu demir
yolu boyunca olacak ve hareket bir ma- filistinde 
kas hareketi şeklinde cereyan edecek
tir. Şimdilik, Tienstsin - Pukeu ve 
Lungnai demiryollarının birle§ıtiği 

bir mağara 
dinamitle uçuruldu 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Beyko.z
da Cemil isminde bir çocuk oyundan 
çıkan bir kavga esnasında arkadaşı 
Hikmeti tekmelemi~ ve çocuğu bayılt
mıştır. Hilanet ölüm derecesinde ha,s -
tahaneye kaldırılmıştır. 

Biz timdilik dıtarıya yalnız ha 
madde aatan bir memleketiz. B 
bam maddelerin çe§İdleriııi çoğalt 
mak ve bazdarmı itlenmi§ olara 
dünya piyaııar.ma sevk etmek için bi 
an evel ha.zırlanmaya baılamalıyız 

Atft12k istemediğini gösteriyordu. Ga
ribtir ki havadan bombardımanın meni 
noktaaında birçok devletler lngiltere
den de daha ileri giderek tayyarenin za• 
bıta ve asayİ§ iılerinde kullanılmaması· 
m ve hava bombardımanının büsbütün 
ilga edilmesini istediler. Fakat İngilte
re buna razı olmadı. 1933 senesinin 
mart ayı içinde yapılan silahsızlanma 
teıebbüsü, yalmz hava bombardımanı 
üzerindeki anla§mazhk yüzünden inla
taa uğramı§ değildir. Daha ehemiyetli 
sebebler de vardı. Fakat lngiltere'nin 
bu noktadaki mü§külpesentliği konfe
ran11n neticesiz kalmasındaki amiller • 
den biri olmu§tur. 

Son bet yıl içinde tayyare çok te • 
kemmül etmiş. ve bunun müthiş bir si
lah olduğu iki muharebede anlaıılmıt· 
tır. O halde acaba İngilterenin giriıtiği 
teşebbüs muvaffak olaca kda hava bom
bardımanı menedilecek mi? Eğer bir 

silahın ilgası, onun tehlikeli olduğu
nun anlatıhnasına bağlı bir mesele ol
•aydı, her silah ilga edilirdi . Her siliıh 
tehlikeli ve müthi§tir. Hatta harbın 
rnüthiı olduğuna ve büsbütün ortadan 
kalkmasına inannuyan devlet adamı 
yoktur. Fakat her şeye ve herkese rağ· 
men, silahlar kalkamıyor. Harbın önü
ne geçilemiyor. 

Hakikat ıudur ki, bugün, bir çeıid 
•ilahı menetmek, bütün silahlan kal
dırmaktan daha zordur. Silahlar büs
bütün kalkarsa, her devlete emniyet ge
lir. Fakat bir çe§id silahı kaldırarak di
ğer çeşid silahları ibka ebnek, emniyet-

sizliği artırabilir. Şunu hatırda tutmak 
gerektir ki, her çeşid silah her memJe
ket için ayru derecede tehlike teıkil et-

mez. Mesela denizaltı gemisi, denizin 
satıhlarına hakim olan deniz devletleri 
için daha büyük tehlikedir. Uzak şark
ta Japonya ile mücadele ederken. deniz

altı gemisi, Sovyetlerin elinde çok mü
essir bir müdafaa ve belki de tecavüz 

silahıdır. Denizalb gemisini ilga et
mek, Sovyetleri bir silahtan mahrum 
ederek uzak şark denizlerinde JaPQnya
ya münakaşasız bir hakimiyet temin et
mek demek olur. 

Hava bombardımanı da lngilt.ere 
ve gene Japonya gibi, tehirleri büyük 
ve kalabalık olan ve endüstrileri kesif 
olarak bir araya toplanmıt bir halde 
bulunan memleketler için daha çok teh
likelidir. Gene Uzak Şarktan bir misal 

alalım: Sovyet Rusya'nın kendisine 
karşı, denizaltı gemilerini ve tayyare -
lerini kullanmıyacağıru bilse, Japonya 
belki de yarın Sovyetlere karşı ha.rb a-

çar. . • • • 
Fakat İngiliz diploma•mnm boı bır 

Pearl nehri kapat,ıldı 

nokta olan Suçeu mevzii için muhare- Kudüs, 4 (A.A.) - Asker! kıtalar 
be cereyan etmektedir. Cenine bölgesinde tethişçiler aleyhin-

Tokyoda sanıldığına göre, bu taar- deki mücadelesini takibe devam ede
ruz planı Kantona taarruzu istihda~ - n~ ;..ro.puu:a m~\cc hi;ıanctini. göxcn. bil: 
den planın yerine kainı olacaktır. mağarayı dinamitle berhava etmiştir. 

Pengpu' daki çarpı§nu:dar Bütün kasabalar belediye reislerine 

..-······································~ . -
iBirkac gine kadar~ . . . . . 
• • 

Yalnız dııardan getirttiğimiz ma 
ları burada yaparak tuarruf sur 
tile değil, aynı zamanda dünya pi 
yasasına i§lenmi.t türk mallan ·· 
mek suretile memleketi doğrud 
doğruya zengin e§tinnemiz zam 
yaklatmıf ve belki de gelmitlir bi 
le.,, 

Dün, Pearl nehri kapatılacağından 

yabancı gemilerin dışarıya çıkmaları 
ilan edilmişti. Çinliler bu nehir üzerin
de hazırladıkları barajı kapadıklarm
dan, bu nehirde bulunan gemiler içe
ride kalmışlardır. 

Tiençin - Pukeu demiryolu üzerin- şüpheli eşhası hemen haber vermeleri 
deki Pengapu'yu işgal eden japon kıta- için talimat verilmiştir. 
ları, bu şehir civarında bulunan Su -
Temia - Ying ile Çangyao'yu da işgal 
etmişlerdir. Pengpuideki Çin kuvayı 
külliyesinin çekildiği Çin kaynakla
rından bildirilmektedir. Japon kay
nakları da Pengpu civarında bir Çin 
fırkasının tamamen kuşatıldığını ve 
mahvolmaktan kurtulmak için ümidsiz 
bir şekilde japon çemberini yarmağa 

Bir yahııdi idama mahkum 
oldu 

Kudüs, 4 (A.A.) - Harb divanı, 
27 kanun evvelde bir arab otobüsüne 
ateş etmiş olan bir yahudi polis mu
avinini ölüm cezasına mahkfim et
miştir. 

E Ulus sütunlarında : • . . . . 
MlLLI HEYECANIN 1FADELER1 

TAN'd-. Ahmed Emin ;y 

~ Yalnız birinci sınıf edebi :. yazıyor : 
Bet yıllık plannnızın bir parçaa 

~ bir eser olarak değil, fakat E daha canlaıımıf, Buraa'da ve Gem 
: müstesna bir tarih eseri E Jikte iki yeni fabrikamız açılmııtır: 
E olarak bütün dillere : Milli bir mahiyeti olan bu hi.diaele Bu suretle kapanıp kalmış olan ge

miler arasında ingilizlerin "Tarantu
la", "Seanow", "Meth" ve "Robin" top
çekerleııi ile Amerikanın "Mindanao" 
topçekeri bulunmaktadır. 

Japonlar Pearl nehrine 
ilerliyorlar 

Buraya gelen bir ingiliz vapuru bu 
sabah beş japon harb gemisinin Peari 
nehrinin mansabına doğru gitmekte 
olduğunu haber vermiştir. Bir müddet 
sonra Bocca Tigris kaleleri istihkama
tinden top sesleri gelmiştir. 

Önce bu kalelerden japon gemileri
ne ateş açıldığı sanılmışsa da, Kvan
tung valisi Vutehşen Royter ajansına 
beyanatında bulunurken, japon gemi
lerinin üç defa bu kaleleri bombardı
man ettiklerini söylemiştir. Japonlar 
Fatshah pazar yerini de bombardıman 
etmişler, 50 kişinin ölümüne, bir çok 
kişinin de yaralanmasına sebeb olmuş
lardır. 

Japon tayyareleri Kanton 
üzerinde 

Diğer taraftan, japon tayyareleri, u
zun müddet, çok yüksekten Kanton 
üzerinde uçmuşlar, tayyare dafi batar~ 
yaları da fasılasız ateş etmişi.erdir. 

Tayyareler, bomba atmamışlardır, 
ihtimal bu bombaları Kanton - Hong -
Kong demiryolu için saklamaktadır-
lar. 

Japonya' do heyecan 
Şimdi bu demiryolu hattı üzerinde 

münakalat kesilmiş bulunmaktadır: 
Münakalatın Çin makamlarının e~ı 
üzerine mi, yoksa bombardıma~lar ~~
zünden mi kesildiği henüz bellı degıl
se de, bu haber Tokyoya geldiği zaman 
Japonyada büyük bir heyecan uyandır-
mıştır. 

teıebbü.s pefinde kotacağına ihtimal 

vermek de zordur. 
lngilterenin ötedenberi hiç itine el· 

vermiyen hava bombardımanını menet
meğe çalıtbiı malumdur. Bu defa da 
Wnidsiz gibi görünen vaziyet ve şartlar 
içinde böyle bir teşebbüse giri§menin 
herkesçe mal\ım olmıyan sebebleri ol • 
malıdır. ... 

A. Ş. ESMER 

uğra~tığını bildirmektedirler. 

Şanglıay,da bir amerikan 
binasına bomba atıldı 

Uzun bir elbise giymiş olan bir çin
li, bu sabah Şanghayda amerikalılara 
aid olan lv.ning Post binasına bir 
bomba atmıştır. Bomba ,patlamış, bü
tün camları kırmış, holün dıvarınm bir 
kısmını tahrib etmiştir. Kimseye bir 
şey olmamıştır. Mütearnz kaçmıştır. 

Japon ordu.sunun zayüıtı 
Japon parlamentosunda bir suale ce

vab veren harb bakanı Sugiyama, çin -
japon iht.ilafının başından beri ordu
dan subay ve er olarak 20 bin kişi öldü
ğünü ve maamafih bu rakamın asgari 
bir tahminden ibaret bulunduğunu söy 
lemi§tir. 
Müşahidlerin mütaleasına göre, ya

ralılardan ölenlerin ihraç hareketlerini 
yapmış olan deniz askerlerinin, hava 
kuvvetlerinin zayiatı da ilave edildiği 
takdirde ölü adedinin bu asgari tah
minin çok üstünde olacağına şüphe 
yoktur. 

Almanya' da yapılan 
va purlarınuz 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Denizyol
ları fen heyeti reisi B. Sırrı pazar günü 
Almanyaya gidecek ve Kiel'de deniz -
yolları hesabına yaptırılan gemilerin 
inşaatını tetkik edecektir. 

Halkevinde: Uzun :Mehmet 
Dün akşam Ankara Halkevinde Ah

met Naim ve Celfil Edib'in kömürü ilk 

bulan Uzun Mehmet isimli 4 perdelik 

piyesi oynanmıştır. Salon hıncahınç de
necek şekilde kalabalıktı. Ankara hal -
kının tiyatroya karşı olan ihtiyacını 
Şehir tiyatrosundan sonra balkevinin 
amatör gençleri gidermiye uğraşmak • 
tadır. Uzun Mehmet, hararetle alkış
lanmıştır. Ereğli beyi rolünde Resai, 
Kahya rolünde Galip, Bayan Dürnev 
ve Mesrure bilhassa muvaffak olmuş
lardır. 

•
E nakledilmiş olan •• : r.in kutlanmaaında Atatürk bizza 

hazır bulunınıuıtur. istikbale do v 

E VE DAHA iLK ÇIKJSINDA E açılan iki yeni fabrikanın kıymeti v 

Romanyada seçim 
kanunu değişiyor 

• : ehemiyeti bu suretle gözler önünd 

E 2 QOO 000 : bir kat daha açıklıkla belirmittir. 
~ • • ~ Yalovadan baılıyarak yollard 

: köylü halk ve Gemlik ve Buraa hal 
kı bu münasebetle heyecanlı teza 
hürler yapmı§lar, Atatürk'e olan 
candan sevgi ve bağlılıklarmı, e 
cotkun bir tekilde ortaya koymUf• 
lardır. 

Bükreş, 4 (A.A.) - Bazı gazeteler, 
hükümetin seçim kanununu tadil ede
rek mutlak ekı;eriyeti temin eden 
"prim" den müstefit olmak iç.in reyle
rin liiakal yüzde kırkını elde etmek za
ruretini ilga edeceğini iddia etmekte
dirler. 

: nüsha birden satılan, met
: hur T olestoi'nin yeğeni ve 

şimdiki rua ediblerinin en 
büyüğü 

Bundan böyle "prim" en çok rey al- • 
mış olan partiye aid olacaktır. 

Kaliforniyadaki hava 

Alexi T olstoi 
nın 

Büyük Petro 
sını oku yacaksmız 

• 
kazasının bilônçosu • Bu tefrika size 1938 sene· 

Vaşington, 4 (A.A.) - Kaliforniya
da San - Pedro açıklarında iki deniz 
ta!.yaresi a~asında vukua gelmiş olan 
mu:a.~menın son bilançosu, şudur: 
11 olu, 3 yaralı. Diğer kurbanları bul
mak için araştırmalara devam edilmek- : 
~dk : 

sinin en zevkli heyecanını 
verecektir 

Ayrıca bir 

polis romanı 

: insan bu tezahürleri gazete sü
: tunlannda okuduğu zaman bile; da
E marlarmdaki kanın tatlı tatlı hare
: kete geldiğini duyuyor. Yüz binlerce 
E türkün kalbinden aynı saniyede ta. 
: fan temiz ve asil hislerde~ sürükleyi
• ci ve cotturucu bir kudret var, 

Atatürk,bu milli tezahürler kar. 
tısında duyduğu heyecan1, §U sözler• 
le ifade etmiı ve Bursa halkına bil· 
dirmiıtir : 

"... İnkılabın ilk günlerinin heye
: canını tekrar ya§adım ... ,, 
E Bir milletin, devamlı harblarm fe
: laketlerinden, ecnebi İ§gal ve istila• 
• : aı musibetinden, yeni ve taze bir var• 
: lığa kavupnasından duyduğu heye .. 

: : canı on dokuz senelik bir zamandan 

Ç k 
: y 1 : sonra aynı kuvvetle duyması, tarihi 

ocu Esirgeme Kurumuna : eci defter : bir alaka ile tedkik edilmeye layık 
kıymetli bir yardım E ~ : bir hadisedir. 

• • K 
Çocuk Esirgeme kurumundan: : Bu roman okuyanları ma- : endine bağlanan büyük ümidJeri 
B · k • d • tahakkuk ettiren, vaidlerini tutan, 
ırço vesilelerle Çocuk Esı'rgeme •• cera an maccrava su"ru··k k • ~ - halkın sevgi ve emniyetini ilk bay-

urumuna karşı yüksek ve kıymetli : liyecek, ve heyecanla takih ram günlerinden sonra ayniyle ve 
yardımlarını esirgemeyen Mısır Hü- : edilecektir. Bu romanı fazlasiyle muhafaza eden rejimler 
kümeti Maarif Vezareti Matbuat Mü- : h 1 azdır. Milli feJaketlerden sonra i• y a r ı n aş ıyacağnnız "' 
dürü Muhterem Bay M. Celalettin, bu E 44 batına gelen rejimlerden oçğu, yap-

Korsika Haydudlan '' ki · T~· defa da kurban bayramı münasebetiyle : : tı arı ıyı ıgı çok pahalı bedellerle 
iki ingiliz lirası iane göndermişlerdir. ~ ismindeki uzun bir : ödetmitler, ya sönmüşler veya yap. 

B k 1 
hikayeden sonra neşre : tıkları rejimin izlerine hiç farkında 

u ıymet i alaka ve yardımlarından : • b l .... : olmadan dönmü§lerdir.,, 
dolayı kimsesiz yavrular namına ken- : aş ıyacagız. • M h • . d 
d

'l · : u arrır, me§rutıyet evrinin ha-
1 erıne teşekkürler ederiz.. : : talanm misal olarak gösterdikten 

.~ Korsika haydudlart : sonra ilave ediyor: 
İstanbul belediye zabıtası • : "Günün birinde Atatürk baıonıza 

nizamnamesi : MESHUR KARMEN ~ geçti, İnsanların ve hadiselerin içini 
~stanbul, 4 (Telefonla) _İstanbul ~ M U HA R R J R 1 • ve sonunu görmek imkanını yara-

şehır meclisinde belediye zabıtası tali _ • : tan bir (uzağı görüı) kudretile milli 
••• PROSPER MERIME'NIN .: k dd matnamesinin müzakeresine devam e _ mu a erata istikamet verdi. Kur-

dilmiştir. Müzakere ha,yli hararetli ol_ ~ ESERiDiR. E 1duğu rejim memlekete vaidlerde bu· 
nıuştur. ,._ • u:ndu_ ve bütün vaidlerini fazlar.iyi• 11 
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INGİLİZ .ZABİTf 
Yazan: 
ıYüzbaşı F. W. von Herberl. 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Bir İngilizin kahvaltıCla 
<laha az yiyecekle bütün 

yediğinden 
•• •• •• •• gunumuzu 

•• gun etmek mecburiyetinde idik! 
Neferler, ona da bana yaptıkları 

gibi - fakat bu sefer, ikram edecek 
etleri yoktu - ona da bir yemek ha
zırladılar. O da karnını doyurduk
tan sonra neşesi ve sıhatı yeniden ye
rine geldi. 

Bu günlerde kar.aba, geni, bir has
tahane halindeydi. Hemen her ev, 
bir revir haline getirilmişti. Bütün 
camiler ve resmi binalar, ateıler 

•içinde yanan hastalarla dolu idi. 
17,000 ki§İyi barındırabilen bir ka
sabada 8000 hasta ve yaralı yatıyor
du. llk kanunda bu mikdar, 10,000 
olmuştu. Yerli türkler çok iyi hare
ket ediyor ve ellerinden gelen her 
türlü yardımlarda bulunuyorlardı. 

Bir takım kadınlar, artık dinin yasa
ğını filan bir tarafa bırakarak has
talara doğrudan doğruya bakmağa 
başlamışlardı. 

Ticaretin uzun zamandan beri 
durduğunu söylemeğe lüzum yok. Si
vil ahaliye de a.akerler gibi tayın ve
riliyordu. Son t8§rinin sonunda yüz -
den fazla dükkandan ancak iki ta
nesi açrk bulunuyordu. 1Lkkanunun 
sekizinde ise hiç biri. Son tepinin o
tuzuncu günü son türk kahvesi ve 
11on bulgar ıarabhanesi kepenklerini 
kapadı. 

İki ban, haftalarca önce kapan
mıt ve bu binalar askerler tarafın
dan İşgal olunmuştu. Büyük han, ta 
ikinci muharebeden beri askeri de -
po haline konulmuf, ahırlarına da 
mekkare hayvanlaı bağlanmıştı. 

ilk kanunun ikiainde, yahud ü
çünde çalgılı kahve de aon müsame
resini verince artık akıbetin, gerçek
ten, yalmıl&fmlt olduğuna hükmet· 
miştik. 

Para artık kıymet ve itibardan 
düşmüştü. Mesela dominoyu, tavla -
yr, yahud öteki oyunları pekısimeti -
ne oynuyorduk ve bunda bir peksi
met on kUl"llf aayılıyordu. Bir pelui
metıin dörtte birine oyun oynandığı 
bile oluyordu. Oyunu kazanan he· 
men peksimetini a.lıyor ve bir an 
içinde yiyip bitiriyordu. 

ilk kanunun başlarında benim 
bölüğüm, üç zabit de dahil olduğu 
halde, (Seymour, Tereb ve ben) 
doksan kişiye inmişti. 

Hastanelerde ölenlerin gömülmesi 
iti, o kadar ehemiyetli bir iş haline 
gelmişti ki bunu yapmak için ayrı 
bir te§kilat vücuda getirilmi§tİ. 

25 son te§rinden sonra artık et 
\'erilmediğini yukanda aöylem.iştim. 
Daha sonra taymlaı-nnız daha fazla 
a:.:altrlmış ve ilk kanunun altsmıda 
bu, bir mikdar mıaır unu ile mısır ek
meğine inmişti. Bu ekmek de içinde 
tuz bulunmadığı için gayet tatsız ge
liyordu. Herhangi biT ingilizin sabah 
kahvaltısında yiyip bitireceği bir 
rnikdardan daha az yiyecekle biz, 
bir günümüzü gün etmek mec:buri
yetinde idik. 

Tütün çoktan beri suyunu çek· 
mişti. Bir defa Plevnedeki kız ahba
bmı bana bir çift sigara vermişti de 
ben, bunlan ikişer parçaya bölerek 
Seymour'a, Tereb'e ve Bakkal çavu
§a dağıtmıştım. 

Çaya gelince, zannederaem bütün 
Plevnede bir okka bile kalmaınıttı. 
Doğrusunu isterseniz ben, Vidin'de 
kendilerini son ziyaretimde Doriı'in 
bana ikram ettiği bir f.incandan ton
r.a tealimi mütea.kib rua zabitlerinin 
verdikleri fincana kadar hiç çay iç -
memiJtim. Bizim kahve yÜZÜ de gör
düğümüz yoktu. Yalnız yük.sek rüt· 
beli zabitlerin arada sırada kahve 
içebildikleri söyleniyordu. Bir defa 
bir arkadaıım, bir mikdar kahve ele 
geçirm.i~ ve bu büyük hazinesinden 
birer katık dolusu bize de ikram et
mİ§ti. Bir fincan kahveye vermiyece
ğimiz para yoktu. Fakat para da, ö
teki levazım gibi, kıtla§mı§h. Bizim 
tabyada, zannederim, Paşadan bat -
ka ancak bir kişinin cebinde beş on 
para bulunuyordu. 

Yakacak odunumuz da yoktu. Ce
nub ve gar:b taraflarında asma kü
tüklerile yemi! ağaçları M\iıirin e
mirlerine rağmen kesilip yakılryor -
du. Çünkü ihtiyacın emir ve kuman -
da dinlemiyeceği muhakkaktır. Ara
da sırada bize kuru dallar, ot kökle
ri gönderiliyordu. Bunları otlarla 
birlikte kurutuyor, şuradan buNıdan 
ele geçirdiğimiz tahta parçalan, eş
ya döküntüleri ve rahatımız pahası
na feda ettiğimiz yatak kerevetleri 
ve saire ile yakıyorduk. Bunlardan 
başka kırık arabalann enkazı, §ura· 
ya buraya dökülmüş aüprüntüler de 
mahrukatnnızı teşkil ediyordu. Bazı 
defalar ateısizlik yÜzünden mısır u
numuzu kaynatıp çorıba yapamıyor
duk. Böyle aıkmtı, ihtiyaç ve mü§lcü. 
lat zamanlarmda zekuı ve becerik
liliği bir kat daha artan Bakıkal Ça -
vuş bir iki defa bizim tabur için bir 
iki kova dolusu köınür bulup getir
mitti. Fakat hiç bir yerde bu madde· 
yi dağıtan ne bir depo, ne-bir ambar 
yolıctu.. A.iaçl ..... -..b ..... ı ol- a....ı.

riıtanda maden kömürü mahrukat 
diye kullandmaxdı; bu gün de kulla· 
mim.az. 

Bir gece ileri karakolda bulunan 
çerkealerden bir kaçı, yerde sürüne
rek düıman ileri karakollarına, ne 
olursa olsun, aaldırar.ak bir kaç nö
betçiyi haklamıılar ve oradan elde 
ettikleri bir kaç direkle bir mikdar 
odunu bizim tabyaya getirmitlerıdi. 

Bizim, bu odunlan Y•kmamızdan, u
zun müddet bahsedilmişti. Çalı, çırpı 
ile birlikte otlan, çayırları da yolu
yorduk; fakat bunlar pek mahrukat 
vazifesini göremiyordu. 

Sabunumuz da kalmamıştı. Ben, 
yum.U§ak kille yıkaruyordwn. Mum -
larımızı da gayet hesabh kullanmak 
mecburiyetinde idik. 

Çok defa ateş ve yahud mum ya. 
kacak vasıta bulamıyorduk. Kibrit o 
kadar azalmıth .ki ~ bazı defa atef 
yakmak için kW'§unlarm baı-utunu 
kullanıyorduk. En bol olan ıey, ceb
hane idi. Ne yazık ki, bir çok olur ol-
maz ıeylerle karnımızı doyurduğu

muz halde bu bol nesneyi yiyemiyor

duk. 
(Sonu var) 

" Filvaki, dostunuz Ragıb bey burada değil

miş .. dedi. Bu iyi kalbli hekimin, ağzında gevele
yip de bir türlü söyliyemediği bir sözü vardı ve 
doktor Hikmet, bunun ne olduğunu anlıyordu. Dr. 
Pienot, demek istiyordu ki : ''Son günleriniz yak
la§IDaktadır. Yapacak bir vasiyetiniz, bir aon ar
zunuz varsa, bir an evvel bildirmeniz, bir yakını
nıza bildirmeniz iyi olur." 
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_. •.•.•.......•.................••......•••....•.•.................•........••• . ~ fından önoe, derin uçsw: bucaksız pri
mordiyal bir su kütlesi vardı. Altay
lılara göre ilah ULgen /14/, Yakutla
ı:a göre /15/ "Irın•yı-toyon" ( = ha
lik; beyu ilah), Yeniaeylilere göre 
/16/ de büyük pman Dıoh bu okyanu
sun üzerinde dolel§ılrdı. Yine bu efsa
nelere göre, ktinat yaratıldıktan ı;;.on
ra ~ şimdi yer yüzünün ortasında 
büyük bir göl bulunuyor, ve ondan 
çıkan 4 nehir de 4 istikamete doğru 
akıp 7 dcıvir yaptıktan sonra yine aynı 
göle dökülüyor /17 /. Bu gölün orta
sından bir dünyıa-dağı veya göl-dağı 
yükseliyor ki Orta Asya halkı bunu 
Sumur, Sumer, Sumbur, ve Hindliler 
de Sumeru adı ile taruyı0r. Yakutlar 
bu dağı "gökteki süt-beyaz dağ" tabi
ri ile vasıflandırır ve Altaylıların baş 
ilahı ola11 Bay - Ilgön de bu altun da
ğın üstünde otur.ur /13./. Yeniseylilere 
göre de "Mukaddes su veya Nehir" in 
kaynağı göğün altıncı katındadır. Bu 
su, yani Yenisey, oradan yeryüzüne 
aktıktaıı ve dolaştıktan sonra Tamu
ya dökülür /19/ . 

[ .. :: . ~ .. ~::~::~ -~ ::.·~:~] 
. . . . 
~ Türk dili tetkikleri i . . 
~ . ............................................................................... 

Anadolu toponimisi 
ve FIRAT adı 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plak 
neşriyatı - 13.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - H.15 - 14.30 Dahili ve ha
rict haberler - 15.30 dan itibaren müzik 
öğretmen mektebinden naklen cumhur baş
kanlığı filarmonik orkestra heyetinin kon
ıeri Şef Praetorius. IV 

Fi RA T adının Sümerce esası ve bunun da 
Orta Asya mitolojisine göre izahı 

. Akşam Neşriyatı: 18.30 Plak neş
rı>:atı - 18.35 Çocuklara karagöz (Küçiık 
Alı) - 19.10 Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) - 19.35 
Saat ayarı ve arabc;a neşriyat - 19.50 Türk 
musikisi ve halk ıarkıları (Servet Adnan 
ve arkadaşları) - 20.15 Hukuki konuşma: 

Mil~ddan binlerce yıl önce orta As
yanın Proto-Türk topraklarından göç 
edip Mezopotamyada yurd kurmuş o
lan Sumerliler yeni diyarlarının muh
teşem nehrini "Büyük su" tesmiye e
derlerdi. Lagaş şehrinin eski kralla
rından Entemena zamanına aid (tak
riben Miladdan 3000 yıl önce) ve pik
tografla (resim yazı) yazılı bir tablet 
üzerinde /ıl/, Fırat'ın adı şu şekilde 
yazılmı§:tır: ==- id-nun. Birinci işaret 
"akar su, nehir yatağı", ikincisi ise 
"büyüklük" medlulünü seınbolize e~ 
den piktograftır, ve hepsi birden "bü
yük su" ifade ederler. Aynı kral za
ıµanından kalma başka bir yazıtta da 
/2/ Fırat için ayni id-nun == "büyük 
su" tabiri kullanılmıştır. 

Daha sonralan Fıratı adlartdırrnak 
için "büyük su" tabiri yerine başka 

bir söz kullanılmağa başlandı. Bir Su
mer-akkat vokabülerinde o adın şu şe
kilde yazılıp manalandmidığını gö
rüyoruz: /3/. nar UD-KlB-BlN-Kt . 
Fakat bu işaret bir "ide yazısı" oldu
ğundan, böyle okunmayıp fonetik 
karşılığı bam başka bir sözdü. İdeog
ramrn ilk cüzü nar Sumerce "su, ne
hir" demek olan id'in karşlığını ve 
son kısım da Sippar şehrinin ideog
rafik i~retini temsil ediyordu. Şu 
halde ideogramın ifade ettiği ide 
"Sippar suyu veya nehri" olur. 

Bu ideogramın sumerce fonetik 
kıymeti yani okunuşu ile akkatca ter
cemesi de şöyle tesbit edilmiştir: / 4/. 
Sumerce Akkatça 
Buraııuna/u = Uruttu ) 

( Fırat 
veya Purattu ) 

'Garp aleminde ilk Sumer gramerini 
yazmıf olan İngiliz filimi S. La.ngdon 
/5/, Fırata verilen Buranun adını şu 
§:Ckilde ikiye bölüp manalandırıyor: 
bura = su kabı; nun = büyük; hepsi 
birden = büyük su kabr. Bu izahın is
tinat ettiği mühim nokta, sumen:ede 
buru sözünün "çukur, kap" manasına 
gçlınc.ld.l.~n .... -.· ... "~•'-•U....'--_).:.-ı.. ~-

ŞU tarzda yapılabilir /6/, 

Sumerce Buru. 1= Akkatça 
,. Buru = .. .. Buru ı:= 

" ., Buru """ ,, 

" 
Buru = ,, 

" 
Buru -= ,, .. Buru .. 

,, Buru = ,, 
.. Buru = .. .. Buru = " .. Buru ..... ,, 
.. Buru ı:= 

" ,, Buru = ,, .. Buru = ,, 
,. Buru = " 

Yazan: A. Dilaçar 

veçhile, bu manada alınan ıumerce 
buru sözünü yeni Türkçede araya
lrm :/8/. 
Altay lehçesi por = delen 
Garp lehçesi burgu = delen a]et 

,. ,, boru = kovuk silindir 
,, ., bıorgac, burgaç = eğrilmiş, 

bükülmüş 
,, ,. obruk ...., çukur, mağara 

Çağatay,. obrr, obru =- çukur. 
Öbür dilJerdeki bazı karşılıkları da 
şunlardır /9/ : Grekçe perao del
mek, pharynx == hansere, yani delik, 
};itince forare = delmek, İngilizce 

bore; almanca bohren = delmek, arap
ça far çukur kazmak ("Kamus" terce
mesi, cilt 11,62) Disiplinimizin anali
zinden geçirerek, 

Sumerce buru ('= çukur) 
Çagatay obru (= çukur) 

Orta Asyanın bu esatir, efsane ve 
hurafeleri aynen Tevratta da mevcut
tur. Tekvin kitabının ilk babına göre 
başlangıçta Allaıhrn ruhu suyun üze
rinde dolaşıyor, ve kfünatın kurulu
şundan aonra da cennetten 4 nehir çı
kıyordu: Piş.on, 'Gihon, Hiddekel ve 
Perat (Fırat). Kuranda dahi "sure 
XI, ayet 7) yerlerle göklerin yaratrlı

tı anlatılırken "arşı alanın suyu kap-

(1) 
uğ 

oğ 

(2) (3) (4) 
~ ub + ur + uğ 

+ ob + ur + uğ 

"Bir mesafe ve imtidadın bir obje lamasından" ehemiyetle bahsediliyor. 
veya süje üzerinde takarrürü" demek- İslam hurafeleri keza cennetten 4 ne
tir. Mot-etape'lara gelince, uğ + ub, hirin - Sihun, Cihun, Fırat, Nil -
ana kökün sertleşmiş şekliyle gub, çıktığını söylerler. Sumer ananesine 
bizdeki kap, küp, ve kovuk'taki kov'- göre de (Gudea silindiri B 10.20) Fı
dur (latince cavus). Buna (v. r) ele- ratın suyu mukaddesti ve manevi leke
manı katılınca gubur olur ki bizde leri temizlerdi. Asur dilinde bile Fı
"çukur, oyuk" anlamına olan / 10/ rata "napişti mati" yani "memleektin 
kubur kelimesinde yaşıyor ve arapça- ruhu" denmiştir. Sumer yurdunun he

Hukuk ilmini yayma kurumu tarafından 
Avukat Ferruh Ağan. Mahkeme huzurun
da taraflar - 20.30 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Salahaddin ve arkadaşları) -
21.00 Ajans haberleri - 21.15 Stüdyo N• 
lon orkestrası: 1 - Massenet: la Roi de La· 
hore 2 • Wohanka: Mamie Valsone 3 - Le
opold: Vindobona 4 - S. Franck: Pieco 
Heroıque 5 - Offenbach: Orphee aux en· 
fers - 21.55 - 22.00 Yarınki program ve 
İstikJ!l marır. 

İstanbul: 

Üğle Neşriyatı: 12.30 P1&kla ttkk 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pllkla 
türk. musikisi - 13.30 - 14.30 Muhtelif plik 
neşrıyatı. 

Akşam Neşriyatı : 
18.30 Pllkla dana 

musikisi - 19.00 Bayan Nihal ve arkadaı
ları tarafından türk musikisi ve halk ıar• 
kılan - -9.30 Konferons: Selim Sırrı Tar• 
can (Ömrümün kitabından) - 19.50 Bora& 
haberleri - 20.00 Sadi ve arkadaıları tara. 
Iından türk musikisi ve halk ıarkıları -
20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rıza ta
rafından arabça söylec - 20.45 Semahat 
Özdenses ve arkadaşları tarafından türk 
musikisi ve halk şarkılan (Saat ayarı) -
21.15 Klasik türk musikisi: Okunyan Nu• 
ri Halil Kemal Reııat, kemençe Kemal Ni
yazi, tanbur Dirrü Turan, kanun Vecibe, 
Nısfiye Selahattin Candan, ut Sedat -
21.50 ORKESTRA: 1 - Liszt: Rhapaodio 
No. 2. 2 Friml: İndian İove. 3 - Lehar~ 
Wo die Lerche sing. 4 - Poussigne: Noc
turne Slave - 22.45 Ajans haberleri -
23.00 Plikla sololar, opera ve operet par
~aları - 23.20 Son haberler ve erte&İ ~· 
nun programı - 23.30 Son. · 

nm kabr - kubur'u da bundan başka men hemen bütün büyük şehirleri, Avrupa: 
bir şey değildir. Sumercede ise buru, Sippar'dan başhyarak Eridu'ya kadar, 
giburu da okunabilir /11/ ve yine "çu- Fırat kıyılarında kurulmuştu. Daha OPERA ve OPERETLER: 18.15 Bri.ik· 
k " ahha T sel - 19.30 Viyana - 20 Milino - 20.45 ur manasındadır. Böylece teorimiz- mu r ürkler nazarında Tengıs Stuttgart, Milano _ 2 ı.30 Paris _ Eyfcl 
deki "her kelimenin başında bir ana (deniz), Tengri (tanrı, gök) kadar, kulesi. 
kök bulunur veya bulunmuştur" kazi- büyük bir ilahtı / 20/ . ODA MUSİKİSİ: 14 London - Regional 

- 20 Monte Ceneri. 
yesi yeni türkçe bur - ıobru - kubur, ve Suya, ırmağa ve bilhassa büyük ne- OHKES1'RA KONSERLERİ ve SEN. 
sumerce buru - giburu kelime eşleri hirlere mukaddes, kutsi ve ilah naza- FONİK KONSERLER: 17 Monte Ceneri 
üzerinde bir defa daha denenmiş ve rı ile bakmak ananesini Sumerliler - Z0.45 Sottens - 21.30 Pariıı • P. T, T. 

- 22.15 Lüksemburg - 23.15 Tuluz • 
hakikati tebarüz ettirmi~ bulunuyor. Orta Asyadan beraberlerinde getirdi- SOLO KONSERLER!: 14.15 Kolonya 

Fakat bütün bu karşılaftırmaların ler. Onların eski yurdunda yaşıyan - 16 Stokholm - 17.15 Pariı - P. T. T. -
dogwru olmasına ragwmen, Fırat'ın su- bir nok kabileler primordı·yal bu" "k 18·15 Laypzig - 21.35 Viyana. 

:s yu NEFESLİ SAZLAR {Marı v. a.): 12 
merce mukabili olan Buranuna'nın okeanm üzerinde dolaşan ilah ruhuna Hamburg - 19.10 Frankfurt _ 19.20 Prat. 
hakiki izahı bu değildir. Suınercenin Burhan derler /21/ ki "Bur hani'' ya- ORG KONSERLER! ve KOROLAR: 
bura = "çukur" + nun.a = "büyük" ni_ "su ilahı" demektir /22/. Bu ad ~g,;oo~~o~~~gional - 18.10 Kolonya -
·elemanlarını yeni Türkçemizdeki ob- Dıvanu • lfigat - üt - Türk'e göre dahi HAFİ: MtfztK: 12 Breslav ve diier 
ru = "çukur" +nine-=- "büyük" söz- "mabet sanem" manasına geliyor. Uy- alman istasyonları - 15 Stuttgart - 15.15 
"'~\...:..o.-y• ... ·r~ .......... L ~...__, ... --.... --~ ~,.-.-.....,,..---~ ..---..__...._..- ...... ~ xı....;., ~· 'L.:,:-,.y., 3R"...-..'"er ın v'e d-,.. .. • ""·-'U upc:ıına ""• u .o ııer 
yı obru • Dine, bur • ııi~ yani "nine nıl~Iftır. Türk yurtlan merkezınden alman istasyonları - 22.35 Droitwich. 

çok uzak bulunan lzlandada eski nord DANS MUZtô-1: 21 Münib - 22.20 vı .. 
buru _. derinlik f · .. · d' '1 d' yana - 22.30 Berlin, Münih, Stuttrart. 
burtu ı= derinlik e san~aıne. gor~, prımor ıya eumu_ ~- Prağ - 23 Floransa, Krakovi, Lembers, 

yelerın erımesıyle damla damla bırı- Milano, Vilna - 23.5 Poste - Parisien -
hurhumatu '= delik, çukur ken sudan bir dev-ilah teşekkül etti 23.30 London - Regional - 24 Lübem-
hararu =ıı kazmak B d y . (.. . k ) .d: bcrg, Milino, Pari11, Paris - P.T.T., Stru• 

unun a ı mır umu o unur ı ı. burg _ 0.30 Brüksel. 
hurru """" kovuk, delik, yuva Sütünü emdiği ineğin memesinden 
kinnatu ·= ç.ukur, hendek 4 nehir akardı. Bu inek kayaları ya-
kippatu = eğrilik laya yalaya eritti ve hasıl olav. sudan 
nakabu ·= eşmek, kazmak bir mahlUk doğdu. Adr Buri idi. Bu-
palaşu """' delmek nun çocuğunun adı da Bor oldu /23/. 
patahu 1= oymak çukurlatmak (Sonu var) 
pithu ı==o oyuk 
şapalu ·= batmış olmak 
şuplu """" derinlik, kuyu 
suppulu - alçaltmak 
şuttu = hendek, bataklık 

/ 1/ A. Deimel: Şwnerische Grammatik, 
1924, s. 2<>4-205 

/2/ F. Thureau - Dangin: Die Sumeri
ıchen und akkadischen Königsin
schriften 1907, &. 40, 7.9-11 

131 5. R. 22, 31 

/11/ A. Deimel: Sumeriaches Lexikoa. 
cilt II, 1930, s. 815 

/12/ A. Deimel: aynı eser, ı. 810 
/13/ U. Holmberg: Siberian Mytholoıoı. 

1927, s. 313 
'./14/. G. N. Potanin Oçerki aevero - zapod

noy Mongolii cilt IV, ı. 218 
/'15/. V. N. Seroşevskiy: Yakutı, 1896, a. 
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Birbirine benzer manada Akkatça obruk veya ıbüyük çukur" diye tefsir 
15 kargılığı bulunan Sumerce buru ke- ve izah etmek doğru olamaz. Zaten 
limesini ifade eden çivi yazı "çukur, sumerce buru'nun esas manası "nehir 
oyuk, hendek, derinlik" gibi mefhum- çukuru veya yatağı" olarak; değil, "ku
larm sembolü sayılabilir. Bu yazının lak deliği" diye izah edenler ve bu
en eski pektografı ise, geriye doğru nun yazı şeklinde de "kulak" sembo
izlenerek nihayet bir daire şeklinde lünü görenler vardır /12/ Buranuna 
bulunabilir /7/, ki bu da "oyuk, de- sözünün orijinal anlamına varabilmek 
lik" idesinin grafi diye addolunur. için Orta Asya, Sumer ve eski yakın 

/4/ A. Deimel: Şumerisces Lexikon, 
1933, cilt IV, s. 1073. 

/Si, F. Thureau - Dangin'in "Die Sume
riıchen und Akkadischen Königsin
schriften" adlı eserinde, 1907, s. 245. 

/6/ A. Deimel: Şumerischeıı Lexikon, 
cilt ili, 1932, ı. 810-817. 

171 G. A. Barton: The origin and Deve
lopment of Babylonian Writing, 
1913, cilt l, ı. 95 

/8/ Radloff; Divanu - Lil.gat - üt -Türk; 
ve "Tarama Derııisi", pasııim. 

/ 16/ V. I. Anuçin: Oçerk ıamanstva uy .. 
niseykih ostyakov (Sbornik Mu:ı:e
ya po Antropologii i Etnografii pri 
Akademii Nauk, cilt II 2. 1914, a. 
14) 

/17/ U. Holmberg; Siberian l\lyth'tılogy, 
. 1927, a. 359 

/18/ Aynı eser, s. 341 
/19/ Aynı eser, s. 307 
/ 20/ Aynı eser, s. 364 
/21/"Zapiski Vostoçno - sibirskago otde

la Ruskago geografiçeskago obşçet;t• 
va" cilt 1, 2 1890, s. 65 - 66 

/22/ Bazı Garp müelliflerine ııöre Bur
han, sanskritçe Buddha ve Çinco 
/!'ut kelimelerinden yapma sayılıyor
ıa da, bu ad bizce, ilk önce "Su ila
hı", sonra alelıtlak "Allah" ve bu• 
dizm devrinde de "Budda" anlamı• 
na kullanılmıştır. 

Buru kelimesinin bu şekilde yapı- Şark mitoloji ve ananalerine baş vur
lan etimolojisi doğru olmamakla be- mak zaruridir. 

raber, Arap, İbrani, !Grek, Eski Fara Altay ve Yakut Türk efsanelerine 
ve Asur tefsirlerinde de yaptığımız göre /13/, arzın ve kainatın yaradılı-

BİR SÜRGÜN 

/9/ A. Walde - J. Pokorny: Verglei
chendes Wörterbuch der indogerma
niıchen Sprachen, cilt il, 1927 s. 
159 - 161. 

/10/ Şemseddin Sami: Kamusu Türki, 
1311, s. 1087 

/ 23/ F. Guirand: "Mythologie ııenerale"' 
1935, s. 222. 

çok beklettin ? diye &ızlanmağa başladı ve sabaha 
kadar onunla ıkonuıtu. Ona kah sitem ediyor, kah 
yalvarıyordu. Vak tiyle bir arada. bulundukları aa• 
atlerde, içinden geçip de bir türlü açığa vuranıa
dığı M>zleri, timdi, ezberlenmi§ bir nutuk veya. 
bir düa halinde söylüyordu .•• 
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YAKUB KADRi Bir gün, art~k. doktor Hikmet, bütün kuvıvetle
rini topladı ve ona sordu : 

"- O kadar yakın mı görüyorsunuz, doktor ? 
''- Yok canım; gene neler düşünüyoraunuz ! Si

zi temin ederim ki, ümidimi henüz kaybetmiş de
ğil i?D. Ah, bir adam akıllı • yemek yiyebilseniz •.• 

ğı için, onu, aağa sola her aat1kıfmda, Mme. Colet
te'e düzelttirİyordu. 

mıftı. Bir gün, doktora dedi ki : 

"- Bana Arlette'i çağrnr mıaınız 1 Mutlaka 
Arlette'i görmek i&tiyorum. Ve bütün bir hafta, 
sabah alqam, Pienıot'yu her görüıünde bu arzusu
nu tekrar etti. 

Arlette'e dair bu sayıklamalar bir kaç gün &Ür• 
dü. Ondan sonra hasta, sanki sevdiği kızla bir u

zun vuslat gec:esinden çıkmıı gibi sükunet buldu. 
Hatta kafasına bile bir nevi vuzuh ve selamet gel· 
di. Gözlerini, namzıru saymakta olan doktora çe
virip : 

Halbuki, yemek denilen ıeye kartı doktor Hik
mette, gittikçe artan bir tik&inıne vardı. Bu hale, 
ittahsızhk demek bile kafi değildi. Mutfağm, ara 
.ııra kapısı açılıp kapandıkça burnuna vuran koku 
bile onun midesini bulandırıyordu. Hele, bir et par
çasını bir tabak içinde görse, bütün hazım cihazla
rı alt üst oluyor; uzviyeti, battan ayağa itiçi bir 
refleks kesiliyordu. Bu yÜzden, bütün gıdası günde 
bir kaç bardak sütle bir iki dilim ekmeğe inhiaar 
etmişti. 

Doktor Hikmet, zayıflıya, zayıflrya adeta bir 

ruh halini al ·uştı ve bu ruh her hangi bir kesafet

le karı§Dlağı istemiyordu. Ne dişlerinin, hatta ne 

ellerinin aert lıir maddeye tema.sa tahammülü yok

tu. U:itündeki battaniY.enin tüylerine doklllNIDMLdı· 

Gün geçtikçe bu tetennüc:ler, onda, bir ana11i 
halini almağa baıladı. Canı, biııbirini tutmaz bir 
takım ıeyler İ&tiyordu. Mesela bir gün, Dr. Pienot
dan içki istedi. Hekim : 

"- Bir kaç kadeh Malaga tarabı .• hiç de fena 
olmaz; dedi. Fakat Malaga ıaraıbı gelince, hasta : 

"- Hayır; diyordu. Bundan daha kuvvetli bir 
§ey; ittihamı açım diye bir aperitif ... meseli., me
aela, bir Armagnac 1 

''- Annapac mı 7 Poh, poh, poh ! Bu mükem
mel bir kotlet Üzerine, bir ıoulflet aux ereme• 
den aonra almır. Eier bana bwıları yemeği vade
derweniz .... 

"- istemem, 'emem ! ..• 
Nihayet, yavaş yaıvat; bu midevi fantaziyelerin 

hiç birinden bahsetmez oldu ve aütlü kahve ile 

croissantda karaı kıldı. Uzviyetinin bu turitli fa
aliyeti, gittikçe be)':Dinde teınerıwz etmeie bati&· 

••- O gelirae, onu göritraem; iyileteceiim. Kal· 
krp yürüyeceğim 1 diyordu. 

Fakat, Dr. Pienot'nun bütün vaidlerine rağmen 
Arlette bir türlü görünmüyordu. Zavallı hastanm 
kulağı hep aokak kapısmm zilinde idi. Bu zil, 
her çalmıtında beyninin içinde çmlryor; dirseıkle
rinin üzerine dayanarak 74taimda dofrulmağa 
çabalıyor; gözleri acayib bir ıtıkla parıldayor ve 
gelenin o . olmadıfmı anlaymca b&ygm., batı tekrar 
yaetığmın üatüne diifüyordu. 

Nobetinin 41 dereceye çıktığı bir .ak!am vakti, 
odanın alaca karanhğmda, hizmetçi kad•ııı Ar
lette sandı. Yüreği af zına geldi. Hıçkınğı andıran 
bir aeale J. 

"- Beni çok beklettin 1 8eai nedeıa bu kadu 

"- Bugün kendimi iyi hissediyorwn; diye mırıl• 
dandı_ 

Hal,buki, o esnada ateıi, namzının sayı~iyle be· 
raber, hayret verici bir süratle dÜ§Xneğe başlamıt
tı. Dr. Pienot, içinden : "Bir iki saatlik ömrü kal. 
dr." diyordu. 

Gerçekten, hekimin tahmin ettiği üzere, bir sa
at sonra hasta, öyle müthit bir fenalık geçirdi ki, 
yüreğini yerinden kopuyor sandı ve bir çocuk gibi 
hay.kırdı ı 

"- Anneciğ·İm, anneciğim .•• 
Fa.kat, hekim, bu sözler türkçe oldufu için bir 

ter anle,madı. 

* Doktor Hikmetin cesedi, toprak '1arası bulunup 
verilemediğinden Paris'in wnwni kuburlarmdıua 
birine gömüldü. 

SON 



Köy ihtiyar heyeti lı. 
seçimleri nasıl yapdacak? 

lıglllı wıpurunın 
lllhnlm1sı 

Murmanetz buzkıranı 
Sovret heyetine yıkl111yor 

Köy kalkınmasında ihtiyar 
heyetlerine düşen mühim vazife 

(Bafı 1 inci sayfada) 

aahil karakol ve bir balıkçı gemiıi ta
rafından kurtarıhmttır. KarlflDUlık 
1ervt.inin mUfabidl de JnırtulmuftU.r 

Bir sanat dergisi : Ar 

KöY!' kalkınmasında kendilerine devletin bütün kadroıvnu 
tatbik ~etmek vazifesi verilen köy ihtiyar heyetlerinin bu mükel
lefiyeti yapacak vasıfta olması için iç bakanlık bazı ana prensip
ler kabul etmit bulunmaktadır. 

Alcira'nın mürettebatı aaat 9.55 de 
Baraelona gelmlttlr. 

Franaıs büyük elçiıl B. 
Eden'l.e göriifıü. 

Londra, 4 (A.A.) - Franaız elçisi 
Koroin, bu aabah dıt bakanlığında 
Eden ile görütmüıtür. 

Moüova, 4 (A.A.) - Gazeteler, D· 
zerinde bulundukları büyük bankiz 
lnrıldlktm ıonra kiiç{lk bir buz par· 
çaıına ıeçmeye muvaffak olan ve ora
da hali umr tetkiklerine devam eyli
yen profesör Papanin ve arkadatları· 
nın aakin fakat çok kuvvetli kahraman
lığını tobarlia ettirmektedir. Fllhaki· 
ka Papanin ve arkadatlarr, her defasın
da biribirlerine giren bıular üzerinde 
ezilmek ve yahud suya düıerek boğul
mak tehlikesine maruz kalarak, fırtı
nanın ve cereyanların teairi ile kırıl
mak üzere bulunan bir buz parçumdan 
batka bir buz parçaaına mütcaddid de

Jdcbe fabrikuı iıçileri, Ermek buz 
kıranını tamir etmek ve harekete 
miihıeyya bir hale koymak Uzere gece 
gilndü.1 ç&lrfmaktadır. Ermek, ancak 
aekis günde hazır olabilecektir. 

Gündelik gazete mevzularmm 
çoğundaki aleladeliğe, karilerin a
radıklan iddia olunan bahiılerdeki 
baıitliğe ve nihayet ıanatın ( ?) et· 

Pro/eıör Smid de yola çıkıyor rafnnızdaki tezahürlerine bakarak 
hemen hükmümüzü veriveriyoruz: Za

Otto Şmit, Ermek ile hareket ede- manunız, güzel aanatlarm aonıuz 
cektir. Difer taraftan Moakovada ihmale uğradığı devirdir. 
hazırlanmakta olan iki tayya de 7 ıu- Fakat memleketimizde, güzel aa• 
batta tamamiyle hazırlanmı' olacak- natlarla uzaktan yakmdan ali.kah 
tır. Tanuımıı tayyareci Spirin, 9 ve- pek çok inaan mevcud olacak ki Ar 
yahud 10 ıubatta Murmamk ve hat- cibi yalnız bunlarla meıgul bir tek· 
ti, eğer hava ,eraiti iyi olursa, doğ- nik derci, hedefini araıtrrmakla 
rudan doğruya Jan Mayen Norveç a- geçen bir ıenelik neıir hayabndan 
dasında uçacaktır. Jan Mayen adası, aonra, daha iyi, daha güzel, daha 
tayyareler için deniz ü11ü vuifcai eaaalı çıkabilmek lüzumunu hiuedi
görecektir. Papanın, timdilik hiç bir yor, ve zarfında ue mazrufunda bu 
tayyarenin civarda bU% üzerine inme- endiıenin ifadeıi oluyor. 

Köylerdeki itbirliğini ve ça
lııma huzunınu sağlıyacak olan 
taraf ıız ihtiyar heyetleri aeçil
meaını ve seçimlerde kanun e
mirlerine aykın yolıuzluklan 
önliyecek olan bu tedbirleri 
bakanlık, acele kaydiyle umu· 
mi müf ettiıliklere ve vilayetlere 
bildirmittir. 

AYDINDA 

Bir ılayımıza 

sanmk verlllrken 

Or General İ:aeddin 
Çalıılar çok 

bir nutulı 
güzel 
verdi 

İyi haber alan mahfiller Franaa 
elçisinin, Akdenizde yapılan korsan
lıklara ka11ı gezdirilc.n karakol ge
milerinin takviyesi için hülrilmetinin 
almak iıtedifi tedbirleri Eden'e bil
dirmiı olduğunu beyan etmektedir
ler. 

Franaa lnıiltBl'e'nin teklifle
rine muvafık cevab verdi 

fa geçmiflerdir. 
Her defasında telıiz iıtasyonunu ve 

ilmi tetkikleri mahıullerini beraberle
rinde kurtarmaya muvaffak olan grup, 
her altı aaatte bir telsizle meteoroloji 
bültenini göndermekte ve bu bülten
leri, Norveçin Trimıoe telıiz iıtaıyo
nu tarafından alınarak Moakovaya bil
dirilmektedir. 

N urmanet11 bu~kıranı heyete 
yakiafıyor 

yeceiini bildirmit iae de Spirin buna ikinci yılma baılamakta olan Ar'ı 
muvaffak olaca&ını tahmin etmekte- çııkaranlar Ankarada bulupnUf bir 
dir. kaç sanatkar arkadqtır ki yalnız 

Moskova, 4 (A.A.) - Bugün saat 2 kendi gayretlerine güvenerek türk 
de Papenin'den gelen telgrafta istaıyo- baıtnındaki bir boıluğu doldunnak ıu.. 
nun 74,3 ve 17,30 tulU garbtde bulun- rarmı nrmiıler, Ye dediğimiz cibi, 
duğu ve vaziyetin f yileıtiği bil diril- tam bir aene _ bir gazeteyi bir 
mektedir. Mile 

Köy kanununa göre köy dernek
leri; ıeçim devresine aid müddetini 
tamamlıyan köy heyetleri yerine ye
nilerini seçecektir. Teftiş liyihlla
rında seçim etrafında görülen fena
lık ve kanuMuzlukların bu seçim 
devresinde de tekrarlanmasına ma
hal ve imkin verilmemek için bu i1 
etrafında köy heyet1eri dikkatli bu
lunacaklardır. 

Köylere gelecek muhtar ve azl ıe· 
çim mazbataları için mahalli jandar
ma kumandanları, müddei umumiler, 
nüfus daireleri, askerlik şubeleri li
zun gelen tedbirleri beraberce ala
caklardır. 

Aydın, 4 (A.A.) - Dün yapılan aan
cak töreninde orgeneral İzzettin Ça
lıtlar, askerlere hitaben bir nutuk söy· 
lcmiıtir : 

Londra, 4 (A.A.)- Reuterin öğren
diğine göre, Franaanın Londra büyük 
elçiıi B. Korbin, aabahleyin hariciye 
nezaretinde B. Eden'e yaptığı ziyaret
te fransız hükümetinin Akdenizde kor 
ıanlığa kartı muhafaza tedbirlerinin 
takviyeıi husuı];lndaki ingiliz teklif
leri ile mutabık bulunduğunu reımen 
bildirmiıtir. B. Korbin, öğleden ıonra 
bir kere daha B. Edeni ziyaret etmi' ve 
aynı mesele üzerinde görilımelere de
vam olunmuıtur. 

Heyetin üzerinde bulunduğu küçük 
buz parçası, hızlı bir seyirle ve Grocn
land kıyıları boyunca cenuba doğru yü 
rUmektedir. Murmanetı bU%kıran ge • 
misi, halen Papanin grupunun bulun -
duğu yerden 350 ili 400 kilometre me· 
safededir. 

Groenland denizinde fırtma ıükG- bYatakbnakl bilaeniz ne güç feJ'~2:L_ 
u arar arını hakkile tatbik 'Rua 

net bulmuttur. Önümüzdeki bir kaç 
ten bafka, ikinci yılm bqmda, der. 

gün içinde yeni bir fırtınanın çıkması 
pek muhtemel delildir. Hararet 25 e ıilel'ine hor münevver kariin derıili 
kadar inecektir. Binaenaleyh fırtına- kılacak hüviyeti de vermeğe muvaf· 
nın durması ve bavalarm birden bire fak oluyorlar. Çünkü en doğru pren
tekrar soğuması neticesinde biribirine ıipleri bulmuılardır : "- Alay komutanı albay, ıubayları 

ve aakerlere milli varlığın, milli pn 
ve kudretin timaali olan ve ordunun 
en mukddes malı olan ve büyük türk 
milleti tarafından verilen sancağı 
Türkiye cumhur reiai Kemal Atatürk 
adına alayınıza büyük bir iftiharla 
tevdi ve teılim ediyorum. Sancak, ulu
sun ordusuna en mukaddeı emaneti
dir. Sancakta uluıun bütün manevi 
kudetleri kaynamaktadır. Gün olur ki 
bütün ulusun ell ıilih tutanları yurdu 
korumak için alay aancakları altına gi
rer. Bu acbeble sancak askerlerin en 
mukaddeı malıdır. Bu mukaddeı ema • 
neti daima her yerde bütün mevcudi
yetinizle koruyacağınıza ve bunun 
için ıecaat ve cesaretle kanınızı akıta
cağınız;a eminim. Piyade alayınm eaki 
muharebe tarihi en yem mubarebelc
rinki kadar parlaktır. Şimdi alayın 

Komanova muharebelerinde Nagoriç 
tepelerinde taarruzunu gözümün Ö· 

nünde tutuyorum. O taarruzda albayı
nı da şehid vermişti. O taarruzda ala
yın li~ leleri UçUm;\i K.o.o.ra meydan 
muharebesini yaratmak için en parlak 
bir tıtlkıunette yürUyordu. Alayın Sa
karyadan İzmir'e kadar olan hareketi 
de timdi gö.ıUmiln önünde canlanırken 
bu kadar pn teref içinde olan alaya bu 
cumhuriyet aancatını vermekle de bü
yük bir iftihar duyuyorum. Ve diyo
rum ki: Mazideki zaferlerinizi bu cum
huriyet sancağını ebedilettirmek için 
düsturumuz ve mukaddeı borcumuz ya 
muzaffer olmak veya ölmek olacaktır. 
Si.ilerden aonra bu alaya ıelecek olan
lar da aynı dülturu ve aynı mukaddes 
borcu takib edeceklerdir. Ne bahtlyar
Sinız ki, alayınıza aancak verme Ata
türkün reisicumhur olduğu zamana te· 
aadUf etmittir. Bu mazhariyetinizden 
dolayı 9izt tebrik ederim. Sancağınızı 
alınız, onun üzerine en büyük .safer ta
rihini yazınız. 

ltalya da ıekliJleri kabul eıti 
Londra, 4 (A.A.) - Reuterin öğren

diğine göre, İtalya, Akdenizde kor
aanlıi• kartı muhafaza tedbirlerinin 
şiddetlendirilmeıi hakkmdaloi ingiliz 
tekliflerini kabul etmi,tir. Akpm ü
zeri buraya gelen italyan cevabı, ital
yan hükilmetinin, kontrolu kendisine 
tahılı edilen Akdeniz mıntakaıında, 
İngilterenin kendi mıntakaımda aldığı 
tedbirlerin aynını tatbik niyetinde 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Taymir buzkıranı, Uzerinde Uç tay
yare ile ile dün Nunnanskdan hare
ket etmi,tir. Kranıtaddaki Orconi-

temaı halinde bulunan buz parçaları- - Hayatı güzelleıtiren aanattır. 
nın tekrar donarak büyük bir kütle te~- - Sanat zarurettir. 

Muameleleri bitmiı mazbatalar va
li ve kaymakamlar tarafından tetkik 
olunacak ve gereken muameleler der
hal yerine getirilmek üzere köy bü
roları vasıtasiyle köylere tebliğ olu
nacaktır. Seçim mazbatalarının tet· 
dı:iki ve bu huıuıtaki emrin gelmesi 
beklenmiyecek ve yeni heyetler her 
yerde martta işe başlıyacaklardır. 

Saltiıiyetli mercilerin kanuni bir 
tebliği olmadan yapılan aeçimlerin 
bozulmuına meydan verilmiyecek 
acçim ıırumda iti bozanlara ve geri 
bırakanlara ve fenalık yapanlara göz 
yumulmıyacak ve bu suretle köylü •
raunda ikilikler doğmasına meydan 
verilmiyecektir. Köy kanunu huaust 
vaziyeti buluııan bazı köylerde 
muhtar seçimi için v&lilere esaslı aa
llhiyctler vermiıtir. Köylünün ezil • 
ınemeıi ve köy halkının kanunla 
~ilerine verilen vazife ve hakları 
~>.-ı.-l5e ta~iın ve tatbik edebilme
leri i,ın bu gibi 'köyler timdtden tcs
bit edilecek ve istenilen vaııfları ha
iz muhtarların vililer tarafından se
$ilmcaine bilhaua itina olunacaktır. 

Seçimlerin yapılmumda bilhassa 
ıu husÜslar göz önünde bulunduru
lacaktır: 

Köy heyetleri seçim gününü önce
den tesbit edecekler ve seçimden en 
az 3 gün evvel köyde ve köye bağlı 
bütün mahalle ve meskOn parçalarda 
mutad vasıtalarla ilin ettirecekler ve 
bdın, erkek bütün köylünün seçime 
gelmeleri için lazım gelen tedbirleri a
lacaklardır. 

Seçimler, köy konaklarında, mek
teblerde, köy meydanlarında ve buna 
ben.zer umumi yerlerde yapılacaktır. 
Seçim yapılacak yerler köyün manevi 
'98rlık ve "benliğini bütiin heyecaniy
le ya,atacak bir şekilde hazırlana
caktır. Seçim yerinde hangi saatte 
rey vermcğe batlanacağı ve saat kaç
tan aonra reylerin kabul olunmıyaca
ğı gösterilecektir .• 

Alay komutanının cevabı 

Alay komutanı orgc.neralden san
sancağı alırken ıu mukabelede bu
lunmuıtur: 

Seçimden önce köy muallimle~i, 
eaflık memurları, eğitmenler, tahsıl
darlar ve sair memurlar tarafından 
köylüye intihabın ne demek olduğu 
balı olunacak ve köylü aydınlatıl&· 
caktır. Battan muhtar seçimi yapıla
cak, ondan ıonra aza ıeçilmeaine ge
$İlecek ve nüfusu 1000 den &Jaiı köy
lerde 8, nüfusu 1000 den yukarı köy
lerde 12 kişi rey pusulalarına yazıla
caktır. Reylerin sayılmasından aonra 
en çok sayı alanlardan ba'lıyarak sı
rniyle binden az nüfuslu köylerde, 
8 ve ntifmu binden fazla köylerde 
12 ki,ilik yarısı azi yerısı yedek aza 
olarak mazbataya geçirilecektir. 

"- Yilce türk uluıunun alayına e
manet ettiği bu mukaddeı sancağı, 
Ulu Önder Atatürk devrinde ve onun 
adına kudretli elinizden aldığımdan 
dolayı bahtiyarım. Sancafı h,cr vakit 
her yerde her ne bahasına oluru ol
ıun muhafaza edeceğim. Ve onu zafer 
çelenkleriyle ıUaleyeceğime ıöz ve
riyorum . ., 

Komutan bundan ıonra alaya hita-

Seçimde kazandıkları sayıları bera
ber olanlardan biri asli diğeri yedek 
olacaktır. Rey pusulaları sayıldıktan 
sonra bir zarfa konularak kapatıla
cak ve imzalandıktan sonra idare a
mirine gönderilecektir. Yeni seçilen 
muhtar ve azalar 1 martta mutlaka i
fC ba'hyacaklar, aynı günde eski he
yet köye aid bütün mallarla demir 
hatları, orta matların tapularını haıhı 
köye aid bütün evrakı yenı heyete 
mazbata mukabilinde devredecektir .. --
Kurtuluş cinayeti failleri 

İstanbul 4 (Telefonla) - Kurtu
luıta rizeli Said isminde bi?•i~ öldü
ren katiller adliyeye venlmıtler ve 
bunlar, İhsan ve Mehmed isminde iki 

kifidir. . .. . 
Mehmed önce cinayeti uzenne al-

mııken sonra katilin thean olduiunu 
itiraf etmiıtir. 

ben subaya yüce türk uluıunun ala
yımın emanet ettiiibu aancağı orge
neralden alırken bunu her vakit ko
ru yacağıma ve alayımın önünde daima 
ehemiyetle ve zaferle dalgalanacağı
na hiç bir feda~rlıktan ~ekinmeye
ceğime söz verdım. Sancagımı~ı can
la baıla seveceğiz. Muhare-benın en 
kızgın zamanında onu anarak yurdu
muza ve uluıumuza olan ödevimizi 
yapacağız ve ıancağımızın muhafua
ıı için kanımızı ıeve aeve aon dam
laaına kadar akıtacaiı.ı. Alayda tek 
bir kişi kala& da aancağımızı dilfma· 
na vermiyeceğiz. Ve onu zafer çelenk· 
leriyle ıilsllyecefiz. Söz veriyo~ 
ve and içiyorum. ıiz de and lçlnız, , 
demiı ve alayı hep bir ağızdan "and 
içiyoru.ın mukabelesinde bulunmut· 
tur. -
Tekirdağında ancılık kongresi 

Tekirdağ, 4 (A.A.) - Bu ayın on 
betinde Tekirdağında bir arıcılık 
kongresi toplanacaktır. Kongreye 
Trakya umumi müfettifi Kizmı Didk 
bölce vilileri ve siraat mildürleri it· 
tirik edecektir. 

kil etmeleri ümidlerıi ba' göstermiştir. - Sanat cemiyetin değil, cemiyet 

--------------"""!-------------- aanatrn ifadesidir. 

ALMANYADA 
iki nazır üç elçi deO iıti rildi 

(Bafı 1 inci u.ylad•) 
Gizli bir dl.f if ler komeyi kurul du. 

- ideal .. nat klaaik ıanattrr. 
Bu prenaipleri izaha lüzum var 

mı 7 
Hayatmızm aanattan mahrum kal

dığını farzediniz: Münevver için en 
acı yokluğa dütmüt olurıunuz. 

Hi11eden ve düıünen ferd veya ce
miyet için ıanat elbette bir zaruret• 
tir: "Hayatm ve tabiatm güzellikle
rini ıörmeie alııan gözler o ıöriif 

Nyon komiıeıi ıoplantıya 
çağırılı yor 

Londra, 4 (A.A.) - Daily Telgraf
ın diplomui muhlıbiri, bir vapur tor
pillendiği ve miitearruın hüvviyeti 
teabit edildiği nman miltearnz devle
te aid emvalden iru edilmit zarara 
tekabül edecek miktarın müsaderesi
ne mezuniyet venneıi için Nyon ko
mitesinin h~en toplantıya çağrıl
ması al&kadarlara teklif etmit oldu
ğunu aldığı habere atfen yazmakta· 

"o. ttıt!er, 019 ııter naJuunaa oa •şa.:ıuaki iıkinci emirnameyi netret- niabetinde hayatı aever.,, 
mittir : Ar'm ıu mütal.ıını kuvvetle be-

Bombardımanlar lcarpaında 
Belçilca. •• 

··~arici siyaset i'lerind~ miifavere için, kabinemde bir hmual gizli _ nimıemeliyiz: "Ar, nefha11111 türk 
komıte • konaeyi ihdu edı19rum. Bu .kon.ey reiılifine alman devlet bakanı ruhundan, manaıını türk folklorun
B. von Neurath tayin edildi. Konsey azalıklarına da hariciye nazırı B. von dan alan bi1' musiki; tem'ini yurdun 
Rfıbbentrop'u, Prusya bafvekill ve hava nazırı maretal Görin.g'i, alman dev- iç.inden, renklerini yurdun renkle-
1 bak D H •· rindon devıiren bir reıim; teklini ve 
et anı r. e• ı, propaganda num Dr. Joaef Göbbels'i, devlet bakanı ritmini memleket ikliminden ve ihti-

ve ba'vekllet daireıi tcfi Dr. Ham Lammeni', ordu .... fı' aeneral von :..- • yacmdan alan bir mimarlık ve hey 
Brauchitchz, bahriye baş kumandanı Amiral Readeri ve bat kumandanlık keltıratbk istiyor; bu aanata da mi). 

dairesi şefi general Keiteli tayin eyledim.,, li klaaizma iamini veriyor.,, 

B. Hitler'ln MarBflJl fon 
Blomberg' e mektubu 

· Deraı, llitıyac bı11eımea11ı 1Ç1D o
iae bu ıuetelen tablatiyle yetipnemit- lacak ki milli lılumna'yı Wıcuda ... 
tir. tirecek: telmifin Avnapa telmiji ol-

BrUbel, 4 (A.A.) - Parlameato, 
aoayaliıtlerin Belçikanın Bareelona 
ve Bur.gostan açık tehirlerin bombar
dımanından istinkif etmelerini taleb 
için Franaa ve lnciltere tarafından 
yapılacak tepbbUae iftirtk etmesine 
aid olan tüliflerini kabul etmiftir. 

B. Hltler, Marepl von Blomberg'in 
iıtifuı dolayııiyle kendisine bir mek
tup göndermiıtir. Bu mektubun ez
cümle Marephn aon be' sene zarfmda 
bir çok defa kendiainin hizmetten af
folunmuını iıtedifi tebarlb ettiril
mekte ve kendiıinin Führero ilk aada
kat yemini eden at olduiu hatırlatıl
maktadır. 

MarefQl fon Blomberg dufana kaydetmemiftir. Biz ili.ve .. 
at.aletle itham ediliyor delim: "Nefbuım türk ıvhandaa, 

Pöti Pari.zyen. Almanyarun bugiin- mana1ım türk folklorundan alan AY. 
kU apn milltarlıt rejiminde bqku- rupai bir mu.iki; tem'ini )'Ul'dma 
mandanhkta yapılacak bu defttfklifin içinden, renklerini )'Ul'dun reakl .. 
çok büyWr alyut bir manim oldufunu rinclen devtiren Avrupai bir reaims 
qik&r buluyor. Eko dö Parl me, ıene • pldini n ritmini memleket iklimia 
ral fon Reichenau'un vaktiyle verdifi den•• ihtiyacmclan alan A.....,.! 
bir nutukta Marefal fon Blomberg'i bir mimarbk Ye hoykeltD"atlık. ••. ,, ... N .4.naerlltıanan oasiyed 

Nevyork, 4 (A.A.) - B. HulI, A
merika hUkGmetinin ılvll halkın bom 
bUdıman edilmelerini tlddctle takbih 
etmekte oldutunu beyan etmlftir .... 
Mumaileyh, bu takbihf.n frankiıtler 

tarafmdan bir amerikan hutane tre· 
ninin bombard11DUUna aid olmadıiı· 
nı. Miyyliyeceil ı&alerin lıpanyadaki 
iki tarafa ve Çinde japonlara raci o
lacağını aöylemittir. 

Mektup, fÖyle nihayet bulmaktadır: ataletle itham ettitıni hatırlatıyor. Ar'ın karilerinden olmak bir ka 
dirtiaaılık defli, her müne.....- içiııa "Bu bet ıene zarfında hiç değifMCdi

niz. Bu müddet .ıarfmda. alman tari
hinde miıli olmıyan bir ukeri tetkilit 
vücuda ıetirildi. İlminiz bu eaerin vü
cuda ıetirilmcıi tarihine daimi ıuret
te bailı kalacaktır •n 

.4.lrnanya .A.,uıturya'yo bir vazife olmalıdD". - N. Ba:rclar. 

B. Hull, bu &ibi hidiıelere bir ni
hayet verebilecek her banal bir çare
nin bulunacafı ümidini irhar etmi•
tir. 

Gönüllülerin çekilmeıi kaça 
mal olacak ? 

Londra, 4 (A.A.) - Karıf&Dllzlık 
tAli komitesi, gönüllülerin geri çekil
meai meeelesinln mali cepheainl tet
kik etmiıtir. ilk tahminlere ıöre ge
ri çekme lmeliyeai, iki milyon 400 bin 
liraya mal olacaktır. BütUn delegeler, 
bu kadar masrafı çok bulmuılardır. 
GönüllUlerin memleketlerine iadele
rinden evvel bunların huıuıt kamp
larda ikametleri murafmı kimin 6-
deyeceft meseleaine henk temaı e
dilmemittir. Bu noktada, ciddi nok
tai nazar ihtillfları çıkmaıından kor
kulmaktadır. Zira püllülerin mik
tarı fula oldufu halde almanlarla 
italyanlar, bu maaarifin umum tara
fından deruhte edilmesini iıtemekte
dirler. 

Yakalanan kaçakçdar 
Geçen bir hafta içinde gttmrilk mu

hafaza te,kill ı 56 kaçakçı, gsg kilo 
gümrük kaçağı, 13 kilo lnhlaar kaçağı, 
4 kilo uyufturucu madde, 10.000 defter 
ıipra ktiıdı, altmıı tü.rk liruı, bir til· 
fek, 20 mermi ile ı.ı kaçakçı hayvanı e
le geçirmittir. 

B. Hitler'in fon Noyrat'a 
gönderdiği mektub 

B. von Neurath'ın hususi gizli kon
sey reisliğine tayini dolayısiyle de B. 
Hitler, mumıileyhe gönderdiği mek
tubda ezcümle diyor ki: 

"'Tekaüde ıevkiniz hakkındaki mii

teaddid talebleriniz, 65 yaıma girmit 
bulunmanıza ve ıon günlerde memuri
yete giritinizin kırkıncı yıldönümünü 
idrak etmiı olmanıza rağmen, ıizin bu 
taleblerinizi kabul edemiyeceğim. Zi
ra, zekl ve bilginiz bana çok IUzumlu
~u~. B~ ıebebden, ıi.ı;i hariciye nezare
tı ıılerınden affediyor ve alman kabi
nesinin huıuıi gi.ıli konaeyi reiıliğine 
tayin eyliyorum." 

/on Friıach' e gönderilen ıeıek
kür ve 'af'' mektubu 

B. Hitler, ordudan ayrılan General 
von Fritach'e gönderdiği mektupda u
cümle diyor ki: 
"Sanılmıt olan ııhatiniz dolayııiyle 

vazifenizden affınız hakkındaki tale
binizi kabul eyliyorum. Muvazzaf or
dudan çekilmeni• mUnuebetile, alman 
o~duıunun yeniden vücuda getlrilme
ııne yaptığınız büyük hizmetleri bil
huaa kaydetmek isterim. 

İıminiz, alman orduıunun 1935 ıene
ıi martı ile ıg33 ıenesi ıubatı arasında 
viicud bulan takviyeıi ve yenilettiril
meıi tarihine baflı olarak kalacaktır.,. 

laarrıu mu edecek? 
Övr cueteai ile, General Reiche

nau'm Avuaturyaya turrm için bir 
plin huırladıp haber vermektedir. 
Hitler'in kurmayınca kabul edilen bu 
pllna göre, nazi partiıi hücum kıtalan 
öncülük yaparak Avuıturya ordusunun 
kuvvetini deneyecek, ordu da bunların 
arkaıından Avusturya üzerine yilrilye
cektir. 

Almanya bf.r ıaraıntı geçiriyor 
Epok ıa.zeteai iıe ıunlan yuıyor: 
•• Ordu nihayet muzaffer olmuıtur. 

Hitler, onun himayesine iltica etmiıtir. 
Bu hidiıenin ehemiyeti ne kadar teba
rüz ettirilae gene azdır. Büyük endüa
trinln general Görinıe karJI muhalefe
tinin arttıfı bir Ana teaadüf etmektedir. 
Yeni Almanya bir aaraıntı geçiriyor. 
Fakat ordunun kudretli eli iıtedilbıi 
yapmağa ve Hitler'in •iziyle iradeaini 
yürütmeğe muktedirdir." 

Erzurum Umumi 
Meclisi toplandı 

Erzurum, 4 (A.A.) - Villyet u
mumi mecliıi bugün belediye aalon· 
larında bin be'yilzü geçen halkın da 
dinleyici olarak katılmaalyle Ye ı.. 
tiklAl mailiyle açıldı. Vtli Hatim İt
can, Atatürk'Un büyUk adı ile bafla
nan ve iki aaat ıüren büyük bir nu
tuk verdi. Nutukta, Erzurum viliye
tl içindeki blkmma faaJlyetfni, bata· 
rılan itleri rakama dayanarak anlattı 
Önümüzdeki yıl içinde yapılacak 
mühim i9lerl lsah etti. ve Söylevden 
ıonra umumi mecliı açıldı.. bahname 
ve icraat raporları okundu, ıeçimler 
y,pıldı. Halkın bu blıhtan aldığı mo
nuçlar çok milsbettir. 
Toplantı Er.sununda büyük alika 

uayndırdı. -
Nafıa Vekilinin tetkikleri 
İıtanbul, 4 (Telefonla) - Nafıa 

vekili B. Ali Çetin Kaya buciln evinde 
me11ul olmuı, nafıa müatepn B. Atıf
la beraber naha ;ıeri üzerinde çaht
IDlftlr. 

Franaı. 11GMteleri ıelafıa 
Pariı, 4 (A.A.) - Bu ubahki fran

au gazeteleri, Almanya'da yapılan bü
yiik değipklikten haberdar olmamakla 
beraber, bunlan hiç de hayra yormu
yorlardı. Bu cazetelerin, alman yükıek 
~umand~ hakkında yapılacak defitik • 
lildere aıd tahminleri doğru çıkmamıt
tır. Dıı bakanhltndakl delitlklikler 

B. Nunıllah Sümer lstanbulda 
İıtanbul, 4 (Telefonla) - Sümer

bank Umum Müdüril B. Nurullah Sü
mer bugün İıtanbula Kelmiıtir. 

, 
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Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. francı 
Drahmi 
lı. franıı 
Leva 
Florin 
Kmon Çek. 
Silin Avus. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kvoa la. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brukael 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Am1terdam 
Pras 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Vartova 
Budaı>e1te 
Bukrq 
Belrrad 
Yokobama 
Moıkova 
Stokholm 

ALIŞ 

626.-
123.-

77. 
99.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
78.-
21.--.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
--.-
30.-

SATIŞ 

632.-
126.-
82.-
106.-
84.-
22-

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

ÇEKLER 
Açılı' F. Kapanıı P. 

630.- 630.-
0.70475 0.7945 

24.26 24.26 
15.1142 15.1142 
4.6940 4.6940 

86.7460 86.7460 
3.4275 3.4272 

63.4920 63.4920 
1.4233 1.4233 

22.6475 22.6475 
4.20 4.20 

13.65 13.65 
1.97 1.97 
4.19 4.19 
3.9880 3.9880 

105.8730 105.8730 
34.26 34.2460 
2.7268 2.7268 

23.755 23.755 
3.0795 3.0795 

ESHAM VE TAHViLAT 
ACILlŞ KAPANIŞ 

1033 tiirk borcu ı 

1933 ikramiyeli 
Erıani 

Sıvas - Erzurum 
hattı ı •. J 

" ., ., III 

18.95 18.95 
(Vadeli) 

98.50 

95.-
95.-

98.SO 

95.-
95.-



, Demiryofları 
Makas traversi 

alınacak 
Devlet Demiryollan Sabn Alına 

Komisyonundan : 
Muhammen bedeli 67.200 lira olan 

l 12SO adet makas meşe traversi 
ıs. 2. 938 salı günü saat lS,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (4610) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerini -··· 
ni gün saat 14,30 za kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kuruşa Ankara, 
Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir Mu
danya ve Balıkesir veznelerinde satı 
lacaktır. (238) 1-S30 

Demir ve demir 
levha 

Devlet Demiryolları Sabn Alma 
Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 16417.16 lira o. 
lan takriben 119 ton muhtelif demir 
ile, 5,262 ton (65 adet) demir levha 
16. 2. 1938 çarşamba günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare bın. smda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1231,29 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayn· 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden Haydarpa
tada tesellilm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. (237) 1-529 

tarihe kadar matlub vesaiki vermiyen
ler pazarlığa kabul edilmiyeceklerdir. 

3 - Şartnameler Ankarada ikinci iş
letme komisyonu ile Haydarpa~ada bi
rinci işletme müdürlüğünde ve İzmir
de sekizinci işletme idaresinde parasız 
olarak istiyenlere verilecektir. 

(335) 721 

Telgraf direği 
ah nacak 

Devlet Demiryollan Sabn Alma 
Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 9890 lira olan 
2300 çam telgraf direği 15. 2. 1938 sa
lı günü saat 1S,4S de kapalı zaıf usu· 
lü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 741,75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay· 
ni gün saat 14,4S e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellilm ve sevk şefliğinden, 

İzmir ve Eskişchirde idare mağaza-
larından dağıtılmaktadır. (239) 

1·-S31 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Polathanede yapılacak 
idare binası 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Kirahk büfe, büvet, ı - İdaremizin Xrabzon başmüdür-

dar yukarda adı geçen alım komisyo
nu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmif olmalıdır. (391/199) 1-436 

Tütün Bakımevi 
hakkında 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 - İdaremizin Trabzon başmüdür
lüğüne bağlı Polath.anede şartname 

ve projesi mucibince yaptıracağı ve 
25. 1. 938 de ihale edilecği ilan edi
len tütün bakımevi inşaatı eksiltme. 
si ayni şartlar dahilinde 8. il. 938 ta
rihen rastlayan salı günü saat ıs e 
talik edilmiştir. 

2 - Keşif bedeli 145.611 lira 30 ku
ruş ve muvakkat teminatı 8530.57 li
radır. 

3 - Eksiltme 8. il. 938 tarihine 
rastlayan sah günü saat 15 de Kaba
taşda levazım ve mübayaat şubesin
deki alrm komisyonunda yapılacak

tır. 

4 - Şartname ve projeler 7.28 lira 
bedeli mukabilinde İnhisarlar umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

S - Eksiltmeye iştirak etmek is
teyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
inhisarlar inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca ehliyet vesikası almaları 

lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaiki ve eksiltmeye iştirak ve
sikasiyle % 7,S güvenme parasını ih... 
tiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat 14 de kadar yu
karıda adı geçen alrm komiıyonu baş
kanlığına makbuz mukabilinde veril
miş olmalıdır. (390/198) 1--435 

.·. A. Levazım Amirliği 

Arpa alınacak 
Ankara Leva.zun Amirliği Sa.tm 

Alına Komisyonundan : 
1 - Polatlı birlikleri için 117.000 

kilo Arpanın açık eksiltmesi 23. 2. 
938 saat 15 de Polatlı Askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4 kuruş 2S 
santim ilk teminatı 373 liradır. Şart

name ve numunesi her gün komisyon
da görülür. Kanuni vesika ve temi. 
natla belli saatte komisyonda bulun
ulması. (289) l-61S 

Hangar inşaatı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakırda üç hangarın gös

terilecek yerde keşif ve şartnameler 

mucibince inşasının kapalı zarfla ek
siltmesi 21 - şubat - 938 saat ıs de 
Diyarbakır levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 27431 lira ilk 
teminatı 2057 lira 33 kuruştur. Fenni 
şartname ve keşifleri 138 kuruş muka
bilinde tayyare alayı inşaat ayniyat 
muhasipliğinden alınabilir. Eksiltme
ye gireceklerin nafia vekaleti müteah
hitlik vesikalariyle teklif mektubları
nı belli saatten bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri . 

(263) 1-607 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirifi s.tm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 70.000 kilo pirincin ka
palı :zarfla eksiltmesi 7. fubat 938 saat 

Murakıp muavinli§i 
imtihanı 

Divanı Muhaııebat Riyasetinden: 

Divanı muhasebatta münhal bulu
nan (30) lira asli maaşlı murakıb mu
avinlikleri için 15 - şubat - 938 salı 

günü Ankarada divanı muhasebat bi
nasında müsabaka imtihanı yapılacak
tır. İmtihana kabul edilmek için : 

Hukuk fakültelerinden veya mülki
ye ve yüksek iktisad ve ticaret mek
teplerinden mezun bulunmak lazım

dır. 

Musabaka imtihanında muvaffak o
lanlar muvaffakiyet dereceleri sırası
na göre mevcud münhallere tayin kı
lınırlar. İsteklilerin nüfus hüviyet 
cüzdanları, mekteb şahadetnamesi, as
kerlik vesikası, sihat raporiyle 9 - şu

bat - 938 akşamına kadar bir arzuhal 
ile iivanı muhasebat reisliğine müra
caat eylemeleri lazımdır. Ondan son
raki müracaatlar kabul edilmiyeceği 

gibi bu müddet zarfında müracaat e
dip de yukarıda yazılı vesikaları ibraz 
etmiyenler imtihana kabul edilmezler. 

(259) • ı-604 

İktisat bakanlığı 

Hahcıhk kitabı 

eksiltmesi 
• lüğüne bağlı Polathanede şartname ---------------gaz ete satış yerı ve projesi mucibince yaptıracağı ida-

15 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. ko- lktiaad Vekaletinden : 
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kı alım komısyonunda yapılacaktır. 

ru en . uz~m~ ınaen şu at pa- 4 - Şartname ve projeler (80) ku-
zartesı gunüne bırakılmıştır. bed 1 k b·ı· d · h' 1 . . .. ruş e mu a ı ın e ın ısar ar u-

2 - Talıblerın uzun muddet Anka- .. d .. 1 .. vli · be i le An-
ı b 1 'b' bil .. k h' 1 d b. mum mu ur ug ınşaat 9u • Y 

ra - stan u gı ı yu şe ır er e ı- kar T b b .. dü lükl · d · · f b. · aff k. t a, ra zon aşmu r erın en 
rıncı sını ır gazınoyu muv a ıye - p 1 than .. d .. 1 .. v .. d al b. 

· "d · ld kl ve o a e mu ur ugun en ına ı-
le ve ehlıyetle ı .are .~tmıı o . ~ arını lir. 
ve .:ıaıen böyle bır muesseseyı ıdare e- S Ek ·ıı . . "k k . t . . • - sı meye ıttır.. etme ıs e-
debılecek ehlıyet ve malı kudrette bu- yenlerin fenni evrak ve vesaikini in-
lunduklarına dair ve bu cihet vesikada hisarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
sarahaten yazılı olmak şartiyle ticaret a rıca ehli et vesikası almaları la-
odalarmdan alınmış bir belgeyi ve nü- y d y 

h
.. . .. d 

1 
zım ır. 

fus veya uvıyet cuz an arının aslı ve- 6 M"'h .. 1 .. t kl.f kt b k - u ur u e ı me u unu a-
ya saHi.hiyetli makamlarca musaddak nuni vesaiki ve eksiltmeye iştirik ve
suretlerini pazarlık gününden beş gün sikalariyle % 7,5 güvenme parasını 
cveline yani 23 şubat 938 akşamına ka- ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
dJr Ankarada ikinci işletme komisyo eksiltme günü tam saat 14,30 za ka-
nu reisliğine teslim edeceklerdir. Bu ı----------------

Lokomotif ve vagon ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiıyonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminjlt mikdarları aşağıda yazlı 7 grup 
muhtelif cins vagon ve lokomotifler ayn ayrı veva icabında toptan ihale 
edilmek şartiyle 8. 4. 938 cuma günü saat lS.30 dan itibaren sıra ile Anka
rada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatları 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tek
liflerini ayni gün saat 14.30 za kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazım· 

dır. 

Şartnameler 82S kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

satılmaktadır. 

grup İsmi mikdarı muhammen muvakkat 

bedeli teminatı 

lira lira 

I 1 E tipinde lokomotif 44 4.100.000 136.?SO 

II I E ve I D 1 tipinde lokomotif 44 4.080.000 136.lSO 

111 Yolcu vagonları muhtelif tipte 106 3.100.000 106.750 

iV Kapalı yük vagonları 450 1.800.000 67.750 

v Muhtelif cins yük vagonları 366 1.400.000 55.7SO 

VI muhtelif tipte otoraylar ıı 1.100.000 46.750 

.VII Dinamometre vagonu 1 165.000 9.500 

(240) 713 

Dört kalem malzeme 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü Satm Alma Komisyonundan 

Mecmu muhammen bedeli 46.780 lira olan müfredat ve mikdarlan ata
ğıda yazlı dört kalem malzemenin 18. 2. ı938 cuma günü saat ıs den itiba
ren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına

caktır 
Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve teklifle
rini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

lsmi 
J{aynamış İngiliz beziri 
Kaynamış ince bezir 
Neft 
Sikatif 

(28S) 

Kg. Lira Lira 

80.000 
4.000 
S.000 
7.000 

39.920 

6.860 

2994 

514.SO 

652 

Bas bakanlık ··. 
misyonunda yapılacaktır. ı - Takriben 8 formadan ibaret ve 

2 - Muhammen bedeli lOSOO !ira ilk (2000) lira muhammen kıymetinde cs
teminatı 787 lira SO kuruştur. Şartrıa- ki ve yeni halıcılık hakkındaki kita
me ve nümunesi komisyonda görülür. bın tab'ı eksiltmeye konulmuıtur. 
İçinde kanunt vesikalar da bulunan Lôstik sondaj 

balonu alınacak teklif mektublarınm saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (188) 1-415 

2 - Eksiltme 16-2-938 tarihine tc-
aadilf eden çar§Cllllba günü saat (10) 

Baıvekalet Devlet Meteoroloji it
leri Umum Müdürlüğünden : 

da vekalet satınalma komisyonunda 
Yulaf alınacak yaprlacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 

1 - Umum müdürlüğilmüz ihti
yacı için (1200) ü büyük ve (2400) ü 
de kilçilk olmak üzere ceman (3600) 

Alma Komiayonundan : 3 - Muvakkat teminatı (lSO) lira-

l - İdareleri İstanbul Lv lmid.ı:' :.;\o;d~ır>k'.~;ow-....riıı<ı 
gıını Mgı mn!saesat ıçın alınacak o-

adet lastik Sondaj balonu açık eksilt
me auretile satın alınacaktır. 

lan 300 ton yulaf 8 şubat 938 saat 15.30 nin Ofset makinesinde tab'ı mctrut
da Tophanede İstanbul Lv. imirliği tur. 

2 - İhalesi 15 fUbat 1938 salı gü. 
nU saat ıs de Ankara Yenişehir, Kı
zılırmak sokak No. 30 da Devlet Me
teoroloji işleri umum müdürlüğünde 
toplanacak satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Sa. Al. Ko. ca kapalı zarfla eksiltmeti 5 - Taliplerin bu huıuıtaki ,artna-
yapılacaktır. meyi görmek, fazla izahat almak ve 

- Tahmin bedeli 1S750 lira, ilkte- teminat akçesini yatırmak ilzere leva
minatı 1181 lira 2S kuruftur. Şartname zım müdürlüğüne müracatları ilan o
ve nümunesi komisyonda görülür. İs- lunur. 
teklilerin kanuni vctikalariyle beraber (279) 1-606 

3 - Muhammen bedeli (4500) li
ra, ilk teminatı (337) lira (SO) kuruş
tur. 

4 - Muvakkat teminat banka mek 
tubundan gayri nakit veya nakit ye
rine kaim olan tahvilat olduğu tak
dirde bunlar komisyonca alınamıya
cağından bunların münakasa tarihin
den evvel merkez muhasebeciliğine 

yatırılarak alınacak makbuzun ko
misyona ibrazı. 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak 
Devlet Meteoroloji işleri Umum mü· 
dürlüğü levazım müdürlüğünden te· 
min edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatta komisyona baş 
vurmaları. (245) 1-526 

teklif mektublarını jhale aaatından hır 
saat evel komisyona vermeleri. (175) 

1-410 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amiriği Satm 

Alma Komiayonundan ı 
ı - İdareleri İstanbul Lv. amirliği-

ne bağlı müesseaat için alınacak 300 
ton arpa 8. ıubat 938 saat ıs de Topha
nede İstanbul Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Tahmin bedeli 16SOO lira ilk te
minatı 1237 lira SO kuruştur. Şartname 
vP. nümunesi komisyonda görülür. ls
teklile.rin kanuni vesikalariyle bera
ber teklif mektublarmı ihale saatından 
bir 6<'at evel komisyona vermeleri. 

(174) 1--409 

pijamalık bez alınacak 
Süt kostik fer Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : sülüsyom ahnacak 1 - Askeri lise ve orta okullar 
için alınacak 77996 metre pijamalık 

Batvekalet Devlet Meteoroloji bezin eksiltmesine istekli çrkmadı-
İtleri Umum Müdürlüğünden : ğından ıs. 2. 938 saat 14.30 da Top-

Umum müdürlüğümüz ihtiyacı için hanede İstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. 
satın alınacak olan (2400) kutu süd Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapıla
kostik ve (24) bidon fer sülüsyomun, caktır. 

tekrar yapılacak ilana kadar, satın a- 2 _ Tahmin bedeli 18719 lira dört 
lınmasından sarfınazar edilmiş oldu- kuruş ilk teminatı 1403 lira 93 kuruş
ğundan 28.1.938 ve 2.2.938 tarihli Ulus tur. Şartname ve numunesi koınisyon
gazetesinde bu hususta çıkmış olan i- da görülür. İsteklilerin kanuni bel
k·i ilanın hükümsüz addedilmiş oldu- geleriyle beraber belli saatte komis-

_ğ_u_i_la_n_ol_u_n_u_r_. _(3_3_3_> _____ 1_19 _ _.. yona gelmeleri. (320) '710 

Un ve sadeyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amiriği SatmAlma Komisyonundan : 

Kastamoni birlikleri için aşağıda cins ve mikdarı yazılı iaşe maddelerinin 
eksiltmesi Ankara Sarıkışla piyade alay satın alma komisyonu binasında ya
pılacaktır. Şartnamcei her gün komisyonda görülür. Teklif mcktublarının 
saat 10 a kadar komisyona verilmesi. 

Cinsi 

Sade yağı 
Un 

Muhammen 
Miktarı fiatı 

Kilo Kuruş 

4,SOO 
130,000 

103 
13 

!Ik 
teminatı 

Kuruş 

Eksiltme 
şekli 

----· ·---
34760 

126750 
Açık 

Kapalı 

Eksiltme 
tarihi saati 
---·. ---

8.2.938 
8.2.938 
,(176) 

10 
11 

1-414 

Dahiliye bakanlığı 

Su tesisatı 
yapdacak 

Dahiliye V elcaletinden : 

Muğla ,ehri İçme suyu inıaat ve te
siıatı ekıiltmesi. 

Muğlaya 4.5 kilometre mesafedeki 
Şemsettin menbamın fehre isalesi au 
deposu inşası ve şehir tesiatiyle mü
teferri diğer işlerin yapılması pazar
lıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 89645 
lira 71 kuruştur. 

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

3 - Pazarlık l':i.2 938 tarihine rast· 
layan çarşamba günü öğleden evel sa
at 11 de dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak beleıliyeler imar heyeti 
huzurunda yapılllcaktır. 

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

mecburdurlar. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 5732 lira 29 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayi nettiği vesika
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddeai mu 
cibince pazarlığa girmeye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı mektub. 

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

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektublarının iadeli teahhüdlü olma
sı ve nihayet saat ona kadar komisyo
na gelmiş bulunması lazımdır. Bu iş 
hakkında fazla izahat almak istiyenle
rin belediyeler imar heyeti fen ,efli
ğine müracaat etmeleri . . (258). 1--628 

P. T. T. ·: 
P. T. T. Umwni Müdürlüğünden ı 
Ankara Telefon müdürlüğü bina 

sın<:ta hususi bir santral tesis edilmi 
ve dahili telefonlar kamilen bu sant· 
rala almmıştır. 4-2-938 tarihinden iti 
haren idaremiz teşkilatına dahil te 
lefonlarla konuşmak istiyenleriıı 

3485 numarayı bulup karşılarına çı 

kacak santral memurundan aradıkla 
rı yeri istemeleri rica olunur. (32S) 

696 

M. M. bakanhğı 

Benzin alınacak 
M. M. Yek.ileti Satın alma Komis

yonundan: 
1) 7SO ton 87 oktanlık benzin pa

zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 22S.OOO 

lira olup ilk teminat parası 12.500 li
radır. 

3) İhalesi ı6 şubat 938 perşembe 
günü saat 15 dedir. 

4) Şartnamesi 1125 kuruş muka. 
bilinde M. M. V. satın alma komis
yonundan alınır. 

S) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin. 
de istenilen belgelerile birlikte ihale 
gün ve saatmda M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(268) 1-584 

30.000 metre kanat bezi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miıyonundan : 

1) 30.000 metre kanat bezi müteahhit 
nam ve hesabına kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 21.000 lira 
olup ilk teminat parası 1S7S liradır. 

3) İhalesi 7 - şubat - 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yrlı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale gü
nünde teminat ve teklif mektublarıru 

en geç bir saat evveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4609) 3-7106 

Yağ alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miaoynundan : 

1 - Beher kilosuna biçilen ederi 
41 kuruş olan 20 ton Aero mobiloil 
vre"Ott UCl~O-TI: LV -ron Heromobil oı1 
Red band yağı pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - llk tem.inat parası 1230 liradır. 
3 - İhalesi 7 şubat 938 pazarte.i 

günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de iıtenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları 

(1S2) 1-389 

Mühendis ve mimar alınacak 
M. M. V. Satın Alman Komisyo'.. 

nundan: 
M. M. V. inşaat şubesinde çalışmak 

Uzere 300 lira ücretli bir yüksek in
şaat mühendisi ile 200 lira ücretli iki 
mimar alınacaktır. İsteklilerin Anka
rada M. M. V. infiiat şubesine müra-
caatları. (298) 6SO 

Fayton koşumu hayvan 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sebn alma Komis
yonundan: 

İki 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 

Hangar, pavpon ve saire 
inşası 

M. M. V ek&leti Sabn alma Komis • 
yonundan: 

1 - Çorluda yaptırılacak (F) tipi 
iki hangar, hamam, mutfak su tesisatı 
ve 6 adet erat pavyonu inşaatı kapalı 
zaı fla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın heyeti umumiyesi
nin keşif bedeli 852.S22,89 sekiz yüz 
elli iki bin beş yüz yirmi iki lira sek
sen dokuz kuruştur. 

3 - Eksiltme 17 şubat 938 perş-:mbe 
günü saat ıs de Ankarada M. M. V. sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Keşif, proje, ve şartnameler 42 
lira 63 kuruşa M. M. V . satın alma Ko. 
dan alınır. 

S - Eksiltmeye girecekler 378Sl li
ralık kanuni ilk teminatlariyle 2490 
saıylı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı ve idari şartnamenin 4 cü 
maddesinin (F) fıkrasında yazılt vesi
kalarla birlikte teklif mektublarını 

yukarıda yazılı ihale saatından behe
mehal bir saat evel M. M. V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. (181) 1--441 



ULUS 

Bayındırlık Bokonlıoı 

Köprü yaptırılacak 
Nafıa Vekaleti Erzincan Su itleri 

On İkinci Şube Mül;ıendisliğinden: 

1 - Muhammen bedeli keşfi 

dürİüiü oduında toplanacak komis
yon marifetiyle yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin arttırma ve eksilt
me kanununun umumi hükümleriyle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye dair o
lan maddeleri ve' eksiltme prtnamesi 
ahkamına ve yukarıda yazılı maddele
rin icabatına riayet eylemeleri şarttır. 
Aksi halde hiç bir mazeret kabul edil-
mez. 

s - İstekliler bu işe aid proje, ev
rakı keşfiye ve prtnameleri Urfa na
fıa müdürliiğiinden istiyerek görebi
lirler. 

{13629) lira (66) kuruştan ibaret bu
lunan Erzincan ovasının şimal kıs

mındaki Norgah ve Çermik bataklık· 
lan kurutma kanallarının Pizvan, 
Küpesi, Kara kilise ve Gadaganlar 
yollarını katettiği mahallerde yapıla
cak dört adet köy yolu köprülerinin 
inşası ve müteahhide ihalesi kapalı 

zarf usuliyle eksiitmeye konulmut· 
tur. 

2 - Kati ihale 28 9ubat 938 tarihin· 
de saat ıs de Erzincan şarbaylığında 
teşekkül edecek komisyon marifetiy
le yapılacağından talihlerin mezkGr 
tarihten evvel muvakkat teminat ak
çesi tutarı olan (ıo22) Hra (22) ku
ruşluk t'eminatları ve yedlerinde mev· 
cud vesaikleriyle birlikte Erzincan 
ıu işleri ı2 inci şube miihendisliğine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

6 - Posta ile gönderilecek teklif 
nıektııblarının ihale saatından bir saat 
eveline kadar eksiltme komisyonuna 
varmaiı ,arttır. Postada vaki gecikme· 
lerden dolayı komisyon meauliyet ka· 
bul etmez. (60S/306) 715 

Okul yapt1rılacak 
Konya ili Da~i Encümeni Baı

kanhiından : 

Çünkü ASPİRiN seneler

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

fe-siri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

3 - Şartname ve projel,er bedeli 
mukabilinde Erzincanda ı2 inci şube 
mü:hendiıliğinde satılmaktadır. 

(236) 712 

Vilayetler 
Malatya Kayısı istasyon 

binalar. eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden 

8.2.938 salı günü saat lS de Malatya 
nafıa dairesinde 40712.56 lira keşif be· 
delli Malatya Kayısı istasyon binaları 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
lı:onulmu,tur. Mukavele, eksiltme, ba· 
yındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
prtnamcleri, proje, ke,if hülasaaı ile 
buna müteferri diğer evrak her gün 
nafıa mUdUrlüğünde görillebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 

İateklilerin teklif mektubları ve en 
az 25.000 liralık bu ite benzer it yap
tığına dairıı nafıa vekiletinden almıt 
olduğu mUteahhidlik ve t.icaret odası 
-..esikalarını havi kapalı zarflarını 
(8.2.938) ıalı günü saat ı4 de kadar 
llraıaty• nafıa miidürlUğünc vermele-
.i1 (1~2) 1--449 

Orta okul 
yaptırılacak 

latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

26. 2. 938 cuma günU saat ıs de ls
tanbulda Nafıa müdürlüğünde 

(38378,ı3) lira keşif bedelli Fatih 
Zincirlikuyuda yapılacak orta okul 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
ıiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni prtname
leri, proje, keşif hulasası ile buna mü
teferri diğer evrak (192) kuruı mu
kabilinde daireıinde verilecektir. 

ı _ Konyanın Seyditehri ilçesi me~
kezinde yaptırılacak ilk okulunun bır 
kısmı 16769 lira 44 kuruş keşif bedelli 
inşaatıı 7.2.938 tarihinden itiba~en 
yirmi gün müddetle kapalı zarf uıulıy-
le eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - İhale 28.2.938 tarihine müsadıf 
pazartesi ıünü saat onbeşte vilayet en
cümenı daimi odasında yapılacaktır". 

3 _Muvakkat teminat bedeli keşfın 
% 7.S ğu ı2S7 liradır. 

4 - Şartname ve keşifler her gün 
kültür direktörlüğünde görülür ve is
tiyenlere parasz sure~ gönd~rilir. 

5 _ TaliblerJn bu ışte ehıl oldukla-
rını gösteren veıikaları olacaktır. 

6 _Teklif mektubları 28 şubat 938 
pazartesi günü saat on dörde kadar en· 
cümen başkanlığına verilecektir. 

(329) 716 

Pavyon yaptırılacak 
Diyarbakır Nafıa Müdiirlüiün • 

den: 

İki defa eksiltmeye konulup illnı 
yapılan 34230 lira 92 kuru9luk D~ bakır 
lise pavyonu talibi çıkmadıgından 
17.1.938 tarihinden itibaren 17 ·2·938 

perfembe ,Unü akf8111ı saat on bire ka
dar eski teraitle puarlıia konuldufu 
ilin olunur. (330) 717 

l\grİto Umum Md . 

Muhtelif cedvel ahnacak 
Harita Genel Direktörlüi\inden: 

ı - Harta Gn. Dr. Topofrafya pıbe
si için ıo adet invar cedveli, 300 adet 
map, 3C adet mikyu cedveli, 30 adet 
sürgillil heıab cedveli açık ekailtme ile 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1540) lira-• 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

mar-

\ 
~ Jandarma 

Battaniye alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

ka~a Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Vasıf ve örneğine uygun bir ta
nesine dokuz lira kıymet biçilen 
(6SOO den 7SOO taneye kadar battaniye 
kapalı zarftan pazarlığa tahvilen lS • 
2 • 938 salı giinü saat on beşte satın a
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi 338 kuruş kallılığm
da komisyondan alınabilecek, bu pazar 
lığa girmek istiyenlerin (4625) liralık 
teminat ve şartnamede yazılı vesikala
rı ile birlikte belli gün saat on beıte 

komisyona b8§ vurmaları. 
{187) l-4S5 

1224, ı225, 1227, 1228, 1229 adalar için
deki gayri menkullerin Çankaya bele
diye ilan tahtasına talik ettirilen 4 say
falık ilan kağıdında yazılı sahibleri 
namına tesciline komisyonca karar ve
rilmiş olduğundan iki ay müddetle as
kıya konulmuştur. Bu gayri menkulle
rin şekline ve tasarruf vaziyetine iti
razı olanların komisyonumuza müra-
caatları ilan olunur. (334) 720 

- Polis 
20.000 kilo ekmek 

alınacak 
Ankara Polis Enatitüaü Direktör: 

lüğünden : 

Enstitümüz okurlarının 15 temmuz 

Ag...,, ır sahra kablosu ,1938. gün~.ne kadar ia~esi için ~-rt~a-
mesıne gore açık eksıltme usulu ıle 

ah nacak 20000 yirmi bi~ ~ilo ekmek al~nacak-
tır. Şartnameyı gormek ve eksıltmeye 

Jandarma Genel Komutanlığı Sa· girmek istiyenlerin ı8 şubat 938 cuma 
tm Alma Komiayonundan : günü saat ıs de ı5o liralık teminat 

1 - Kilometresine yetmiş beş lira 
kıymet biçilen (206) kilometre ağır 
sahra kabloıu kapalı zarfdan pazarlı
fa tahvilen 22. 2. 1938 sah günü saat 
on befte satın alınacaktır. 

makbuzu veya bank mektubu ile ens
titü idare komisyonuna müracaatları. 

(246) ı--602 

_, •...........•........•...............• "' . 
dır. 

3 - Muvakbt teminatı (116) lira o
lup ~kıiltme günü komisyonca yalnız 
banka mektubu veya sandık makbu.zu 

kabul olunur. • 
4 _ Eksiltme S-tubat-938 salı günü 

saat 14 de harta genel direkti:Srlüğü da
iresinde satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

• 2 - Buna aid şartname parasız o
larak komisyondan alınabilir. Pazar
lığa girmek isteyenlerin (1081) lira 
(50) kurutluk ilk teminat vezne mak
buzu veya banka mektubu ve şartna
mede yazılı belgeler birlikte belli gün 
ve aaatte komisyona baş vurmaları. 

CLKl:i 
HALKEVLERf DEROISf 

~ubat 1938 nüshası. Sayı: 60 

Büyük Bir Eksiğimiz: Prof. 

(294) 714 

5 _ Evsaf ve şeraitini öğrenmek iı- Tevhit semeri ahnacak 
Muvakkat teminat (2879) liradır. 

lıteklilerin teklif mektubları ve en 
az (30.000) liralık bu işe benzer if 
)'aptığma dair Nafıa' vekaletinden a
lınmış ehliyet ve ticaret odası veıi
kalarını havi kapalı zarflarını 

26. 2. 938 cuma günü saat ı4 e kadar 
İstanbul Nafıa müdürlüğüne verme
leri. (5S8/284) 711 

tiyenler eksiltme gilnilne kadar her 
gün ve eksiltmeye girecekler de ya.z~lı 
gün ve saatte harta satın alma komıs

Jandarma Genel Komutanlığı 

Satın Alma Komisyonundan ı 

yonuna müracaat etmeleri 
(2ıO) 1--470 

Küçük ilan ıartlar1 
Dört aaurhk kiıçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 lcuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 

• 

Sablık - lsmetpaşa mahallesin 
bağlara nezareti kamile ve tam kcmfo 
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apa 
tıman ve Yenişchird~ arsalar. T. 299 

Dört defa iı;in 80 kuruı alınır. 
Devamlı küı;Uk illnlann her defası 
için 10 lcuruı alınır. Meıeli 10 defa : 
neşredilecek bir ilin ic;in 140 kuruş ı· 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her ı;atır, 
kelime aralarındaki boşluklar mustes
na 30 harf itibar edilmi&tir. Bir küçük 

1

. 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 

3-6939 
Heybeliadada - Çamlık için 

kargir, modern konforlu plaja naz 
bir köşk satılıktır. Müracaat : Ank 
ra Selanik Cad. Cıngıllı Ap. No. 7 

ı-62 

Dort aaurdan fazla her aaur için ay
nca 10 lcuruı alınır. 

Kiralık: 

Kiralık - Ziraat yapı kooperatifin
de baraj asfaltı üzerinde konforu havi 
(elektrik, havagazı, su) biri 3 oda, 1 
hol, banyo, diğeri 2 oda, ı hol, banyo. 
Telf. '2ı66 ı-623 

Satılık Bağhane - Şehre yakın h 
vadar 2 kat evi on dönümlük bahçe 
cuz fiatla satılacakbr. M~clis Matba 
sında Mehmet Erçeviğe müracaat. 64 

Sablık -Aşağı Ayrancıda yeni y 
pılacak meclis binasına ve bakanlıkla 
ra, harbiye Ôkuluna pek yakın Ayaş 
Ali kızı Remiyeye ait ağaçlı üzümlü v 
tatlı su kuyulu havadar, nezaretli ye 
evli (767S) M2 bakımlı bağ ile müşte 
milatı toptan satılıktır. Elektrik bağı 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so- önünde belediyeye ait su da bağın ya 
kağında solda üçüncü Ap. üç dört, beş, nındadır. Ada ve parselli ve haritalıdı 
altı odalı daireler ucuz kiralıktır. Elli Mukaddem caddesinde (7) No. bakk 
oda toptan da kiraya verilir. Her türlü Halile müracaat. 664 
teçhizat mükemmeldir. İçindekilere Satılık Arsalar - Telgaz karşısın 
müracaat. 1-556 da 5SOm/2, 550 kuruştan Lakavu 

' mevkiinde 7 SOOm/2 2S kuruştan 
Kiralık - Banyolu, boş yahut mo- tılacaktır. Tel: 2181 l-S42 

bilyalı güzel bir oda kiralıktır. Işıklar Sahlı'lı: araa - Yenişehir, Bomont 
caddesi, Necati bey okulu yanında No. caddesi, llkiz sokakda üç tarafı açı 
2 birinci kata müracaat. 1-642 (518) metre murabbaı bir arsa satılık 

Yaz ve kıt için kiralık ev - Keçiö
rende otobüs durağında her tilrlü kon
foru haiz ve geniş bağ ve meyvalığı o
lan dört oda, matbah, kiler, banyo, ga
raj ve uıak odasını havi ev kiralıktır. 
Müracaat: Telefon: 1273 ve ı346 

666 

Kiralık - Yeniıehir Özenli sokak 
( Karanfil sokağının üstündedir )İn
ci apartmanında 4 oda, 1 hol, ı sandık 
odası banyo ve mutfağı olan güzel bir 
daire 68 liraya kiralıktır. 4 üncü kata 
müracaat. 692 

Devren kiralık - Müsait teraitle 
devren kiralık Ali Nazmi Apr. No. 14 
üç oda ve hol TL 3837 ı-58ı 

Kiralık Daire - Yenişehir Sağlık 
sokağı 6 Saim Demir apartzmanının 
2 numaralı dairesi 3 oda, banyo, mut· 
fak S numaraya müracaat. 690 

Kiralık - Yeniıehir Karanfil sokak 
3! nomaralı Beton apartmanında 3 oda 
1 sandık odası banyo mutfak ve iki 
büyük balkonu olan bir daire 48 liraya 
kiralıktır. 693 

Kiralık Daireler - Yeni şehir sı
hiye karşısındaki U gur apartmanında 
5 odalı ve modern tertibatı haiz iki da
ire kiralıktır. Her vakit görülebilir. 

Tel: ıs5ı 1-S4ı 

Vakıflar Umum Md. 

Arsa satılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

1 - Ankarada bostan mahallesinde 
soğukkuyu sokağında kain 3421 met
re murabbaını havi vakıf arsa peşin 
para ile ve kapalı .zarf usuliyle mül
kiyetinin satılması artırmaya konul
muştur. 

2 - Artırma müddeti 20 gün olup 
ihale 15. 2. 938 tarihine müsadif salı 
günü saat ı6 da ikinci vakıf apartma
nında vakıflar umum müdürlüğü va
ridat müdürlüğünde müteıekkil ihale 
komisyonunda yapılacaktır. 

tır. Tel. ı581 7 

iş arayanlar: 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca• 
ya vakıf genç bir mürebbiye vazife an• 
yor, talibler Salti ve Franko'da M. Al-
tay. Tel. 18S5 ı-618 

Lisan dersleri - Talebelere ehven 
şerait, kuvvetli metodla İngilizce 
Fransızca ders verilir. Atatürk Bul
varı Bolu Ap. altında foto Kemale 
müracaat. 1-631 

Diplomalı ve tecrübeli bir bayan 
fransızca ders veriyor. Ulus L. rumu • 
zuna müracaat. 1-643 
Muhaıip - Her türlü usulü muha

sebeye vakıf muktedir bir muhasebe
ci akşamlan çalıımak istiyor Ulus: M. 
M. rumuzuna tahriren müracaat. 670 

Franıız lıviçreli Mürebbiye - İn• 
gilizce, Almanca ve Paria aksaniyle 
Fransızca, °;aynı zamanda piyano bilen 
iyi Türkçeye de vakıf bir Bayan bir a
i.ı. )'~tuna-. -mü.~6bht:,1•W«- 11.n-yOT. 'U· 
lusta (S . S.) rumuziyle mektubla mil
racaat. 702 

Dağınık: 

Daktilo Kursu - 43 üncü devre 1 ŞU• 
batta bafhyor. Kura mezunlarına 2 ay• 
da diploma verilir. Tahsil aranmaksı

.zm herkeı alınır. Yeni hal arkası yeni 
hamam apartnnanı kat 2 Tel: 3714 

ı--469 

Talebe Kurları - Yalnız talebe için 
almanca, fransızca, İngilizce kurlar teı
kil edilmiştir. Yeni hal arkasında Yeni
hamam apartımanı kat 2 Arar Lisan 
okulu Tel: 3714 723 

Memur Kurları - Yalnız memurlaı: 
için her lisanda kurlar teşkil edilmiştir. 
Yeni hal arkası Yenihamam apartıma • 
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

724 
Oniveraiteliler kuru - Üniversiteli• 

ler için her lisanda kurlar açılmıştır. 

Yeni hal arkası Yenihamam apartıma· 
m kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 37ı4 

725 

Ankara Valili'"' i İnşaat eksi itmesi 
Kayak yapanlara Urfa Nafıa Direktörlüğünden : 

ı - Bir takımına otuz lira fiat bi
çilen 2SO den 400 takıma kadar tevhit 
semeri 17.2.938 perşembe günü saat on 
b::şte kapal, zarf usulü ile satın alına· 
caktır. 

2 - Buna aid şartn~ler komisyon
dan parasız alınabilir. Eksiltmesine gi· 
receklerin (900) liralık ilk teminat ve 

Fuad Köprülü, BeyBöyrek: P. 
Naili Boratav, Ortazaman Türk
İslam Dünyasında Hıristiyanlar, 
yahudiler: Prof. A. Mez (Al
mancadan Çev. Cemal Köprülü), 
O. İhtilil Bayrağı (Şiir): B. Ke
mal Çağlar, Ülkü yolcularına 
(Şiir): Sıtkı Akozan, Amatörler 
Sahneıi: Nureddin Sevin, Nedi
min bir Terkibibendi: R. M. Me
riç, Türkler ve kayak sporu: H. 
Ortekin, Mir • Ali • Şir ve siya
si hayatı: V. V. Bartold (Rusça
dan Çev. A. Caferoğlu, Gennadi
os'un ltikatnamesi: Ragıb Öz
den, Makber'de Lcyll ve Mec
nun ve Hüşn • il· A§k Tesirleri: 

3 - Teklif mektubları ikinci mad. 
dede yazılı ihale günü saat on befe 
kadar komisyon reisine verilmiş ola
caktır. 

Ai«r Lisan Okulu - Her meslek için 
her lisanda akşam saat ıo a kadar kur· 
lar aç.ıhruıtır. Yeniharnam apartımaru 
kat 2 Tel: 3714 Posta kutu: 277 726 

Aranıyor 

Vilayetin cenub hududunda Diriya· 
lı:ub, Karaku!, ve Biridervit mevkile
rinde yeniden inta edilecek olan üç a
det ~iunrük muhafaza TB. 2 dördüncü 
bölilk süvari takım merkezi binaları 
"58006" lira "22" kuru' 

1 
bedeli kefif 

üzerinden kapalı zarf uauliyle eksilt
meye konulmuştur. 

1 - Bu üç bina inşaatına aid muvak
kat teminat mikdarı "4150" lira "31" 
kuruştur. 

2 _ İsteklilerin teklif mektublarına 
aşağıdaki evrakı bağlamaları şarttır. 

A _ Yukarıda mikdarı yazılı temi
nat akçesinin malsandığına yatırıldı
ğına dair sandık makbuzu ve ya hükü
metçe muteber bir bankadan alıancak 
temınat mektubu, 

B _ Teklif sahiblerine nafıa vekile-
.tinden verilmiş asgari ·•3o.OOO" liralık 
ehliyet vesikası veya musaddak sureti, 

C - Teklif sahihlerinin menıub ol-
d kı . t odalarından aldıkları u arı tıcare d 
1938 senesine aid vesika veya musa -

dak sureti. 
D - İsteklinin mühendis ve fen me-

muru olması veya bunlardan birinden 
. . . . f · sini deruhte bu ışın mesulıyetı ennıye . 

_. d . 1 - 1 teahh üd senedı. edecegıne aır a acag 
3 - Eksiltme 22.2.938 tarihine müsa

dif sah günü saat ıs de Urfa nafıa mü-

Ankara V alilif inden : 
Bazı yurddaşları? kaya~ için A_ • 

a beline gittiklerı görUlmekted~r. 
~~tehassıslarına yaptırılan tetkık 

. . d bu yerin çok arızalı ve 
netıcesın e 
tehlikeli olduğu anlaşıldığından bu 
mahalde kayak ıporlarının yap.ılması 
menedilmif ve keyfiyet mahallı kay. 
makamlığına da yazılmıştır.' . 

Sayın yurtdatlarm bilgı edınme • 
leri için ilan olunur. (324) 697 

Kazalar 
Parti ve halkevi binası 

yapılacak 
Akh• C H p Batkanhimdan: asar •• • . 
Bedeli ketfi (45000) lira olan Akhı· 

· b' m yapıl-sar Parti ve halkevı ınaınn 

ması işi kapalı .zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuttur. 

İhale 28.8.1938 pazartesi gilnU. saat 
(ıo) da parti binasında mütefek~ıl k?
miayonda yapılacaktır. Talıpl~rın 
şartname, mukavelename . ~uretlerıyl~ 
projeleri 7,S lira mukabihnde. partı 
baıkanhimdan alabilecekleri i1lıı o-
lunur. (273) 1~574 

~ .. J azılı belg .. lcri muhtevi 

teklif mektublarını belli gün ve aaat 
on dörtten evci komisyona verilmiş ol· 
malan. (200) 1-486 

-

Defterdarlık 

Memur muavini ahnacak 
Ankara Defterdarlıiından : 

Defterdarlık varidat servisinde açık 
~lan ı6 lira asli maaşlı varidat memur 
muavinliği için lise mezunları arasın
da 9 2.938 çarıamba günü saat ıs de mü
sabaka imtihanı yapılacaktır. 

Talihlerin evrakı müsbiteleriyle def· 
terdarhğa müracaatları. (332) 718 

Topo ve Kadastro U. Md. 

Tescil edilen gayri 
menkuller 

Ankara Birinci Mıntaka Kadastro 
Müdürlüiünden : 

Yeni tehirin Maltepe civarında 1180, 
1196, 1197, 1199, 1202, 1204, 1206, 1221, 

Fevziye Abdullah, Dede Korkud 
Kitabındaki bazı motiflere ve 
kelimelere aid notlar: Abdülka
dir İnan. 

HALKEVLERt: 

Halkevlerinde göze çarpan ça
lışmalar ve beliren değerler: B. 
Kemal Çağlar, Halkevleri netri
yatı. 

FİKİR HAYA 'il!: 

Bir okuyucunun notları (Bir 
Musikitinasın ölümü - Ankara 
Tiyatrosu Bahsine Avdet -
Halka Kitab Okutmak Bahai et· 
rafında - Bir Fıkranın cevabı): 
Nahid Sırrı. 

BİBLİYOGRAFYA· 
Balkanlarda musiki meselesi: 

M. Ragıp Kösemihal, Ankara ve 
Avgustus (M. Shede. H. St. 
Schultz): A. Müfid Mansel, Ya-
kın Şark Elam ve Mezopotamya 
(Şemseddin Günaltay): A. Ca-

: feroğlu, Metinler Şerhine dair • 
E Metin Tamiri (Ali Nihad Tar
E lan): Fevziye Abdullah, Ses -
: Hikayeler: (Sabahaddin Ali). . 
: 96 sayfa 2S kuruı. 
• 
"······································f' 

4 - Arsanın muhammen bedeli 
102~3 lira olup taliplerinden 770 lira 
muvakkat teminat alınacaktır. Bu te
minat ya banka kefalet mektubu ve 

• yahud vakıflar veznesine makbuz mu
kabili yatırılmış nakid olacaktır. 

S - Şeraitini görmek isteyen ta
lihlerin ikinci vakıf ayartmanında 
vakıflar umum müdürlilğü varidat 
müdürlüğüne müracaatları. 

Daire aranıyor - Konforlu iki oda. 
bir hol aranmaktadır. Tel. ı 342 669 

Kiralık daire aranıyor - Tercihan 
Yeniıehir'de müıtakil iki oda veya bit 
oda bir hol, banyo ve mutbak aranmak· 
tadır. Telefon: ı776 Mı 

1232) 

Panıiyon teklinde - Möbleli blr 
oda istiyorum. Vereceklerin Kanaat 
bakkaliyesine (telefon 3120) müra
caatları. 672 

l-S23 l--------·-------
Arsa satılacak 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 
Miktarı 

~etre murabbaı Cinai Mevkii Mahallesi 

ıs9ı Araa 

• 
Yeni mezarhklsmet paşa 
sokağı 

Teminatı 

Muvakkatesi 

120 

Muhammen 
bedeli 

1S9ı 

ıoso ,, ., Ahiyakup 315 4200 
899 ,, Cami sokak Arslanhane 13S 1798 
ı7S ,, Çarşı sokak Tabakhane 26 3SO 

ı - Mikdar ve evsafı yukarda yazılı vakıf arsalar peşin para ile mülki. 
yetlerinin satılması açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma müddeti 20gün olup ihaleıi 15-2-938 tarihine müsadif sa
h günü saat ı6 da ikinci v~ıf apartzmamnda vakıflar umum müdürlüğü 
varidat müdürlilğünde müteşekkil ihale komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatları ya Banka kefalet mektubu ve yahut vakıflar 
veznesine makbuz mukabili yatırılmış nakid olacaktır. 

4 - Şeraitini görmek istiyen talihlerin ikinci vakıf apartımanında va
kıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğıine müracaatları. (233) 1-S24 
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'X ağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar veyanm yağh · gece ve gündüz 

HASAN KREMLE 1 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

güzelleştirir. İhtiyarlar1 

Bekliyen akibet 
D işlerini kaplıyan kir taba

kası sinek kağıdlan gi
bi yapışkandır. Mikropları çe
ker, muhafaza eder ve bes)er. 
Dilinizi dişlerinizin üzerine 
gezdirirseniz bu tabakayı siz 
de hissedersiniz. 

T ehlike baş göstermiş de
mektir Bir gün her şey 

olup bittikten sonra dişlerini
zin donuk sarı bir renk aldığı
m göreceksiniz. Bunu diş ağ
rılan, ve bir çok vahim has
talıklar takib edecektir. 

RA YOLiN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane diş macunudur. Dişleri
nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, diş etlerini kuvvetlen
dirir. Günde iki defa RADYOLIN kullanmakla pek kısa bir za
man içinde hakikaten beyaz ve temiz ditlere sahih olursunuz. 

709 • 

.,allllllllllllllllllllllllllllllll.Illllflllllllllllllllll••••·····················.._ - -- -- -E J ·Rallievinde 1 E - -- -
§ ŞEHİR TİYATROSU § - -: 5 Şubat Cumartesi günü akşamı saat 21 de Umuma : 
5 6 Şuabt Pazar günü akşamı saat 21 de Umuma : 
E .7 Şubat Pazartesi günü akşamı 21 de Halk gecesi § - -- -- -
1 KOR i - -: Dram 3 Perde E - -- -: Yazan: Vedat Nedim Tör : - -- -- -
~ Pencereden pencereye ~ - -: Komedi .1 Perde ~ E - -- -: Yazan: Mahmut Yesari = - -- -E Cmnartesi ve pazar günleri &aat 15 de talebe matinesi : 
E Gite her gün saat 13 den 19 a kadar ve oyun günleri sabah ondan E 
;. itibaren açıktır. 1--614 : 
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gençleştirir, gençleri 
Hasan ismine ve markasına dikkat .. 
.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

E Ticaret Odasının Müsaadesiyle § - -- -
~ Büvük tenzilat ~ 
: 15 gün için : - -= 2-2-938 17-2-938 = - -
~ 1os Eskenazi Bankalar caddesi No: 27 

------ -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

""""""~-~ .......... 
(BUGÜN· KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURUŞ 

- --

YARIN· KURACAG 1 N iZ·· EVİN· TEMELİ OİR 
u ·~~:e,• 

T •. C. 
ZiRAAT BANKASI 

1891 

Başyazan: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 
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DIŞ TABlBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has• 

taJannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartmıanı No. 1 

3-6949 

Bentler 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa • 
bık Başmuavini ve Bertin Üni· 
versitesi (Charite) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3-6861 

Pasta ve kahvealtı salonu Karpiç 
karşısındaki sokakta açılmıştır. 
No : 

5 1
_
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( Karpiç 1 
- = - -
~ Şehir lokantası her ~ - -
~akşam Eduardo Bianko ~ - -- -= = 
~ ve caz § 
§ Cumartesi pazar akşamları § - -- -§ Dine dansan masalarınızı evvelden tutunuz : - -- = § Telefon : 2038 § 
'=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ , .................................... --~ 

Beyotlunda KARLMAN Pasajında 
BÜYÜK REKLAM SATISI 

KADIN MUŞAMBALARI 
KADIN MUŞAMBALARI 
KÜRK YAKALAR 
KORK YAKALAR 
iPEKLİ EŞARPLAR 
BÜYÜK MENDiLLER 
ÜÇ KÖŞE ATKILAR 
YÜN ERKEK KAZAKLAR 
KADIN BLUZLARI 
ERKEK ÇORABLARI 
ETEKLiKLER 

ERKEK ROB Dö ŞAMBR 
BÜYÜK EL ÇANTALARI 
KOMPOSTO TAKIMI 

Liradan 
Pamuklu 10 
ipekli 11.so 
Renardin 7.50 
Hakiki tilki 13.50 
Şifon emprimeden 1.50 

,, " 2.25 
İpekli kadife emprime 1. 75 
Elle işlenmiş 2.10 
Son moda 3.60 
Safi yün 0.50 
Safi yün İngiliz 

kumaşı 

Kışlık 
Deriden, spor 
Porselen yedi parça 

5.-
10.75 

3.25 
1.20 

Balo, suvare ve kibar aile loplanllları 
mevsimi münasebetiyle yünlü ve ipekli dantelalar, 
Payet garnitürleri, renkli eldivenler ve "Lys" marka 
Fransız çoraplarının zengin çeşidleri gelmiştir.. 706 

-- -- K• 1 k - : Beher 65 kiloluk damacanası: -------------------------
§ 1 ra 1 § §ıoo kuruştur. Halde 3 numaralı de·E 

: GARAJ veya DEPO İÇİN : :pomuz müşterilerinin susuz kalma-: "'----•REÇETELERİNİZ i-----.. 
: MAC.AZA = Snası için 1425 nu.maraya telefon: W = = =etmelerini ve depomuzun her za.: (Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi-= Ankara Palasa müracaat : Eman taze olarak İstanbul menba: 
- 1 - 612 - -

1 
b 

1 
d d w . : gınız yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmi hususi mües-

İlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİİ :;su ~rmı u un ur wugunu ve emır-: sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yagwı kilosu 85 kuru.,tur. 
~~;.:..;..;...;.;;....:;.;.;.... _________ :Ierıne amade oldugunu saygılarım-: :ı: 

_:!11111111111111111111111111111111111111!:, :ıa bildiririm. 1-484 E Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 
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Krem Balsamin 

E Marlene Dietrich E 

l~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ SİNEMALAR HALK YENİ 

Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhl krem
lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

1NG1LtZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
1-30 

Hediyelik eşyanızı 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazıİşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basrmevi: Ankara 

bizden alın! 

BUGÜN BUGECE 

Yeni bir ses yıldızı olan ERNA SACK
ın meıhur alman komiği PA UL KEMP 

ile çevirdiği Almanca sözlü ve 
§arkılı 

NIS ÇlÇECt 

r Fevkalade bir müzik - neşe ve kahkaha 

:5! Seanslar: 2,45 • 4.45 • 6.45 Gece 21 de 

Bugün saat 1 de Talebe matinesi 

.Jllllh .. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --..,, ... ,,.. 

BUGÜN BUGECE 

Hissi - Cazip ve heyecanlı aşk 
sahneleriyle dolu mevsimin en 

büyük ~aheseri 

BİR SAADET GECESİ 
Baş Rollerde: 

Charles Boyer - J ean Arthur 
Programa ilaveten: Japonlar tarafından 
batırılan P ANA Y zırhlısmm intibalan 
Seanslar: 2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 

Bugün saat 1 de Talebe matinesi 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubeıi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 595 

Şekerlerinizi Anafartalar caddesi şekerci Ali Uzundan ahnız 665 


