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Hitlerle ordu arasında gergi ' • 
• 

Bizim BÜTÜN KUVVET SİMDİ HİTLERDE TOPLANIYOR! 

• • • 
sıstemımız 

Bir devletin borç sistemi, malt va· 
ziyeti hakkında esaslı bir fiki~ ~er
meğe yarıyan vasıtaların en mülum: 
midir. Bir devletin borçlanrnadakı 
maksadını, kabul eylediği şartları, 
borçlandığı mikdarı, borçl~mın !~
kfınunu ve büdcesitıe yaptıgı tesın, 
ödemeğe karşı gösterdiği has~siy~
ti ve nihayet çıkardığı tahvıllerın 
kıymet temevvüçlerini, biribirine bağ
lı olarak, tetkik ttmek suretiy~e 0 

devlet maliyesini:ı bulunduğu. ve ıl~r
de maruz kalacağı vaziyetlerı kestır-

14 general tekaüde sevkedildi 

49 generalin yerleri değiştirildi 
mek kabildir. . Göring hakiki ekonomi 

Borç sistemini iyi .ku~ut .olan 
memlekt>derin mali vazıyetı, dahıl ve Bertin, 5 (A.A.) - B. Hitler'in, 
hariçteki itibarı dai~~ iyidir, ~aima Almanyada vukua gelen değipklikler 
kuvretlidir. Bunun böyle oldugunu, hakkındaki beyannamelerinin evvelce 
borç sistemini iyi kuramamış olan cumartesi yani bugün akf&Ill üzeri ilin 
memleketler maliyesini tetkik et- Mal"'- ı 

edilmesi kararlaıtınlmııtı. ı.uu o • 
mekle anlayabiliriz. duğu üzere, alman ileri gelenleri, bu 

Uzağa gitmeğe ne lüzum var, oa- tarzda harckit ve neıriyat için ekseri-
manh imparatorluğu maliyesi gözü- ih k 
müzün önündedir. Bu devrin maliye- yetle cumartesi gününü tere etme te-

• d dir. Fakat bu akf&Ill, Berlinin en büyük si, bilhassa borç sistemindekı üzen-
sizlikten, daha doğrusu borçlanmada balosu olan alman matbuat baloau ve
bir sistem }nırulmamıı olmasından rilmekte olduğundan, alınan kararlar 
bozulmuf ve iJDparatorluğun iti.barı 24 saat evvel neıredilmiştir. 
da yıkdmııu. Çünkü yeni bir 30 hasiran hô-

ÇUnlrii bu devirde istikraz i di bir diae•inden korkuluyordu 
varidat meııbaı sayılıyor, ağır ,artla-
ra bakıımadan mütemadiyen arttm- Berlin, 5 (A.A.) - Havaa ajansının 

1 • d ld d ' muhabirinden: Berlin geniı bir nefes lıyor, istik~ ar. aayeaık n de e h~ eb~
leıı peraıar hıç bır ma sa ve ıç ır almıştır. Burada yeni bir "30 haziran" 
'"""ve ta~ih edilmeden sarf ediliyor ve hadisesinden korkulmakta idi. 
ı;n &uter!t!' ~w1t:l\ı:C't:&J..a. ........ ..., -•JAllı .a1tu .......... ı..n.;, • ...,,. .. ,.1,.-.u "'"6 •1 •• -

latildlll feda ediliyordu. ilkler o ..,,..nld kadar Mria fakat daha 
İtin garibi ıudur ki 1911 laleain- u boyratcecbr.PU'ti bu defifiklilderle 

Cle muvazenei maliye encümeninin ordu, mı politika ve ~nomi ii%erinde 
büdce layihasındaki mazbataeınm ba- daha büyük bir nüfuz telis etmektedir. 
tında "büdce açığını kapatmak için Bu tebeddüllerin hareket noktası 
istikrazatı hariciyeye müracaata mec- dört senelik plinın gerçeldepne.aidir. 
bur olan devletler istiklili millileri- Bu plln bütün millete ve memleketin 
ni tah(lid etmif olurlar,, diye bir ka- tetekküllerine gittikçe afırlqan feda· 
yıd bile vardı. Borçlanmada istihsal kirhklar tahmil etmektedir. 
ve milli servetleri ifletme emrinde Ordu muhale/ele s eçmek 
bir sistem teais edilmemit olmasın- üsere idi 

diktatörü! 
Bir &a tayyaeci bomba atmala /uuırlanırlıen 

İngiltere Frankoyu 
protesto edecek 

Pariate Alcira hldiaeai İngİ)İz-franı 
karanna bir mukabele addediliyor 

Londra, 5 (A.A.) - B. Eden, basün öfleden 80Dl'a, bım· tbiııil 
ardma, Frama ve ltalya büyük elçilerini lrabul ederek bitil. 

_ _.......,,_ J..L. iy• _.1 . • ..,1,..,.IDl&.-Akd.-i·d-.~nlıia. ka1'L •iic•d.la • • 
611brüsdeki hafta ...._ .. itibareia •l•calı tedbiri• ,_lmMılll 
bnclileri ile ıörüflllÜtlilr. 
B. Eden, sonra Nyon anlapna· 

ımm öteki ikiclleri elçilerini de 
kabul ederek iqiliz hükümeti
DİD kararlqtmlıp lnuualar Jaak. 
landa .kendilerine i.MM YWlllİf-
tir. 

dan doğan akıbet bu kadar açık ifade 
edildiği halde bile, memleket mali- Hakiki ltir muhtariyet elde etmiı o- Almt11Q1tıtla lıiitlin lıavoeti fa/uınJa toplayan B. Bitler 
yesini idare edenler kendilerini bir (Sonu ' inci Ny/•d•) bir geçÜ/ raminJe ( Sona J. anca u1l•d• ) 

HUkUmet, pek yakında, Sal81N!nlaı· 
ya lngilb gemilerinin utradıldarı hU· 
cumlar hakkında bir protesto notMı 
verecektir. Bu nota ile taaninat iste-

Başbakan 
Deniz llank lılerl'll 

tetkik ediyor 
mirasyedi gibi hareket etmekten kur-----------------------------------------------------------------------------------------------~·--------------
taram&mıflardı. 

İetanbul, 5 (Telefonla) - Den-.. 
bank umum müdUril B. Yuauf Z~ 
Önif bu gün tedkilderinin neticeainl 
Baıbakan Celil Bayara arzıetti. Tefki
lit huırlıldarına önibnüadeki bdta i
çinde batlanacaktır. 

Cumhuriyet devri, imparatorluk 
maliyesi hakkında gerek memleket 
içinde ve gerelı: dııında .yer~etcn fena 
teairJeri ve devlet malıyeııne kartı 
gösterilen bUylik itimadsızlrğı orta: 
dan kaldırmak için çok ciddi meaaı 
arfma mecbUr olmuf ve asırlarca ya-
9ryan k&tü intibaları, aldığı .bi.rç~k 
tedbirler bilhassa kurduğu ıyı bır 
borç sist~i ile tamamen silmiftir. 
Bu mesai, miltt hükümetin kuruldu
ğu tarihte bB§lamıftır. 

Bugün cumhuriyet devri ma~iy~
ainin eski devirlerle muakeyesesı bı-, " 
le mümkün olamıyacak derecede mu-
kemmel, bir borç sistemi kurduğunu 
büyük bir iftiharla aöyliyebiliri.z. Bu 
sistemin umum! hatlarını f(Sylece çi
sebiliru: Memleket ihtiyaçlarını, 
memleketin kendi menbalarından el
de edilecek baaılit ile kartılamak ve 
ancak mühim ve müsmir itler için 
nonnal prtlarla borçlanmak; borç 
bahsinde de, mümkün olduğu kadar, 
gene memleketin kendi menbaların
dan istifade etmek. Ve bunları yapar
ken de borç prtlarına samimiyetle 
bağlanmak ... 

Cumhuriyet devrinde aktedilen ia
tikrazları gözden geçirecek olunak; 
konulmuf olan prensiplerin tamamen 
tahakkuk ettirilmiı olduğunu görü
rüz. Cumhuriyet maliyesi, memleke
tin kendi menbalarrndan devlete ve
rilmif olan borçları koruyan çok mü
him tedbirler almak suretiyle mali 
itibarını yükseltıneğe baflaınıf ve 
bunda muvaffak olmuftur. 

Sakıt imparatorluk tarafından 1918 
de çıkarılan ve çıkarıldığı seneyi 
müteakib fevkallde mühim (onda do
kuz kadar) bir kıymet te?ezzUlUne 
maruz kalan "istikrazı dahıli,, mey -
dandadır. Bunun kıymeti cumhuriye
tin kurulduğu tarihten itibaren y~k-
'aelmeğe baflryarak çı.kar~ldığı tarıh
teki piyasa kıymetinı bıle apııı ve 
bqabq'a yakın bir dereceye kadar 

(Sonu 1. inci sa1f ada) 
•• 

Dr. T. R. ArC1s 
Budapestede 

Budapqte, 5 (A.A.) - Doktor 
Riittil Aru Cenevre ve Viyana'daıı 
buraya gelmittir. Vekil bu akpm bq • 
vekil Daranyi'yi ziyaret edecek ve ya • 
nn aktam İstanbula dönecektir. 

B. Abdülhalik Renda 
İstanhulda 

Kamutay Baıkanı B. Abdülhalik 
Renda da bu sabah Ankaradan geldi. 
Dolmabahçede Atatürk'e tazimlerini 
arzettikten sonra Perapal• oteline 
indi. 

Y11I rom1ılır1111ı 

Büyük Petro 
BugOnkO en bOyOk 

Rus ediplerinden 
Aleksi Toltoinin eseri 

""' -
Y11H Defler 

Büyük ve çok heyecanlı 
bir poliı romanı 

[OçüncU sayfamızdaki tafailitı 
IGtfen okuyunuz.] 

Kırıl Faruk 
tarklrerı ılraret 

etmek lsllror 1 
B. Cevad Abbas Gürer 

Mıs1rdan döndü 
• İstanbul, 5 (Telefonla) - Atatürk-

Un Mısır kralı majeste Fruka dUtiln 
hediyesi olarak gönderdikleri muruaa 
sigara t.ababakumı Wkdim için Mısı
ra giden Bolu mebuau B. Cevad Ab
bas Görer İstanbula döndü ve doğru· 
ca Dolmababçe sarayma giderek Ata· 
türk'e tazimlerini ve s~yahat intıba

lrını arzetti. 

B. Cevad Abbas Mıaırda büyük bir 
hüanü kabul görmüı, kral ingiliı: bü
yi1k elçieini mUteakıb kendieini kabul 
ederek yarım aaat kadar yanmda ala· 
koymuı, memleketimiz hakkında sa
mimi temennilerde bulunmuı ve Tür
kiyeyi ziyret ar.zusunu izhar etmiıtir. 

Kral Faruk B. Cevad Abbas Göre
n'e Nil rupnmm en büyük rütbesini 
vermİftir. 

B. Ali Cetinkayanın 
lstanbuldaki tetkikleri 

BUGUN 5 iNCiDE 

lon~kı llardudlan 
Proaper M•ime'nin büyük 

bir hikiyeai 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Bayın
dırlık Bakanı B. Ali Çetinkaya İs
tanbul Nafıa ıirket ve müeneaeleri 
bat mUfettiıliiine gelerek bir müddet 
megul olmut. öileden sonra yilkaek 
milhendia mektebine giderek rektör 
ve profesörlerle koou1muttur. 

KalectibinCJe mOthis bir cinayet 

Bir adam metresiyle 
beraber ikinci metreaini 

botdu ve parçaladı 
Kezbanın parçalanmı.1 cesedi odalar1ndaki 
sandıOın altlnda gömülü oldu§u yerden 

çıkarlldı. Katiller yakalanddar 

Kol.ıibi c:inıqetinin l llill.n Ali .,. S.,...,.,tı1. Ana 
[YAZISI YEDiNCi SA YFAMIZDADIR] 

• 

BatbaJwı B. Celil Bayar 6u ab 
Perapaluta istirahat etınit. -t 11 
da Dolmahahçede büyük önder A• 
tilı'k'e müWri olmuıtur. 

Sirkeci yolcu salona 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Sirkeci

deki yeni yolcu ealonu pazartesi ıttnl 
açılacaktır, 

Fılrra 

Ayıb ıey ! 
Haai gerçelcten :sduldım. Dllfl.al

niiaı •.samiSrıaa beş ht •putllllM.ıl 
Daha iistte de lca~k icat, yabud beJıll 
odaları/ Nefes nefese çı/rtılctan sonra 
80 liraya delik/ Anadoluda odanın adı 
göz. olduğunu bilirdik: ıu asri An
hramızın ültra-modern apartıman o
dalarına ancak d e I i k kelimesi y•· 
ra,.bilir .. 

Çankaya caddesi üstündeyiz. Anh
r• meslcensizliğini alabildiğine söma
ren bu gelir .sahiblerine asgari bava 
hesabına uygun ebadda oda, bi' ol
mana ilci icattan sonrası için asansiJr 
yaptırtmaktan Aciz miyiz! lfer .mev• 
sim daha beter, her sene daha lciJtii/ 

Devletin aice milyonlar döktQğQ bu 
giizel caddeler üzerinde her keyfin, 
her zevkin, her kazan, hevesinin tar
la biçim ve boylarla istediği gibi ku
ru~masına aasll müsaade ediyoruz! 
N_ıharet ya~ın .. nitekim Beyoğlunda 
şımdı öyledır • bu, asansörsiiz, zindaa 
hücreli, neresinden bir ses çılcsa al•· 
turlca hamam akisleri veren apartı• 
ma~!arın rağbetten düıtülclerini göre
cegı~. Amir.arada yapılum i11Ja n 
taksım tarzlarını en büyiilc insafsız/do• 
la lcontrol etmek, ylllms oraya sılı
mn/arın değil, 11»nlaatlerini biln»o 
yen sermaye sabipleriaiıı de lehi ... 
dir •• Fatay 
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Balkan türkleri 
Balkanlarda yaşayan türk ırkından kardeşlerimizin, içinde bulun· 

duklarr şartları kötüleştiren amiller arasında, bunların bizzat kendi ara
larındaki geçimsizliklerin ve ayrılıklarını ı da rol oynadığını itiraf ctnıe· 
liyiz. 

Serbestçe izhar edilebilen zihniyet farklarına bir de hasis endişele
rin doğurduğu sen ben kavgalarını ilave ediniz, milli menfaatlerinin 
icab ettirdiği birliğe neden bir türlü kavuşamadıklannın sebebini anlar
sınız. 

Fakat bir d~ diğer milletlerin, yabancı ülkelerde yaşayan azlıklarına 
. bakınız, bunların vücuda getirdikleri cemaat teşkilitlarında en su sız
maz bir beraberlik ve teaanüde 9ahid olacakıınız. Pek ala takdir eder 
ler ki, birlikten kuvvet doğar ve meşru haklar, toplu bir şekilde müda
faa edildiği nisbette elde edilebilir. 

Balkan t.ürklerini zümrelere bölen zihniyet ve menfaat kavgaları, 
yalnız, kendı aralarında da kalmaz, her zümre derhal bir gazete çıkar
maya kalkııarak, diğerini baltalamak arzuıuna kapılır,• bu ıuretle, ara
larındııki aeçimsizlikleri \'e ayrılıkları, doıta düımana karıı çirkin bir 
manzara halinde tethir ederler. 

Bu manzaraları uzaktan ve eli kolu bağlı vaziyette ıeyretmek ka
dar anevatan türklerini müteeHir eden ne olabilir~ Halbuki, türk mil
leti, milli birliğinin kendiıine temin ettiği eısiz zaferler ve muvaff aki
yetlerle, yurd dıımdaki karde§lerine en iyi imtisal örneği teıkil edecek 
vaziyette deiil midir~ 

Romanya türklerinden ıon kalan kısımların da ana yurda alınma
ları rtihayet birkaç senelik bir ittir. Böyle olmakla beraber, hala Roman
ya türklcri içinde bir kısım müfaidler, şifahi tahriklerine ilaveten çıkar
dıkları gazetelerle bunlar arasındaki birliği bozmaya, iÖy hareketine 
kartı bile propaganda ya.pmağa yeltenmektedirler. Fakat bu gibi hare
ketler, yurd dışında da yapılıa, bir vatan ihanetidir ve ancak bu suretle 
mütalea edilebilir. Türkün müıtereli vicdanının tel'ini, bu gibi ifıadcı
lar için mahkt1miyetlerin en ağırı deiil midir~ - YAŞAR NABİ 

Hukuk llmlnl yayma 
kurumu konf eranslar1 

Dün, hukuk ilmini yayma kurumu
nun tertib ettiği haftalık seri konfe
ranslardan biri daha verildi. Temyiz 
mahkemesi azisından B. Vehbi Yek
paş, halkevi salonunu dolduran seçkin 
bir dinleyici kalabalığı önünde "Yeni 
cezai temayüller ve beynelmilel hu
kuk ceza birliği,, mevzulu konferan
ıınt verdi. 

Zeciı' hakkı ve onun hukukt te.za
hUrUnü ifade eden konferanaçı ceza 
kanunu mefhumunun vücud buluşunu 
izahtan sonra "tecziye hakkı" nın ge
çirdiği tarihi safhaları anlattı. 

--:SuyUJC Thtrrııaen stmra ramamcu 
inkişaf eden ilm1 telakkilerin bile tec
ziye salahiyetini her cemiyetin ken
dine tahsis etmek zorunda kaldığını 
ve son zamanlara kadar devam eden 
kanunun mahalliliği nazariyelerini i
fade eden B. Vehbi bu fikrin nasıl 
değiştiğini ve 19 uncu asrın sonlarına 
doğru başlayan ilmi cereyanı izaha 
geçerek ceza kanununda umumiyet ka 
idelerinden bahsetti. 

Konferansçı 1889 tarihinde teşekkül 
eden beynelmilel hukuk ceza birliği
nin kuruluş sebebini ve maksadını ve 
umumi harba kadarki çalıŞfD.alarını ve 
harb sonu faaliyetini hulasa etti ve 
beynelmilel teşriki mesaiyi tahakkuk 
için cemiyetin sarfettiği mesaiyi an
lattı. 

Ankara 
komite 

halkevinde 
seçimleri 

Bir ~ubattanberi devam eden Anka
ra halkevi komite ıeçirnlerine dUn de 
devam edilmiş ve müze, sergi komite
si seçilmiştir. 

. EıkJ komite başkanı Uluğ İğdemir 
ıki yıllık mesai raporunu okumus ve 
bu raporun münakaşa ve kabulü;den 
ıonra gizli reyle, namzedlikJerini koy
muş olanların 8',Çimi yapılmıttır. 

Komiteye B. t.Tıuğ İğdemir, arkeo
log Remzi Oğuz Arık, B. Nuri 'Gökçe 
seçilmi,lerdir. 

. 7.2.1938 akşamı ıaat 18 de spor ve 
kıtapsaray komitesinin seçimi yapzla
cak ve bu suretle komite seçimleri ni-
, ... ,...,;"-ı .... uu.ıı.t \nc:n;AlttJl, 

P. T. T. binası inşaatı bitti 
Ankarada devlet mahllllesinde na

fıa bakanlığı binası karıısmda inşaatı· 
na geçen sene martında baflanan Ye
nişehir P. T. T. binasının inşaatı ik
mal edilmiştir. 

Bodrum, zemin ve birinci kattan 
ibaret olan bu binanın bodrum katı 
muhtelif ambar, yatakhaneden ibaret 
12 oda ile kalorifer ve mutbahtan iba • 
retir. Zemin katında 13 idare odası bir 
büyük muamele holü ve iki umumi te -
lefon kabinesi vardır. Birinci katta 10 
oda bir de büyük telefon aboneleri mer
kezi salonu vardır. Bu aalon 3000 ka • 
dar telefon abonesi cihazını alabilecek 
genişliktedir. Bina 82 bin liraya mal 
olmuştur. 

ULUS 
6 - 2 - 1938 

,.ııı••···································· . ':. 

~ Benzin ve pefroldan belediye ~ Sıhhıyede Sigorta şirketlerine dair 
Yeni tayin olan kanuna yeni ve 
ve nakiller müh~m hükümler konuyor 

: resmin.in alınmaması isleniyor ~ 
Ekonomi Bakanlığı, ben

zin, petrol ve mü11takkatından 
alınan vergilerin indirilme
•inden •onra satış liatlann~ 
da bir diJ.2enlik temin et
mek, köylüye daha ucuz pet-

1936 tıb talebe yurdu mezunların-
• dan All Galib Eralp Beyoğlu ha.ıtaha· 

nesi dahiliye asistanlığına, açıktan mü· 
tehassxs tabib Süreyya Tanay Haydar • 
paşa nümune hastahanesi marazi teşrih 
mütehassıslığına, Kocaeli merkez bele
diye tabibi Nuri Necati Sarı Edirne 

• merkez belediye tabibliğine, Aydın 11t
S ma mUcadele tabibi Kenan Sunaç Bur -
: dur memleket hastahanesi dahiliye mü

Ekonomı Bakanlığı, sigorta şirketlerinin teftit ve murakabesi 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu ka·nuna 
bazı hükümler ilivesine dair bir kanun projesi hazırlamı .. hr. 
Ekonomi Bakanlığı projenin hazırlanmasını mucib sebehler layi
hasında şöyle izah etmektedir: 

lığınca kabul edilecek türk şirketleri 
hiue senedleri ve tahvilatı. 

Riya:1i ihtiyat akçeleri 

• rol vermek ve sanayii daha 
ziyade kollamak için, bele· 
diyeler tarafından alınan is
tihlak resimlerinin de kal
dırılmaıı lazım geldiii neti
ceıine varmıttır. Bakanlık 
bu reıimlerin de kaldırılma
sı hususunun teminini lç ba
kanlıktan istemiştir. 

. . . . tehassıslığına, açıktan tabib Rifat Us 
Menemen belediye tabibliğine, Aydın 
seyyar tabibi Saffet Onal Üsküdar be
lediye ıubeıi tabibliğine, Kotıya ııtma 

Sigorta ve mükerrer sigortanın iç
timai, iktısadi ve mali sahalardaki 
inkişafımızla muvazi bir terakkiye 
mazhar olması, bu sahalardaki teşeb
bUı ve hareketlerimizde müessir ve 
kıymetli hedefler bulunması büküme
timizin takib ettiği bir gayedir. İç 
ve dış ticaretimizin sanayi faaliyeti
mizin, ticaret ve istihsal hayatına 
kredi tevziatınrn, nakliye sanayiinin, 
kuvvetli bir sigorta ve mükerrer si
gorta teşkilatı ile iş beraberliğine ih
tiyacı vardır. Bu gayeye ancak si
gorta sanayiinl ınernleketimlzde de 
ıigorta ilim ve tekniğinin beynelmi· 
lel mticerreb eıaalarr üzerinde kur
mak ve yürütmek ile erişebiliriz. 

Hayat üzerine iş yapan sigorta şir
ketleri, tahsil eyledikleri gayri safi 
prim üzerinden sigortalılarına karşı 
teahhüd eyledikleri müemmen serma
yenin teminatı olmak üzere riyazi ih
tiyat akçesi ayıracaklardır. Riyazi 
ih,tiyat hesabları her yılın ıonunda 
tesbit edildikten sonra, bunların kar
şılıkları ve teminat şekilJeri gtisteril
ınek suretiyle azami Uç ay içinde eko
nomi bakanlığrna tevdi· edilecektir. 
Riyazi ih6yat akçelerinin karfılıkla
rını te,kil eden bilcümle gayri men
kuller ve menkul kıymetler Ü.zerin
de aigortalılar imtiyazlı alacaklı ad
dolunacaklardır. İflas vukuunda bu 
karşrhklar tasfiye neticesini bekle· 
mekıizirı. mevcud sigortaları diğer 
sigorta şir'r.etlerine devrolunacaktır. 

. 
--······································--

Kimyagerler 
kongresi 

dun toplandı 
Türkiye genel kimyagerler kuru

mu, yıllık kongresini dün Ankara be
lediyesi salonunda yapmıştır. Müte
kaid kaymakam kimyager B. Mehmcd 
AH reisliğe, Dr. B. Sedad ve Naımi 
sekreterliklere seçilmi~lerdir. 

l\lerkez idare heyetinin para ve 
çalışma rapor~nu dinleyen kongre ya
pılan çalrşmaları tasvib etmiştir. Ö
nümüzdeki yıl için merkez idare he
yetine BB. Vahyi, doktor Esfendiyar, 
doktor Bedlt, doktor Kerim Ömer, 
AbdulJah,, Esad, Niyazi; yedek azalı. 
ğa Nazmi, murakıbliğe Hamdi seçil
mişlerdir. Haysiyet divanın azaları 
eskisi gibi bırakılmıştır. 

Kongre, bilyüklerimize telgraf ile 
saygılarını bildirmeyi kararlaştırmış, 
kurum azalarından ölenlerin hatıra
ları bir dakika ayakta durularak anıl
mıştır. 

Polis mensupları: şifrecilikte 
kullanılmıyacak 

Bazı viliyetlerde polis memur ve
ya komiserlerinin şifre memurlukla
rında istihdam edildikleri an?aşılmı~
txr. İç Bakanlık bu hususta vilieyt
lere bir taminı yaparak bir taraftan 
vilayetler polis kadrolarının darlığın
dan bahsederek takviyesini istedikle-

~otl1f~Ff!e1'l !~affÜYt'i~/\\yıHaedl?!' -1/.. 
zi f eler dışında istihdam etmek sure
tiyle esasen vazifesi ağır ve kifayet
siz olan polis kadrolarının kuvvetle -
rini zayıflatmakta olduğunu, fevka
lade mUhim zamanlar milstesna ol
mak ve muvakkat mahiyeti aşmamak 
şartiyle polis veya komiserlerin şif
recilikte olduğu gibi vazifeleri dı
şmda kullanılmamalarını bildirmiş
tir. 

Sigorta şirketlerinin teftiş 
ve miirakabesi kanunu 

Ekonomi bakanlığı sigorta şirketle
rinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna yeniden bazı hü
kümler ilave edilmesine dair bir kanun 
projesi hazırlamıştır. 

mücadele tabiblerinden Burhan GtSksu 
Saideli hükümet tabibliğine, Andirin 
hükümet tÇtbib namzedi Mesud Bulun 
Mara~ hUkümet tabibliğine, KııramUr
ıel hUkUmet tabibi Faik Avune Zon• 
guldak merkez hUkUmet tabibliğine: 
Tarsus belediye tabibi Hasan Kemal 
Ağakay Tarsus hükümet tabibliğine; 

Kayseri merkez hükümet tabibi Osman 
Türe Ankara nümune hastahanesi göz 
asistanlığına, fen fakültesi mezunla
rından kimyager Abdillkadir Samit An· 
kara belediye kimyahaneıi asistanlığı
na Gerze belediye tabibi Talat Aydın 
Karacabey dispanseri tabibliğine; U
zunköprü hükümet tabibi Saib Tunca 
Edirne merkez hükümet tabibliğine, 

Kargı hükümet tabibi İhsan Uzun-
köprü hUkümet tabibli~ine, tayin ve 
naklolunmuşlardır. 

İstif ası kabul edilen ve 
müstafi addolunanlar 

Burdur memleket haıtahanesi da -
biliye mütehassııı Ekrem Akın istifa -
sının kabulü, Aydın belediye süt çocu
ğu muayene ve mü§avere evi mütehas
sısı Samahat Adatepe istiafsmın kabu
lü, Elaziz memleket hastahanesi ecza -
cısı Osman Arkun müstafi sayılması, 
Bolvadin belediye eczacısı Abdurrah -
man ArcayUrek mUıtafi sayıltnııtır. 

Bursa belediye kimyahanesi nıüte
hassıst İsmail 'Hakkı Öz bey istifa et
migtir. 

Aynca: Konya Bitma milcadele ta -
bibi Hurgid Kaya kadro ücreti olan 17 5 

liranın verilme~ Üsküdar beledi e ta
uıı.ncıu~ ı'fa;ı;ım ~ı~CTu,.. <ı:· 

nuni izni bittiği halde Uç ay daha işe 
baglıyamıyacağı raporla bildirildiğin

den iyi olduğunda tekrar sınıfına alın -
mak Uzere vazifesine nihayet verilmesi 
kararlaımıgtır. Haydarpa§a nUmune 
hastahanesi bevliye miltehaasm Fuad 
Bayer vekilet emrine alınmıttır. 

Mahalli idareler teşkilatında 
tayinler 

Yeni mahalli idareler te~kiHit ka
nuniyle ihdas olunan sube müdürlük
lerine, eski teşkilatta §ube müdürlük-
lerini yapan BB. Dilaver i\rgun, Ba
haettin Koldaş ve Hilmi Yurdakul i
le şube müdür muavinliğine de eski 
şeflerden Hilmi Dağcı tayin edilmiş
lerdir. 

Ana hatları ile arz ve izah olunan 
layiha ile bir sigorta kolu meydana 
getirilmiş olmamakla beraber, bu la
yiha kabul edildiği takdirde lligorta
cıhk mevzuuatımızda ehemiyetli bir 
adım atılmı' olacağını zannediyoruz: 

Ticaret kanununıln sigortacılığa 
dair hükümlerini de ihtiva edecek 
bir sigorta metodu 1927 denberi sarfe
dilen mesainin sonuncu merhalesi o
labilir. Bu merhaleye süratle varaca
ğız. Fakat oraya vasıl olmak için 927 
den sonra bir dJğer tekamül merhale
sinden gelimek Iaıım idi ki hazırla
nan layiha bu merhaleyi fazlasiyle 
te~kil edecektir.,, 

Projenin ihtiva ettiği esaslara gö
re sigorta şirketleri muamele yaptık
ları sigorta sahiblerine karşı teahhüd
lerinin ifasına teminat olmak Uzere 
htikilmete karşı biri sabit diğeri mU
tehavvil iki nevi kefalet itasına mec
bur olacaklardır. Sabit kefalet, şirke
tin faaliyeti yalnız yangın ve yahut 
yalnız hayat kısmına milnhasrr oldu
ğu takdirde 75.000 lira, şirketin faali
yeti her iki kııma §amil ise 150.000 
lira, diğer sigorta muamelelerinden 
her şube için de 7 5.000 liradan ibaret 
olacaktır. 

Mütehavvil kefalet, hayat hariç ol
mak Uzere diğer sigorta l\'Ubeleri için, 
sene isinde TUrki ede t •.i-. t;,i • 

raf, verilen tazminat ve milkerrer si
gorta suretiyle devir ve havale eyle
diği ücretlerin tenzilinden ıonra ka
lan bakiyenin yUzde yinni be,i, mil
teakib seneler bu kefalet rrıikdarı, o 
sene içindeki tahsil edilen Ucret ve 
yapılan masrafa naıaran vuku bulan 
tahavvllle göre tayin ve teıbit oluna· 
caktır. 

Kefalet akçeleri 
Nakliye sigortaları için bu nisbet 

geçen sene tahsil edilen ücretin yüz
de 12,5 olacaktır. Sabit ve mütehav
vil kefalet akçeleri şöyle kullanıla
caktır: Tilrkiyede gayri menkul em
val iştirast, hakiki kıymetlerinin yüz
de ellisini tecavüz etmemek §artiyle 
emlak terhini muamelesi, türk li
rası olarak nakden tevdiat, devlet 
menkul kıymetleri, Ekonomi Bakan-

Hayat sig'llrtaları türk lirası üze• 
rinden yapılacaktır. Siiorta şirketle· 
rinde on senedehberi istihkak sahih· 
leri tarafından arc.nılmamıf haklara 
tekabül eden mebla(olar merkez ban
kasına yatırılacaktır. 

Ce~a maddeleri 
Bu kanuna aykırı hareket edenler 

bJn liraya kadar para cezasına. mah· 
kôm edilebileceklerdir. Tekerrürt. ha 
linde oir haftadan altı aya kadar h .... 
pis cezası ile birlikte muamele icra
sından da menolunacaklardır. Riyazi 
ihtiyatları kasden ve kanuna aykırı 
hesab ve tesbit eden mesul mütehas
sıs ile bu fiile kasden iştiraki tebey
yUn edenler bir aydan bir seneye ka
dar hapis cezasına ve bir daha sigor• 
ta milesseselerinde ve devlet hizme· 
tinde istihdam olunmam.aya mahkQmı 
edileceklerdir. Bu kanunun tatbikfnl 
murakabe vazlf eıini görenler vakıf 
oldukları sırları ifşa ederlerse 3 ay
dan 1 seneye kadar hapla olunacak· 
lardır. 

ade 
~~.....ror..,, V v-._.. D-

re kanunun meriyetinden itibaren al· 
tı ay içinde ihtiyat akçeleriyle kar
~ıhkları ve iki ay içinde de kefalet 
akçeleri bu kanun hUkUmlerine göre 
heıab ve tesbit ve teminat olarak irae 
edilmi~ olması şart olacaktır. 

Bu kanunun neşri tarihinden kati 
taafiye dolayıslyle faaliyetlerine son 
verilen Feniks d8 Viyen hayat ve 
TUrkiye Millt Sigorta şirketinde ıl
gortalı olanların haklarını korumak 
gayesiyle millt reassorans §İrketlyle 
diğer hayat aigorta ~irketleri arasın· 
da yapılan ve Milli Reassorans tir
ketince teşkili zarud riyazi ihti'yat 
akçeleri karşılıklarının iki senelik 
tecile tabiiyeti mutazammın bulunan 
anlaşmalar bu hilkümden müstesna O• 

lacaktır. 
Siyasi hukuk itibariyle hakimiyet 

meselesinde gösterilen bütün taas
aublara rağmen ilim adamlarının me
seleyi daha insani cebheden tetkik et
mek istediklerine işaret eden B. Yek
paş, siyasi telakkilerden o kadar mü
teessir olmayan hususi· hukuka aid 
meselelerde bir hadisenin muhtelif i
ki kanuna temas halinde bunların 

ne suretle tatbik edileceklerine aid 
prensipleri tayin eden bir "hususi hu
kuk" ilminin vücud bulması gibi hu
kuku amme meselelerinde bunun 
mümkün olup olmadığı sualini irad et
ti ve kanunun ve hakimiyetin şümu
lünü uzun uzadzya anlatarak birleş
tirme hareketlerine verilen yeni cere
yanlardan, teşkil edilen bürolardan ve 
yapılan ihtimallerden bahsetti. 
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Hayat üzerine çalışan sigorta şir
ketleri Türkiyedeki faaliyet tarihle· 
rindenberi ecnebi parası ile aktettik· 
leri sigorta mukavelenamelerinde ya-

Konferansçı en son nisan 1929 da 
tanzim ve imza edilip memleketimizin 
de iltihak eylediği kalpazanlığın ceza
landmlması hakkındaki beynelmilel 
mukaveleden ve geçen ay Kahirede 
toplanmış olan ceza konferansının it
tihaz eylediği kararlardan bahsetti. 
Ve çok alkışlandı. 

Merkez hıfzıssıhha okulunda 
derısler 

Ankara merkez hıfzıssıhha okulu
nun bu ders yılı ikinci devre kursla
rına 31-1-1938 tarihinde başlanmış ol
duğunu yazmıştık. 15 doktorun işti -
rak ettiği bu kurslar nisan sonuna ka
dar Uç buçuk ay devam edecek ve so
nunda muhtelif fenni sahalarda tat
bikat başlayacaktrr. 

Okulda tedris olunan başlıca ders
ler şunlardır: Sıhati umumiye idare
si, genel hıfzıssrhba, Epi demiyoloji, 
hayati istatistikler, sosyal hıfzıssıh
ha, sıhi mühendislik, parazitoloji, 

.. baktriyoloji, Şimiyoloji, Sereloji, im
münoloji, sınai toksikoloji ve harb 
gazlarından ibarettir. 

Fazilet, sen kuru bir 
sözden ibaret değilsin ! 

Meşhur kumandan Anibal, ölilr· 
ken şöyle bağırmıştı : 

- Fazilet ! Sen kuru bir sözden 
ibaretsin! Meşhur kumandanın 

Gebze civarındaki mezarı, gerçek
ten kendisinin midir, değil midir? 
pek azıımz biliriz; fakat bu veciz 
ve geniş manalı söz, asırları aşarak 
hepimizin hafızasına kadar gelmiş, 
bir çoğumuzun kafasında yer tut
muştur. 

insanlar, okuyup yazma öğrendi 
öğreneli, insanlar edebiyatı yaratıp 
kitablar yazmağa başladı başlayalı 

daima şu kanaati meydana vuragel· 
mişlerdir : 

"Fazilet denilen şey, eskiden 
mevcud olan ve bizimle berab~r or· 
tadan kalkan bir histir.,, 

Fakat hayır, fazilet, bizim ıstr
rab zamanlarımızda, yakınlarımız

dan ve uzaklarımızdan umduğumuz 
teselli ve yardımı göremediğimiz 

zamanlarda inklr ettiğimiz bir me
ziyet olmakla beraber, aramızda 

kendini giJstererek ve göstermiye
erk yaşamaktadır: 
Eğer şahid ve deliJ isterseniz şu 

haberi okuyunuz : 
" lsmini bildirmek istemiyen bir 

vatandaş, dün lstanbul gureba has
tahanesi başhekimine giderek on 
bin lira vermiş ve bunun hastahane 
ve hastalara harcanmasını istemiş
tir.,, 

Yoksul ve hastaların ıstırabım 

bu kadar içten duyan ve onlar i~in 

bu kadar büyük bir parayı armağan 
eden yüksek ruhlu meçhul vatanda
şın fazilet namına alnını öperken 
demeliyiz ki : 

- Hayır, Anibal yanılmıştı; fazi
let, sen kuru bir sözden ibaret de
ğilsin! - T. 1. 

Sarhoşluğu ölçme aleti 1 

Rut geldiğiniz bir adamın sar
hot olup olmadığını hazan kolay, 
bazan zor anlarsınız. Fakat ka
nun bakımından bunu kestirip at· 
mak, çok defa, zor olur. 

Bu yüzden muhtelif milletler
de bir adamın aarho§ olup olma
dığını anlamak için çetid çetid u
sullere ba§ vurulur. Şarkta mez
heb imamlarından birisi, "bir a
dama sarhot diyebilmek için onun 
yeri, göğü biribirindC)n ayırdede
miyecek bir halde bulunması la
znndır,, der. 

İngiliz karakollarında da bir 
kimıenin sarho§ olup olmadığmı 

anlama kiçin kendisine §U sözleri 
söyletirlermit : 

- British Conatitution ! 
''İngiliz ana yasası., manasına 

gelen bu iki kelimeyi doğru ve 
dUrüat telaffuz c-debilen ki.-use a
y1k, edemeyen de svho§ sayılır
mış. 

Son günlerde bir aınerikalmın 
bir ''sarho§luğu ölçme aleti,, ke§f 
ettiğini haber alıyoruz: Bu cihaz
da bir balon vardır; sarhoıluğun
dan §Übhe edilen adam, bunun i
çine nefesini üfler. Burada topla
nan nefes, borularla cihazın bir 
tarafında bir kah içinde bulunan 
mor bir mayiden geçirilir. 

Eğer adaın içmiş.se o zaman bu 
mor renkli mayi, mavi renk alır." 
Sarhoılann zabıta memurlarını 

bu kadar uğrattırdıkları yetitmi
yormu§ gibi, timdi, bir de, fen a
damlarını mı uğraftırmağa ba§la
dılar ? 

Derdsizlerin derdi ! 

Yer yüzünde insan oğulları, 
şimdiye kadar görülmemi§, aade 
görülmemi§ değil, akıl ve hayale 
bile gelmemi§ ıatırablardan ıatı
rablara uğraya dursunlar, bunla
r~n derdine derman bulmaktan 
birteviye aciz kalan derdsiz insan~ 
lar, bakınız nelerle uğraşıyorlar: 

Amerikada yeni bir cemiyet ku
rulmuştur; bu cemiyetin gayesi, 
balıkların evlerde kavanozlar içi
ne hapsedilmesini önleyebilmek i
çin balık kavanozu yapılıp satıl
masının önüne ıeçmektir. 

Sen ve siz 

lstanuuldaki muharrir arka
daılarımızdan birisinin arkadaşı 
köprü üzerinde gördüğü : 

"Sağdan, toplu ve çabuk yü
rü?,. levhasına sinirlenerek : 

- Bu da mı demokrasi? demiı. 
Arkada§ımız, bu münasebetle 

yazdığı bir fıkrada hadiseyi ince
liyor, yazısında "Abdülhak Şina
si,, nin nezaketinden, "Süleyman 
Nazif,, in bir nükteainden bahıe· 
diyor. 

lnceleyİ§ de ,bu nükte de güzel! 
Yalnız arkada§ımızın meçhul ar
kadaşına şunları .eöyliyemez mi- -
yiz ? 

''Belediyenin "siz,, diye cemi 
muhatab aıygasiyle hitab edeceği 
vatandaılar, zaten, sağdan, toplu 
ve çabuk yürürler; bu hitab, o lü
zumu takdir edemiyecek vaziytte 
olanlar içindir 1,, 

Maymun kadın! 

uouanaau uı. ... ıtropoloji &limi, 
Paris'te ke§fettiği bir "maymun ka
dın" üzerind~ tetkiklerde bulunuyor• 
mu§. Bu kı:: · .. ~:n çehreıi ve gözleri 
gayet güzel, vücudunun tenasübü 
yerindedir. Fakat hem yüzünde, 
hem de vücudunda bir takım ıiyah 

lekeler vardır ve bunların üzerinde, 
maYJJ)unlar gibi, uzun tüyler uzaıruı
tır. 

Kadınların maymun iıtahlılanna 
çok raıtlamıştık, &uratt itibariyle 
maymuna benziyen insanlar da gör
müş tük ama, tüylerile maymunu an
dıran bir kadını ıimdiye kadar hiç 
duymanuıtık/ 

zılı kıymetleri türk lirası ile krymet
lendireceklerdir. Tahvil ve kıymet• 
lendirme üç ayda ikmal olunacaktır. 
Sigorta şirketleri sermaye ve ihtiyat 
akçelerinden gerek riyazt ve teknik 
ihtiyatlarından yabancı memleketler· 
de plbe ettikleri paraları döviz ve 
devlet tahvili olarak altı ay içinde 
memlekete getirmeğe mecbur olacak· 
lardır. 

Hava bulutlu ve rüzgarlı geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu ve 

rüzgarlı geçmiş, ısı gece sıfır, gün· 
dUz sıfırın üstünde 10 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurdun şark, cenub 
şark mmtakalarında hava açık, orta 
Anadoluda bulutlu, Trakyada kapalı, 
yurdun diğer mıntakalarında yer yer 
yağışlı geçmiştir. Yağışların karemet
reye bıraktığı su mikdarları Muğla
da 61, Zonguldakta 18, Bodrumda 16, 
Balıkesir ve Nazilli de 8, Çanakkale-
de 6, diğer yerlerde 1-4 kilogram a
rasındadır. 

Kar'ın kalınlığı dün Karsta 18, 
Vanda 14, Erzurumda 10 santimetre
dir. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında 
Eskişehirde 2, Elazığ'da 4, Erzincan
da 6, Sıvas'ta 8, Vanda 12, Karsta 17 
derecedir. En yüksek ısı da sıfırın 
üstünde Trabzon ve Sinob'ta 8, İz
mirde 10, Antalya ve Diyarbakırda 11, 
Adanada 18 derecedir. 
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[::::~:~:~:::::~::~:~~:~::::::::ı DÜNYA HABERLERİ 
Almanyada neler 

oluyor ? 
Bir kaç haftadan beri Almanya

dan gelen haberler, bu memleket İç 
politikasının bir kriz geçirmekte ol
duğuna delalet ediyordu: 

1 - Doktor Schacbt iıtifa edip çekil
nıit; fakat ekonomi bakanlığına ıeçen 
Dr. Funk filen nzifeıine bqhylllDI· 
)'ordu. 

İngiltere Frankoyu 
protesto edecek 

Japonlar Hokleıl 
bombardıman eHller 

Peugpu bölgesinde de 

ileri harekete 
devam ediyorlar 

2 - Nazi rejiminin betinci yıldönü· 
nıi münasebetiyle Rentas mecliıinin 
içtimaına karar verilmitken son dakika 
bu içtima tehir edileli. Bu münasebetle 
Japdan meraıim bu sene çok sönük ol· 
clu. Hatta Hitler natuk bile söylemedi. 

3 - Harbiye bakam marepl von 
Blorrlberı ile parti araamda ilıtilif çık· 
bit anlqılıyorda. Bu yüzden v~n 
Blomberg, betinci yılclönümii ıeçıd 
l'esminde bulunmedı. 
4- Nazi partisinin belli bqh uzuv· 

lannclan biri olan B. Scbtreicher tara· 
fından neıredilen yelıadi aleyhtan 
Stuenner gazetesi tatil edildi. Fakat 
hirbç gün tonra tekrar intif81'8 batla • 
'h. 

Bunlar bir taraftan parti, diğer ta
raftan da Hariciye V ekileti, aakerler 
~yüksek sanayi anamda Oçüncü Ray· 
lını iç ve dq politikası üzerinde derin 
İhtilülann mevcud oldujıına delil ola
rak gösterilmekte idi. Fakat Almanya 
•e ltalya gibi otoriter rejimlerde bu 
İhliliflar son dakikaya kadar ıizli ka· 
lır. Hatta Almanyamn hariciye ve har
biye vekaletlerinde ehemiyetli inkılib 
Yapıldığını bildiren beyannameden IOD• 

r-a da bu ihtiıaflılnn mahiyeti sarih ola
r-ak aniaııldıfı iddia edilemez. Hiller'in 
dün razetelercle çıkan emirnameaiyle 
Yapdan clefiıiklilder f(iyle hulasa edi • 
lebilir: 

l - Harbiye nazın Maretal YOD 

Bloınberg çekiliyor. Ordunun batma 
bizzat Hitler geçiyor. Fakat bat ka· 
lbandanlık dairesi ıefliiine tayin ettiği 
aeneraı Keitel, Hitler namına harbiye 
'-k.nbiı vazifesini precektir. Prusya 
'-tYelölliğini, ban bakanhtnu ve laİr 
"~eleri uhdeıinde bulundDrf.D Gö
tiaag Marepl ~YOi'· 

(Başı 1 inci sayfada) 

necek ve oldukça ciddi bir ihtarda bu
lunulacaktır. 

Jngiliz Nevcastel kruvazörü bugün 
öğleden sonra Alcira'nın batması hak
kında tahkikatta bulunmak üzere Bar
selon'a gelmiş ve sonra Alcira'nıri bü
tün mürettebatını ve karıJmazhk kon
trol memurunu da alarak yeniden 
Marsilyaya hareket etmiştir. 

1 ngilıere ıiddetli bir proteıto 
gönderecek 

Dayli Meyi gazeteıinin öğrendiği
ne göre, Alcira'nın bombardımanı do
layısiyle General Frankoya ~ddetli 
bir protesto yapılacaktır. Ingilterenin 
lspanya kıyılarında hi~ bir meşru ab
loka tanımadığı ve bu sebebten dolayı 
ingiliz gemilerine yapılan hücu~la:ı 
kabul edemiyeceğini Frankoya bıldı
recektir. 

Bu protesto ile İngiltere hükümeti· 
nin ingilizler tarafından kontrol edi
len denizyollarında görülecek herhan
gi bir denizaltı gemisinin batırılması
na karar verdiği de general Franko
ya tebli ğolunacaktxr. 

Yeni bir t.ecavüz mü ? 
Barselon, 5 (A.A.) - Henüz teey

yüd etmiyen bazı haberlere göre dün 
saat ı 1 de bir ingiliz vapuru Baraelon 
açıklarında bombardıman edilmiıtir. 

lngilU bakanları toplandılar 
Londra, 5 (A.A.) - Kabinenin ba

zı azaları ve bilhassa Eden, John Si
mon, Hailsham, Malkolm Makdonald, 
Duff Cooper ve Thomas lnskip bu sa
bah hariciye nezaretinae toplanmıılar 
ve zannedildiğine göre Akdeniz mese
lesi hakkında müzakerelerde bulun
mu,lardır. 

Gmeıelerin inf iaU 
2 - Hariciye Vekili von Neurath ç• 

1.:iai,.0 r. y .-ine Londra elçiıi von .Rib
~ seçİJOI'· f'akat hariciye iıleri 
lP~ ..... N. 1; hir IK~n&P.V'' kurularak reisli

Alcira vapuru hadisesi bUtUn mat
buatı mefgut etmektedir. Gazeteler bu 
yeni korsanlık M.disesi karşısında de-

Oll curath a !n!ffor. nonıeyuı 
1 ji• ....... 7eDl hariciye nlDli 'YOD 

ltİbbentrop, ......... Göriq, ....... 

. ... "' ... , ...... ~:-

M1iRLiPl.%"ll1lllllllıa:R o o o o o .... 

İtalya Fransayı hükümet~ilere 
yardımla iHiham ediyor 

Roma, 5 (A.A.) - İtalyan gazete
leri, fransız hilkümetinin hükümetçi 
İspanyaya yardım ettiğini ileri süre
rek Fransa ya .çatmak için yaptığı hü
cumlara devam etmektedir. Ciornale 
d'İtalia gazetesi, albay ortis namında 
birine gönderilen ve Fransayı alaka
dar eden bir mektubu netretmektedir. 

Gazeteler buna mukabil İtalyanın 
Frankoculara yardımda bulunduğu 

hakkı.pdaki haberleri tekzib etmekte
dirler. 

Diğer taraftan Grandiska vapuru 
İspanyada yaralanan 700 İtalyan lej
yonerini Napoliye getirmittir. 

QlilJlJIJlltSlT anuıas s JltiJllTIS • 
l'aris siymi mahfillerinin 

fikirleri 
Paris, 5 (A.A.) - Siyasi mahfiller 

Alcira'nın batırılmasının İngiltere ile 
Fransa tarafından verilen karara bir 
mukabele şeklinde telakki etmck
di.r. Endymion'un batırılmasından 
sonra bu devletler Nyon anlaşması hü
kümlerine göre Akdcniz~ki karakol 
&emilerine tesadüf edecekleri bütün 
denizaltılara ihtanız ateş etmek em
rini vermiflerdir. Bu mahfiller aynı 
emri tayyarelere de tepil etmenin 
muvafık olup olmıyacağını dÜJÜn
mektedirlcr. 

Tayyareler hakkındaki 
tedbirler 

Muntazam hatlarda çalışan tayya
relerin ticaret gemileri gibi, Nyon ka
rarı veçhile sabit bir yol takib etme
leri muvafı kolacağı dü§Unillmekte
dir. Bu takdirde deniz kontrol gemi
leri bu yolların dıtında scf er eden 
tayarelere atet edeceklerdir. 
Bazı kimseler deniz kontrolünü bir 

hava kontrolll ile tamamlamak fikrini 

Şanghay, 5 (A.A.) - Bundan bir
kaç hafta önce japonlar tarafından 
zaptedllen ve fakat çinliler tarafın
dan geri alınan Yangtse nehri üzerin
de Hokion'u dört japon harp gemisi 
§İddetle bombardıman etmiş ve japon 
bahriyelileri tehre kartı tekrar taar
ruza geçmittir. 

Japonların ileri hareketi 
Hankov, 5 (A.A.) - Açık erazide 

faaliyette bulunan bir japon yüniyüf 
kolu, Penpu'nun 14 kilometre garbin
~ kain hvaiyuan iıtikametın~e ıier
lemektedir. Burada ıekiz amerıkah 

ve bir kanadalı misyoner bulunmakta
dır. 

Kvai nehri civaruıda muharebe de
vam etmektedır. Japonlar nehri geçe
rek Hsuchovfu'ya cıoğru ilerlemek i
çin iatihkimlarını tahrib etmeğe ça. 
lışmaktadırlar. 

Japonlar Kvai nehrini Pengpu'nun 
şimalinden, Pukov - 'fientıin timcn· 
difer hattının 24 kilometre tarkında 

kain bir noktadan geçmitler ve Hgzai
yuan tehrini zaptetmitlerdir. 

Kanton' da kar&§ıklık olmamı§. 
Hankeu, 5 (A.A.) - Çin makamla

rı Kanton'öa mahalli karıııklıklar vu
kua eeldiği hakkında dola,an pyiala
rı kati bir ıurette yalanlamaktadır. 
Bu makamların tebarüz ettirdiklerine 
göre, örfi idare, ıon günlerde yapılan, 
japon hava hücumlarının ııkıla§plası 
sebebiyle sırf fevkw&c:ıe bir emniyet 
tedbiri olarak alınmıttır. 

Amerika Tiençin' deki piyade 
alayını çekiyor 

Vaşington, S (A.A.) - Amerika hü
kümeti 1900 den beri Tientsinde bu· 
lunan piyade alayını geri çekmeğc ve 
onun yerine Pekindeki bahriye ala-
.wından jki bQlUEü _göndermeğe karar 
vermııtır. Mezkur 'alay mart ayı ç n-
de Tlentalnden ayrılacaktır. 

.._danlık dairesi tefi Keitel, clonan
lha kur.wıdanı R.aader, propaaancla ve
lciıi Göbels ve cleYlet nazın HeH dir. 

f ngiltere ve Amerika Hongkong' da vaiyeı 
Honı • Konı, 5 (A.A.) - Dokuz ja· 

pon tayyareıi in1fliz • Çin hududu U• 

zunlufunda bir ketlf UÇUfU yapmıf· 
lardır. 

Denis •İlctlılan lıakkınJa Japonyaya 

J<omanya Dıt Bakanı 
B. Miceıko 

B. Micesko tekrar ediyor: 
, .. 

Romanya 
İttifak ve dostluklarına 

Sadıktır · 
BUkref, 5 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Hariciye nazın Micesko ga
zetecileri kabul ederek Romanyanm 
dıı aiyaaetteki hattı hareketini fena bir 
tarzda aksetlrmek istiyenlerin bu kötü 
hareketini tenkid ederek demiştir ki: 

- Romanyanm dış siyaseti şöyle 

hulasa edilebilir: "Mevcut bütün iti -
faklanmızı ve dostluklanmızı muhafa
za edcce~iz ve aynı zamanda bu dost -
luklar çerçevesini genifletmeğe çalışa
cağız. Evvelce giritmiş olduğumuz te
ahhüdleri katiyen bozmak fikrinde de-
ğ'li •• ı z. 

Elçiler arasında büyük bir değifik
lik beklenmektedir. Bu meyanda evve
la bir kaç aydan beri münhal bulunan 
Roma ve V1.tington elçiliklerine yeni 
zevat tayin edilecektir. 

Hükümet alman ekalliyet par -
tisiyle iıbirliii yapacak 

Bükreı, 5 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre, hilkilmet 2 mart seçiminde alman 
ekalliyet partisi ile birlikte hareket ede
cektir. 

Bu hueu.ata yapılan anl1.1ma muci
bince, alman eltalliyetinden parllmen· 
~_,, .. -'-! --.oua wı~ .. 'lı. ..... ..ı....ı~ 

yete, kWttlr Ye dln llhalannda huıuıt 
imtiyazlar verilecektir. 

Adriyatik denizinde 
ıiddetli fırtınalar 
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Daima kurtarm ile ve daima 

kurluluı yollannda 
CUMHURI'k' El 'te Yunuı Nadi, 

Atatürk'ün aon seyahatlerinde yapılan 
tezahürlerin görülmemi§ bir dereceye 
vardığını, bizzat Atatürk ün de bu defa· 
ki tahusüılerinin her zamankinden 
farklı ve fazla olduğunu ifade ettikleri
ni aöyliyerek bu hô.diıenin hususi ma
niıına iıaret ediyor, Atatürk'W, teteb
büı ve iıaretiyle yapılmı! olan her biri 
diğerinden büyük hamlelerden sonra 
daima daha mübimlerinin gelmiı oldu· 
iunu habrltarak diyor ki: 

''Batbakan B. Celal Bayar Meri
noı fabrikamızın Ata'mız tarafından 

açılııına mukaddime olarak söylediği 
nutkunda cuırihuriyet rejiminin mem• 
lekete bahıetmeye çalııbğı medeni ve 
müreffeh hayata dair izahlar verirken 
bütün bu büyük ve ileri hamlelerin ora· 
da, yanıbqında bulunan Baıbuğ 
Bqiradeciıinden heyecanla bahsetti. 
Filhakika ilk kurtuluı gibi bu son kur
tulut hamlelerinin dahi mübdü ve mü.
diri bizzat orada, sevdiği milletin için
de bulunuyor ve bir dakika sonra Meri
noı fabrikaıının kapııını kendiıine ıu• 
nulan albn anahtariyle bizzat açıyor
du. Hakikatte orada açılan, bir fabrika
nın kapıaı değil, türk milletini hakiki 
INrtuluı &millerine yükselten yepyeni 
koc•man bir ufuktur. Atatürk bat yapı
cıdır, bizler ise Onun yanıbaıında 
Onun irtadlariyle yürüyen baıancıla-
nz. 

Gemlik'teki Sungipek ve Buraa'daki 
Merinoı fabrikalan ne vakit kuruldu· 
lar da evvelki gün iılemeye açıldılar? 
Bqbalcan Celil Bayar'ın vefalı bir &sa• 

Jetle habrladığı ve habrlattıiı gibi bun• 
ların temelleri daha dün denilecek ya• 
kın bir zamanda lımet fnönü tarafın
dan ablmııb. Dün denileiek kadar ya
kın olan bu zaman üzerinden iki yıl 
ıeçmiı, bu kısa müddette iae türk mil
letinin becerikli çocukları geceyi ıün • 
düze katan dev çalıımalariyle itte bu 
abideleri de kumıuılardır. Hepim için 
ne meaud bir mazhariyettir ki Buraa
nın bu bilyük fabrikaıma ad koyan 
Atatürk onu rene kendi eliyle yüriime
ye de aevkebnit bulunuyor •• 

Kurtulut ve iıtiklaJ savaınnmn za. 
ferinden beri türlr milletinin biri diie
rind• ehemiyetli maddi n maneYi .ı. 
ele ettiği munffakiyetleri burün aC8ba 
b\r lımr6c6c no\r.'HQUU. u\ara'k :aayab1UI' 

miyis? Milletimiz için büyGk bir ... elet 
ve büyük bir teref ve mefharet olarak 
itiraf edelim ki buna imlcAn yolrtar. 

3 - Roma büyük elçiai voa Hoasel, 
Tokyo büyük elçili Direluon ve Viyana 
büyük elçiai von Papen geri çağmlarak 
•ekilet emrine alınıyorlar. 

4-Dr. Funkekonomi bakanlığım 
filen ifaya bqlıyor. 

Sert bir nota verdiler 
Vatlngton, 5 (A.A.) - Amerika bu 

gUn Japonyaya ıert bir lisanla yuılmıı 
ve İngiltere ile Fransa tarafından Tok· 
yo hükUmetine verilen notanın metnine 
ben%iyen bir şekilde kaleme almmıt bir 
nota tevdi etmiıtlr. 

ahlt:Ammı kabul etmele dawt edilmek 
tedlr. 

Namtu kuabuı bueün yeniden ja· 
pon harb ıemileri ve tayyareleri tara· 
frndan aynı samanda bombardıman e· 
dllml9tlr. 

BeJcrad, 5 (A.A.)-Adriyatik de. 
nidnde flddttli bir fırtına hWdlm ıUr • 
mektedlr. 

O halcla vazifelerimiz artık bitti 
mil itte biz Atatürlr'ten en büyük der
ei burada aldık: Hayır, ltitmedi n bit
miyecektir .. Hllkilô kurtulut için bu • 
sün Mha e1Ulı " daha büyük itler 
sönnelr fiHN miitem.cfi bir faaliyet İ• 
pnde muvaffakiyetten muyaffakiyete 
atılarak •idecefiz. Y aptıJdanmq ... 
dece, belki daha bfiyük olarak, y..,... 
caldannmı kolaylaıtıracaktır, o kadar" 

Japon elçiliği erkanı Cinden 
ayrılı.yor 

Garda lllDindeld italyan ticaret re
mfli Kortehoulu adur civannda bat • 
mıttır. 

Mürettebatı kurtulmafa muvaffak 
olmuıtur. 

YENi FABRIKALARIMIZ 

Bu aanaaaiyonel hadiselerin tümul Ye 
eheıniyeti üzerinde bugün kati bir mü
talea dermeyan edilemez. Fakat bir 
lnüddettenberi Almanyada her ıeyin yo 
lunda yürümediği hakkındaki haberle • 
!'İ teyid etmektedir. Nazi partiıi, ma· 
lurndur ki, yüksek endüıtrinin yardı· 

Notada, Japonya, teıbit edilen to • 
naj mikdannı ıeçen zırhhlar veya lug. 
vazörler inp etmekte olduğu baklanda 
bu ayın yirmiainden evvel teminat ver
mediği takdirde Amerika Lonclra deniz 
muahedesinin muhafaza hakkındaki ah· 
kamına tevfikan Japonyanın inta etmek 
te olduğu gemilerin tonajına mUaavi ıe 
miler inta etmeğe bqlıyacaktır. 

Japonyann denls politikasını 
deiifılrmeye niyeıl yok 

Tokyo, 5 (A.A.)-Bahriye ne.ıaretl 
memurlarından bir ut Royter ajanıı • 
nın muhabirine demiıtir ki ı 

Tokyo, 5 (A.A.) - Çinin Japonya 
sefirinin geri çağmlmaaı üzerine it• 

faret memurlariyle Japonyada bulu· 
nan bütün çin konaoloaluklarr ve mai· 
yctleri yarın Ompro11 of Canada va
punıyle memleketten ayrılacaklardır. 

!:' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "' 
• • 

TAN'da Ahmet Emin Yalman, yeni 
açılan fabrikalarımızın yurda temin e • 
decefi faydalan anlatarak, endüstri
letme hamlemizde keneli kendimize 
yetme diltilncninin hatırımızdan seç • 
medifini, sadece kendi hammaddeleri
mizi memleketimizde kullanarak ilk 
ihtiyaclanmm kartdamaya çalııhiı· 

lhiyle iktidara geçmit ve onun maddi 
Y&rduniyle kuvvetlenmiıtir. Partinin, 
lbenılekette sol cereyanlan likide et· 
lbek, iıçiyi diıiplin altma almak ve al
lhan endüıtriıine denizqırı piyasalar 
~nıak gayesine matuf faaliyetini, al • 
inan yüksek endüıtri erbabı memnunİ· 
Yetle kartılamıtlardı. Fakat son zaman· 
larda parti endüıtriye müdahale etmeie 
'-tlamıtbr. Ve dört yıllık ikbaadi 
Pl'oıramın tatbikine bafladıktan sonra 
bu müdahale artmııbr. Bir nevi aai ce
DUı aoıyalizmi olan bu hareket, yüksek 
enclüıtrinin botuna sitmemiıtir. Bu 
>iizden müfrit parti adamlariyle en
düatri erbabıam aralan açılmıttır. Eko
llomi bekanhfı etrafındaki mücadele • 
ilin mahiyeti budur. 

A.-rlerle politikacılar arasında 
ihtiW, alman iç politikasının çok eski 
ananeaidir. Biamark da hatıralarında 

askerlerle mücadelelerine büyük yer 
aymyor. Hatta bir defa bu yüzden inti
hara karar verdijini yazıyor. Bismark
tan daha zayıf devlet ctamları daima as
kerlerin tbakkümü önünde boyun et
nıiılerdir. 

Büyük harbtan evvel, aıkerler Al
lnanyaya A vrupada heıemonya temin 
~k bir harb plim çizmiıler ve poli
tikacılara: 

- Devletin harici ıiyaıetini buna 1rö
re uydunanuz, demiılerdi. 

Teıebbüılln mahiyeti 
İngiltere, Franaa ve Amerika ara

Gında teati edilen malumat neticelerin
de Amerikanın yaptığı bu teıebbüs Ja
ponyaya ıemilerinin hacmi ~e top~n • 
nın çapını diğer me~e~etleruı ge~~ • 
rine uygun bir ıekılde ıbka etmek ıçın 
son bir fırsat verecek ıekilde hesablan· 
mıştır. Aksi takdirde Japonya b8flıca 
iki deniz kategorisinde kayr!sız. 0!U:~ 
inıaata baılanmaıının mesuliyettnı yük 
lenmiş olacaktır. 

Bu nota japon hUkUmetlne Ameri • 
kanın Tokyo sefiri taraf mdan tevdi e • 
dilmiştir. 

lngilıere de bir nota verdi 
Tokyo, 5 (A.A.) _ lngiltere aeflrl 

bugün öğleden sonra hariciye nezare • 
tine bir nota tevdi etmiştir. iyi haber 
alan mahfillere göre, bu nota ile Ja
ponya 936 tarihli deniz muahedesinin 

vekiletinde von Blomberı, diieri de 
hariciye vekiletinde yon Neuratb idi. 
Her ikiainin de beraber çekilmeleri her 
halde tesadüf eseri dejildir. 

"- Japonyanm eaaı deniz aiyaae· 
tini defittirmeai için hiç bir aebeb rö
remiyorum. Bu liyuet neticelinde ıg3(; 
aeneainde japon muraJıhaı heyeti Lon· 
dra denia konferanundan aynlımıtı." 

l il~ glile ladar l 
• • • • r • 

Bu memur, İnfiltere, Franaa ve A· 
merika tarafından verilen notaların 

tetkiki neticealnde japon hükUmetlnln 
bu meaele halckında reıml bir karar it
tihaz etmeai lhrm geldlfinl ilbe etmlt
tir. 

Japonya totaliter bir 
devlet mi oluyür? 

Tokyo, 5 (A.A.) - Mlnueito, Se
yukal partilerinin blrlettlrllmui ile to
taliter ve yahut naayonal bir parti vü. 
cude getirilmeli hakkındaki hareket 
yeninden bafka bir istikamette ba§.la· 
mıt ve hususi konsey reisi Baron Ki
ranuma Ue general Arakl, adliye num : 

Japonya haddi tecavlls ederıe •• 
Londra, 5 A.A.) -( Deyli Herald 

yazıyor: Japon hilkUmetl deniz mua
hedesinde derpiJ edilen 35.000 tonluk 
haddi geçen zırhlılar lnp etmiyeceğine 
dair kati teminat vermene lnılltere 
ile Amerika da mezkQr haddi geçen 
ıemiler inp edeceklerdir. -

SoV)'etler ltalyayı 
proteıto edecekler 
Moakova, 5 (A.A.) - İtalyan An· 

uldo ılrketialn talebi üzerine Sovyet • 
ler Birliğinin İtalyadaki alacaklannın 
blr kıımına haciz konmuı keyfiyetini 
proteıto etmcai için Roma Sovyet elçi
sine talimat vermiıtlr. Sovyet hültilme
tl italyan mahkemeainin karannr ka • 
nunauz ve 7 ıubat 1924 tarihli ltalyın • 
Sovyet anla1ma1r11a aylan bulmakta • 
dır. 

Gedlıln sulır1 aene yObellyor 

Şlono, ve muharrir Soho Tokutomlnin ! 
rciıliğinde yeni bir japon milli hareket· ! 
ti kurulmuştur. Bu hareketin hedefi, : . 
devlette eski japon ananeleri ye mezi • : 

• yetlerine iıtinad eden ıslahat vücuda : 
getirmektir. i 

Naib Horti 
Polonyada 

• • . . . . . 
• . 
. . 

Krakovi, 5 (A.A.) - Macar naibi a
miral Horti yanında dıı bakanı Kanya 
ve difer maiyeti erkinı olduju halde 
bu aabah aaat 9 buçukta Krakoviye gel 
mittir. Trenin istasyona ıiriıi 101 atım : 
topla ıelimlanmııtır. Macar ve Polon- : 
ya bayraklariyle parlak bir ıurette do- : 
natılmıı olan iıtaayonda macar naibini : 
cumhur reili, hükilmet azilan, Mare • S 
pi Rydz Smigli ve Polonyanın diler : 
millkt ve aıkert erklnı tarafından ae- : 
limlanmııtır. ! 

Ulus sOtunlar1nda 
Y almz birinci sınıf edebi 
bir eser olarak değil. fakat 
müstesna bir tarih eseri 

olarak bütün dillere 
nakledllmft olan 

J'E DAHA iLK ÇIKIŞIND..4 

2.000.000 
nüıha birden satılan, met
hur Toleıtoi'nin yeğeni ve 
ıimdiki rua ec:liblerinin en 

büyüjü 

Alexi T olstoi . 
nin 

Büyük . Petro 
ıını okuyacakımu 

• Bu tefrika ıise 1938 ıene-
ıinin· en zevkli heyecanını 

verecr.ktir 

Ayr1ca bir 

polis romanı 

• 

mm, eıaaen bunu yapmadıimuz tak· 
clirde hariçten ihtiyacımız seviyesinde 
mal tedarik etmeye kudretimizin yet • 
miyecefini anlatarak diyor ki: 

" Bozguncular var her milli fabri • 
ka açıldıkça kulafınıza fııdctarlar: Pa-

• halı fiatlarla iıtihıaller yapacak fabri • 
kalar açacfız da ne olacak? Yapılacak 
eıyayı çok ucuzuna hariçten peüla te
darik edebilirdik. 

Böyle düıünceleri, milli menfaatle
re aykırı bir harici propqandanıa ser • 
pİntileri diye karıılamakta tereddüd et-

• meyiniz. Yeni f abrikalanmızın maliyet 
: masrafı ac:emillk devresi esnuında el • • : bette haricin a&bf fiabndan yüksek ola-
i cakbr. Fakat ıün ıeçtikçe bu maliyet 
: azalacaktır . 
i Y alrwı bir nevi malı büyük ölçüde 
i yapan bir kııım ecnebi fabrikalarının 
i bilbusa hariç için tertib ettikleri aabt 
: fiatlariyle belki cla hiç bir zaman reka
i bet edemiyeceğiz. Fakat bu yüzden bir 
i nevi milli verıi teklinde ödeyecefimiz 
i fazla ücreti, memleket dahilindeki ima
i libn temin edeceii hareket ve bereket 
i türlü türlü tekillerde, çok fazlasiyle 
: kesemize iade edecektir. 
i Milli sanayiden bekliyecefimiz ne-
• tice, derbal ucuz mal çıkarmak değildir. Fakat Almanya'mn yetmİf, seksen 

.. nelik tarihinde askerleri daima ifrat 
tarafında görürüz. Bu defa Blomberg 
ile Nazi partiıi araımclaki ihtilifta rol
ler deiitmit ıörünüyor. Açık bir sır
dır ki, Blomberı, Almanya'yı henüz 
hazırlıklarını tamamlamadan barba ıü
rükliyebilecek bir 1 talya ve bilhassa Ja
Ponya ittifakına daima aleyhtar olmuı· 
tur. 

Scbacbt, von Neuratb, yon Blomberı 
Arbk bunların hizmetin• nuİ partiai • 
nin ihtiyacı kalmamııtır. Bu, haddi ısa• 
bnda deiitikliiin delilet ettiii manayı 
izaha kafidir. Partiye mentub olıun 
olmaıın, mutedil unıurlar arkaya çeki
liyor. Müfrit uzuyJar ön pl&na ıeçiyor. 
Bakalım mukadderatmr tndi ettiii ye
ni eller Almanya':rı nereye doiru SÖ
türecekler 1 

İzmir, 5 (A.A.) - Gece Menemen 
havalielne yatmur yafdığr lçln Gedl% 
suları kabarmakta devam etmit ve 
BUyUk Gediz köprU.ü üzerinden at
maya batlamıttır. Sular Menemen • 
Bergama ,aaeal üzerinden de apnakta 
oldufu için dUn bu Ud tehir araemda 
mOnakaltt kHUmlttJr. BUtUn Mene
men ovuı ıu altındadır. 

• 
Hortl Vaven'e giderek belediye da- _:.: Yeril def fer :· 

lrelinl ziyaret etmiı ve ıonra marepl ıJ 
Pilıudıklnin mezarına bir çelenk koy • : : 

Yalnız verimli ve bill'ili ça11fQ1ak yo
lunda aiıtem claireıinde emek aarfedil
diiine ve ıittikçe iyiye doiru sidil· 
~te olduiuna emin olmak isteriz • 
Millet bunu ıünü ıününe öirenecek 
oluna; milli sanayiin inkitafı namına 
yapacafı hiç bir fedakarLk kendisine 
~ ıelmez. Bunun İçin de en ziyade 
•~mad Yerecek kaynak, ikbaad vekile
tinde teıekkül ve inkitaf halinde bulu
nan mtirakabe ve raıyonalizuyon dai
Nainin keneli tetkikleri netic:eainde 

Ahnanyanın fıpanyada ye orta Avnı 
Pa' ela daha faal bir politika takib etme
ıine taraftar ohnıyanlardan bir harbiye A.S. ESMER 

muıtur. Vaven'de macar naibinin ıere- S Bu roman okuyanlan ma~ : 
fine muuzam bir takızafer kurulmu1- S ceradan macerava sürük- i 
tu. • ~ • 

! liyecek, ve heyecanla taldh i 
Bütün Polonya gazeteleri ilk say. ! edilecektir. :. 

falannı macar naibinin ziyaretine tah • • • 
IİI etmektedir. -., 1111H111111ın1111111111uu11uıuır 

netredeceii malumattır." , 
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Yazan: 
Yüzba.ıı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Nasd olsa İmdad ordusu 
bir gün bize yetisecekti 

. . 
~ Türk dili tetkikleri ~ . . 
--•...............................••..........................................• ,: 

Anadolu toponimisi 
ve FIRAT adı 

v 

Fi RA T adında "su,, medlülü ve analık vasfı 
Yazan: A. Dilaçar 

ismi almıştır. 

Ankara: 

Oğle Neşriy<tı:ı: 12.30 Muhtelif plak 
neşriyatı - 12.50 Plfik: Türk musikisi ve 
halk şarkılan - 13.15-13.30 Dahili ve ha. 
rici haberler. 

Akşam Neşriyatı : 
. 18.30 Plak neş-

~ç kalan köpekler küıne küme ö
lüyor, kurtlar yakınlarımıza kadar 
aokuluyorlardı. Zaman zaman, kar -
gaları vuruyor ve bunları lezzetli 
lezzetli yiyorduk. 

Üstümüz ba§ımız param parça ol
muıtu. Yalnız kaputlarımız insan 
kılığını andırıyordu. Son teırinin ni
hayetine doğru Plevnede çamaıır ve 
üniforma namına bir ıeyler kalma
mıfh. Üstümüze giymek ve üstümü -
zü örtmek için ele ne geçirirsek isti· 
f ade etmekten geri durmuyorduk. 
Derilerden, kağıdlardan, çuvallar
dan elbise yapılıyordu. Bir takım 
bot çuvallara kurumu§ yapraklan 
ve samanları doldurup vücudumuza 
.arıyorduk. Bir kadın etekliği yahud 
caketi ele geçirebllen bahtiyar sayı -
hyordu. Olur olmaz ıeylerle caket 
ve pantalon yapmak için ihtiyac, in
aana ne keıifler yaptırmıyordu. Bazı 
neferlerin elbiselerinde kadın elbi
nlerinden alınmıı parçalar da dahil 
olmak Üzere hazan altı yedi türlü 
kumaı bulunuyordu. Türk kadmla
rmm giydikleri ıalvarlardan panta -
lon olarak istifade ediliyordu. 

haller ve §artlar altında bundan 
batka türlü davranmağa da imki.n 
bulunmadığmı kabul etmek lazım 
gelir. 

Fakat bütün bu mahrumiyetlere, 
bütün bu ıatırablara rağmen, asker
lerin cesareti, ıevki, itimadı, refah 
içinde bulundukları zamanlardan daha 
yüksekti. Bu noktada bir ırkın ka
rakteristik bir meziyeti kendini gös
teriyordu. 

Havalar ısınmağa ve herkes park
lara bahçelere çıkmağa başladı. Bir 
filizin yanında bir genç kızın neşe
si baharı müjdelemiyor mu? 

Bor veya Bur, beşeriyetn ilkel ana
nesinde mukaddes suya ve su ilahına 
verilen addır. B-M tobadüliyle "de· 
niz" ve benzer manalara olan indo-öro
peen Mare, Meer, More ve Moor da
hi öyledir, ve nordik Ymir (ümir) 
de bu elemanın ilahıdır. Keltçede bi
or, ve sanskritçede var, vari "nehir", 
farscada baran "yağmur", anglo-sak
soncada bourn "ınnak, sel", macarca 
forras "çeşme", ibranice bar, ve arap· 
ça bir "kuyu" anlamlarına gelen ve 
bor, bur su esasının muhtelif dil 
gruplarına şamil bulunduğunu göste
ren misallerdir. Güneş - Dil analizi 
ile : 

Gene Fıratın büyük bir kolu olan 
Habur (klasik şekli Chaboras) nehri
nin adında dahi Bur, ana kökle bir· 
likte kendini göstermektedir : 

Bur : uğ -1- ub + ur 
Habur : ah + ab + ur (ah prensi

pal köktür.) 

rıyatı - 18.35 Çocuklara masal: Nurettin 
Artam·- 19 Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Hikmet Rıza ve arkadaşlan) - 19.30 
Saat ayan ve arapça neşriyat - 19.45 Turk 
musikisi ve halk ıarlaları (M. Karındaş ve 
arkadaşları) - 20.15 Edebi konuşma: Beh
çet Kemal Çağlar - 20.30 Plakla dans mu
sikisi - 21. Ajans haberleri - 21.15 Stüd
yo salon orkestrası: 1- Pepy: Suite • Bal. 
let. 2- Strauss: Morgcnblatter. 3- Schrei
ner: Musikalische Fauschungen. 4- Michi
cls: Czardas No. 10 - 21.55·22 Yarınki 
program ve istiklal mar51. 

1 tanbul: 

Ovl N · g e eşrıyatı: 12.30 Pl"kl t" L 
'k' . a a ur'"' 

musı ısı - 12.50 Havadis - 13.05-14 Kc-

(Sonu var) 

Olcuyuculanmızdan emelılı' lcurmay albay 
Raşid Galip Dozar'a: 

8 yaşında bir çocuk olarak içinde bulun
duğunuz Pilevneye ve onun kahraman ku
mandanına karşı duyduğunuz hisler karşı
sında mütehassis, gönderdiğiniz mektubda 
yaptığımız tercıime için aarfettiiiniz eüzel 
kelimelere de minnettar oldum. 

(1) (2) (3) 
Bur : uğ + ub + ur 
Su ve parlaklık anlamının bir obje 

veya süjede takarürü demek olur. 

Zaten ~umer mitolojisinde Hu-bur, 
tamuda bır nevi nehir idi. Fıratın ila
hı olan Ea-Sin, ayni zamanda bütün 
yer altı nehirlerinin iUihı diye tanın
mış, ve bu büyük nehirin de, kayna
ğını mistik bir memleketten veya 
cennetten aldığı zannediliyordu. Sir
bur ise, gene Sumerde bur elemanlı 
bir yer adı idi .. 

Sumerce Buranuna veya Buranunu 
adının Bur kısmını en eski ananelere 
göre tesbit ve izah ettikten sonra o
nun son parçasına geçelim. 

~an konseri: Prof. Liko Amar tarafından 
pıyanoda Bayan Sabo. 

Akşam Neşriyatı: 15 Y 
1 

G 

Pilevne için yazdığınızı ıöylediiiniz ri
salenin. kıymettar bir eser olacağında ıüp. 
he etmıyorum. Bir eün saat beşle yedi ara
sınd~ eserinizle birlikte matbaayı ıercf
lendırmc« ve bendenizi eörmek liltfunda 
bulunursanız minnetim bir kat daha arta
caktır. Sayeılar .• N. ARTAM. 

Ağaçlar da bahara hazırlanıyor. 
Usta bir el dalları budayor. Bu dallar, 
da yakında tomurcuklar vermeğe baş
layacaklar ... 

Bur'un Türkçedeki karşılıklarına 
gelince, muhtelif lehçelerden şu bazı 
misaller getirilebilir : 

Bura = çeşme (Garb lehçesi. derle
me) 

Bir çok sumeroloğlar, mesela Lang
don /10/ ile Hommel / 11/ , bu adı 
şöyle bölerek manalandırıyorlar. 

ugos av- a
latasaray futbol maçı: Taksim stadından 
naklen - 18.30 Plakla dans musikisi - 19 
Bayan Nihal ve arkadaşları tarafından turk 
musikisi ve halk §arkıları - 19.30 Konfe
rans: Prof. Salih Murat (Radyo dersleri) 
-::- 20 Mu~eyl;'en ve arkadaşları taorafmdan 
turk musıkisı ve halk liiarkıları - 20.30 
Hava raporu - 20.33 Ömer Rıza tarafın. 
dan arabca söylev - 20.45 Bay Muzaffer 
;'e arkadaşları tarfınadan türk musıkisi vo 
na}k .§arkıları (Saat nyan) - 21.15 Cemal 
~-m~I ve arkadaşları tarafından tiırk mu. 
sık!~' v~ halk §arkıları - 21.50 Keman kon
s~rı: Vıolonist Orhan Borar tarafından: 
pıyanodıı. Madam Valantin Taskin: 1- Tan
go: All~eıtlz. 2- Ave Maria: Schubert • 
WılhelmJ. 3. Rondino: Kreisler. 4- Dansc 
Espagnole: Graı:ıados • Kreisler. - 22.20 
Orkestra: 1- hoıeldıeu: Calife de Bağdad 
ouverture. 2- Slt)dinc: Frühlingsrauschen: 
3- P~py: Valse P<?udrce - 4- Lıncke: La 
PO~pee de porcelaırıc - 22:45 Ajans haber
lerı - 23 Plakla so~\llar,o pera ve operet 
pa~çalsr~. - 23.20-23.3(> Son haberler ve er
tesı gunun programı. 

jsı BL
0

IY~GRAFYA l 
ÜLKÜ 

Sazan bir caketin Üzerinde o ka
dar değiıik renk ve çeıidden yama
lar~ görülüyordu ki, esasda hangi 
kumaıdan yapılmıt olduğu zor an
laıılıyordu. Rus ve Romanyalı ölü
lerden alman üniformalar, sonrala
rı daha fazla aranmağa baılamııtı. 
Bir çok caket ve kaputlarda bunlar
dan parçalar görülüyordu. Çizme 
ve potinlerin hali ise bir felaketti. 
Bir takımlarının Üzerinden o kadar 
dikit geçmiı, Üzerlerine o kadar ya
ma vurulmuştu ki eaas neresidir, ya
malar hangileridir, fark edilemiyor
du. Meıinlerden giyihnesi güç kocaman 
kocaman papuçlar yapılmııtı. Bereket 
venin ki ben beraberimde çizmeler 
aetirmiıtim ve bunlardan bir çifti 
hala giyilebilecek bir halde idi. Ço
rap denilen ıey arlık ortadan büa
bütün kalkmııtı. Ayaklara paçav
ralar aarılıyordu. 

Halkevleri mecmuası son çıkan ıu- • 
bat tarihli 60 ıncı sayısı ile beşinci in
tişar yılını ve onuncu cildini tamam
lamıştır. Memleketin kültür hayatın
da büyük bir bo,luğu doldurmak cid· 
di ~ir fikir ve ilim organı olmak ga
yesıyle beş yıl önce neşrine ba,lan
mış olanÜlkü, kendisine çizilen yol
da, daima daha büyük bir tekamüle e
rişerek, vazifesini hergün biraz daha 
mukemmel surette ifada kusur etme
miştir. 

Zabitler ve aakerler a...._daki 
arkadaılık, şefkat ve karıılıklı HT· 

gi o kadar fazla idi ki bunu medh 
etme kbile mümkün değildir. Aramızda 
pek az kavga çıkıyordu. 

Karargahtan gönderilen ıiddetli 
emirlerin, muhaaaranm ikinci yarı
amda tatbik mevkiine konulduğu 

iddia edilemez; fakat bu suretle as
kerler, boyun eğmez ve demirden 
bir elin baılarmda bulunduğunu an
lıyorlardı. ltaataizlik, hürmetsizlik 
aibi vakalar pek nadirdi. Bozguncu
luk, suykaad, iayan gibi hareketlere 
bir tek miaal bile göaterilemez. 

Askerler, zabitlerini seviyor • 
)ar onun emirlerine körü körüne 
itaat ediyorlar ve ona sevgi ve şef
katlerini göstermek için kendi nefis
lerini fedaya kadar gidiyorlardı. 

Fakat tek tük firar hadiseleri 
baılamııtı. Benim bölüğümden, iki
ai de ikinci muharebeden sonra ve
rilen kura efradından olmak üzere, 
iki nefer kaçmııb. Ruıların bu sıra· 
larda her tarafta firar hadiseleri 
vukua geldiği hakkındaki iddiaları 
hayal mahsulüdür; yalandır. Çer
kesler müstesna olmak Üzere, sefe
rin baımdan sonuna kadar firar e
denlerin mikdarı iki yüzü atmamıı· 
tır. Bu da dört buçuk ayda bir ta
burda vasati olarak üç, yahud bir 
ayda binde bir demektir. 

Ben ıu kanaatteyim ki Osman pa
ta ile Vidinden gelenlerden bir tek 
kiıi bile kaçmamııtır. Sırp muhare
besinin bu kahramanlan baıından 
aonuna kadar sevdikleri kumandan
larına sarılmıtlar ve ondan asla ay
rılmamıılardır. 

Çerkesler, bozularak hemen he
mne toptan kaçmıtlardı. 24 ilk tef
rinde Plevaede bulunan on iki atlı 
çerkea bölüğünden 10 ilk ki.nundda, 
topu topu, 200 kiti kalmııtı. Bunla • 
rm bu hareketine bütün ordugahta 
gayet kötü bir nazarla bakılmıt ve 
bunlar "iflah olmaz kimseler,, te
lakki olunmağa baılamııtı. Zabit
lerden bir tanesi, yüreğinden kopa 
kopa ıu sözleri ıöylemitti : 

- Allaha ıükür ki bu gibi adam • 
lar, gerçekten, bizim ordumuzun 
bir kısmını tetkil etmiyorlardı. 

Münderecatının tenevvuunu geniş
leterek bir müddetten beri beş yerine 
altı forma halinde çıkan Ülkü, tek ba
şuıa bir cildlik eserin muhteviyatını 
tatımak\a, buna rağm•n 25 -. .... -y b~ı..~ 

kı.içük bir ücret mukabilinde satılmak
tadır. 

Ülkünün aon çıkan 60 ınc:ı •ayısın
da Puad KöprUlUnün, Ankarada 
büyük ve abidevi bir kitabsarayın ku-
t ulmasım istiyen içten bir temennisi-
ni okuyoruz. Bundan başka mecmua
da şu yazılar görülmektedir: Pertev 
Naili Boratav: Bey Böyrek hikayesi, 
Prof. A. Mez: Orta zaman türk - is
lim dünyasında yahudiler ve hıristi
yanlar, B. Behçet Kemal Çağlar: O 
ihtilal bayrağu şiir, Sıtkı Akoı:an: Ül
kü yolcularına, Nurettin Sevin: A· 
matörler sahnesi, R. M. Meriç: Nedi
min bir terkibi bendi, H. Ortekin: 
Türkler ve kayak, V. V. Bartold: Mir 
Ali Şir ve siyasi hayatı (Çeviren Ca
feroğlu), Ragıp Özden: 'Gennadios'un 
itikadnamesi, Fevziye Abdullah: 
Makberde Hüsnü aşk tesirleri, Abdül· 
kadir İnan: Dede Korkud kitabındaki 
bazı motiflere ve kelimelere aid not
lar, B. Kemal Çağlar: Halkevlerinde 
göze çarpan çalışmalar ve beliren de
ğerler, Halkevleri neşriyatı, Nahid 
Sırrı: Bir okuyucunun notları (bir 
musikişinasın ölümü münasebetiyle, 
Ankara tiyatcosu bahsine avdet, hal
ka kitab okutmak bahsi etrafında, bir 
fıkranın cevabı), M. Ragıp Kösemi
hal: Balkanlarda musiki meselesi, A. 
Müfid Mansal: Ankara ve Avgustos, 
A. Caferoğlu: Yakın şark Elen ve Me
zopotamya, Fevziye Abdullah: Metin
ler 'er hine dair; onuncu cildin fih
risti. 

Bu kadar olgun ve mütenevvi yazı
ları bir arada toplayan bu çok faydalı 
mecmuayı bütün okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

AR 
Bir. senedenberi pek muntazam bir 

şekilde intişar etmekte olan bu güzel 
sanatlar ve arkeoloji mecmuasınırt i
kinci yılının birinci aaym pek ncf is 
bir tekilde intişar etmiştir. 

Bu sayıdaki başlıca yazılar şunlar
dır: 

Suut Kemal Yetkin: İkinci yıla gi
rerken; Nurullah Berk: Sanatta ka
dın vücudü; M. Ragıp Kösemihal: 
Çocukların müzik terbiyesi; S. N. U· 
rallı: Beyoğlu halkevinde bedii rakı
lar; Andre Lhote sergisi ve profesör 
Jacopi'nin Afrodizyaı hafriyatına aid 
pek mühim bir arkeoloji makalesi. 

Çocuk çıktl 

Şimdiye kadar yapmıt oldukları 
bir çok uygunsuzluklar, itibarile 
bunlan Plevnenin merd, fedakar as
kerlerinden uymak doğru olamaz
dı; bunlar ba,ıbot bir takım batıbo
zuklardı. 

Eıefle aöyliyeyim ki, bütün emir 
•e ihtarlara rağmen, ordugahta bir 
piıl:k hüküm sürüyordu. Yalnız bu 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
"Çocuk" adlı derginin (72) inci sayısı 
çıkmı,tır. Yurt yavrularının sağlık, 
sosyal kültürel durumlarının inkipfı· 

Havalar haydi ısındı. Artılc soba 
başından başka bir yerde, mesela bir 
parkta yünümüzü örebiliriz. Hem 
böyle örgü bereketli de olur. Çünkü 
günler uzayor. 

Pazardan dönen köylüler Kamutay 
bahçesinde yeşilliği seyredip gözle
rini dinlendiriyorlar. 

Sonbaharda asfalttaki yaprakları 
temizleyen tanzifat amelesinin işi ol
dukça güçtü. Fakat şimdi baharla be
raber o da biraz rahata ve gölgeye 
kavuıuyor. 

na hizmet eden bu kıymetli dergiyi ço
cuklara, çocuklu ana ve babalara tavsi· 
ye ederiz. 

VARLIK I 

Ankarada her ayın ı inde ve 15 in
de çıkan bu sanat ve fikir mecmuası
nın 1 şubat 1938 tarihli 110 uncu sayı· 
sı şu yazılarla çıkmıştır: Yaşar Nabi: 
Tercüme meselesi ve telif hakkı, Ha· 
mid Macid: Şiir ölüyor mu?, Umran 
Nazif: Nurullah Ataçı ziyaret, Cemil 
Sena: "Yumak" hakkında, Julien 
Benda: Sanat mı modaya tabidir, mo
da mı sanata (çeviren Hayri Rüştü), 
A. Kuprin: Cinnet (Rus hikayesi, çe· 
viren A. Gaffar), Max Danthendey: 
Filin başındaki oğlan (ingiliz hika
yeti: çeviren Orhan Şaik), F. F. Ce
lalettin: Dayak, Eugene Heltai (ma
car hikayesi, çeviren: Hayri Rüştü), 
Blaaco İbanez (İspanyol hikayesi: çe· 
viren Şehap Nafiz). Ayrıca Reşad Ce
mal, Rifat Ilgaz, Süreyya Baydargil, 
Oğuz Tansel, Hasan Şimşek. 

Bilhassa garb dillerinden tercüme· 
eserlere ehemiyet veren Varlık'ı ede· 
biyat seven okurlarımıza tavsiye ede· 
ri.ı. 

Pörek = çeşme (Garb lehçesi. der
leme) 

Bor, Por = şarab (Uygur, Çagatay) 
Bart, Bert== kadeh (Çagatay - Di

vanü-lfıgat-üt-Türk) I. 286; 3-5 
Burkaz = sur, boru (Garb lehçesi-

Derleme) 
Bardak = su kabı (Garb lehçesi) 
Parç = maşrapa (Azeri) 
Bora, Boran, Boragan = fırtınalı 

yağmur (Garb lehçesi) 
Purluk - akmak, sızmak. dökmek 

(Altay - Aladağ, Verbitzki hlgati, s. 
245) 

Bere = küçük göl (Yakut, Pekars
ki lUgati, s. 431) 
Yukarıda gördüğümüz işaretli Su· 

merce buru kelimesi de, "çukur" an
lamından başka "kaynak, sahrınç, kil· 
çük ırmak" manasına gelir ve bu an
lamda asurca karşılığı da buru veya 
burtu'dur /1/. Fakat asıl "su" ifade 
eden Sumerce çivi yazı, piktografi da 

-.1- •• ,, .. -

ren bir işarettir ki ur bur, pur dahi 
okunur /2/. Suyu bur'la ifade etmek 
ananesi şarki Asyadan ta Avrupanın 
öbür ucuna kadar yayılmı' bir esas
tır. Kalmuklar akar suya bur-bur /3/ 
İspanyalı Basklar da suyun akı9ına 
burrumba derler. 

Onomastik ve toponimi sahasında 

da bu adı aramağa çıkarsak, şu haki
katlerle karşılaşırız : 

$µmerde Bur-nun ve Ur-nun ayni 
zamanda ilah adlandır, mesela Bur
nuntadia ve babası Burnunsiabi. Eti 
diyarında Buruşhanda (Grekçesi Bo
rosa) ve Grekler zamanında da Bara
ta su şehirleri idi. 

Eski Mısırda /4/ Bar, memeleketin 
aşağı kısmında bulunan bir ırmağın, 
Per-hru de başka bir nehirin, ve en 
şayanı dikkat ad olarak ta, Mesopo
tamyanın Puratu'suna çok benzeyen 
Mısırca Peheret, Deltaya yakın diğer 
bir ırmağın adı idiler. Asıl Fırat neh· 
rine ise eski Mısırlılar Peher-ur-neh
ren diyorlardı ki ejipotiloglara göre 
/5/ "Nahreyn, yani iki nehir memle
ketinin, kavisi" diye izah edilirse de 
ayni dilde puhru kelimesinin "su" de
mek olduğuna göre /6/, eski Mısırca 
Peher, puhru sözleriyle Mesopotam
yanın Bur .ve Pur adlan arasında bir 
münasebet hatta akrabalık görmek lo
jik olur. 

Türk dünyasına gelince, Yakutlar
da Bor'lu şu nehir adlarına rastlıyo
ruz /7/. 

Pur : Olenek nehrinin sol kolu 
Boronuk : Yana nehrinin sol sahili 
Boru/ah : Adıç nehrinin sol kolu 
Borulluolah : Moma nehrinin bir 

kolu 
Börböndö : Maya nehrinin kıyısı 
Brraya : Amur nehrinin sol kolu 
Börö : bir göl adı. 
Anadolu yer adlarında9 da misal ge

tirmek lazım gelirse şunlar sıralana
bilir /8/ : Bor (Elazığ), Bor (Muş), 
Bora Boy (Tokat), Bora/an (Malat
ya), Barçak (Bilecik), Barçalı 
(Kars) Bornak (Elazığ), Boruk 
(Samsun), Bornak (Diyarbakır), 

Burnak (Erzurum ve Trabzon), Bur
naz (Seyhan, Gümüşhane), Burostan 
(Malatya), v. s., hepsi suyu ve ırmağı 
bol yerler. 

Avrupada dahi, bilhassa eski Kelt 
ülkesinde, Bur'lu bir çok nehir ve ıu 
şehirleri adlarına tesadüf edilmekte
dir. Mesela /9/ Byrrus ve Byrra (bu
günkü Berre) nehir adlarıdır, Borde
gala, Bourdeaux ise su şehirleridir. 

Fransızca meşhur Bourbon adına ge
lince bunun keltçe eski adı Burbone 
veya Burbune idi. Sayısız kaphca ve 
içmeleri dolayısiyle bu eyalet, bizde 
''su şehri" admda olduğu gibi, bu 

Bura (= kap) + nuna ( - büyük) 
Başka lengüistler ise, mesela Deli

tzsch / 12/, Meissner / 13/, Schröder 
/14/, Weissbach / 15/ v. s., taktıyı ay
ni şekilde göstermekle beraber, şu 
inhirafı da yapıyorlar. AYrupa: .. 

Bura (:.._nehir) + nuna (büyük) 
H lb k k OPERA VE OPERETLER: 14.50 Ko

a u i yu arıda bu ilk kısmın sa- penhag - 15.30 Bruksel - 17.35 l>rag _ 
dece Bur şeklinde su, primordiyal su, 19:30 Breslav - 19.50 Münih _ ~ Liy. 
mukaddes su elemanı anlamına geldi- pzıg, K?lonya - 21 Milano, Strazbuıı:: -

21.30 Lıl - 22.10 Kopenhag 
ğini gördük. Taktı buna göre yapılır- ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN, 
sa o zaman Bur + an una kısımları FON1K ~.o.NSERLER: 12.30 Budapeştc 

d -; 16.15 Konıgsberg - 17 Milano Straz-
mey ana çıkar. burg - 18.15 Paris - 19.30 Stokhol~ - 20 

En eski sumerde anuna ne ifade e- Frankfurt. 
derdi ? Greklerden evvelki eski Ana- ODA MUSİKİSİ: 10.30 Stuttgart - 11 
dolu dillerini tetkik eden Kretschmer Hamburg - 11.40 London • Regional. 

SOLO KONSERLER!: 9.30 Breslav -
/16/ bütün yakın şarkta yayılmış şu 10.30 Kolonya - 11.15 Keza - 17.40 Buda. 
adlan bulyor : Na, Ana, Ena, Anna, peşte - 18 Paris - 18.15 Hamburg, Brük-

s~l - 19.10 Breslnv, Hambure - 19.45 Pa
Nana, Nanna, Nenis, Nona, Nina, Nu- rıs. P.T.T. 
na, Ninnis, Nonnos, v. s., ve bunların NJ;-=FESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 6.30 
hepsine de "ana" mefhumu veriyor. Berhn - 13.15 Stokholm - 15.45 Buda-
ı Pe§te - 17 Beromiınster - 19.10 Königs
branice Anna veya Hanna kadın is- berg. 

mi dahi bu camiadandır. Nine keli- ORG KONSERLERİ VE KOROLAR& 
· d b 1 d 8.15 Kolonya - 8.30 Laypzig _ 9 Brm> _ 

memız _ e un ar an ayrılamaz. ~ Frankfurt _ 13 s burıı: _ 0 
sinin Sumercede, Eticede ve daha bir ~aK:O'Ham~rg - u&. 

k d 'll d "V l'd ,, d ,, l za - 9 Munıh - 9.30 Hamburg _ 9.45 ço ı er e a ı e , ma er an a- Liypzig - 10 Berlin - 10.5 Lbpzig - ıı 
mına geldiğini biliyoruz. Yukarıdaki ~erlin - 13 Münib - 14 Keza - 16 Ber-
adlar da aynı kıymettedirler • lın - 16·15 Kolonya. - 19.10 Lfiypzig - 21 

(1) (2) (3) 
• Tuluz - 22.30 Berhn. 

Ana : ağ + an + ağ 
Na : ağ + an+ ağ 
Anna : ağ (n) + an + ağ 

Nana : ağ (n) + an + ağ 
Anuna : ağ (n) + un + ağ 

"hayatı taşıran süje" demek olur ki 
"ana" mefhumu da bundan başkası de
ğildir. 

Sumer mitolojisi, gök-okyanos'u 
yani primordiyal su elemanını bu 
morfolojide kelimelerle ifade ediyor
du /17/ : Nunir , Nunnir, Ninib, Nu
nnammir, v.s, Bu "su anası" Nu ve tam 
kelime olarak Anun şeklinde eski Mı
sır mitolojisinde dahi mevcuddur 
/18/, ve Per-nu (karşılaştır sumerce 
Bur-anu) mısır dilinde "gök-okyano
sun evi" manasına gelirdi. 

Sumerlilerin Fırata atfettikleri a
nalık vasfını teyid eden vesikalar a
rasında, bir Akkat leksikolojik table
tinde Didenin, nehir ilahı ve Fıra
tın da onun eşi olarak zikredilmesi 
ve iki nehrin adı geçerken daima 
Dicle'nin Fırata takaddüm etmesi şa
yanı dikkattir. 
Şimdi lengüstik ve mitolojik bu 

etraflı araştırmadan elde edilen ne
ticeye göre Fıratın en eski adı olan 
Sumerce Bura-nuna, "büyük kap" 
/19/, "Okyonos kabı" /20/ veya "bü
yük su /21/ değil, Bur-ana, yani ''A
na su" veya "Su anası" demek olu
yor, ve Bur-ana şeklinde öz Proto
Türk bir kelimedir. Indo-öropeen mi
toloji ve dillerinde de o Hindistanın 
Varuna'sında yaşıyor. Varuna, Hin
distanın en ilkel büyük ilahlarından 
biri ve daima deniz ve su ile ala.kadar 
ve bir deniz canavarı üzerine binmiş 
bir 'ekilde temsil edilir / 22/. Rig Ve
da'da (1,25), Varuna'ya üniversel ha
kimiyet (sanskritce samrac), okya
nosları idare etmek kudreti ve Ambu
raca adı altında da alelıtlak su ilahlr
ğı atfolunur. Teorimiz bakımından 
da Burana ve Varuna tamamiyle bir
dirler; analizlerine lüzüm yoktur. 

( Aarkasr var) 

ili A. Deimel: Şumerisches Lexikon s. 
814 - 817 

/ 21 Aynı eser: ı. 1073 
/3/ G.J. Ramstedt: Kalmückisches Wör

terbuch, 1935, •· 61. 
141 A. Erman - H. Grapow: Wörterbuch 

der agyptischen Sprache, elit I 1926, 
s. 447, 530, 533. 

151 Ayni eser, s. 548. 
161 Ayni eser, ı. 548. 
171 Pekarski; Yakut lılgati 
/8/ T. C. Dahiliye Vekil eti: Köyleri· 

miz, 1933, s. 113 - 115. 
191 A. Holder: Alt - Celtischer Sprach

schatz, cilt I 1925, s. 647 

FRANSADA 
Sahte pasaport 

yapan bir sebeke 
Bu seneki Gonkur edebi mükafatı· 

nı kazanan romandan bahsetmiyoruz. 
Fransada, sahte pasaport ticareti ya
pan ve bir takım Polonyalı, Çinli, 
Macar ve İspanyollardan mürekkeb 
olan büyük bir sahtekar şebekesinin 
yakalanmış olduğunu haber vermek 
istiyoruz. 

Bu şebeke bir sahte pasaportu 
25.000 franga kadar satmağa muvaf
fak olmuştur. Bu kadar parayı verib 
bir sahte pasaportla seyahat eden a
damlar kimlerdir ? Bu da başka bir 
bahis. 

Biz, şebekenin nasıl çalışmakta ol
duğunu anlatalım : Şebeke, bazı ya· 
bancı konsolosluklara baş vurarak 
muayyen bir şahıs için gidip gelme 
pasaport istemekte ve aldığı pasaport
ları da vizeletmekte idi. Usulü daire
sinde alınmış olan bu vesikalardald 
fotoğrafiler nemli havaya maruz a:ıı. 
rakılarak çıkarıldıktan sonra yerleri
ne pasaport kimin tarafından kulla
nılacaksa onun fotoğrafisi yapıştın. 
lıp sahte soğuk damgalarla damga
lanrnakta idi. 

Bu gibi pasaportlar ekseriya iki 
kere kullanılmış, bunlarla yabancı 
memleketten gelenler Pariste kala
rak o yabancı memlekete - gene fo. 
toğrafı değiştirilmek suretiyle -
başkaları gitmiştir. 

/10/ S. Langdon: anılan eser, ı. 245 
/11/ 1''. Hommel Ethnologie und Geoı• 

raphie des alten Orients, 1926, s. 
266 

/12/ F. Delitzsch: Wo lag das Paradi
es 7 1881, s. 169 • 171 

/13/ B. Meisner: Babylonien und Assy
rien, cilt I 1920 s. 2 

1141 Eberts Reallexikon der Vorgeschich
te'de cilt III, s. 150 "Euphrat" ma
kalesi 

/15/ Pauly - Wissowa'nın klasik arkeolo· 
ji ansiklopedisinde, cilt xı. s. 1196, 
ayni bahis. 

/16/ P. Kretschmer: Einleitung in die 
Geschichte der griechischen Spra
che 1896, s. 341 - 344 

117/ F. Hommel: aynı eser, s. 113 
118/ A. Erman: Aegypten, s. 359, 363 
/19/ S.Langdon: anılan eser, &. 245 
/20/ F. Hommel: anılan eser, s. 266, 766 
121/ F. Delitzsch: anılan eser, s. 169, ı 71 
1221 F. Guirand: Mythologie ıcncrale, 

1935, s. 305 • 306 
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Gece hayatı 
Gece hay;atı adeta medeniyet ala· 

metidir. Bir yerde gece hayatı ne kadar 
işlek ve parlak olursa medeniyet o ka· 
dar ilerlenıittir• demek bilı mümkün· 
dür. Burada tekrar etmeme elbette Jil .. 
zum görnıiyeceğiniz, bizim eski atalar 
aözü henüz medeniyetten uzak yerler • 
dekilerine aid olmaıa gerektir. Medeni 
memleketlerde yaşıyanlar, öyle de olsa· 
Jar, gün babnca yatmak istemezler. 

Hele medeniyetin aııl kuru<:Ulan 
demek olan fikir adamlarının pek çoğu 
için ıece hay&tı gündüz hayatmdan da· 
ha itlektir. içlerindekini oku~ama~~ 
bile, yalnız ıayfalarmın çoklufıyle go~· 
}erimizi karnqtlran büyük eserlenn 
en çoğu gece çalı,maaı mah~ulüd.ür. 
Koca koca kamuılan heınen yuz bme 
yakın bir zatnan ıonra hala en muteber 
tutulan ve eslii yunan dilinden tercüme 
ettikleri kitablarının cildleri taneyle 
değil, d'Üzüneyle ıayılan methur Litt. 
re'nin daima gece)oyin çalışbğuu ve 
ancak sabahleyin bülbül seslerini dinle. 
dileten sonra işini bırak~ığını belki bir 
yerd~ okumuşsunuzdur. tn büyük 
kompozitörlerden en çoğunun da meş
hur eserlerini hep geceleyin meydana 
çıkardıklarını elbette bilirsiniz. 

youunuz: Gece olunca vÜcud yorgun 
olduğundan hafif itler, haıtalık aebeb• 
terine kartı mukavemeti azalır. Birçok 
hattabklann geceleyin baılamaıı da 
bundan ilen gelir. 

Gece hyatı, parlak, eğlenceli, keyif· 
li h&yattır. Medeniyetin doğurduğu bir 
ihtiyaçbr. Fakat, ne yazık ki insanın 
vüc?du fikri kadar ilerleyem~mİ!ı m~ 
denıyete hala alıfamamıtbr. Onun için 
• i'ece hayatından va.ı ceçiniz, diy~· 
yorum. Bunu ıöylemek medeniyetten 
~az aeç~niz dernek olur • &ece hayatında 
ifrata ııbneyiniz. Hele, inıanın gece 
yan11ndan ıonra çok terledijine dikkat 
etmiısinizdlr; bu mevıimde çok terli· 
yen vücudunuzu ıoiukla kAr§dtı.tlrr-

Eş, dost ziyaret etmek, tiyatroya 
ve konsere ıitmek, bir kahveye gide
rek ahbablarla muhabbet ebnek bile, 
ıene medeni bir fikir hayatı demektir. 
Onun için, yazı odalarında kapanarak 
arknlarına kalacak eaer çıkaranuyanla
rın da, ıece olunca • bazılarının eğlen
ce hayatı dedikleri • aosyete hayatına 
1rirrneJeri de hiç ayıblanamaz. Gece ha
yatı medeni inıan için tabii bir ihtiyaç
tır ... 

Fakat· &aliba, İnsan oilunun me
deniyeti daha pek yeni olduiundan • 
inıanın fikir ihtiyacı için dııardan pek 
tabii gördüğünüz gece hayatı vücudu 
için hala tabii olamamıtbr. lnıan me
deniyete girdiğinden beri, tabii uyku· 
ıundan bir kısmını feda ederek, geceıi· 
ni giindilz gibi yapmaia ça1ı,ınakla ~ 
raber, vücudu gece olunca gündüz gıbı 
l§lemeğe hala alııarnaınışbr. 

Bir kere insanın vücudundaki sıcak-
, w 

hğm akıarn üzeri artbgını, gece yarı-
d sonra ıabaha doğru azaldığını 

aın an ah'• h• d" ' ' ah · ' l:Jilirsiniz. Bu t ıı a ıseyı ız ıçın, 
~--- • • • 1 1- "" a • 

hala denizin meddine ve cenine -i;~lı 
~ olduğu, kimiıi de dünya döndüğü için 

İnsan vücudunun sıcaklıiı değiştiii 
nazariyelerini çıkarmışlarsa da şimdilik 
akıllardan en çoğunun kabul ettiği fikir 
gündüz vücudun i,leri daha iılek oldu
ğu için akşam Üzeri sıcaklığın arttığı, 
gece vücud daha yavat iılediğinden sa· 
baha doğru sıcaklığın azaldığı nazari· 
yesidir. 

mayını:z. G. A. 

Amerikan filosu 

1.406.565 fon 
Dört sene sonra 

2.300.000 lon 
Le J ournal'de, Raymond Lestonnat 

yazıyor: 

Bugün tezgılhta bulunan saffı harb 
gemilerinin ikmaline ve yeni filonun 
inşasına kati surette karar vermif bu·' 
lunan amerikalılar yabancı milletler· 
den artık ıiparig almamak azminde· 
dirler; nitekim, geçen temmu:ıda, A· 
merikaya gitmiş olan sovyet komisyo· 
nuna, huııusi tezgahlarda infası iıteni· 
len 35.000 tonluk ilç kruvazörün infatı 
imkansız bulunduğunu bildirmişler-

dir. 
Bütün deniz in,aatı programlan a· 

rasında amerikalılarınki, tatbiki müd· 
detinin kıaalığı bakımından en ziyade 
dikkati celbedenidir. Avrupanın bU· 
yük denizci devletleri, deniz in9a.atı 
tahıiaatını be' altı ıeneye takıim ettik· 
leri halde Amerika birletik devletleri. 
bu tahıiaatı topu topu dört ecneye tak• 
sim etmektedir. 
Şimdiki halde, amerikan harb filoıu, 

resmi rakamlara göre, tunları ihtiva et· 

m"1\eŞit~ ~ırnıı: ~;,4.wv ton ; anı tay· 
yare gemııı : 135.000 ton; otUJi yedi 
kruv~zör: 332.300 ton; iki yüz kırk bet 
torpıdo: 306. 765 ton; doksan ıeldz de
nizaltı: 98.200 ton; yani 1.406.565 ton· 
luk 403 gemi. :t 

A~erikalılar harb filoıunun tonajr· 
nı hır kararla 2.300.000 tonilatoya çı
karmak iatiyorlar. 

Zaten bu fikrin akla mülayim oldu· 
junu, inıanın vücudu üzerinde yapılan 
batka tetkikler de göıterir: Gece olun• 
ca nabız ıayısı • kuvvetini a.tbrma
dan ·azalır. Demek ki yürek yavaılar. 
idrar· arka Üstü yatmak vaziyeti müs
tesna. azalır. lnaaıı, ayru ıartlar altın. 
da, aktanıdan gece yarısına kadar daha 
az, gece yarısından sonra daha çok ter
ler. Sözün kıaaar gece olunca vücud fa. 
aliyetini azaltır. Bu da, şüphesiz, mede
niyetten Önce, bütün hayvanlar gibi 
gece olunca uykuya dalmağa ah§mıt 
olmasının eıeridir. 

Bu azametli programı bir kaç satırla 
izah etmek imkansızdır; fakat ameri
kalıların, aııl harb filoau ile birlikte, 
ve, aaker nakletmek, gere.k filonun ve 
gerek bahri üslerin malzeme ihtiyacını 
temin eylemek, fabrikalara ham mad4 
de yetiştirmek makaadiyle, aUratli ge· 
milerden mürekkeb bir de ticaret filo
ıu inıa etmekte bulunmaları dikkate 
layiktir. 

Amerikalılar son harbten den almıt· 
lar, ve derelerden istifade yolunu bul
muf:}ardır. 

Fikir adamlarının gece daha iyi ça· 
hımalan bunun akıini değil, doğrulu
iunu gösterir. Çünkü fikrin çahımaıı 
hayalin itlemeıi demektir. Vücud yor
ıun, zayıf olduğu vakit hRyalin daha 
iılek olduğunu da şair olanlar pek iyi 
bilirler ... 

Bu sözlerden, sağlık bakımından. 
çıkacak neticeyi 1üphe1iz tahmin edi-

I!? 

Yapı ve yollar kanunu komis
yonu işini bitirdi 

Yapı ve yollar kanunu Uzerinde 
bir milddettenberi İç Bakanlıkta tet
kikler yapmakta bulunan komisyon 
çalışmaaını bitirmit 'Ve yapı yollar 
kanununda yapılacak değişiklikleri 
bir kanun projesi halinde hazırlaınıt· 
tır. Proje İç Bakan ve C. H. P. Ge
nel Sekreteri B. Şükrü Kayanın tas
vibine arzolunacaktır. 

ULUS 

Çeviren: Kerim Bü.key -32- Yazan: H. Lechenperg 
eonra yaptıfı ilk ve son maçtaki, bn maç Tunneye 
kartı hiç bir zaman pnsı olmayan Tom Heeney 
ile yapılmııtı - Tex Richard bütün servetini kay
bettni~ti. Bir müddet sonra da öldü. Karısı ve kıın 
en derin sefalet içinde arkasmda kaldılar. 

* Bugünkü organintörler araamda Mike Jacobı 
Tex Richarda en yakm olanıdır. Mike zaten Texle 
ortaklık etmif, Richardın bir çok maçlarmı finan· 
se etmişti. Ancak bir kaç aydan beri ıöhretl yayıl
mağa başladı çünkü Dempsey çelcileli beri ilk defa 
olarak milyon haıılat yapılan Ba.er • Louiı maçanı 
organize etti. 

Mike Jacobsun mesleği bilet ticaretidir. Acen· 
teleri vasıtaaiyle Tiyatro, apor müsabakaları, v. ı. 

v. •· biletleri toplar ve bunları büyiik veya küçük 
karlarla aatar. Nadiren hat& yapar. Çünkü aeyir· 

_ ci kitlesini çok iyi tanır. Mike, Tex Richard kendi· 
sine bir Dempaey • Catpentier maçında ne k&dar 
hasılat yapılır diye sorduğu zaman, h:ç düşünme
meksizin, ''bir milyon !" diye cevab vermiş olan 
adamdır. 

Bizzat Richard o zaman bu itde ıüphelenmiı, 
fakat Mike Jacobs mali riski üstüne almıt ve bu 
işe avuç dolusu servetler yatırnuştı. Iı dediği aibi 
çıkmanuştı. Maç bir milyon getirmeıniıti. Huılat 
1,7 milyon dolar olmuştu. 

Mike Jacobı hakikatte perde arkaıında kaim&· 
yı tercih eden adamdır. Gazetelerde iaminin geç
mesine bir kıymet vermez, Onun baktıfı, &ncak fi· 
kirlerini hakikat haline aokabiltnektir. Ve bunun 
için de ne kadar büyük olursa olsun mali rizikoyu 
yüklenir. Burnunun ne kadar iyi koku aldıiını ve 
halkm önüne dahna beğenileceği koyabileceiini, 
Joe Louisi keşfetmekle isbat etmiştir. Sadece B&er 
ile yapılan müsabakada bu müsabakayı tertib eden 
müteşebbis sıfatiyle Üç yÜz bin dolar kazanmış de
ğil, ayni zamanda bu müıabakanm biletlerini sa
tan adam sıfatiyle de bir üç yÜz bin dolar daha 
cebine indirmiı olduğunu iıtitraden kaydedelim. 

John Chapman günlük bisiklet yarıtlarmın ha
kimidir. 

Kendiıi timdi, §Öyle böyle yetmiılik 
rete pek aldırdığı yok. Milyonları kafi 
bir tarafa yıtmıı olacak. Artık yalnız 
kO§Ulariyle bizzat uğra§ıyor. 

var. Tica
derecede 
Newyork 
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entereıan bir mevzu. Daima küçücük bürasunda 
~t.urur ve bacaklarını da, galiba münhasıran bu İ§ 
ıçm konulmU§ bulunan, bir yazı masası üatüne ko
yaı-ak vi&ki içer ve gözlerini boıluğa dikerek bo· 
yuna dü§ilnÜp durur. Gecede bir veya iki defa ve
l~drom~ ~elir, sanki hiç alakadar değilmit gibi 
bır aıaııı bır yukarı ııezinir ve .• her §eyi görür. Ona 
en ufak bir noktayı, kıl kadar bir hatayı yuttura
bilecek olan yarıtçı daha dünyaya gelmemittir. 
Yapmacıklara, göz boyacılıklarına papuç bırak
maz. Şöhretler ve rekorlara biç kulak asmaz. Onu 
ancak kendi aöziiyle &'Ördüğü alakadar eder ve 
hareket hattını da ona göre çizer. Bu yüzden çok 
kere kimtenin bir muvaffakiyet beklemediği ace
mi bir biaikletçiyle büyük bir konturat yaptığı ve 
bittabi büyük bir yıldızın daha doğduğu görülür. 
Evvela bunlar kendiıinin aklma eamiı tuhaflıkl~r 
kaprisler zannedilir, fakat neticede hep anlatılır~ 
ki, böyle yapmakta hakkı varmıı. 

Chapman aadakati ve hiç bir ıeyi unutmamak· 
t&ki iırariyle meıhurdur. Altı günlük bisiklet ko
§Ucusu Mc. Namar& kendisi için en büyük altı 
günlük yarıtları koımuı ve kasasına milyonlar 
doldurınuıdu. Bugün Mc. Namara ihtiyardır ve 
eline avcuna geçeni içkiye yatırmq olduğu ıçın 
de fakirdir. Chapman onu münhaaıran bir ıtad
ywnda velodrom molozu olmaaına rağmen altı 
günlük yarıılarda beraber koıdurur ve her ıefe. 
rinde hatırı aayılır bir para verir. 

Piet Van Kempen bet on sene evvel onunla bir 
az çekiımiı idi. O &ün bu&"Ün Van Kem peni kot-

Geçen sene yapılan alman yarı ağır ılklet 
bohs §ampiyonan maçı 

turmadı. Halbuki Piet bu müstebidin tekrar lıo
ıuna gitmek için bedava kotmaf a huırdr. Chap. 
man, geceıinde iki bin dolar venniıtl. Chapmaıı 

geceıine otu31 dolar vermiıti. Muvaffakiyetlnfn ıır
rr, yarııçıların onun biaiklet ıporundan anladıfma 
kani olmalarındadır. Zir& aleluıul biıiklet yarış
cıları bu nevi müaabakaları tertib edenlerin bu itten 
anlame.dıklarma kanidirler, · 

* En entereaan ve en neıeli Amerikan orrantsa-
törü Jack Curleydir. iri yarı, ıöbekli bir ihtiyar. 
Daima taka yapmaktan hotlanan, ilıtilne baıına 
çok dikk&t eden ve i'Öriinüte nuara.n ticaretle ui· 
ratmaia, para kazıuımaf& pek bakmayan bir 
adam, Gerçekte iae bütün orrani:ıratörlerin en us
tası, en hin oilu hini. Bu d&kikada Amerikan ıü· 
reı sporunu parmafında çeviriyor. Senede Uç bin 
güreş akşamı tertib ediyor. Vaktiyle boka itleriyle 
uğraşmıştı. Habanada yapılmı§ olan ~u pek mqhur 
ve lanetle yadedilen Willard. Johnson maçı onun 
eseridir. Curley, Tildeni profesyonelliğe ayartan 
ve yarım milyon dolar haaılat verıniı olan ilk Til· 
den turnesini ortaya çıkaran adanıdır. Curley, 
Weismüllerin manajerliğini yapıp onu meydana 
çıkarmış, meşhur politikacıların impresarivliğini 
yapmı§, buz üstünde Hokey ve altı günlük biıik
let yarıtlarına burnunun sokmuı, Bateball il• aı
na fişnalık yapını~ ve bu aralık, belki, evet, mara· 
ton tıansı muu.balt.a.la.Tını ortaya çıkannıı o\an a· 
damdır. Kaç para kuandıiuıı heaa.blamata kal
kanların daha başlangıçda baıları dönmeğe batlı· 
yor. 

* Bir kaç kelimede profeıyonel teniı ve bilhaua 
Tilden trupunun ağası Bili O'Brien ü11erine söyJi. 
yelim ı Ni•beten a-enç iyi kalbli bir delikanlı. Dai
ma telaı içinde. Elini cebine her sok Ufunda avuç 
dolusu telgraflar çıkaran, ve her dakika dünyanın 
her hana-i bir köteainde bir meıhur amatör tenis
ciye &kla hayale aığmaz derecede kirlı bir teklif 
yapan adam. O'Brien boks müsabakaları llemin
den yükselmiştir. Ama tenise \re tenis yüzünden 
kaz&nıla.bilecek milyonlara and içmiıtir. 

* 
Organizatör spor satıcıııdır. Çok kere ciddi ol· 

mayan ve kendiıine güvenilmeyen bir tiptir. Bu 
zararlı fakat lüzmnlu bir varlıktır. Amerikan spo
ru gibi iri kıyım ve hovardacaaına bir it bürokrası 
altında mahvolurdu. Bu spor bumu adam &kıllı 
koku alan adamlara, mümkünü sezebilen adamla
ra, varını yoğunu, her teYi oyuna yatırabilecek a· 
damlara ve bu adamların teıebbüa kudretlerine 
ihtiyacı vardır. Organizatör prenaip bakunmdan 
biru ıaklabandır. Şüpheaiz. Fakat aattığınm da 
nihayet nonnal ve gündelik bir mal olmadığmı u
nutmamak lazım. 

Fevkalade, hiç olmamı~, biricik, büyÜk maçı 
ıatıyo. 

(Sonu var) 

Korsika Haydudları 

Porto. Veççio'dan çıkıp şimali gar
biye, adanın iç taraflarına doğru gidi
lince arazinin oldukça çabuk yükseldi-
ği görülür, ve, büyük kaya parçaları· 
nm tıkayıp derelerin kestiği eğri büğ
rü keçi yollarında üç saat kadar yürü· 
nünce pek geniş bir maki'nin sınırına 
varılır. Maki korsikalı çobanların ve 
adaletle arası açılmış olan herkesin 
vatamrdır. Şunu bilmek gerektir ki 

Yazan: Proıper M eri.mee 
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fi_deler, bir k;ç ıene içinde, yedi &e· 
kız k.adern yükselir. İftC bu fundalığa 
Korsıkada maki denilir. :Maki, tanrı· 
mn istediği gibi biribirine girift ~~
muş çeşid çefid ağaçlardan teşekkul 
eder. Makide ancak el baltası ile ça· 

~-ışan adam kendine yol açabilir. Ve 
oyle sık dallı makiler vardır ki bunla· 
ra yaban mandaları bile giremez. 

Ben Korsikada iken Mateo Falko· 
ne'nin evi makiden yarım mil uzakta 
idi. Mateo, bu memlekete göre olduk· 
ça zengindi, ve aslller gibi, yani hiç 
bir İli görmeden, bir nevi Ledevi olan 
çobanların dağlarda, şurada burada 
otlattıkları sürülerinin geliri ile ya
şardı. Hikaye edeceğim hadiseden iki 
sene sonra gördüğümde o bana niha
yet elli yaşında bir adam hissini ver
di. Ufarak, fakat sağlam yapılı, kıvır
cık ve kap kara saçlı, koç burunlu, in· 
ce dudaklı, büyük ve parlak gözlü ve 
çizme tersi renkli bir erkek tasavvur 
ediniz. Tüfekle atıcılıktaki mahareti, 

rülliyor, bir dakika vakıt geçiriliyor, 
ve o zaA~an, Mateo, sim siyah karan
lıkta, kagıdı dörtte üç deliyordu. 

Bu yüksek liyakati dolayısiyle Ma
teo Falkone büyük bir şöhret kazan
mı!tı. Onun tehlikeli bir düşman ol
dugu kadar iyi bir dost da olduğunu 
söylerler idi: esasen herkesin hizme-
tine koşan ve yoksulları koruyan Ma· 
teo .Falkone, bütün tamdıklariyle hoş 
geçınerek Porta - Veççio semtinde 0 • 

tururdu. Fakat rivayet ederlerdi ki 
Mate.~, .. karısını almış olduğu Korte'
de doğuşte olduğu kadar sevi,te de 
tehlikeli saydan bir rakibten görül
~emiş ?i: surette kurtulmuştu: bu ra
kıb, evının penceresi kenarına astığı 

teo'nun oğlu henüz on y-a~ında idi, 
fakat çok istidadlı görünüyordu. 

Bir son bahar gilnU, Mateo, karısı 
ile birlikte sabahleyin erkenden çxkxp 
makinin bir tarafında yayılan bir sürü· 
sünü görmeğe gitti. Küçük Fortunato 
da ona refakat etmek istedi fakat gi· 
dilecek yer epey' uzaktı; b~ndan baş· 
ka birinin kalarak evi beklemesi de 
lazımdı. 

Mateo bir kaç saattanberi evde de
ğildi ve küçük Fortunato, ıakin, gü
n.eşleyip mavi dağları seyrederek ge
lecek pazar şehre ineceğini ve orada 
amcası onbaşı'nın evinde yemek yiye
ceğini düşünüp dururken bir tüfek se
si işiterek dalğmlığmdan ayıldı. Kalk
tı ve gürültünün geldiği ova tarafına 
döndü. Silah ıeıleri ara aıra, fakat 
gittikçe yaklafarak, devam ediyordu. 
Nihayet, ovadan Mateonun evine çı· 
kan dar yoldan, başında dağhlarm 
giydikleri sivri külah, sakalları karma 
karıpk, üstü başı yırtık bir adam gö
ründü: tüfeğine dayanarak zorla vü
cudunu sürüyordu; kalçasına bir kur
şun yemişti. 

korsikalı reçber, tarlasını gübrelemek 
zahmetine katlanmamak için ormanın 

bir kısmını ateşler: alevler lüzumu o
landan fazla bir sahayı yakarsa ona ne: 

olan olmuştur, fakat üzerinde ağaçla
rın külleri ile kuvvetlenen bu toprak· 

lara ekilecek tohum bereketli mahsul 
verecektir. Başaklar kaldırılınca -
zira ekinin samanını kim toplayacak 
ki - yanmayıp toprakta kalmış olan 
kökler. ertesi baharda filizlenir, ve sık 

Şayet bir adam öldUrdünUzse heme~ 
P.ort~ • Veççio makisine gidiniz: iyı 
bır tufek, bir rnikdar barut ve kurşu· 
nunuz da varsa, orada, emniyet içinde 
Y~,arsınız. Bir de kukuleteli boz renk 
bır ka ' · c putu da unutmayınız: bu sız 
hem yat k t" .. .. a , hem de yorgan hizmc 1 

gorur. Çobanlar size süt peynir ve 
kestane verirler. Ne adAJ~tten, ne de 

r~metlinin ailesinden korkunuz ola· 
bılır, malzeme tcdar"k" · · ıııebre in· 
d · ~· . ı 1 ıçın ::ı 
ıgınız zaman ba,ka .... 

bunca mahir atıcıların mevcud oldu
ğu memleketinde bile harikulade ad
dolunuyordu. Mesela Mateo yaban 
ınandalarma karaca ıaçmasiyle kati
yen ateş etmezdi, onu, keyfine göre, 
ya omuzundan, ya beyninden bir kur
şunda yere sererdi. Geceleyin, sirnhını 
gündüz imişcesine kolaylıkla kutıanır 
dı. Mateonun atıcılığına dair bana öy· 
le bir vaka nakletmişlerdi ki Korsika
ya gitmemiş olanlar için bu inanxlmaz 
bir şeydir: seksen adım ileriye, tabak 
bUyilklilğünde beyaz bir kağıdm ar
kasına yanar bir mum konuluyordu. 
Mateo ışığı nışanlıyor, mum söndü· 

b~r aynaya bakarak tıraş olurken bey· 
nınden yidiği kurşun Mateo'ya atfo-
lunmuştu. Hadise ört bas edildikten 
sonra Mateo evlenmişti. Karısı Giuze-
pa dünyaya sxra ile Uç kız çoctık geti· 
rerek Mateo'yu kudurtmuştu. Ve ni· 
hayet, doğan oğlan çocuğa da Fortu-
nato adı verilıoişti. Fortunato ailenin 
ümidi, aile isminin varisi idi. Kızlar 
iyi evlenmişlerdi: babaları, icab etti
ği zaman, daınadlarının hançerlerine 
ve karabinalarına güvenebilirdi. Ma-

• 

Bu adam, barut almak üzere, daha 
geceden, şehre giderken yolda, Korsi
ka avcı neferlerinin pususuna düşmüş 
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Birkaç kilometre için mi? 
Otomobille aaatte 433 kilomet· 

re! ... Niçin? Topraktan ayrılmadan1 
topraia •İd olduğunu unutmada.ıı 
kanadlanmı§casına, kuş gibi mesa
feleri hiçe aaymanın zevkine erigme 
lçiıı mi? Yahud bir rekordmen, bj 
f&l'Dpiyon olmak, ''bu adamı görü 
yar muıunuz, otomobili ile saatt 
t.ın 433 kilometr• sürat temin •t 
mittir!,, dedirtmek, gö:ıılerde b 
hayranhiın ifad ini görüp düny 
nm en hıalı adamı olmak gururun 
tatmak için mi 1 

Belki bira• bunlar içirı, fakat da 
ha çok otomobilin, bu hariluılid 

nakil vaııtaımın bir parça de.ha t 
rakki etmeai içiıı •.. 

K•raçiola'nm 433 kilometre!' 
rakorunu kırmak iatiyen Rozmey.ır 
biUyoru• ki, reçen hafta parçalanrp 
öldil. Rozmeyer ıürat aarhoıluiunu 
değil, otômobll leknilinin kurbllDı 
dır. 

Otomobilde henüz yetitilmem· 
aUratler t•mlnine muvaffak olan ı' 
Malkolttı kınn)>beh "YarıtÇı olma 
aaydı otomobil bu gün yirmi sene 
velkl halinde olurdu, " diyordu. 

Mesele dikkate liyıktır: Büy 
harbdan evel, 18 beygir kuvvetind 
motörlü otomobiller, piat üuriııd 
nihayet 40 kilonıetre yapablllrlar 
buna herkea hay1"et ediyordu. B 
gün yedl beygirJik bir nıotörle 32 
buçuk kilometre yapıla.bilınlttlr. Sa 
atte 327 buçuk kilometre ıUratbı a 

melt layduı ne olabileceği akla g 
lir. Bu fayd&yı ancak yarış otomobi 

il örnek tutularak turizm olomob • 

linde tahakkuk ettirilen terak:kller 

de görmek lbmıdır. Meaell vakti 
le, frenler yalnız arka tekerlelderıd 
iken 60 kilometre hızla giden bir 

tomobili tevkif etmek için 30 metr 
evel fren yapmak lazım gelir • 

Bu gün bu meıafe 9 metreye indiril 

mi§tir. 
Bil' misal daha : Cene harbdaıı e 

vat 460 kilometrede yıpranan ol 
bl()bil laıtikleri day&nıkh aayd 

ken, timdi, 65.000 kilometrolik ;yol 

culuia tahammül eden Ilıtikle . 
imal edilebilmiıtir. 

Yarıtçılar, demek oluyor ki, oto

mobil endüstrisinin bü~ te<:riib 
lerini yapan fedaileridir. tlim v 

teknik bu gibi fedakarlıklarla iter 
liyor. Yalnı• aükiin ve saadetimiz 
değil, hatti zevkferinıizi 

borçlu olduğumuzu zaman zam 
hatırlamabyızı Bir motörün daha a:ıı 
yağ ve benzin sarEetmesi, bir teker.. 
lek lastiğinin biraz daha dayanması, 
sürat deiittjrme çarklarının biraııı 

daha sessiz alınası için bir gencin 
ha.yatını hakir görmesi, kanmı dök • 
nıesi, hatta canını vermesi lazım ge
liyor. - N. Baydar 

Tarih, dil, coğrafya fakülte· 
sinin tetkik seyahati 

Tarih, dil, coğrafya fakültesi talebe
sinden 21 kişilik bir grup profesör B. 
Lui ve doçentlerden BB. Niyazi ve Ce
malin idaresinde olmak üzere sömestr 
tatilinden faydalanarak yurd içinde 
bir tetkik gezisine çıkacaklardır. Ka
file salı günü fehrimizden hareket ede
cek ve Malatya, Maraf, Anteb, Kilis. 
Dörtyol, Payas, Silifke, Mersin, Ada· 

na, ve Kayseriye gidecek, Toroslara da 
çıkacaklardır. Seyahat 14 gün devam 

edecek ve talebe bu yolculuk sırasında 
coğrafi tetkikler yapacaktır. 

olan bir haydud'du ki kendini şiddetle 
müdafaadan sonra ricat yolunu temi
ne muvaffak olmuştu; kayadan kaya
ya fırlayıp ateş etmesine rağmen ken
disi ile askerler arasında mesafeyi u
zatamamıştı, ve aldığı yara ise onu ar
tık makiye erişemiyecek hale getir
mişti. 

Fortunatoya yaklaşarak sordu: 

- Sen Mateo Falkone'nin oğlusun, 
değil mi? 

- Evet. 

-:- Ben de 'Giyanetto Sampiyero'• 
yum. Askerler tarafından takib olunu
yorum. Beni sakla, zira daha ileri gi
demiyeceğiın. 

- İzni olmadan seni saklarsam ha· 
bam ne der? 

- İyi etmiş olduğunu söyler. 
- Acaba? 

- Haydi çabuk sakla beni. Geliyor· 
lar. 

- Babam gelsin de öyle. 

- Bekliyeyim mi? hay allah oeıanı 
versin 1 beş dakika sonra neferler bu· 
raya gelmiş olacaklar. Haydi beni 
sakla, yoksa seni öldürürüm. 

(Sonu var) 
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Adanada yaı sebze ihracatı yeni 
bir gelir kaynağı olabilir 

Bütün yaz sebzelerini h&l& 
portakalla kirazı yan 

aofraaında 

yana iki 
bulunduran· Adanah 

daldan .kopanr 

ULUS 

Bir baba oğul 
kavgasında 
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Sovyet Rusya ve İtalyada 
avukatlar1n vaziyeti 

AdaM, (Husud Mub~irimizdm)~------------------------------.~ 
- Şimi yurdun bir çok yerlerinde 1 1 

İhtiyar 
dayak~an öldü 

İtalyada barolar •er ü~ ayda bir 
ücret f arifesi tanzim eder 

halk yaz sebzelerine hasret çeker- G b d sancak e to·· ren·, 
ken, Adanalılar son turfandaların e ze e verm 
pahalılığından şikayetçi 1 Bunlar ne-
lerdir ? Diye soracaksınız 1 Hatırını
za hangi sebze gelirse onlar 1 

Patlıcan, domates, büber, bamya •.• 
Sebze denilen ne varsa ... 

Batı Anadolu şehirlileri, daha bu 1 
sebzelere teşrinievveldc veda etmiş- ı 
ken, ccnub Anadolu halkının sofra
amda patlıcan karnı yarığı, domates 
dolması, domates salatası, etli taze 
bamya yemekleri eksik olmadı. Daha 
yeni yeni, son hafta içinde, domates 
ve patlıcan, sebze halinden lokanta 
vitrinlerine geçti. Fakat bu sebzele
rin saltanatı bir ik i haftaya kadar gö
çecek 1 Çünkü bugün\erde yeni sene 
patlıcanı, yeni sene domatesi bahçe. 
!erden sebze haline inmek üzeredir. 

Biz burada portakal ile kirazı ayni 
tabakta değil, yan yana dallarında 
gördüğümüz için buna şaşmıyoruz. 

Görülüyor ki Adananın, pamuğu, 
pirinci, hububatı kadar daha bir çok 
kazanç kaynakları da vardır. Katiyet
le söylenebilir ki, ehcmiyct verildiği 
takdirde, turfandacılık, Adanaya pa
muktan alınana yakın bir kazanç te
min edebilir. 

Bilhassa prasanın kilosunun 30 ku
ruşa satıldığı yurdun bir çok köşele
rine Çukurovadan yapılacak sebze ih
racatı, ne büyük gelirler temin ede
bilir. 

Böyle açık bir kazanç kapısı oldu
ğu halde, esefle söylemeli ki Adana 
ve havalisinde sebze ihracatçılığiyle 

meşgul olan tek bir kişi yoktur. 
Sebze ihracatçılığı büyük serma

yeye, bu işte tecrübeye ve bilgiye m~
tevakkif olmakla beraber, her şeyın 
bol olduğu Çukurovada, müteaddid 
geniş sermayeler de bulmak güç de. 
ğildir. İzmit geceleri Çukurovada sebzecilik, denebilir ki 
yalnız Adanaya inhisar etmiştir. A
dananın bir çok kazalarında tek seb
ze bahçesi yoktur. Bu kasabaların 
sebze ihtiyacını hep Adana temin e
der. Fakat bu şüphesiz ki esaslı bir 
ihracat hareketi değildir. - Nihad 
Tangüner. 

Kahve, . konser. 
tiyatrolar<faki 

ve 
ay at 

Deniz 
konserler 

komutan/ğındaki 

çok cazip oluyor 

Gebze a
layına san
cak verme 
töreni çok 
heyecanlı ol
muf, törende 
Orgener a l 
Fahrettin Al
tay, d i i er 
generall e r 
... _ ·----·-
tisi hazır bu
lumnU§tu r • 
Yukarda k i 
resimler tÖ• 
rene aid iki 
intibaı gös
termektedir. ........................ 

Zonguldaklı 

köylülerle 
yapllan toplanll 

/ Zonguldak, 5 (A.A.) - Umumi mec
Us valinin bir nutkuyla açıldı. Bir yıl 
içinde başarılan işlerin zengin blan
çoıunu ihtiva eden izahname alkış

larla karşılandı. Meclis salonunu, 
Halkevi tarafından çağırılan 200 köy
lü misafirle idare tefleri, memleket 
ileri gelenleri ve büyük bir halk küt
lesi çerçiveliyordu. Meclis üyesind~n 
Halkevi başkanı Akın Karauğuz ıç

ten sözlerle şehirliler arasında ve 
cumhuriyet valisinin karşısında yer 
alan köylü kardeşleri me~lis . adı.o~ 
selamladı. Köylüler kendı ışlerını 

görmek için seçtikleri vilayet me~l!: 
sinin verdiği kararların, kabul ettıgı 
büdçe ve programların nasıl tatbik 
edildiğini, ne gibi . işle~ .ve ~~erler 
vücude getirildiğinı, valının dılınden 
dinlediler. Atatürk'e ve büyüklerimi
ze meclis ve vilayet halkının saygı 
ve minnetlerinin sunulması alkışlarla 
kabul edildi. 

İzmit, (Hususi Muhabirimizden) 
- Eğer arada sırada gözleri ve gö
nülleri nurlandıran bir iki hadise de 
olmasa İzmit gecelerine sönük ve ha
reketsiz diyebiliriz. İzmitli her gece 
kendi kendine şu ıuali sorar : 

- Gene nereye gitmeli ?.. Düşü
nür : Sinemadaki Amerikan filimle
rinden bıkmıştır artık ... Kahveye git
mek ondan da usanmıftır. Ya komşu 
gezib ahbab dolaşıb tombala poker oy
namak, yahud da uykuya dalmaktan 
·başka çaresi yoktur. 

Gaziantep 
aiti ayhk 

İzmitin gece hayatında hadise olan 
şey : Balodur, lfonserdir, tiyatrodur .. 
Hele deniz komutanlığının her salı 
akşamı verdiği konser, en yaslı gö
nüllere renk, ışık ve sevinç verir. 

Deniz komutanlığının, şatoları an. 
dıran muhtefem yapısından içeriye 
dalıyoruz. Bizi, gözleri ve gönülleri 
ışıklı Bahriyeliler karşılıyor. 

Büyük salona giriyoruz. İzmitin 
güzideleri burada toplanmış. Vali, 
Amirallar, komutanlar, direktörler ve 
seçilmiş bir kalabalık. Sıcak bir aile 
muhiti .... 

-5-

Kastamonu, (Hususi muhabirimiz
den) - Şehrimize bağlı Küre kaza
sında bir aile faciası olmuştur. Cemil 
adında bir adam bir buğday bölme 
meselesi yüzünden babası 65 yaşında 
Ali ile kavga etmiştir. Biraz sonra 
kavga kızışmış, kavgaya Cemilin ka
rısı Hasibe de iştirak ctmi,Ştir. Karı 
koca zavallı ihtiyarı sopa ile döve dö
ve öldürmek zannı ile yakalanmışlar 
ve adliyeye verilmişlerdir. 

Artık adliyedeki müdafaa, 23 teş-
rinievcl 1920 tarihli kararname ile 
(meslekleri ,kültürleri ve yahud şah
si vasıfları bu vazifeyi icraya müsa
id olan) her kes tarafından ifa edilen 

Bununla beraber Sovyetler memle
ketinde müdafaa, avukatlık sanatına 
müteferri bir vazife olarak tcUikki e
dilmiştir, esas vazife ise istişaredir. 
Millete haklarını öğretmeyi en başta 
bir vazife olarak telakki eden sovyet 
sumhuriyeti idarecileri memleketin 
her tarafında, her sahadaki ihtisas sa
hiblcrinden müteşekkil bürolar tesis 
ettiler (merkez bürosu; köy bürosu, 
fabrika bürosu), vazifesi olan avukat
lar bu büroyu teşkil etmek ve lüzum· 
lu isti~releri temin etmek için vazi
fe saatlerinde resmen devama mecbur· 
durlar. 

Turgutluda stadyom 
Turgutlu, (Hususi) - Şehrimizde, 

içinde bütün spor sahalarını ihtiva e
den modern bir stadyom yapılacaktır. 
Stadyomun planı hazırlanmıştır. 
Stadyom senelere taksim edilmek üze
re yapılacak ve gençliğin mühim bir 
ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

lzmitte spor. hareketleri 
İzmit, (Hususi) - Buhafta İzmit 

stadında çok heyecanlı spor hareket. 
leri oldu. Havanın da güzel olması, 
bir çok meraklıları sahaya toplamış
tı. Yavuz ve Akyeşil ikinci takımla
rı arasında yapılan ilk maçı 3 - 4 sayı 
ile Yavuz küçükleri kazandılar. 

İkinci maç günün en heyecanlı ve 
günlerdir alaka ile beklenen oyunu 
idi. Yavuz ve İdman yurdu birinci ta
kımları arasında oluyordu. Bu maçı 
hakim bir oyuhla Yavuz takımı 1-5 
sayı ile kazanmaya muvaffak oldu ve 
seyirciler tarafından uzun uzun da 
alkı~landı. 

lzmit Sıhat müdürü Adanaya 
sritti 

İzmit, (Hususi) - Kocaeli Sıhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürü B. Fu
ad Şahinler Adana mıntakası srhat 
müfettişliğine tayinolunarak yeni 
memuriyetine hareket etmiştit'. Dr. 
Fuad Şahinler, kalabalık bir arkadaş 
ve dost kafilesi tarafından uğurlan-
mıştır. 

Di], Tarih Fakültesi 
talebeleri Maraşta 

Maraş, ı (A.A.) - Ankara Dil, 
Tarih ve Coğrafya fakliltesi profesör, 
doçent ve talebelerinden mürekeb 50 
kişilik bir grup bu ·ayın onunda şeh
rimize gelerek iki gün kalacaklar ve 
tetkikat yapacaklardır. 

bir amme hizmeti halini aldı. Tanzim 
edilen listeler icra komitesi vasıta
siyle ilan edildi, ve bu listede kayıdlı 
olan her vatandaş, muayyen olan sa
atte vazifesi bapna geçti (devlet ida
releri bu vazife saatlerinde müstah
demlerine izin vermeğe mecburdur
lar). Müdafaayı yapan herkes bu zah
metini! mukabil (ayni bir amme hiz
meti gibi) mahkeme azasının aldığı 
tazminata müsavi bir ücrete istihkak 
ka"anır, yani bir iş gününün asgari üc
retini alırdı. Fakat hükümet böyle 
bir sistemin doğurduğu karışıklıkları 
derhal takdir etti, ve mesaı zamanının 
ancak serbest saatlerinde icra edilen 
bu vazifede elde edilmesi mümkün ol
mayan pratik bir tecrübenin ve naza
ri bilgııerin zaruretini kabul etti. Bu
nunla beraber memleketin iktisadi si
yaseti inkişaf ediyordu; bu sıra, N. 
E. P. (yeni iktisadi siyaset)in tesisi
ne ve patrimuan hukukunun kısmen 
ihyasına tekabiil eden 1922 senesi i
di. 

Yeni kanunu medeni ve yeni ecza 
kanunu (19l2 teşrinievel) tanzim edil
di, ve aynı senenin beş temmuzunda 
komünist partisinin şiddetli itirazı
na rağmen bir kararname ile avukat
lar topluluğu tekrar tesis edildi. 

O zamanda, icra komitesinin "Gou
bispolkom" nezareti altında teşkil e
dilen bu topluluk şüphesiz çok değiş
tirilmişti, fakat eski baroya imtisalen, 
azasının beşi komünist partisine men
sub olmak üzere dokuz azadan müte
şekkil Moskovada bir topluluk inzibat 
meclisi kuruldu: topluluk meclisi ba
ro heyeti tarafından intihab edilir ve 
mesleki inzibat kaidelujni idıum . ..cİ-

karar ~;rmek, müdafaa ve istişareye 
müteallik amme hizmetlerini temin 
etmek vazifesiyle mükellefti. 

Fakrühal ilmühaberi bulunmadığı 
hallerde istişare para iledir. İstişare 
ücreti icar mikdariylc mütenasiptir 
ki maliım olduğu üzere Rusyada icar 
ücreti akdi değildir, herkesin geliri 
ile mütenasip olarak tayin edilmiştir. 
Avukat, istişarl ücretlerinin yarısını 
kendisi alır ve diğer yarısını toplu
luk kasasına yatırır. Adliyedeki mü
dafaa, bizim garb usııllerinden hisse· 
dilecek kadar farklı değildir. Avukat 
salonun bir köşesinde ve müddei u
muminin tam karşısında kis·~esiz ola
rak müdafaa yapar, halbuki kadın ve
ya erkek olan zabıt katibi hakim lı:ür
süsünün altında bulunur, avukat iti
dalle ve adeta konuşur gibi söz söy
ler. Avukat tahkikatta hazır buluna-
maz, kanun bunu men etmiştir, fakat 
mahkemeye havale kararından sonra 
dosyayı tetkik edebilir. Hükümct ta• 
rafından bir sene müddetle tayin edi
len' bir hakim (belki bu hakim bir 
berber çırağı veya kalfasıdır) ve bir 
hafta müddetle bu amme vazifesini i
fa eden iki vatandaş azadan müteşek
kil halk mahkemesi huzurunda müda
faasını yapar; hukuki mcvadda iki 
bin rubleye kadar hüküm veren bu 
mahkeme cezai hususta idama karar 
verebilir. Fakat temyiz mahkemesine 
iki vatandaşın teşkil ettiği temyiz 
mahkemesine, hukuki bilgi itibariyle 
daha mütekamil bir hakim riyaset e-

Bu, idari ve inzibati bir muhtariyet- der. 
tir, fakat icra komitesinin bir (veto) Bununla beraber, cezai hadiseler 
su bu muhtariyeti hiçe indirmekte- rus avukatının mesleki faaliyetinin e· 
dir. İcra komitesi, kararında hiç bir sasını teşkil ederler: artık şahsi mül· 
esbabı mucibcye istinad etmeksizin kiyet yoktur ( toprak üzerinde on i
her hangi bir namzetin baroya kabu- ki senelik bir tasarruf hakkı köylüye 
lünü men edebilir, ve ya baronun her 
hangi bir azasını doğrudan doğruya 
barodan· ihraç edebilir. Bu vaziyet, 
rus avukatlarının başlarının üstüne a
sılan (Damoclcs)in korkunç kılıcına 
benzer, ve ~üphcsiz onların vazifcle
rindeki emniyet ve huzuru ihlal eder. 

halkevinde 
çahşmalar 

Bu kaydı ihtirazi istisna edilirse a
vukatlık mesleğinin Rusyadaki tatbik 
şekli Fransanınkine çok benzer, ve 
sovyet Rusyada icrayı adaletin mec
cani olduğunu zannetmek bir hata o

tanınmıştır ki doğrudan doğruya ve· 
raset tsrikiylc kabili intikaldir); mah· 
keme marifetiyle boşanma kaldırıl· 

mış.tır · (bir taraflı bir rıza ile nüfuı 
dairesinde on dakika içinde boşanıla
bilir ), her şey devlete aid olup ihtilaf 
mevzuubahs olmayınca artık taksim, 
satış ortadan kalkmıştır. 

Moskova avukatlar topluluğu mec· 
lisi azasından Dr. Riwlin'in de itiraf lur. 

Yalnız, millet mahkemesinden fak-
• rühal mazbatası almış olan kimseler 

tam bir muafiyetten istifade ederler. 

ettiği gibi rus avukatının mesut bir 

akibeti yoktur. Kendisini tardetmek 
salahiyetini haiz olan icra komitesine 
yaranmağa çalışacak olan rus avuka
tı, az çok fransız barosuna yaklaşan 
bir teşkilat içinde ,yalnız varlığını de
ğil ayni zamanda hikmeti vücudunu 
teşkil eden yegane' imtiyazını yani is· 
tiklalini kaybetmiştir. 

Fakat aile halinde çalışmakta olan 
ameleler, devlet müstahdemleri, zira
at işçileri kendi avukatlarına tarife~c 
göre ücret verirler; hatta maznun bır 
müdafi intihab etmediği zaman mah

keme tarafından resen tayin edildiği 
haİde dahi böyledir. 

Bu haller haricinde yapılacak mu
kaveleler için hudud yoktur, avukat 
münasip gördüğü mikdarı tayin et
mekte serbesttir. 

Tarifeye nazaran ücret, sırf hukuki 

Fakat bu sistem yarın zafa düştü
ğü takdirde rus avukatı kendisini 
garbtekilerine benzeyen şerait içinde 
bulacaktır; hukuk prensiplerinin ve Toplantı sonunda, köylüler, meclis 

üyeleri ve büyük bir davetli kütlesi 
memleket sinemasına gittiler. Burada 
Hava Kurumumuzun Z o n g u 1 da k 
şubesi büyük bir sine~a müsame~~si 
hazırlamıştı. Vali Halıd Aksoy koy
lülere hitab ederek değerli bir söylev 
verdi. Cumhuriyete ve Atatürk'e bağ
hlığnnızı ve minnetlerimizi belirtti. 
Vali ''çoban armağanı çam sakızı" 
sözleriyle Halkevinin hazırladığı şe

ker kutularının köylü misafirlere su
nulacağını söyledikten sonra : 

Konserleri kendimizden geçerek 
dinliyoruz. Garb musikisinin seçili 
parçaları hemen her İzmitlinin kulakl 
larında yer etmiş gibidir. Gene, öyle 
oluyor. Vağnerden, Bedhovenden, 
Bizcden, çcşid çeşid, parçalar ruhla. 
ra işliyor. Nağmeler müthiş bir alkış 
tufanına boğula boğula, kayboluyor. 
Orkestra şefi İhsan Onata bakıyo
rum. Sinirden bir heykel gibi, müzik 
dünyasına gark olmuf kendi alemin
de yaşıyor ... 

Halkevinden bir göriiniiş 

1 işlerde müddeabihin ~üzde beşine ka-
dardır. Cezai işlerde ıse beş rubleden 
50 Rubleye kadar tahavvül eder; mu
kavele serbest olduğu zaman ücreti 

cemiyetin hali hazır esaslarının yıkı

mından sonra ortaya çıkan ve eski mü
esseselerden tecerrüt etmiş bir vazi-

"Köylerinize döndüğünüz zaman 
köylü kardeşlerimizi toplayını~. B~
rada gördüklerinizi ve öğrendıklerı
nizi onlara bir bir anlatınız. Bu top
lantıları sık sık köy odalarında, köy 
meydanlarında tekrarlayınız." dedi. 

Vali, "köylü kardeşlerimize scl~m 
ve saygılarımızı götürünüz" sözlerıy
lc söylevini bitirdi. 

Misafirlere çay verildi. Zonguldak 
Hava Kurumunun zafer bayramı ve 
havacılık haftası ve Halkevinin köy 
gezileri intibalarını taşıyan ve hava 
faaliyetlerimize aid Genel merkez~c~n 
getirilen filimlcr gösterildi. İ~~ıla
brn havacılık ve köycülük idealını en 

İzmit gecel .. rinc ışık veren bir var
lıkta Ertuğrul Sadi Tek tiyatro gru
pudur. İzmit sah.nesinde Hamlet, Se
ldzinci, Nurbaba, ve saire gibi temsil
ler muvaffakiyetle veriliyor. İzmitli, 
müziği, tiyatroyu, sinemayı çok s~
ven, nezih toplantılara can atan hır 
varlıktır.- Cevdet Baykal 

canlı ve verimli gösterilerle yaşatan 
bugünün derin heyecanı içinde mü
samere sona erdi. 

Köylüler Halkcvi tarafından misa
fir edilmektedir. Hava kurumunun 
müsameresi bir hafta devam edecek
tir. Geliri kurum menfaatinedir. 

Gaziantep, (Hususi Muhabirimiz
den) - Halkevimizin çalışmalarını 

tebarüz ettiren altı aylık bir rapor 
hazırlanmıştır. Raporun hulasasma 
göre, altı ay içinde 13 temsil, 8 kon. 
ser, 30 söylev, iki balo, bir garden. 
parti, üç müsamere, iki şölen, 138 mü
zik, türkçe okuma yazma, spor ders
leri vermiştir. Bayramlar, idare heye
ti ve komiteler içtimaı da dahil ol
mak üzere yapılan 286 toplantı müna
sebetiyle (131.536) vatandaş evimizin 
çatısı altında toplanmıştır. 

Sosyal yardım şubesi doktorları 

yüzlerce şehirli ve köylü hastayı pa
rasız tedavi etmişlerdir. Bu şube yük
sek ve orta tahsil gençlerinden yar
dıma muhtaç on beş talebeye nakdi 
yardımlarda bulunmuş, bir emekli 
bayan öğretmenin dört aylık iaşesini 
sağlamıştır. 

Kitabsarayımızın 3000 cilde yakın 
kitabı vardır. Ayrıca belli başlı gaze
te ve mecmualara da abonedir. Altı 

ay içinde kitabsarayımızdan 6300 va
tandaş istifade etmiştir. 

• 

Yayın kolu muhtelif mevzularda 
verdiği konferanslardan başka bütün 
yaz devamınca şehrin en işlek mahal. 
line koyduğu hoperlörle müzik, ajans 
ve yerli havadis neşriyatı yapmıştır. 

Halkevimiz eser neşretmek husu
sunda kazandığı muvaffakiyetini mu
hafaza etmektedir. Son altı ayda neş
redilen üç eserle yayın sayımız 
yirmiyi bulmuştur. Bunlar tarihe, di
le, Ayntepli şairlerin eserlerine ve 
Halkevinde verilen mühim konfe
ranslara aid yüzlerce sayfalı kitablar
dır. Gaziayntcp Halkcvi broşörü adı
nı taşıyan ve şehrimizin tarihi, coğ
rafi, iktisadi fikri ve kültürel duru
munu bir arada toplayan dört yüz 
büyük sayfalık eser, Halkevleri ya
yınlarının başında gelir. Yirmi eser. 
den sekizi ya doğrudan doğruya veya 
bilvasıta saylavımız B. Asım Aksoy'
un kaleminden çıkmıştır. 

Köycülük şubesi köy kalkınma işin
de hük<lmetle el ele çalışmaktadır. 
Yaptığı müteaddid gezilerde yüzler
-ce hasta köylüyü muayene ettirmiş, 

vekalet yüz rubleye ve daha fazlasına yettc yeniden kurulan rus barosunun 
çıkabilir. teşkilatı bu bakımdan hususi bir ma· 

Fakat ücretlerin tevhit (unifie) e- hiyet arzedcr. 
dildiği ve mülkiyetin kollektif bir 
kıymete müstenid bulunduğu bir 

1
. TALYA 

memlekette bu paraların hepsinin bir 
şahsın kesesine girdiğini zannetmeyi
niz. Cezai işlerde alınan vekalet üc
retlerinin hemen hepsi, ve hukuki iş

lerde ise muayyen bir hisse, avukat
lar topluluğunun kasasına girer, ve 
her ay resen yapılan müdafaa ve isti
şarelerin gelirleri aralarında mütena
sibcn taksim edilir (1925 tarihli karar
name). 

insan sağlığına, nebati hastalıklara 

ve bunlarla mücadeleye aid söylevler 
vermiştir. 

Halkcvimiz içinde heykel, kabart
ma taşlar gibi kıymetli eski eserleri 
de toplanan bir müzesi, Ayntebin yer
li mahsulat ve mamCilatını teşhir eden 
daimi bir sergisi v~rdır. 

İtalyada hadiseler aynen böyle ol
mamıştır, çünkü evela, hukuk pren
sipleri orada değiştirilmemiştir, sani
yen, inkılab 1874 teşkiHit kanununun 
ananevi kaidelerini değiştirmiyerek 

mevzii bir mahiyette kalmı~tır. 

1926 inkılabçıları muzaaf bir mese
lenin halli ile karşılaştılar: avukatlar 
topluluğun maruz kaldığı maddi buh
ranı bertaraf edebilecek teknik mahi· 
yctteki mesele; bu teşekkülü sendika 
teşkilatına ve yeni rejimin devletçi e
sasına tatbik edebilecek siyasi mahi
yetteki mesele. 

(Sonu var) 
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Kaledibi cinayetinin müthjs Katil tafsı lôtı 
• 

Ayşe ile Ali 
• 

anlatıyorlar IBizim 
Ayşe ile Ali bir olup Kezbanı 
nasıl boğdular, parçaladılar? 

Ayıe Allyl 

sevdlll ııın 

Keıbanı öldOrmiiı 

Ali de Keıbanın 
ihanetini gördüğü 
i~in onu öldürmüı 

• • • 
sıstemımız 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
yükselmiştir. 

Cumhuriyet devrinde çıkarılan 
Ergani, Sıvas - Erzurum dahili istik
raz tahvilleri de kanuni kıymetleri 
ile, tayin edilen müddetlerden daha 
evel, milli tasarruflarla tamamen ka
patılmıştır. Bunlar, daima ihraç kıy· 
metlerinden bir iki puvan yüksek 
kalmak suretiyle, kıymetlerini muha
faza eylemektedir. 

.Katiller nası 1 yakalandı? Cinayet 
nasıl bulundu~ 

Ge!jen perşembe günü öğleye doğru, Ali uyuyordu. Odanın dekoru çok ba
Demir fırka (eski Atpazarı) polis sitti: yerde bir yatak, köşede bir man
merkezi baş komiseri B. Halid Yenel- gal, bir sandık, kapının arkasında iki 
in odasına, yirmi beş yaşlarında kadar boş rakı şişesi, iki eski sandalya, bir 
bir adam giriyor. ufak masa, kapının önünde bir keçe 
"- Dört günden beri karım Kezba- serili idi. Odanın ağır ve bunaltıcı bir 

nı kaybettim. Her tarafı soruşturdum, havası vardı, fakat bütün bunlara rağ
bulamadım. Öldürülmesinden korku- men burada bir cinayetin işlendiğini , 

d. r ve bir insan hayatına nihayet verildi-yorum,. ıyo. 

Bu adam, hisaraltı, Yanıklar soka- ğini anlatan hiç bir delil yoktu. 
ğmda 11 numaralı evde oturan, Kes- Zabıta memurları içeri girdikten ya
kinin Avşar köyünden İbrahim oğlu rım saat kadar sonra Ayşe geldi. İçe
Alidir. Kendisi seyyar elektrikçi ol- ride, Aliden başkasını ve bilhassa po
duğunu söylemektedir. lisleri görünce rengi hafifçe sarardı, 

. . Dün bir arkadaşımız, Kezbanı öldü
ren Ali ve Ayşe ile konuşmuŞtur: 

"Vakit geçti ve Adliyenin koridor
ları bomboştu. Meşhud suçlar müddei 
umumiliğinin kapısının önünde Ali 
ve Ayşeyi gördüm. Hiç bir anormal 
halleri yoktu. Arasıra, biribirlerine 
bir şeyler söylüyorlardı. Ays.e, daha 
kederli ve endişeli idi. Yanına\•aklaş
tım ve sordum: 
"- Kezbanı kim öldürdü? 
Başını kaldırdı ve Aliyi gösterdi: 
"- O öldürdü. Boğdu ... 
"- Sen ne yaptın?. 
Tabii bir tavırla ve hafif bir sesle 

cevab verdi: 
"-İpi ben çektim! Sonra gömül

mesine yardım ettim. 
"-Bu işi neden yaptın? 

Alinin elleri kelepçeli idi. Üç sene
lik metresini neden öldürdüğü suali
me evveli cevab vermedi. Dalgın dal
gın düşünüyordu. 

Aynı feyi ikinci defa sordum. 
Benim kim olduğumu sordu, sonra 

bir an dü§.ündü: 

Polis, derhal tahkikata başlıyor; A- fakat hiç bir şey söylemedi, bir kö1e
linin kaybolduğnnu söylediği karısı ye çekildi. 
Kezban, diğer adiyle Kezik, evlerde P.olis, Kezbanm aşıkı ile, Kezbanın 
hizmetçilik yapan lir kadındır. Ça- rakibi olan kadının her hareketini, 
hştığı yerler ve ortadan yok olduğu büyük bir dikkatle kontrol ediyordu. 
30 sonkanun pazar gününe kadar olan Odada hiç bir ses yoktu ve herkes su-

Kaledibi cinayetinin failleri olan 
Ali ile Sungurlulu Ayıenin 

başka bir reıimleri 

. "- Ali~i seviyordum. O üç sene
h~, ben bır buçuk senelik metresiyim. 
Bız Kezbanla önceleri arkadaştık. 
Sonra Ali beni baştan çıkardı. Bana: 
"Ben Kezbanı öldürürsem bana yar
dım eder misin?., diye sordu. Hiç dü
şünmeden "Pek ala, yaparız., dedim. 
P~z~r gecesi, herkesin eli ayağı çe
kıldıkten sonra yavaşça Alinin evine 
geldim. Ali, kapıyı açık bırakmıştı. 
İçeri girdim. Kezban uyuyordu. Ali 
benim geldiğimi görünce yavaşça 
kalktı. Yastığın altına sakladığı e
lektrik telini çıkardı. Birden bire 
Kezbann üstüne atıldı. O uykuda idi. 
Boğazını sıkmaya başladı. Hemen te
li uzattım. Ucunda ilmik hazırdı boy
nuna geçirdi ve bir ayağını göğsüne 
dayayarak sıktı. Bir hırıltı duydum.O 
kadar ... Sonra baı\a döndü. Bilmem ne
den gülmeye başlamıştı. 

"- Kimseye söylemediğimi sana 
söyliyeyim, dedi. Bana hiyanet etti 
de ondan öldürdüm. İstersen git, be
lediyeye sor: Nikah kağıdımız askıda
dır. Haftaya evleniyorduk. Benden 
evel bir sevdiği varmış. Bir gün gel
dim, bir de baktım ki evde yok. Er
tesi günü nerede olduğunu sordum. 
"Sen bana karışamazsın, dilediğim ye
re giderim l" dedi. Bu laf, pek gücü
me gitti. Sonra barıştık. Elimden bir 
İJ çıkmadan dört gün önce gene huy
suzlandı: 

"-Yapma, sana da yazık olur, bana 
da 1" dedim. 

Bu arada Ayşeye de gönül kaptır
mıııtım. O, aramızdaki gcçimsiı;liği 

biliyordu. Bana geçen çarşamba gü
nü, "bu kadından ne zaman kurtula
caksın? O ba_şkasını seviyor. Seni iste· 
mi yor I" dedi. 

Bu istikrazların derhal kapatıl
ması, kıymetlerini muhafaza etmesi 
gayet tabiidir. Çünkü, cumhuriyet 
maliyesi hesablı ve temkinli hareketi 
esaslı bir prensip olarak tanımakta ve 
bu prensipi bozacak şeylerden daima 
uzak kalmaktadır. Aktedilen istikraz· 
lar, müsmir işlere ( demiryol inşası 
gibi) tahsis edilmiş, borç servisi za· 
manında ve muntazaman yapılmış, 
imparatorluk devri maliyesinde gö
rülen hatalardan cumhuriyet devrin
de sakınılmıştır. İşte bundan dolayı
dır ki, bugün devlet tahvilleri; millt 
tasarruf için en emin, en karlı, en sağ
lam bir gelir vasıtası olmuştur. 

Dahili istikrazlara karşı gösteri
len geniş alaka, milletin cumh.uriyet 
maliyesine karşı beslediği büyük iti
madın bir ifadesidir. Cumhuriyet ma
liyesinin borç sistemindeki prensip
lerini muhafazada göstermekte oldu· 
ğu dikkat ve hassasiyet bu itimadın 
bir kat daha kuvvetlenmesine yaraya-

hayatı tesbit edilmeye çalışılıyor. suyordu. Polis, Aliye yeni hiç bir şey 

B · k ·· d ·· uu··m. sormuyordu; o, ve metresinin üstüne 
ır or ll1:1 • d·-· ·k· · ·· 1 · b 
P 1

. ·dd k 
1 

.. "k 

1 
sev ıgı ı mcı metres, on erme akı-

o ıs, cı en ço esrar ı gozu en 1 d B · .. · · 
b. h"d' .1 k k d ç·· k"' yor ar ı.. ıraz onlerınde olan bır 
ır a ıse ı e arşı arşıya ır. un u d ~ H k . 

Al . · d h hk'k ·ık fh d san ıga... al arasında bır kan tut-mm, a a ta ı atın ı sa asın a . . . 
b. 1 b' d'l . t' K b ma telakkısı vardır. Katıl, mıknatıs-
ır ya anı tes ıt e ı mış ır: ez an, . . . 

Al . · k d -·ı t 'd' Al' b tan ayrılamayan demır parçası gıbı, 

lığı, Ayşenin tahrikinden başka bir 
de para meselesi vardır. Çünkü Kez
ban pazar günü öldürülmüş ve pazar
tesi günü iki suç ortağı, üç beşi bir 
yerde ve dört altını bankaya gidip 
bozdurmuşlardır. Bunlar, hizmetçilik 
yapan Kezbanın, senelerden beri bi
riktirdiği paralardır ve Ali, metresi
nin parası oldugunu da biliyormuş . 

O akşam rakı içmiştim. Eve geldim. 
Kezbanla evvela bir ağız kavgası yap
tık. 

caktır. * "' 
mm a ısı egı , me resı ır. ı u 
· t' ·· 1 · h d' kurbanının yanından kolayca uzakla-

vazıye ı şoy e ıza e ıyor: . 
"-Sonra? Mezbaha 

. . 
resmının .. _ Belediyede askunız yapıldı. şamaz; şaşırır v.e ne kadar ze~ı olu~s~ 

Haftaya nikah olacaktık.,, olsun kafasını ışleteme~ v~ ıra.d~smı 
Evvela Kezbanı, bir yabancı elin öl- kaybeder: Ayşe ve Alı gozlerı~.ı b~ 

d .. d" - ·· 'h · ı· ü · d d 1 sandıktan ayıramıyorlardı. Tecrubelı ur ugu ı tırna ı zerın e uru u- . . . . .. . 
Ç .. k"' k h b Al' · ve bılgılı polıs, odanın koşesmden bu yor. un u va ayı a er veren mm ~ ~ . . . 

k · · . . sandıga dogru ılerledı. Onu açmak ı-

* • * 
Katillerin kırk sekiz saat gibi !jOk 

kısa bir zaman içinde yakalanmasını 
temin eden ve cumhuriyetin şaşmaz 
ve seri adaletini, şahıslarında muvaf
fakiyetle temsil eden zabıtamızı ha
raretle tcbriki vazife sayarız . 

"- Sonra Ayşenin bana söyledikle
ri aklıma geldi. Kezbanı öldürmek ka
famın içinde dolaşıp duruyordu. Ni
hayet olanlar oldu .. ,, 

yeni tahsil şekli 
İstanbul, S (Telefonla) - Mezba· 

ha resminin hayvan başına alınmas1n• 
dan vaz geçilerek kilo üzerinden a· 
Jınmasına karar verilmiştir. Mezbaha 
idaresi bu yeni şeklin tatbik tarzı 
ve hesabi.arı hakkındaki hazırlıkları. 
nr bitirmiş, projeyi belediye reisliği· 
ne vermiştir. Proje gelecek hafta te• 
hir meclisinde görüşülecek, marttan 

·itibaren de tatbiki için hazırlıklara 
geçilecektir. 

endısıdır, ve Kezban bır hafta sonra . 
1
. . k ğ .... d"' 

k . . . çın e ını apa ına gotur u. 
arısı olacaktır. Bu ıkı hadıse varken y .. 1 · 1 A d h 1 

k . . . ere çome mış o an yşe en ırı -
atıl olarak ılk hatıra Alı nasıl gele- be h f'f b' b' d' "- Öldü 1 dedi.,. 

Tekrar sordum: 

Ali evveli fotoğrafının çekilmesini 
istememişti. Sonra bunu kendi arzu
ladı: 

b
.
1
. , tıya nzer a ı ır ses, ır en ışe ve 

l ır. b • d ld 
Fak 1. b ah' • .. .. - ıstıra sesı uyu u. at po ıs, u z ırı goruşe rag- . _ ~ . 

k d
. . h' h' . d Polıs sandıgın kapagını sert bır ha-

ıpen ve en ısıne ıç ıssettırme en İ . . 
tahk'k Al'd b 1 t Al' b' reketle açtı, hayret 1 çı eskı kadın 

ı ata ı en aş amış ır. ı ır . . . 
aabıkahdır. Bundan evel soygunculuk çamaşırı.arı,. tabak ve saıre dolu ıdı. 

Ba~:komiser . BB. Halid, komiser 
muavıni İzzet ve Niyazi, polis memur
ları Ahmed, Ahmed ~erit, Ferid, Hüs
nü, Hayri Salahaddin ve Hüseyin iki 
gün devamlı ve fasılasız bir çalışma 
neticesinde suçluları bularak kanuna 
teslim etmişlerdir. Bir huzur ve sü
kiın örneği olan başşehirde vatandaş 
kanma ve hakkına yapılacak her teca
vüzün türk polisinin çelik kuvveti 
karşısında daima boyun eğmeye mah
k\ım oldui.unu hu netice bi-r daha .i • 
pat ediyor. 

"- Hiç için acımadı mı, korkmadın 
mı? 

Sakin ve tabii bir sesle Aliyi işaret 
ederek şu cevabı verdi: 

"- Seninle üç sene beraber yaşa
yan bir kadını böyyle bir 9üphe yü
zünden öldürmeye acımadın mı?,, de
dim. 

. . Başka hıç bır şey yoktu. ve dığer suçlarla muhtelif zamanlarda 
ınahkUtrı olmuıtur. Kezban, üç sene- Kazılan ve örtülen toprak: 
den beri metresidir ve çok zaman iş 
bulamadığı için onun parasiyle geçin
ınektedir. 

;sunun başka sebebi daha vardır: 

:Ali Kezbandan daha genç ve güzeldir. 
:tınaının de ~cc.:.bir .sika fotoğ
rafçısında aldırdıkları J'csimler bunu 
ispat ediyor. 

Sandıkta aradığını bulamıyan tecrü 
beli ve bilgili polis, Kezbanın hayatı
nın esrarlı akibeti için muhakkak bir 
şeyler bildiğine kani olduğu Ali ve 
Aytenin gözlerinin ayrılmadığı od.a
nın bu köteaini bfraz dikkatle araıtır
mak lüzumunu dÜydu. 

Gene sert bir harek
0

etle sandığı ye
rinden kaldırdı, bir başka tarafa çek
ti. 

Sungurlulu A.yıe : 
Ali tarafından zabıtaya müracaat e

dildiği gün olan perşembe gecesi, Ali
nin evini göz hapsine alan polis, gece 
yarIBından sonra buraya başı örtülü 
bir kadının girdiğini görmüştür. Bu 
kadın, etrafına bakarak ve h.ç patırdı 
etmemeye çalışarak yürüyordu, koy
.ııunda bir bohça vardı. Kapıyı eliyle 
ve içerde olanxı onu tanıyıp açabile
ceği Jekilde kararlaşmış, muayyen 
darbelerle vuruyordu. Kapı aralandı 
ve içeri girdi. 

Sandığın altındaki toprak, odanın 
diğer köşelerinden farklı idi. Bunun 
rengi daha siyahça idi ve kabarıktı. 
Yeni kazılan ve sonra doldurulan bir 
çukura benziyordu. Polisin· eli, bu 
toprak parçasının üzerinde ilk araştır
ma hareketini yapnca, yere çömel
miş olan ve her dakika gittikçe sara
ran bir yüzle hadiseleri takib eden 
Ayşeden inilti halinde bir ses çıkı-

Katillerin 
komşuları 

ne diyorlar? 
Cinayetin yapıldığı mahalle, Anka

ranın en kenar ve sessiz köşelerinden 
biridir. Alinin evi, yangın yerindedir. 
Evin dört tarafı boştur ve kuytu bir 
yerdedir. 

yor: 
Bu kadın, Alinin evı.ıden sabahle

yin çıkmıştır. Kendisini takib eden 
"- Orada ne arıyorsunuz? Orada 

ne var sanki? .. ,, 
ubıta memurları, biraz sonra hüviye- ed 
tini tesbit etmişlerdir. Kezbiının parralanmı§ ces i: 

Sungurlulu Ayşe ismfode olan bu 
kadın, polise, Alinin metresi olduğu
nu söylemiştir. Bu ifade, vakayı büs
bütün yeni bir mecraya sokmuştur. 
Çünkü Ali, karısı dediği Kezbandan 
gayri bir de metresi olduğunu hiç ha
ber vermemiştir. 
Ayşenin yakalanması, Aliyi epiyce 

pşırtmıştır: 

"- Ben, demiştir, Ayşeyi iki sene
dir tanırım. Kendisini bir zamanlar 
aevmiştim. Önceleri Kezbanın haberi 
yoktu. Sonraları farkına vardı. Kez· 
bandan gizli olarak Ayşenin evine g!
derdim. Kenllisi Kezbanın kayboldu
ğunu haber alınca bana gelmiş... İs
tersen beraber arayalım, dedi. Ben o
nu, dün yolda görmüş ve Kezbanın 
kaybolduğunu söylemiştim.,. 

Alinin ifadesinin son kısmı yalan
dır: Çünkü zabıta onu gözden bir da· 
kika kaybetmemiştir ve Ali, ne Ayşe
yi görmüş, ne de onunla konuşmuş

tur. Ortaya bir de Ayşenin çıkması 
zabıtanın sabıkalı Ali üzerindeki o
lan şüphelerini kuvvetlendirmiştir. 

Sarıdıkum ayrılmıyan gözler: 

Polis, bu yeni dolduruldugu için 
kolayca kazılan çukurdaki ilk toprak 
tabakasını attıktan sonra sert bir ci
simle karşılaşmıştır: bu, kesilmiş bir 
kadın bacağıdır ve bu bacağın arka
sından kesik bir baş,. ikinci bir ba
cak, iki kol ve ortadan bölünmüş bir 
kövde çıkarılmıştır. Henüz çürüme
miş olan ve fakat kuru bir toprak al
tında bütün kanını emdirerek rengi 
kararmış olan bu vıicud parçaları bir
leştirilince Alinın metresi Kezbanın 
cesedi meydana çıkmıştır. 

Sabıkalı Ali; metresinin kanlı ölüsü 
karşısnda kendini kaybetmiş olması

na ragmen: 
·- Onu ben öldürmedim, onu bu-

raya, öldürenler gömmüş!" d~miştir. 
Fakat odanın bir köşesmde dehşetle 
bu m;nzarayı seyreden Ayşe; sevgili
sinin sözünü tamamlamasına meydan 
bırakmadan atılmış: 
"- Hayır, demiştir. Onu Ali öldiır

dü, hem de elektrik teliyle bogdu, ben 
dr on.t yardım ettim. Beraber parçala
dık ve çukura gömdük.,, 

Metresinin bu itirafları karşısında, 
Ali de cinayetini söylemiştir: 
"- Kezbanı, ben öldürdüm.. Elek

trik kablosuyle boğarak... Beraber 
parçaladık ve beraber çukura göm
dük .• ,, 
Kezbanın cesedinde otopsi yapıl

mıştır. Polis, ilk tahkikatla be~aber 
evrakı adliyeye vermiş ve tahkıkatı 
bizzat müddei umumi B. Baha Arıkan 
ile muavinlerden B. Hüseyin idare 
etmişlerdir. 

Alinin komşuları, hadise gecesi hiç 
bir patırdı duymadıklarını söylemek
tedirler. O civarda oturan Zeynep i
simli bir kadın diyor ki: 

"- Ali zaten fena bir adamdı. Sar
hoş olurdu ve Kezbanla kavga ederdi. 
Ama böyle bir iş yapacağını hiç san
mıyorduk. Bir gün bize geldi ve Kez
banın kayboldulunu söyledi. Hatta 
ben, senden kurtulmak için kaçmıştır, 
dedim.,, 

Sıvacılık yapan Kasım 'unları anla
tıyor: 

"- Ali boşta gezer, Kezban ona ba
kardı. Kezban para canlısı bir kadın
dı. Ali onun parası olduğunu bilirdi 
ve sıkıştırp bu paraları alırdı. Hem 
parasını yemek, hem de bir kadın öl
dürmek bir erkeğe yakışmaz doğru
su ... Ama polisimize de dıyecek yok. 
Kırk sekiz saat içinde katili buldular. 

Mahallemizde böyle şey olduğuna 
pek üzüldük.,, 

Hisar kahvelerinde : 

Dün Hisar ve Atpazarı kahvelerin
de mevzu hemen hemen bu idi. Herkes 
cinayetten bahsediyor, herkes duy
duklarını anlatıyordu. Demir fırka 
polis merkezinin yakınında olan saat 
dibindeki Mehmedin kahvesinde bir 
vatandaş, katillerin karakola nasıl ge
tirildiklerini anlatıyordu : 

"- Ali yolda Ayıeye "Beni sen ele 
verdin, hem bu iti bana yaptırdın, hem 
de sonra söyledin, uğursuz kadın l" 
diye çıkışıyordu. • 

"- Seviyordum I" 

Mıs1rda " mavi gömlek ,, 
kurumunun ıeli tevkil edildi 

İçini çekti: 
"- Can yerine gelir mi?,, dedi. 

İzmir civarındaki tarihi eserler 
meydana ~ıkanhyor 

Kahire, 5 (A.A.) - Vıild parfüınin 
"mavi gömlekliler" adı verilen tefkill
tının reisi Bilal dün bir fıümayit esna
sında tevkif edilmiştir. 

l.:ım\r, 5 \A.A.) - ~enr\an.ı. -ua~
diyeai, İzmir civarındaki tarihi eser
leri muhafaza ve meydana çıkarılması 
için faaliyete geçmittir. Bu meyanda 
Kadife kalesinde kadim Roma eserle
rinden tarihi kıymeti bulunan yeraltı 
Viadora yolu restore edilerek kulla
nışlı bir hale getirilecektir. Bu yol 
fuar zamanına kadar ikmal edilecek 
ve fuarı ziyaret için gelecek olanların 
görmelerine müsaade edilecektir. Ka
dife kaleainin ağaçlanma ve imarı i
çin büdceden yardım yapılmasına ka
rar verilmiştir. Bundan batka lzmir 
hafriyatı içinden geçen ve bir zaman
lar güzeller ilahesinin yıkandığı eski 
Sudan kültür parkta yapılmakta olan 
suni gölün istifade etmesi için Kadife 
kalesi Pagos dağı ve böğüründeki 
kaynaklarının kültür parka götürül
mesi de muvafık görülmüştür. Bu yıl 
İzmir hafriyatına bir yardım olmak 
üzere 3000 lira tahsis etmeği de bele
diye taaarlamıştır. 

Vafd partisi, önümüzdeki seçime it
tirak etmiyeceğine dair çıkan haberle • 
ri tekzib etmektedir. Parti bütün inti. 
hab mıntakalarında namzet göstere -
cektir. 

Siyasi mahfillerin kanaatine göre, 
bu seçim mücadelesi devreainde kabi -
nenin yeni bir esas dahilinde tevsii der
piş olunacaktır. 

Ankara hukukluları 

al manyaya gittiler 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Ankara 

hukuk fakültesi talebesinden bir kafile 
bugün 1stanbula geldi ve öğleden son
ra vapurla Romanyaya hareket etti. 
Talebe Bükreşten Berline kadar gide -
cek ve seyahatleri 20 gün kadar süre
cektir. 

lstanbulda bir kadın 
diri diri yandı 

İstanbul, S (Telefonla) - Paşa
bahçede İfakat adında bir kadın dün 
gece sabaha karşı elindeki mumla ka
zaen elbisesini tutuşturmu,, ateşi 

söndürememiş ve alevler içinde kal
mıştır. İfakat hastahaneye kaldırılır
ken yolda ölmüştür. , 

B. Ahmet İhı.;an Tokgöz 
Londra'ya hareket etti 

İstanbul, S (Telefonla) - Milletler 
cemiyetine yardım cemiyeti konseyi 

toplantısı için delegemiz B. Ahmed İh
san Tokgöz bugün Londraya hareket 
etti. Cemiyetin Türkiye umumi katibi 
olan üniversite rektörü B. Cemil Bilsel 
de pazartesi günü hareket edecektir. 

Otomobillerde kınlmaz cam 

kullanmak mecburiyeti 
kalkmıyacak 

1 Küçük Dış Haberler 

"X Beyrut - Arab gençlik teıkilatı 
beyannameler neırederek lngilterenin 
Filistindeki hareketlerini protesto et -
mekte ve ingiliz mallarına boykot edil
mesini halktan istemektedir. 

X Lizbon - Burada üç günden beri 
ziyarette bulunan ingiliz filosu Cebelüt 
tanka hareket etmiştir. 

X Londra -Avam kamarası ma
denleri millilettirmek hakkında amele 
partisi tarafından yapılan teklifi red -
detmiştir. . . 

X Roma - Milli müdafaa konseyi 
bir gün ara ile üç defa toplanmıttır. 

X Odeaa - Nikolaev tezgahlarında 
yakında inıaatr bitecek olan bir sabih 
dok uzak şarka gönderilecektir. 

X Londra - Buraya gelmiş olan İn
gilterenin Berlin büyük elçisi B. Hen
derson işinin başına dönmüttür. 

X Sarlautem - Bir fransız askeri 
tayyaresi geçen çarşamba Sarlautern 
civarında mecburi bir iniı yaparak par
çalanmııtır. İçinde bulunan bir subay
la bir çavuı hafif yaralanmıştır. Bun
lar .serbest bırakılmıt ve tayyarelerinin 
kullanılabilir parçalarını götürmelerine 
izin verilmittir. 

Diğer taraftan Aliden gayri şiıphe
ler üzerinde yapılmış olan tahkikat da 
oldukça ilerlemıştir ve hiç biris.~ e~slı 
neticeye varmamıştır . . Kez?anı ol~u~e
cek hiç bir sebeb tesbıt edılememıştır. 
Kaldı ki bu kadın, üç senedenberi be
raberinde yaşadığı Aliye çok bağlıdır 
ve bütün komşuları, Alinin onu zaman 
zaman dövmesine rağmen kadının on
dan hiç ayrılmadığını ~e .. çok günleri 
boş geçen bu adamın butun z.ahme~~e
rine ve eziyetlerine katlandıgını soy-
lemişlerdir. .. .. 

Tahkikat, dün akşam ikmal edilmiş 
ve iki suçlu da tevkif edilmişlerdir. 
Muhakemeleri yakında başhyacaktır. 

Cinayetin ıebebleri 
Zabıta, nihayet, dün •. v_e gun~n çok 

erken bir saatinde Alının evınde a
raştırmalar yapmaya karar vermiştir. 

k t rak oda Cinayetin hakiki sepebleri, tesbit e-Polis memurları bir te op -
dan ibaret olan eve girdikleri zaman dilmit gibidir. Ortada Alinin kıskanç-

Ayşe geçen pazar gecesi, kapıya 
gelmiş ve Aliyi uyandırarak onu teş
vik etmiş. Bu kadın, arkadaşı olan 
Kezbanın uykusunun ağır olduğunu 
biliyormuf. Beşi bir ytrdelerden biri
sini ve iki altını Ayşe bozdurmuş.,. 
diyordu. 

İstanbul, S (Telefonla) - Şoför ve 
otomobil sahihlerinin itirazlarına rağ • 
men belediye kırılmaz çam kullanılma
sı mecburiyeti hakkındaki kararını de
ğiıtirmiyecektir. 

Bir dolandırıcı yakalandı 
Müddei umumilik Adnan admda bi

rini sahte sened ve evrak tanziminden 
dolayı tevkif etti, Adnan evelce sahte 
müddei umumi sıfatını takınarak do
landmcılk yapmaktan ve emniyeti 
suiiıtimalden suçludur. 

Beyoğlunda gizli bir 
randevu evi bulundu 
i..t.- 'b ... t, C (T.\....t--\...) 'D-\t... 

Beyoğlunda gizli bir randevu evini 
meydana çıkarmıştır: Burada bet ıb· 
dınla 16 yqlarında bir kız çocuğu bu· 
lunmuştur. Genç kızın ıbu eve hiz· 
metçi olarak alındığı, sonra da gebe 
kaldığı, çocuğunun da 4 aylık iken 
düşürülerek apdesthaneye atıldığı 
tesbit edilmittir. Polis tahkikata de
vam etmektedir. 

iki Jantajcı mahkum 
oldu 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Bir ta
ciri ölümle tehdid ederek para sızdır
mak iatiyen üç suçlunun muhakeme
si neticelendi. Bunlardan Yorgi bir 
sene sekiz ay hapse, Haralambo bir 
sene hapse mahkfun oldular ve Koço 
beraet etti. 

Gemi kurtarma şirketi 
umumi heyeti toplanıyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Yüzde 
otuz hissesi Denirbank tarafından sa
tın alınacak olan türk gemi kurtarma 
şirketi umumi heyeti toplantısını a
yın 28 inde yapacaktır. Toplantıda 
bu hisseler için satış kararı verile· 
cektir. Şirketin tasfiyesi mevzuubahı 
değildir. Denizbankın idaresinde, fa. 
kat gene ticari bir şirket olarak ça· 
hifmaya devam edecektir. 
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Dünkii maçı ~eyredenlerden bir grup 

j S P O R j 

C. H. P. Si ld maçları-

Muhafız Gücü ile 
Güneş 2 -2 beraber 

Şild maçlarının bu seneki karşılaş· 
malarma dün M. G. ıahasında ba§lan
dı. Çekilen kura mucibince ilk oyun 
Güneş ile Muhafız gücü arasında idi. 
Havanın ıoğuk olmasına rağmen me· 
raklılar gene fazla idi. Herkes ilk o· 
yununu oynayacak Güneıin nasıl bir 
takanla çıkacağını bekliyordu. Biraz 
sonra her iki takım da tarafdarlarının 
alkışları arasında sahaya çıktılar. 

Mutad meraıim ve fotoğrafların çe· 
kilmesindcn sonra oyuna tam saat 
14,30 da B. Mazlumun idaresinde baş
landı. 

Takımlar: 
Güneı: Cahid, Rauf, Mehmed, 

Reıad, Sedad, Mustafa, Reıai, Cez. 
mi, lskender, Füruzan, Kenan. 

Muhalız. gücü: Fuad, Saffet, Sa· 
lih, Lütfi, Cihad, Ahmed, Şahin, lz
~et, lbrahim, Rıza, Naci. 

Oyuna Muhafızın vuruşile başlandı. 
Muhafız forvetleri ilk hamlede Gü' 
neş kalesine kadar sokuldular, güneş· 
liler uzun bir vuruşla bu vaziyetten 
kurtulduktan sonra topu sağ tarafa 
gönderdiler. Resainin ortaladığı .topu 
lskender falsolu bir vuruşla avuta at
~ı. İlk beş dakika bu ıekilde geçti. 
Sonra, bir müddet yan hakemlerini 
ıreınemex ıçın oyuncuıcr Qa seyirciler 
gibi soğuktan titrediler. Yan hakem
lerinin gelmesile oyuna tekrar baş
landı. Rüzg!rı lehine alan muhafız 

güçlüler Güneş kalesi önüne yerle§· 
tiler. Bu yerleşme sağa sola atılan ne
ticesiz vuruşlarla boşa geçti. Güneşin 
aıkışan müdafaası sol bek Mehmedin 
uzun bir vuruşile cendereden kurtul
du. 

Güneşin ilk golü : 
Sol açık yakaladığı topu sürerek 

kale önlerine yakla§tı, karşısına çı

kan müdafii atlattıktan sonra topu 
ortaya gönderdi. İskender yakaldığı 
topu kaleye gönderdi. Kaleci Fuadin 
ayağt kaydı, tutulması pek kolay O· 

lan top da ağlara takıldı. 
O - l galib vaziyete geçen güneşli

ler bir müddet üstün oynadılar. Lakin 
bu vaziyet uzun sürmedi. Muhafızlı
lar gene hakimiyeti ele aldılar. Topu 
mütemadiyen ezen, kale önünde fır

sat düştüğü zamanlardada havaya a
tarak golluk fırsatları kaçıran Muha • 
fız forvetleri beceriksizlik içinde çır· 
pınırken, güneşliler fırsat düştükçe 
yaptıkları tek tük akınlarda Muhafız 
Gücü kalesine tehlikeli anlar yaşatı · 
yorlardı. 

Giineşin ikinci golü 
Nitekim 41 inci dakikada sol açığın 

yerinde ortaladığı bir topa İskender 
tutmadan falsolu bir vuruş yaptı. Ka
leci topun istikametini tayin edeme· 
di. Böylelikle Güneş ikinci golünü de 
yaptı. Birinci haftaym Muhafız Gü
cünün çok vakit hakim, lakin netice • 
aiz, Güneşin ise fırsatçı oyunu ve 
O - 2 galibiyetile sona erdi. 

1K1NC1 HAFTA Yl'.\1 

ilk dakikada !Uuhafız'ın 
birinci golü 

Oyun başlar başlamaz muhafızlılar 
Güneş kalesine kadar sokuldular Hic 

beklenm<:dik bir anda sağiç yakaladığı 
topu düzgün bir vuruşla Güneş kale
ı!en soktu. Oyun başlar başlamaz ya• 
pılan bu gol birinci haftaymdan mağ-
10.b çıkan muhafızlıları canlandımıaaı 
rüzgar altına düşmelerine rağmen 

hücOmlara başladılar. Oyunun bu 
devresi pek aert ve favuJlü geçti. Ha
kem de kararlarında miıtercddid ka
lınca oyun çığrından çıktı. Zevksiz 
ve tekmeli bir oyun uzun müddet de· 
vam etti. Güneş bir aralık parlar gibi 
olduysa da Muhafızın ıol beki Salibin 
yerinde müdahaleleri, Cihadın ener· 
jik oyun1' buna imkll.t bırakmadı. 

Muhafızın beraberlik sayısı 
Sol açık Nacinin ortaladığı top ka· 

le direğine vurup geri geldi. Yerinde 
bir kafa vuruşile santırfor kalecinin 
elleri arasından ikinci beraberlik sa
yısını da 36 mcı dakikada yatpı. Çok 
üstün oynamasına rağmen gol kaçır· 
ma rekoru yapan muhafızlılar bera· 
berliği temin ettikten sonra oyunu 
tek kale vaziyetine soktular. Lakin 
Rızanın boşa götürdüğü fırsatlar ga
libiyetin teminine imkan vermiyordu. 
İkinci haftaym nihayetinde berabere 
kalan takanlar nizamname mucibince 
beş dakikalık istirahatten sonra Ü· 
çUncU mırtayma başladı ar. 

Vçüncü haftayım : 
Temdid edilen oyunun ilk 15 daki

kalık birinci haftaymt çok aert ve fa~ 
vullü oldu. On kiti oynayan günetli· 
!er müdafaaya çekildiler. Muhafızlı· 

!ar da daima hüciımda olmalarına rağ
men en basit fırsatları bile kaçırarak 
gol yapmak imkanını bulamadılar. 

D-Ordüncü haf tayım : 
Son haftaym da üçüncüsü gibi geç

ti. İki taraf da sayı çıkaramadı. Atı· 
lan şütler hep havadan avuta kaçıyor· 
du. Bu haftaymda da hiç bir değişik· 
lik olmdan o>-un 2 - 2 berabere bitti. 

Nasıl oynadılar ? 
Her iki taraf da mümklin olduğu 

kadar fena oynadı. Dün seyirciler 
böylece Ankaranın en zevksiz oyunJ
nu. seyrettiler. Muhafızdan Salih, Ci
had, Naci, İzzet çok çalıştı. Saffet 
yerini hiç tutamadı. Fuad biraz dik
katli olsaydı dünkü golleri yemezdi. 
Rıza son zamanlarda olduğu gibi gene 
pek sömik ayağına hakim de~ilddi. 

Güneş müdafaası çok çalıştı. Mvre
madiyen Gıineş yarı sahasında oyna
nan oyun Güneş mildafaasım bir hay 
li hırpaladı. Kalecinin yerinde müda
haleleri, Mehmedin soğuk kanlılıkla 

çıkışları Güneşin berabere kalmasında 
amil oldu. İskender ile Kenan dün 
çok iyi anlaştılar. İskender dün de gü 
zel oynadı. Yaptığı gollerle Ankara· 
nm en fırsatçı ıantrforu olduğunu 

gösterdi. Hakem oyunu beklediğimiz 
şekilde idare edemedi. Kararlarında 

çok mütereddiddi. Topun peşinden 

koşarak takib edemedigi için aşikar 
hatıları bile göremedi. 

Bugün Ankara Gücü sahasında şild 
maçlarının ikinci ve üçüncü karıılaş • 
malarını görectğiz. 

Birinci maç Ankara şampiyonu 
Harbiye idman yurdiyle Gençler bir • 
liği takımları arasındadır. Harbiye, bu-

Güneş takımı hep bir arada 

1 

Almanyada yapılan 
değişikliklerin sebebi : 

Hif lerle ordu arasındaki gerginlik 
(Başı ı inci sayfada) 

lan ordu, gizliden gizliye veya açıktan 
açığa muhalefet edenler için bir mer 
kez haline gelebilirdi. İktisadi &abada 
pek cüretkarane yapılan yeniliklere 
itiraz eden ordu dış politikada, oldu
ğu k4dar din, yahudi aleyhtarlığı ve 
m<:kteb meseleleri hakkşnda takib edi· 
len politikayı da tenkid edecek hale 
gelmişti. 

Bununla beraber ordunun ıslahı işi 
henüz halledilmemiştir. Ordu, filhaki • 
ka, yalnız partiye sadık olan bir harbi
ye nazırı ile şefler kabul ettirmek İm· 
kanı hasıl olamamıştır .Bununla bera • 
ber görünüşe göre Göring yakında von 
Blomberg'in yerine geçmeğe davet edi· 
lecektir. 

Dış siyasette de bir anlaşma husu • 
le geleceği söylenmektedir. Yeni şek • 
le göre von Noyrat'ın reisliğinde gizli 
bir kabine meclisi ihdas edilecek ve or· 
du meclise üç sınıfa mensup şefleri mu· 
rahhas olarak gönderecektir. Bu mec· 
!isin von Ribbentrop'un teşebbüslerine 
mani olup olmıyacağı şimdiden kesti • 
rilemez. 

Orduda yeni tayinler 
Yüksek kumanda heyetinin ıslahı, 

yaplan bir kaç tayin ile tamamlanmış • 
tır. 

Von Reichenau dördüncü ordu gru· 
pu şefliğine tayin edilmiştir .Merkezi 
Laypzig'de bulunan bu grupun vazife
si ordunun motörlü kuvvetlerini teknik 
ve sevkulceyş noktasından yetiştir · 
mektir. 

Terfiler, tekaü'dler 
General Litz ikinci ordu grupu şef

liğine, general Becker de ordular bü
rosu şefliğine tayin elilmişlerdir. Ordu 
ve hava kuvvetlerinde bundan başka bir 
çok zabitler terfi etmiş veya tekaüde 
sevkedilmiştir. 

İkinci ordu grupu kumandanı gene
ral von Kleist ile kara ordusundan 7 
general ve hava kuvvetlerinden 7 gene
ral tekaüde sevkedilmişlerdir. 

Yeni bir kolordu 
Bu tayinler 14 üncü kolordu ismiy

le yeni bir birliğin ihdasını intaç etmiş· 
tir. Bu kolordunun kumandanlığına ge
neral von Wietersheim tayin edilmiş
tir. Ha~ ımıusunoayapruırnıımıa,,.,,,,.. 
ticesinde bir hava müdafaa şefliği, bir 
hava umum milfettişliği ve bir de neza. 
ret ofisi şefliği ihdas edilmiştir. 

Berlinde, Münihte ve Brunsvig'de 
üç hava ordusu grupu teşkil edilmiştir. 

Değişiklikler çok ani oldu 
Berlin, 5 (A.A.) - Hava sajansı· 

nın muhabiri bildiriyor: Diplomatik de· 
ği~iklikler o kadar ani olmuştur ki, ala· 

günkü maça tam kadrosiyle hazırlan • 
mış bir vaziyette çıkacaktır. Gençler· 
birliği takımında da hiç değişiklik yok· 
tur. 

Bizce bu maç günün ve şild maçla
rının en zevkli ve alakalı oyunu olacak
tır. Harbiye takımı daima beraber oy · 
namağa alışınış ve Ankra şampiyonlu· 
ğunu temin etmiş manevi kuvveti ye • 
rinde bir takımdır. Bugünkü maçı ka • 
zanması beklenebilir. 

Gençler birliği milll kiline magla • 
nnda muvaffak olamamasına rağmen, 

bugünkü vaziyette kendisini toplamış 

olan ve en şuurlu oymyan bir takım va
ziyetindedir. Bugün maçı kaybetmemek 
için her halde çok çalışacaktır. Ankara 
futbol meraklıları için kuvvetli bir hü • 
cum hattına malik olan h,arbiyelilerin 
karşısında Gençlerbirliği müdafaasının 
bilhassa Türkiyede en iyi santrhaf ola
rak gördüğümüz Hasanın ve arkadaşla
rının oyruyacğı oyunu görmek bir zevk· 
tir. 

Ankara Gücii- Demirçankaya: 
İkinci oyun Ankaragücü ile De

mir-çankaya arasındadır. 
Ankaragücü lik maçlarında ken

disini sonradan toparlayarak vaztye· 
tini mümkün mertebe kurtarmış olan 
ve futbolu esaslı oynamasını bilen bir 
takıma maliktir. Haber aldığımıza 
göre takımda kaleci Osman, haf Mu
sa ve forvet Yaşar İstanbula giderek 
Galatasaray kulübüne girmişlerdir 

Eğer doğru ise üç oyuncusunu kay
beden Ankaragücü hayli zayıf düş
müş demektir. Bununla btıaber bu
gün Demirçankaya karşısında muvaf
fak olacağını beklemek makul olur. 
Zira Demirçankayalılar ellerin~~ en 
iyi elemanlar olduğu zaman bile ta
kım yapamadıkl•rından dolayı kaza
nabilecekleri maçları kaybetmişler
dir. Hatta kazandıkları maçı bile beş 
dakika içerisinde \<aybettiklerini göz
lerimizle gördük. Gene duydukları

mıza göre bazı Çankayalılar da Gala
tasaray kulübüne geçmişlerdir. Eğer 
doğru ise bugün Demirçankaya An
karagücü karşısına çok zayıf bir kad
ro ile çıkacaktır ki bu takdirde oyun· 
dan galib çıkmasını beklemek anor
mal bir netice olacaktır. 

•••••• anana 

Alman gazeteleri 
ne diyorlar ! 

Berlin, 5 (A.A.) - Bütün alman 
gazeteleri dün Hitler tarafından 
neırolunan emirnamelerle metgul 
olmakta ve bu tedbirlere büyük bir 
hmiyt vermektedir. 

Fölkiır Beobahter diyo rki : 
"Ordu, dıı politika ve milli eko

nomi sahalarında ahnan tedbirler 
tedafüi değildir. Bunlar bir ıiıtem 
dahilinde vuku bulan inkitaf hare · 
ketinin ifadeaidir. 

Emirnamelerin muhteviyatına ge
lince, milletin bütün enerjilerini 
ıimdiye kadar eıi görülmemiı bir 
tarzda teksif ve temerküz ettirmek· 
tedir.,, 

Böroen Saytung ıöyle yazıyor: 
"Nasyonal aoayaliıtliğin esaslı 

unsurları tarafından çizilen yolda 
milletin bütün faal kuvvetlerini tek
sif etmiı bulunuyoruz. Bu suretle 
Almanya dünya devletleri arasında 
sesini daha kuvvetle i~ittircektir .,, 
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kadar hükümet merkezlerinin hiç biri • 
ni istimzaç etmeğe vakit kalmamıştır. 

Yapılan değişikliklerin en mühim • 
mi diplomatik servisten kati surette ay
rılacağı söylenen Viyana ıefiri fon Pa
pen'in ve Duçenin teveccühünü ka:zan
mtıj olan Roma sefiri von Hassel'in va
zifelerinden ayrılmalarıdır. 

14 general tekaiide sevkedildi 
Berlin, 5 (A.A.) - Dün alman or· 

dusu yüksek kumanda heyetinde vukua 
gelen değişiklik çok geniş olmuştur. 

Bugün öğrenildiğine göre 20 si korge· 
neral olmak üzere 49 generalin yerle
ri değiştirilmiş ve mareşal von Blom • 
berg ile general Fritsch'den başka di
ğtr 14 general daha tekaüde sevkolun· 
muştur. 

Elçiliklerde 
Berlin, 5 (A.A.) - Deveran eden ri-

_.,.._, ___ &"---_..,,,,__ 

büyük elçisi von Stohrer, Londra bü
yük elçiliğine tayin edilecektir. Tokyo 
için ise, geçen yaza kadar Şanghay'da 
baş konsolos bulunan von Kriesel'in 
ismi ileri sürülmektedir. von Kriesel, 
B. Hitler'in en eski ve en samimi arka
daşlarındandır ve 1923 Münib hareke· 
tine iştirlk etmiştir. 

Söylendiğine göre, Almanyanın Ro
ma büyük elçiliğine, B. Hitlerin en es· 
ki arkadaşlarından ve B. Musolininin 
samimi dostlarından Doktor Hans F· 
rank tayin edilecektir. Doktor Frank, 
alman hukuk akademisi reisi ve alman 
hukukçuları şefidir, kendisi İtalyaya 
birçok seyahat yapmıştır. Sanıldığına 

göre bu husus için Agreman timdiden 
istenmiştir. 

Fon Papen Berline lıarekeı etti 
Viyanadan bildirildiğine göre va

zifesinden affedilen alman büyük elçisi 
fon Papen bu sabah elçilik erkanına ve
da ederek Berline hareket etmiştir. 

Fon Papen, kuvvetle deveran eden 
şayialara göre, Almanyanın Salarnan • 
ka büyük elçiliğine tayin edilecektir. 

General fon Friç tevkif 
edilmemiş 

Berlin, 5 (A.A.) - General fon 
Friç'in tevkifi hakkında ecnebi mem
leketlerde dolaşan şayialar üzerine 
resmi bir alman tefsirinde ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

"Bu gibi şayiaların ecnebi mem
leketlerde dolaşması pek çirkindir. 
Bu husustaki haberler tamamiyle e
sassızdır.,, 

Ekonomi bakanlığındaki 
tayinler 

Berlin, 5 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabirinden: İktısad nezareti 
beş başlıca daire ve bir merkez daire
sinden ibaret olacaktır. Doktor Şalı.t
ın yerine gelen yeni ekonomi bakanı 
Valter Funk ı ilkkanunda vazifeye 
başlamıştı. 

Rayşbank müdürlük komitesi aza
sından Brinkmanı ekonomi müsteşar· 
lığına, ekonomi müsteşarı Posse hu· 
susi vazifeler müsteşarlığına, hava 
generali Loel ilk maddeler ve asılları 
nın yerini tutan mahsulat endüstrisi 
idaresine, general fon Hanneken de
mir kuyuları ve elektrik idaresine, 
devlet müşaviri Şimer ekonomik tüc
car ve esnaflar teşkilitı dairesine, Dr. 
Lange para ve kredi dairesine, binba
şı von J agwiz harici ticaret döviz ve 
ihracat dairesine tayin edilmişlerdir. 

Göring ve Funk yeni vazifelerini 
8 şubatta teslim alacaklardır. 

Ekonomi bakanlığında yapılan ıs· 
lahat neticesinde Göring alman eko
nomisinin hakiki diktatörü olmuştur. 

-- ı ı~ı.~ ----
Şehir tiyatrosunda: Kör 

Kıymetli tiyat • 
ro edibimiz Vedad 
Nedim T ö r'ün 
"Köru isimli üç 
perdelik piyesi dün

den itibaren şehir 
tiyatromuzun sah
nesinde yer alınış· 
tır. 

Kör, temaşa ede· 

biyatımmn h i ç 
şüphesiz en tanın

mış, en fazla bahs· 

edilmiş, en çok oy· 
nanmıı eserlerin· 
den biridir. Vedad 

Nedim, bu eserde 

sanatının en yüksek 

seviyesine çıkmış, 

içtimai bir yaranın 
tahlilinde büyük 

bir kudret göster • 
miştir. "Kör" piye
ıi bütün elemanla-
rı, bütün şahısları 

Kör'de çok muva.flah olan genç ve kıymetli 
artiatimiz Ercümend Behzad 

bakımından tamamiyle yerli, tamamiy· 
le kendi hayatımızdan alınmış bir eser
dir. 

Mevzuu hatırlatmaya lüzum var 
mı 1 Fen lakU!tesinin profesörlerinden 
bir alim bir kaza neticeıinde kör ol
mu§tur. Fakülte, hizmetlerine mükAfa
en kendisine maagının yarısını vermek· 
te devam ediyor. Fakat gelirinin yarı ya 
nya azalması mali vaziyetini sanmıştır. 
Üstelik kansının ayda elli lira kira 
getiren evi de yanınca felaket büsbütün 
baş göstermiştir. Yalnız evin masrafla
rını münhasıran karısı gördüğü için, i
çinde bulundukları sıkıntıdan kendisi • 
nin haberi yoktur, ve karısı, ıztırabını 

arttırmamak için evin eşyalannı birer 
birer mezada gönderip sattırdığını on • 
dan gizlemektedir. Hayatlarına tanı

dıklarından Salih isminde zengin bir 
adam da karışmıştır. Bu adam, mı»cabi
linde hiç bir şey beklemiyeceğini sCSyli
yerek genç kadına yardım teklif etmiş, 

o da mal! vaziyeti günden güne bozul· 
du2.u icinlıu.ııukahW. ctııli.L""1nız • 
casıııın-hfç oır şeyden haberdar o ma· 
masına itina etıniştir. Fakat, Körün bir 
de amcası vardır ki, eski kafalı, yobaz 
zihniyetli bir adamdır, Salihin eve ge • 
!ip gitmesini hiç hoş görmemekte, dı • 
şarda işittiği dedikoduları yeğenine 
mübalağalarla yetiıtirmekten zevk al· 
maktadır. Sui tefehhüme müsaid bir 
sahne, amcanın da ateşe körükle gitme
si yüzünden, körü biran karısının iha
netine inandırır gibi oluyor, fakat muz· 
tar bir vaziyette kalan karm, onun bo • 
şanına tehdidi karşı.aında, bütün haki • 
kati baştan sonuna kadar kendisine an
latıyor. Kör, karı.sının günahklr olmak 
şöyle dursun, bir fazilet timsali olduğu· 

Kör piyesinde Ercümend Behza4 

nu anlaınııtır. Fakat gene anlaınıştır Ercümend Behzad pe Şa2:iye 
ki, bu genç kadının hayatında kendisi Kör' de 
bundan böyle yalnız bir yük teşkil ede· .----------------
cek ve ona ancak keder ve ıztırab geti-
recektir. Bu düşünce üzerinde müthiş 

bir tesir husule getiriyor ve §ni bir 
buhranla hayatına nihayet veriyor. De
dikodu yüzünden bir hayat aönmüı, 
bir ocak yıkılmııtır. 

Görüldüğü gibi çok kuvvetli ve ah

laki bir teze sahih olan bu eserin sahne· 
mizde temsili umum! heyeti itibaryile, 
tam bir muvaflakiyet teşkil etmiştir. 

Piyeste en güç ve ağır vazifeyi, kör 
rolüyle, genç ve kıymetli aktör Ercü· 
mend Behzad üzerine almıştı. Eserin 

batından sonuna kadar vazifesini aksa
madan yaptı ve birçok sahneelrde çok 

takdire değer bir seviyeye yükseldi. 

Şaziyenin de muvaffakiyeti ondan aşa
ğı değildi. Yuvasını müdafaa eden, ko
casını delicesine seven fedakar kadın 
rolünde en güzel ibdalarından birini 
vücude getirdi ve dinleyicilere son de· 
recede tabii heyecanını sirayet ettirme
sini bildi. Son sahnede bilhassa muvaf
fakiyeti azami haddindeydi. Hüseyin 
Kemal, riyakar, sinsi ve fena ruhlu ih
tiyar amcayı iyi yaşattı ve dedikodu 
hastalığının müşahhas bir timsalini 
gözlerimizin önünde canlandırdı. 

HKör'' ün seyretiğimiz şekilde tem
sili, yeni bir teşekkül olan şehir tiyat
romuz için alkışlanacak bir muvalfaki
yettir ve layık olduğu veçhile seyircile
rin candan gelen sürekli alkışlariyle 
karşılanmıştır. 

Temsile ilave edilen Mahmud Ye
sari'nin bir perdelik hoş ve neşeli ko
medisi. HKör" ün tıasıas kalblerde uyan 
dırdığı heyecan ve teessürü dindirerek, 
temsili büsbütün cazib bir hale koy
maktadır. 

Eseri ilk akşam seyretmek imkanı
nı bulaınıyanlar bugün, bu gece ve ya-
rın gece tekrarlanacak olan bu güzel \. 
eseri görmeye koşmalır' , · • Seyirci 

lstanbul borsası 
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ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 627.- 632.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 76.- 82.-
Liret 98.- 106.-
Belç. fran&'I 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
İs. fran&'I 575.- 582.-
Leva 20.- 23.-
Florin • 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İs. 30.- 32.-
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Açılış F. Kapanıı F. 

Londra 630.- 630.-
Nevyork 0.7950 0.7955 
Pır is 24.26 24.26 
Milano 15.1110 15.1110 
Brüksel 4.6942 4.6!)42 
Atina 86.74!50 86. 74!50 
Cenevre 3.4280 3.4280 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amsterd3.m 1.4233 1.4233 
Prag 22.6475 22.6475 
Viyana 4.20 4.20 
Madrid 13.65 13.65 
Berlin 1.97 1.97 
Varıova 4.19 4.19 
Budapeşte 3.9880 3.9880 
Bükre§ 105.8730 105.8730 
Bel&"rad 34.2470 34.2470 
Yokohama 2.7268 2.7268 
Moıkova 23.755 23.755 
Stokholm 3.0795 3.0795 

ESHAM VE TAHViLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 türk borcu 1 18.925 18.925 
(Vadeli) 
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8. 2. 1938 

Yerli hlhaye: 

Mesud adam 
Yazan: Umran Naz.il 

Akşam üzeri daireden çıkarken hü-ı kalım bu iş nasıl oldu ? 
kumet konağının bahçesinde dostum . ~~hatabı henüz y~la çık.ark.en sev: 
:Nihadla karşılaştım. gılısı tarafından hedıye edılmış mavı 

Gülerek : ipek kravatının ucuyla oynuyordu. 
- Ben de sana geliyordum. dedi. Penbe dudakları müteharrikti. Ufak 
- Hayır ıola ..• Gene ne haber ? gözlerinin içinde; meaud inunlara 
- Yahu bizim küçük Said burada.. has olan bir ıükQn ve derinlik var-
- Ne ? dedim. Said burada mı ? dı. Bqını yerden kaldırıb avcunun 
Koluma girdi. Beraber yürümeğe içiyle kıvırcık aarı saçlarını oktar· 

başladık. İki senedir Ispartada bulu· ken : 
nuyordum. İlk geldiğim rUn eski - Nasıl olacak Nihadcıfım:. dedi. 
tnekteb arkadaşlarımdan Nihadı bu. Biliyonun ki ben. ö~eden berı toplu 
rada bulmuştum. Bugiln de Said gel. yapmağı seven hır ınıanım. Hayat 
rnişti. Küçük Said... Sarıtın, mavi bir türlil karııına iıtediğim ve dil9ün. 
gözlü 0 ufacık Said timdi burada idi. düğüm kadını çıkarmıyordu. Ben iL 

Böyle iki mekteb hatta mahalle arka- adeti çok uzaklarda ararken teıadilf 
daşlarınm senelerden sonra ayni yer· bunun pek uzaklarda bulunmadıfını 
de buluşabilmeleri ne bulunmaz ve gösterdi. Tanıştık. Aileme haber ver
ne sonsuz bir zevktir. Uzaklarda yal- dim. Onlar da hayatta yeglne bağlı· 
hız yaşanııf olanlarınız bunu takdir nabileceğim bu kadınla reamen bir
'derler ... Böyle bir teudüfte tama- leşmemize tavassut ettiler ... iıte hep
~ mazi yad ediliyor. Artık en kö- si bukadar ... ortada büyük maccrelar 
ta g ~ gUnl :ftzel1~~1r. En yok ..• 
ufak hatıralar insana gurur, sevk ve 
battı manevi kuvvet verebilecek birer 
meziyet iktisab etmiflerdir ... 

Pazar ortasındaki ufak şadırvanı 
geçib "ziraat bahçe.ine" inen yoku· 
§un başına gelince birden ıordum : 

- Peki Said nerede ? Ne işle gel
ınit buraya ? 
Arkadaşım : 
- Daimi değil canım... dedi. O 

timdi mUfettif... Bir kaç gUn için 
Eğirdire gidiyor şimdi otelde .. fakat 
bu gece benim misafirim. DönUşte de 
uğramasını temin ederiz,dedi. 

••• 
Nihadrn evi de ekseri memurların 

evleri gibi çayboyu mahallesinde idi. 
Kapının önünden geçen aıs~ ve 

kuru bir çayla uzaklardaki genıt. ~e
şilliklere bakan ön odalardan bırın
de oturuyorduk. Hemen ortad~ bey~z 
bir çini soba yanıyor kötedekı cev~z 
rnasanın üzerinde hafif fıııltılarla bır 
semaver kaynıyordu. Divarlarda ban. . r 
knot ve kırmızı yeşil sancak reıım 1 

seccadeler asılı duruyordu. 
Nihad üzerinde kırmızı velensa bu. 

lunan karyolasının ucunda oturuyor, 
Saidle ben sobanın etrafına çekilmiş 
koltuklarda idik. Oda sıcaktı. Fakat 
dı~rda kar diz boyu idi. 

Küçük Said hala o said idi. Hemen 
hemen hayat onu hiç değiıtirmemiş 
denebiliyordu. Yalnız hal ve hareke
tinde, sesinde yaşının ve mevkiin ver
diği bir ağırlrk sezilmekte idi. 

••• 
Said bu kısa sözleriyle bedbahd ar

kada9ını gözetiyor ve mümkün mer
tebe saadetini gizliyordu. 

Nihad : 
- Çok iyi... çok iyi.. hakikaten 

böylesi daha iyi. dedi. 
Sonra bir an durup : 
- Mesud insanlardan ziyade bed

bahtların konu,mafa ihtiyaçları ~ar
dır. Onlar derd yanacak adam, ken
dini, sadece kendini dinliyecck bir 
muh,atab istiyorlar. Madem ki sen kı. 
sa kestin. Bak ben nasıl bedbaht ol
dum ? Onu anlatayım ... dedi. 
Karyolasına uzandı. Sigaraımdan 

derin bir nefes çekti. Ve parlak siyah 
gözlerini mavi duman halkuına di· 
kerek anlatmafa ba9ladı : 

- Onunla lstanbulda ihtiyat zabit
liğimi yaparken tanıpıııtrk. 

Ona ekıeri akşamlar eve dönerken, 
trende rastlardım. Etrafı ıinen latif 
yaz akf<UJlını ıeyrcde ede beraberce 
ErenköyUne kadar seyahat ederdik. 
Fevkalftde güzel defildi. Orta boylu, 
ekıeri tiilk kızları iibi sıhatll ve es
merdi. Fakat çok iyi duyan bir kızdı. 

Ah aziz dostlarım... onunla naııl 
seviştik. Onu nasıl bir deli iibl sev
dim. 
Aydınlrk geceler~e kötk. halkı u~-

kuya çekilince benı yakın ba~çe dı
varlarından içeriye alır ve denız kıyı
sındaki kameriyede aaatlerce ba' ba-

'3 otururduk. .. .. . . 
Zavallı sevgilim 1 Butun ıyı şeyler 

fani olduğu gibi biıim ••kımız da ~e 
mesud günlerimiz de muvakkatm1f 

~ Sevaimizi ve rabıtamııı ret· me..,er... • b ba 
milettirmek iıtediğim zaman a ıı; 

ULU~ 

11 "' Andaç 
1 

NÖBETÇi ECZANELER 
Puar : İıtanbul ecsanesl 
Puartesl Merku • 
Sah Ankara • 
Çarpmba Yeni ve Cebec:l eczaneleri 
Peqembe · Halk Ye Sakar7a • 
Cuma · Eıe ecsaneei 
Cumarteıi Sebat ve Yeniıehir ecnneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Herııün Cumarteıi 
14.45 13.oo 
16.45 14.45 
18.45 18.45 
21.00 21.00 

Puar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
115.45 
18.45 
21.oe 

Pazar ve cumartesi ıibılerlnden baıb 
H A L K ıinemasında herdn halk 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme ıünleri: Puarteel Ye .Cama 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yanıın ihbarı: 1521. - Telefon mUncaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Şehirleransı: 2341. 
2342. - Elektrik ve Havapaı Anza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon Dumanlan: 
Zincirlicaml civarı: 2645, 1050, 1196. -
6amanpazan civan: 2806, 32551. - Yeni
şehir, Havuzbaıı Bizim tabi: 2323 -

' Havuzbaşı: Birlik taksi: 2333 - Çanları 
caddesi, Uluı takıl: 12511. 

OTOBÜSLERİN l 1 k ve ~ o a 
SEFERLERİ 

Sabah 
İlk 

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

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

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

Ulııa M. dan KeçUSren'e 
Keclören'den Uluı M. aa 

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

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ul111 M. na 

ıefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.SO 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
1.00 

7.00 
7.00 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 6.30 

Akpm 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.SO 
21.00 

20.30 
ıo.3o 

As. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
Yenlıehir'den Ul111 M. na 7.10 
S. puar'ndan IJddSprü'ye 6.30 7.15 
Akköpril'den S. puan'na D.45 

Yenlıehir, htatyon .,. Bakanlıklara 
01111 il. dan Yeniıehlr'e 7.00 -

her ıaatı beı ıece mımtuam aeferler 
vardır. Puar (linleri ilk seferler 
birer aaat sonra baılar. 
Akıtamlan Ulus meydanından Y enl

ıehi r' e ve Yenlıehlr'den Uluı meydanına 
gidecek otobUılerln hareket saatleri, alne
malann datıhı saatlerine tlbldir. 

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

TREN SAATLER! 
Haydarpa1&)'a : Her sabah 8.20. Her 

Samsun hattına 

ak1&m lD.15 ve 19.45 
de (salı, perıembe, eu
marteıi Toros ıUrat.) 

: Herıün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Am11ya bu 
bat Ütetindedir). 

Diyarbakır hattı ı HercUn 
Zonıuldalr hattı ı " 
Kırıkkal9)'e 1'&7Qtobfhı 

9.40 
15.00 
16.05 

GONDELIK. 
Arabı • UH 
5 Zilhicce 

S. D. 
Güneı 7 05 

Rııml • 1153 
!kinci klnun 24 

. s. 1), 

•k;tam 17 41 

İspanya harbinin verdiği dersler. 

Hava kuvvetleri, gelecek 
harbte müstevliyi de 

tehlikeli vaziyete sokacak 
Barselon radyosunun bombardıman

lar hakkında verdiği izahat çok ente· 
resandır. Bu izahat, tedhişe karşı an
cak tedhişle cevab verilebileceği pren
sibini ortaya koymaktadır. Nasyona
listler daha 1936 son teşrinindenberi 
düşmanlarını tedhit etmeye çalışmış-

La R6publique'de 

Pierre Dominique 

yazıyor 
lardır. Madridi kuvvetle alamayınca, 
bombardıman ettiler. Cumhuriyetçiler 
aynı silahla mukabele imkanına malik kacılar ortaya çıkacaktı. 
değildiler; 1918 de biz Iransızların Aynı tarihte alınanlar, Marn muha
bulunduğumuz vaziyette bulunuyor- rebesini ve bununla da harbı kaybetti
lardı. 80 kilometre mesafeye ateş e· ler, çünkü prki Prusya halkını bir 
den bir Bertha topumuz olsaydı bile müddet daha istirab altında bırakma
o zaman bu bir ite yararnıyacaktı. Fa- ya tahammUl edememi,ıerdi. 
kat nasyonalistler daha ileri gittiler, Halbuki tedhi'i sistemleştiren biz
topların yapabileceği İf mahdud oldu- zat onlar olmu,tu. Bernhardi naıari
ğu için, cephe gerisindeki şehirleri yeyi taaarlamıttı, ve Ludendorf sonra 
tayyarelerle bombalamaya karar verdi- bunu ''Topyekun harb''ında tekrar ele 
ler. aldı. Yani, gayet tiddetle hareket ede-
Kadınların ve çocukların sistematik rek, düşman sivil halkını kendi ordu-

ıurette iırihası 9eklinde tarif edilen suna karşı ayaklandırmak mevzuu ba
tedhişçilik Buk'lırın ve Asturya'hla- histir. Belçlkada sivillerin kurıuna 
rın üzerinde hiç bir tesir yapamadı; dizilmesi, sistematik yangınlar bu me
ancak dünyada vicdan namına ne kal- yandadır. 
dıyaa onları ayaklandırmaktan başka Japonlar da Çinde ayni şekilde ha
bir ite yaramadı. Katalonya'da ve Va- reket etmitlerdir. Pekinde ve Şang
lansiyada tatbik edilen tedhiş usulü, hayda en feci bir tedhi§5ilik hüküm 
bir an 4itiflerinin aleyhine döner gibi ıürdüiü halde, ne Pekin, ne de Şang
oldu; V alanıiya ve Barselona'nın hay kımıldamaktadır. Ve çinlilerin 
bombardımanına, cumhuriyetçiler Sa- pek çoiu her yeye rağmen sulh taraf
lamanka'run bombardımanı ile ce- darıd_ırlar. Esasen, tedhiş usulU, biltiln 
vab verdiler: netice bet yüz ölü ve ya- diktatörlilklerin tahakküm vasıtası-
rahdır. dır. 

Nasyonalistler bunu beklemiyordu- 1914 de alman iıtilA ordularının ted-
lar; onların Franıadaki dostları reza- hiş ıiyaıetine kartı fransızların muka
let diye haykırdılar, çünkü bazıları i· bele imkanı yoktu. ÇUnkü hava kuv
çin Salamanka'nın bombalanması bir vetleri henliz tesirli bir ailih deiildi. 
rezalettir, halbuki Vılansiya ve Bar- 1938 de de çinliler aynı vaziyettedir
ıelona'nın bombalanması normal ve ler. Çünkü hava silahı itibariyle pek 
ta\>' biı: l•ycUı:. zayıf oldukları için ıidipjapon şehir· 

İfte, cumhuriyetçilerin radyo ile lerini bombardıman edecek vaziyette 
neşrettikleri teblii uıl bu mevzu üze- değillerdir. Bu bakımdan Çin harbı 
rinde bazı izahlar vermiitir ki bana dünün harbıdır. Yarının harbı tama
ıon derece mantıki göriındü: "Müt· miyle ayn bir karaktere 11hib olacak
hi' bir ıilab olan havacılığa karşı, an- tr. Kara kuvvetlerinin muvaffakiyet
calc bir çare vardır: Hasmın kullandı- leri ne olursa olsun ve bunlar dUpıan 
ğı ayni metodlarla ve kabilse fazla· topraklarına ne kadar nüfuz ederlene 
ıiyle kullanılan havacılık, yani tedhi- etıinler, tedhit yalnız fıtilAcılara 
şe karşı tedhiş." mUnhaaır bir ıillh olmıyacaktır. Bu i-

ve cıaha ileride: tlbarla, modern harb, eskisi ıibi, ta-

Capraz kelimeler "Fatistler Almanya ve ttalyadan mamfyle fıtilAcının lehine bir seyir 
geldiiı hava materiyellerini kulanı- takib edecek değildir. 
yorlar, askeri hedefler aramadan sivil Uzerinde iarar edilmesi lbım gelen 
halk üzerinde bombardımanlarını art- ikinci bir nokta, havacılığın, bir kom
tırıyorlar. Kumandanlık, isl hava tusu tarafından zorla harbe ıokulan 
kuvvetleri tarafından yapılan korkunç sulhçu bir milletin çok lehine olacağı
hareketleri eli kolu bağlı aeyredemea, dır. Çok nüfuslu, büyük şehirlere ve 
ve Barselona, Tarragone, · ~euı, Vı· endüstri merkezlerine sahib olan 
lansiya ve bütün Akdeniz kıyılarının memleketler bilhaıaa hava k,uvevtin
bombardımanına bir mukabele olmak den korkmalıdırlar. Tayayreye karıı 
üzere Salamanka, Sevil ve Valldadolid müdafaa vasıtalarının ehemlyeti ne o
fehirlerinin bombalanmasına karar luraa olıun, iyi feti,mit tayyare filo
vermittir." lan, bilha111 bizim iklimimizin ıisli 
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nizdeki kontrol servislerinin takviye
ıi işinde mesai birliğinde bulunması

nı istemekle İtalyayı Frankistlerin 
tatbik etmek arzusunda bulundukları 
ablukanın lehinde veya aleyhinde ka
rar vermeğe icbar eylemektedir. İn· 
giltere ayni zamanda İtalyaya er geç 
İspanyada bir tavassutta bulunmak 
hususunda sulha taraftar devletlerle 
teşriki mesai etme fırsat ve imkanını 
da bahşetmektedir." 

İtal)a, 1 panya harhım ela 
benimsiyor 

Popüler gazetesinde Leru yazıyor ı 
''Faşist İtalya, İspanya harhını Ha

beş harbı ve daha evvelki harbler de
recesinde benimsemektedir. B. Mu· 
solininin son nutku bunu itiraz gö
türmez bir şekilde teyid etmektedir, 
fakat İtalya, İspanyada, "kendi" har
bını yapıyorsa, karışmazlık komite
ıinde işi nedir ? İtalyanın "dördün
cü harbına,, nihayet vermesi temin 
edilmediği takdirde, ademi müdaha
leden ciddi ve namuskarane bir su
rette bahsetmek imkansızdır." 

İtalya karışmazlık komite in 
den çekiliyor mu ? 

Övr gazetesi, B. Grandi'nin karış
mazlık komitesini terketmek için Ro
madan emir almak üzere bulunduğu 
hakkındaki haberlerin İngiliz parla
mento mahfillerinde heyecan uyan
dırdığnı ve B. Grandi'nin bunu yap
mak için İspanyaya silah verilmiş ol
duğunu bahane edeceğini ve Alman
yanın ıüphesiz İtalyayı takib edeco
ğini yazıyor. 

Birlesik devletler 
ln~iliz - amerikan görüşleri 

arasındaki benzerlik 
Newyork Herald Tribun, baf ma

kalesinde 'öyle yazıyor : 
Dünyanın vaziyetinde herkes için 

bedihi olan bir takım wısurlar mev
cuddur. Bu unsurların en mühimleri, 
İngiltere ile Amerikanın görüşleri a
rasında sıkı benzerlik ve bu iki mem
leketin yer yüzilnaeki menfaatlerinin 
umumi surette birbirinin ayni olma
sıdır. Bu iki büyük deniz devletinin 
aralarında her türlü husumet ihtima
lini mütekabilen bertaraf etmeleri 
için bir çok sebebler vardır. 

İfalra 
Fransa Jıiikümetçilere 
yardım ediyormuş. 

Massagero gazetesinde intipr eden 
ve Viyanadan gönderilmif olan im· 
zasız bir makale, Fransız hüklırneti 

nin cumhuriyetçi İspanyaya teknik 
müzaheretlerde bulunmakta olduğu 
na dair menşei Paris olan bir takım 
haberlerden bahsetmektedir. 

Bu makale, Tribuna ve Lavoro Fa 
cista gazeteleri tarafından iktibas e
dilmiştir. 

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
balledilmit tekli 

l~4S•11 

"Ahmakça hareket ederek kendimi- ve bulutlu havalarında, harekete ieÇ· 
zi mtid.faaaız bırakmıyacağız, fakat mek imkanını bulacaklardır. Meseli 
miııt mUdafu !>akanı alenen beyan e- cumhuriyetçi hava kuvvetleri Sala
derkl, dütınan da ayni 9eyi yapmaktan manka'yı bir kar fırtınası esnasında 
vaz geçtiği takdirde cumhuriyet hava bombalamıflardır. 
kuvvetleri geri 'ehirleri bombardıman Eğer Çin sahillerinde, bin, iki bin 
etmiyecektır." tayare Tokyoya ölüm saçmaya amade 

Diğer taraf tan Tribuna gazetesi 
Endmion gemisinin batmasını "Akde 
nizde karışmazlık esasına karşı ya 
pılacak vahim muhalefetleri'' serdet 
meğe matuf bir şaşırtma hareketi ola 
rak göstermektedir. 
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Cumhuriyetçilerin jesti çok yerin- olarak bekleseydi, Japonya Çine harb 

de bir harekettir, fakat ancak cumhu- açamazdı. 
riyet hava kuvvetlerinin kıymeti dere· Bir millete, dünyanın en büyük mll
cesinde kıymeti olacaktır. Bu kuvvet- Jeti oldutunu iıtediğiniı kadar tek
ler zayıfladığı veya sıfıra indiği giln, rarlayın, topraklarına taaruz ettiii 
nptanm tesiri kalmıyacaktır. Çünkü kom,unun tayareleri tarafından bom
korku ve ya korkuıuzluk insanların ha yağmuruna tutulduğu gün aldatıl-
hareketlerini tayin eden &mlllerdir. mış olduğunu anlayacaktır. 

Günün bütün hôdiaeleri halclcmda, 
dün)'a •~t•l•rinin mütalea ve 
tel•irlerini alcaettiren aıaiıdaki 
baaın hülôaaları, Anadolu Ajanaı
nın bültenlerinden alınmalıtadır : 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esir&eme Kurumu Genel 

merkezi her sene olduğu gibi bu sc 
ne de Ankara ilk okullarındaki ı:ayıf 
ve kimsesiz (663) çocuğa hergün et
li sıcak öğle yemeği vermektedir. 

Doıtum Nihad bekirdı. Ben her 
işte gösterdiğim ani karar ve aceleyi 
bu itte de ihmal etmemiş, mektebde 
iken nitanlanmıı ve mektebi bitirir 
bitirmez evlenmi9 ve iki çocuk babası 
olmuştum. Saide evlenip evlenmediği
ni sorduk. Masmavi gözlerinin içine 
kadar kızararak bu sefer teftişe çık

adan evvel Erenköyünde oturan bir 
ailenin kıziyle nikahlandığını ve dö
nüıünde de düğün yapacaklarını söy
ledi. Nihad bu haber üzerine birden 

o gaddar adam (bilmem tanır mııını.z 
Bahriye miltekaidi İhsan bey derler. 
di) kızını bir arkadaımın tl~aret ya. 
pan oğluna vereceğini ve fakır adam· 
larla ifi olmadığını slSylemiıti. Ketke 
böyle bir teıebbüste bulunmas~ idim. 
Ertesi gün kızı derhal Tuzla cıvarın· 
da . oturan kız kardetinin çiftliğin.e 
yolladı. Az sonra da benim askerlı· 
ğim bitti. Buraya tayin olunduğum 
zaman acele gidip onu aradım. Ke?· 
dini bir türlü göremedim. Fakat bıç 
kimse ile evlenmedifini, bUtün talih
lerini reddettiğini duydum. Zaten n~
sıl evlenirdi ? Daima i;yle söylerdı: 
''ben Nihad artık senden ba•ka kimse· 
nin olamam ... " derdi. Oh yarabbi ,im· 

Saldın 111• dolr'ii 

Bunları yazdığım eınada, Barselo· 
na'nın gene bombalandığı haber veri· 
ı(yor: 300 kiti ölmU9tür. Cumhuriyet· 
çiler ya 48 ıaat aarf ında cevab vere· 
ceklerdir, yahud hiç vermlyecekler
dir. Cevab vermedikleri takdirde, a· 
cizleri meydana çıkacaktır, ve bütün 
kahramanlıkların• rağmen, bu onlara Fransa 
pahalıya mal olacaktır. 

Bir çocuğun bir ıUnllik yemeği 
ekmeği ile beraber beş kuruı tutmak· 
tadır. Her vatandaş Kuruma beş ku· 
ruş yardım etmek suretiyle yoksul 
bir yavruya kan ve can vermiş olur. 

ire ayağa kalktı. tri ve kıllı avuçla-
ın Saidin ufak omuz başlarına daya-
ıp onu sarsa sarsa teb~ik .ettikt .. n 
onra yanaklarınd ... a öptü. Nıhad ha
atta benden çok daha ~e~~aht bir 
damdı Çünkü ben bir turlu anlaşa. 
dığı~ sevemediğim bir kızla ev. , ~ f 

enmiştim. O zavallı anlaştıgı ve e~-
alade sevdiği kızla evlene.mem.~t~.1 • 
çimizde en mesudumuz Saı~ g~ru· 
üyordu. Nihad mangaldan bır ııga-
a yakıp yüksek sesle : . 

di kim biliri nerelerdedir ? 

••• 

l· Merdivenin bir ayalı • Ben, aen delil. 
2- Hamle • Azın zıddı. 
ı- İıtlrahattı. 
4· Eyvah 1 • Kmr 
5- Gece ı!Skte parlayan • Horozım diılıl. 
6- Ateı tutmağa mahıuı ilet. 
7· Elmanın arkadaıı. 
8· Yayla atılır - Bir erkek lıml. 
g. Oturma)'aD • Kon kırmıu. 

YuJ:a11dan •ı•lı7a: 
l· Eiede harabeleriyle mıtııur bir yer 
2- Bir ıöl balıiUUD renıı • Evet • 01· 

maktan emir. 
3. Alan • Su taııyan. 
4- Kilidi açan. 
5- Donuk renkli. · 
6- Do:rmamıı • Orta bahçe. 
7. Uürk~ • Ta. 
8· Birin iki mlıli • Bir nota. 
D· Ben, sen delil • Ummaktan emir· Su 

ııeçmea toprak tabakası. 

Bundan umumlyetle modern harba 
ve hava kuvvetlerine dair lki netice 
çıkarılabilir. 

İspanyol Jıarbının 
'' lnsanile~tlrflmesl '' 

Epok 'fBzeteıi, İıpanyadaki harbın 
.,insanlleıtirilmeal" te9ebbüılerl hak
kında mUtalealar aerdetmektedir . 

Bu ıuete diyor ki : 
Mezalime bir nihayet verilmeıi 

mümkün olmadılını ıöreceğia, Evha· 
ma, hayalete kapılmamamız lbımdır. 
Bu gibi gayretler evelce de aarfe
dilmif, fakat tahmin edilen neticeleri 
vermemittir • 

İngiliz italyan miinasehetleri 
Figaro ıaıeteJinin Londra muhabi-

Kurumun dükkan ve ma~azalarda 
bulunan kumbaralarına beı kuruş at· 
mak suretiyle yapılacak yardım da 
bu güzel maksadı temin eder. 

IZMIR Entemı!Jonıl 
- Ey çocı ::ıar... dedi. Ev~enın~z: .. 
evdiğinizle hayatlarınızı bırl.eş~m
iz ... Yoksa benim gihi öınrlin~zce 
olmağa mahkOm olursunuz. dedı. 

Sonra daha yavaş : 
- Eh ... dedi. Mesud adam anlat ba· 

Ertesi &ünü müfettiti E&irdire &Ö· 
türen posta arabacıaı kuleönünden E. 
ğirdire doğru yola çıktıkları zaman 
başlayan müthif bir tipi üzerine he. mufettitl odaımın 
men tote Uzerindelrl birhana gidil> ipekli bir lrrantla 
orada gecelediklerini ve Slbahleyin de baberini"ptlrdi-

tavanında mavi 
uıh buldukları 

Her zaman, &eneraller, harbı dllı· 
man sahasına nakletmeyi faydalı bul· 
muşlardır. Manevrasının muvaf fa ki· 
yetinden batka endiJ:eıl olmıyan bir 
aakerin, kendi ıivilleri hakkında du· 
yacağı merhamet ne kadar az olursa 
olıun, bunların iıtirablarını hesaba 
katmamaı mümkün delildir. 1914 de 
von Klück, dolrudan doğruya Pariae 
h~cum etmesin't bilmit veya yapabil· 
mıı olsaydı, Ciallieni hükümet merke· 
ııni müdafaa edebilecek miydi? bura· 
ıı muhakkak deiildir. Gerçi, halk, o• 
büaler altındı mükemmelen tahammül 
göıterecekti, fakat belki de inaanlılc 
namına 9ehrin tealimini iıtiyen politi-

ri yazıyor : 
"İngiliz • İtalyan mUnascbatı me

selesi, heyeti umumiye.i ile mevauu
blhietir. İngiltere, İtalyadan Akde-

f ... 11 Hııırlınınıı 

20 ag~stos 20 eylul 

1938 3-7041 

• 
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Vilayetler 
Elektrik santrah 

Binası demir çatısı 
eksiltmesi 

Manisa Şehri Elektrik Tesisat Bir· 
Jiği Reisliğinden : 

1 - Manisa şehrinde yeniden yapıl
makta olan. elektrik santral binası de
mir çatısı nafıa müdürlüğünden mu
saddak proje, plan ve keşifnameleri 

mucibince (4436) lira keşif bedeliyle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid Şartname ve evrak 
ıunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi ve buna 
merbut hususi ve fenni şartname, 

B - Mukavele projesi 
C - Plan ve projeler 
İstekliler bu evrakı (22) kuruş bedel 

mukabilinde (Manisa şehri elektrik 
tesisat birliği reisliğinden) alırlar 

3 - Eksiltme 16.2.938 tarihine rast
layan çarşamba günü saat ıs de Manisa 
belediye dairesindeki hususi mahallin
de toplanacak olan birlik encümenince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (333) lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki ve
ıikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 

A - 938 yılına aid ticaret odası vesi
kası. 

B - Bu demir çatı işini bizzat yapa· 
bilir ehliyette veya bir ehline yaptıra
bilir olduğunu gösterir vesika. (184) 

1-451 

Bina yaptırılacak 
İstanbul Defterdarlığından : 

1 
Keşif bedeli 22959 yirmi iki bin do-

kuz yüz celi dokuz lira 25 kuruştan 
ibaret b~lunan Sultanahmetde üçler 
mahallesinin at meydam caddesinde 
kain umumi hapishane binasının yı

kılma işi kapalı zarf usuliyle eksilt
tneye konulmuştur. İsteklilerin keşif 
ve şartnamesini görmek isteyenlerin 

teklif mektubları ile bu işe benzer iş 
yaptığına dair vesika ile ticaret oda
sı vesikasını ve 1722 liralık muvakkat 
teminatlarını 21. 2. 938 pazartesi gü
nü saat on dörde kadar Milli emlak 
müdürlüğünde toplanan komisyon 
başkanlığına tevdileri ve saat on beş
ü-c d.;~n...... ~~ı...ı-- ı.,.......... h • ..t.u-

malarr. (610/ 308) 730 

Ankara Valiliği « 

Kızamık hastahğı 
hakkında 

Ankara Valiliğinden r 
Çocuk ve küçük yaş hastahkların

dan olan kızamık ihbarı mecburi ıhas
talıklardan bulunduğundan görülecek 
vakaların günü gününe vilayet aıhat 
müdürlüğüne (yazı veya telefon ile 
numara 1205) bildirilmesi lüzumu i
lan olunur. (339) 740 

Cezaevi inşaatı 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden: 

Zonguldak vilayeti Bartın kazasın-
da yapılacak otuz üç bin iki yüz elli 
dört lira otuz beş kuruş keşif bedelli 
yüz kişilik ceza evi inşaatı işi kapalı 
zarf usuli ile eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmesi 25 şubat 938 cuma gü
nü saat on beşte Zonguldak Nafia 
müdürlüğü odasında toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. Eksiltme şart. 
namesini ve buna müteferri diğer ev
rak yüz altmış altı kuruş mukabilin
de Zonguldak Nafıa müdürlüğünden 
alınabilir. Muvakkat teminat iki ~in 
dört yüz doksan dört liradır. Eksilt· 
meyegirmek isteyenlerin resmi gaze
tenin 3645 sayılı nushasında çıkan ta
limatnameye tevfikan nafıa vekaletin
den almış müteah.hidlik ehliyet vesi
kası ile ticaret odasından alınmış ve
sika ve muvakkat teminatları ile bir
likte teklif mektublarını yukarıdaki 
günde ihale saatinden bir saat evve· 
line kadar komisyon reisliğine verme· 
leri .ilan olunur. (438/ 223) 1-496 

Hükümet konağı ikinci 
kat inşaatı 

Mu§ Defterdarlıfmdan : 
Muş hükümet konağının ikinci kat 

inşaatı için evvelce tekarrür ettirilmiş 
26-1-938 gününde hiç' bir yerden istek
li çıkmadığından eksiltme 2490 numa
ralı kanunun 40 cı maddesine tevfikan 
evvelki ilanlarımızda vaki şerayit ay
nen muhafaza edilmek suretiyle bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuş ve 
pazarlık günü olarak da 26-2-938 cu
martesi günü tesbit edilmiştir. 

İsteklilerin aynı günde saat 12 ye 
kadar Muş defterdarlık dairesindeki 
•1-i\t"rnç lsornmyvnuna. u>\.0-'-ı"'rı.o 

(252) 1-603 

Menfez ve köprü inşaata 
İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Eksiltmeye konulan iş ı Gülbahçe - Karaburun yolunun 0+947 
• 2+338 ve 8+025 - 26+986 kilometre· 
leri arasında yeni f<>Se ile 46 menfez ve 
16+ 100 kilometredeki 2 X 10 açıklı· 

ğında bulunan Bahklova köprüsünün 
yapıları 

Keşif bedeli : 
Eksiltme : 

latekliler : 

Eksiltmeye girebilmek için 

(221) 

(120055) lira (23) kuruştur. 

14 - şubat - 938 tarihine rastlıyan pa
zartesi günü saat 11 de İzmir ili daimi 
encümeninde kapalı zarf usulü ile ya
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, mukavele proje
si, bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
fenni v·e hususi şartname, ve projeleri 
İzmir - Ankara - İstanbul nafia müdür
lüklerinde görüp inceliyebilirler. 
İsteklilerin 7253 lira muvakkat teminat 
vermesi ve nafia vekaletinden alınmış 
müteahhidlik vesikası ile ticaret odası 
vesikasını teklif mektubları ile birlik
te yukarıda üçüncü maddede yazılı sa

atten bir saat evveline kadar İzmir vi
layet daimi encümeni başkanhğma 
teslim ederek makbuz almaları lazım

dır. 

Postada olan geçikmeler kabul edil
mez. 

1-473 

Şosa onar.iması 
İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Eksiltmeye konulan iş : Bergama· Soma yolunun 4+000 - 9 + 
100 kilometreleri arasındaki 5100 met
relik şosenin esaslı onarılması. 

Keşif bedeli 
Eksiltme : 

-!tıtekliler : 

Eksiltmeye girebilmek için 

(220) 

• 

(16489) lira (32) kuruştur. 
10 - şubat - 938 tarihine rastlryan per
şembe günü saat 11 de İzmir ili öaimi 
encümeninde kapalı zarf usulü ile ya
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, mukavele proje
si, bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
fenni ve hususi şartname, ve projeleri 
İzmir - Ankara - İstanbul nafia müdür
lüklerinde görüp inceliyebilirler. 
İsteklilerin 1237 lira muvakkat teminat 
ve nafia vekaletinden alınmış müteah-
hidlik vesikası ile ticaret odası vesika
sını teklif mektublariyle birlikte yu
karda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat ~vveline kadar İzmir vilftyet 
daimi encümeni başkanlığına teslim 
ederek makbuz almaları lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez. 

1-472 

ULUS 6. 2. 19-38 

Öküz ve beygir ahnacak 
Kocaeli İşkan Müdürlüğünden ,: 

1 - Kocaeli vilayeti dahilinde is
kan edilen göçm~ler için 534 adet 
çift öküzü ile 234 adet koşum beygiri 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 21 şubat 938 pazarte
si günü saat 14 de Kocaeli iskan mü
dürlüğünde toplanacak iskan komis
yonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Teklif mektubları 21 şubat 938 
günü saat 12 ye kadar makbuz muka
bilinde iskan müdürMiğüne teslimi. 

4 - 534 öküzün muhammen bedeli 
29370 Ura ve 234 atın muhammen tu
tar bedeli 19890 liradır. istekliler bu 
meblağ üzerinden yüzde yedi buçuk 
nisbetinde muvakkat teminat paraları 
ve ticaret odasında kayıdlı bulunduk
larına dair vesikalariyle birlikte yu
karıda yazılı gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları ilan olunur. 

Şartnamesi Kocaeli iskan müdürlü
ğünden parasız verilir. 

(702/349) 746 

Kazalar 
Haymana kaplıcalarına istira

hat mahalli yaptırılacak 
Haymana Belediye Reisliğinden : 
Haymana kasabasında belediyeye 

aid kadınlar kaphcasının (5294) lira 
(65) kuruş keşif bedelli soyunma ve 
istirahat mahallinin yeniden inşası 

bir ay müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

İsteklilerin % 7,5 muvakkat temi
nat akçesi ve viHiyet baş mühendisli
ğinden musaddak iktidar vesikalariy-
le birlikte 10-1-938 tarihinden 10-2-938 
tarihine kadar her gün mesai saatleri 
dahilinde belediye encümenine müra-
caatları. · ' 

Hususi fenni şartname ile proje 
ve planlarını belediye muhasebesinde 
meccanen görebilecekleri ve ih,alenin 
10-2·938 perşembe günü saat on yedi
de sonuçlandmlacağı ilan olunur. 

(68) 1-199 

, ... 

Keskinde dükkôn 
yaptırılacak 

Keskin Belediyesinden lJ 

Belediye tarafından eski medrese 
binası yerine 7 adet sebzeci ve 7 adet 
kasab dükkanı eski medrese binasının 

enkazı da dahil olduğu halde bedeli 
keşfi (2336) liradır. Taliıblerin 

28. 2. 938 tarihinden önce Keskin be
lediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. (343) 743 

Şişe, makine ve 
kazan depoları 

eksiltmesi 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğün

den: 

1 - Taşdelen menbaında mevcut 
hangara ilaveten yapılacak şişe depo· 
ları, makine ve kazan depoları ve su 
depolan (24695) lira (90) kuruş bede
li keşfi ile ser'idepri üzerine 29.1.938 
tarihinden 15.2.938 tarihine kadar on 
sekiz gün müddetle kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Bu inşaata aid şartname, proje
ler ve mukavele ve yapılacak inşaatın 
nevi ve cinsini gösterir hülasai keşfi
ye 15.2.938 akşamı saat 17 ye kadar İs
tanbul vakıflar baş müdürlüğü baş mi
marlığından (123) kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

3 - İhale 16.2.938 çarşamba günü sa
at 15 de Kadıköy vakıflar müdürlü· 
ğünde uygun fiat verene vakıflar u
mum müdürlüğünden istizan edilmek 
şartiyle yapılacaktır. Zarflar ihale sa
atmdan bir saat evel makbuz mukabi
linde komisyona verilmiş. olacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
{1900) liralık teminatı muvakkate ak· 
çesini Kadıköy vakıflar müdürlüğü 

Çocuk ilôvemizde 

Evvelki haftaki boyama 
müsabakasını kazananlar 
Birer kart kazananlar: 

Ankara Onuncu yıl yatı okulun
dan 151 Akça soy, Ankara ikinci orta o
kulundan 697 Bahriye, Ankara itfaiye 
meydanı Ilgaz sokak 15 de Faruk, An
kara İsmet lnönii okulundan 191 Sündüs, 

Ankara İltekin okulundan 106 Yalçın, 
Eskişehir şimcndüfcr fabrikası monta
jında 19043 Cemal Atik, Ankara İnönü 
mahallesi Kaplan sokak 24 de İhsan, An
kara Y cnicc mahallesi Y cnicc sokağında 
Müzeyyen, Ankara Ulus okulundan 979 
Muammer, Ankara İsmet paşa mahallesi 
Edirne sokak 12 de Necdet, Ankara lı;ı
önü okulu 4 cü sınıftan Şadi, Ankara Ö
zel bizim okuldan Muzaffer Hamamcı, 
Ankara Gazi lisesinden 1159 Hüsamcttin, 
Ankara Fevzi paşa mahallesi Bckzc so
kak 18 de N ccdct, Aikara Hacı bayram 
Öztürk mahallesi Kuzey sokak 1 de 
Gürörcn, Ankara İsmctpaşa okulundan 
480 A. Mehmet, Ankara Necati okulun
dan 750 İlhami Yetkin, Ankara Necati 
okulundan 701 İsmail, Ankara Albayrak 
okulundan 30 Güzin, Ankara Y cnicc ma
halcsi Dölek sokak 46 da Şemsettin Şem
settin, Ankara İsmet İnönü okulundan 
Mustafa Akgöl, Ankara Sakarya mahal
lesi Armağan sokak 8 de Şükrü, Ankara 
Ulus okulundan 861 Bahaettin, İstanbul 
Şehremini Millet caddesi 355 numarada 
Süreyya Ülker, Ankara Atatiirk erkek 
okulundan 223 Nesrin, Ankara Hamam· 
önü Akyol sokağında Yahya, Ankara İn
önü ilk okulundan 1061 Erol, Ankara A
tatürk erkek okulundan 20 Remzi, Anka
ra Gazi lisesinden Rıdvan, Ankara Et-
lik okulundan Yüksel, Ankara İsmet pa
şa Kocatcpc okulundan 23 Gündüz, An· 
kara İltekin okulundan 604 Bülcnd, An· 
kara erkek okulundan 156 Coşkun, An· 
kara İnönü okulundan Ali, Zonguldak 
orta okulundan 908 Coşkun, Çanakkale 
orta okulundan Mehmet Tan, İstanbul 
Üsküdar İhsaniye çift sokak 9 da Ga
zanfer, Ankara Cebeci mülkiye okulu 
sokak 41 de , Ankara Atatürk kız 
okulundan 396 Hikmet, İstanbul V cfa 
lisesinden 434 Sulhi, Ankara İsmet İnö
nü okulundan Nihal Ersoy, Ankara Ti
caret lisesinden 216 Bedriye, Ankara İl-

tekin okulundan 750 Doğan, Ankara A
tatürk kız okulundan 206 Muazzez, An
kara Karanfil sokak 43 numarada Rc
man, Ankara Ulus okulundan 134 Safa, 
Ankara ticaret lisesinden 423 Şcrafcttin, 
Ankara Cumhuriyet okulundan 392 Ce
mil, Ankara İsmet İnönü okulundan 1228 
Turgud, Ankara N ccati okulundan 708 
Abdullah, Ankara Cebeci Baysal sokak 
16 da Ahmet, Ankara Cumhuriyet oku
lundan 520 Cevdet, Ankara Hamamönii 
Yeni cadde 83 de Muazzez, Ekonomi ba
kanlığı maden genel direktörlüğü mii· 
mcyyizi Ramiz kızı Lütfiye, Ankara D. 
D. Y. cer dairesinde Aziz oğlu Muam
mer, Ankara İstiklal ilk okulundan 196 
Perihan, Yozgad Cumhuriyet okulundan 
Atilla, Ankara İnönü okulundan 1150 
Nihal, Kayseri lisesinden 308 Turan, 
Zonguldak Gazi ilk okulundan 214 Ya
vuz, Ankara İltekin okulundan 488 Re
cai, Ankara İltekin okulundan 501 Necla. 
Dıyarbakır Fatih paşa mahallesi Bıyık· ' 
lı Mehmet hoca sokak 44 de Mevlud, 
Ankara iç hisar 37 de Nurten, Amasya 
orta okulundan 212 Coşkun, Ankara İn
önü okulundan 138 Vasfi, Ankara İsmet 
paşa okulundan Huriye Can. Ankara İs
met paşa okulundan 1254 Fethiye Can, 
Ankara Devrim okulundan 361 Meliha, 
Ankara Cebeci Posta evi yanında 6 nu
marada Hayati, Zonguldak orta okulun
dan 1009 Fikret, Ankara Hacıdoğan A
rıcı sokak 3 de Ayer, Yenişehir Kızılay 
karşısı Paşa kapı apartımanında Ayten, 
Ankara Türk maarif okulundan 275 Ne• 
zir Adapazar orta okulundan 12 Hasan, 
Ankara lltekin okulundan 4. C. de Şük
ran, İstanbul Üskiidar İhsaniye Çatma
cılar 12 numarada Haürünnisa, Ankara 
İltekin okulundan 712 Etem, Ankara İl-
tekin okulundan 320 Melahat, Ankara 
İltekin okulundan 386 Mehmet, Ankara 
İsmet İnönü okulundan 1094 Remzi, An· 
kara birinci orta okulundan 847 Hulüsi, 
Yalvaç Kaymakamı oğlu Hikmet, An
kara Akyol sokak 12 de Aziz, Ayni evde 
Nevin, Ankara birinci orta okulundan 
1677 Kuddusi, Adıyaman ilk okulundan 
7 Alp Tekin. 

.111111111111111111111111111111111111111!::. 
veznesine teslime mecburdur. - .-

"" 5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin yındırlık bakanlığının vesikalarını İs- E L O N D R A P O S T A S 1 ~ 
mimar veya mühendis olmaları ve bu- tanbul vakıflar baş müdürlüğü baş mi· : Carol Lombard ~ 
na benzer (25000) liralık işleri iyi bir marlığına göstererek ayrıca vesika al· - ~ 
surette yaptıklarını isbat edecek ba- malan meşruttur. (26) (249) 1-551 ':11111111111111111111111111111111111111IS" 
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Şalopa yaplrrtlacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdü. 

lüğü Satın Alma Komisyonundan : r 
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Küçük ilan şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Us; defa için 70 kuruı 

• Dört defa için BO kuruı alınır. 

i
f Devamlı küçük illnlarm her defaaı 

için 10 kuruıı alınır. Meaell 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruıı 
alınacaktır. 

-lf-4 

Satılık: 

Satılık - !smetpaşa mahallesindo 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor· 
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar· 
tmıan ve Yenişehird: arsalar. T. 299Z 

3-6939 

Heybeliadada - Çamlık içinde 

M M. Vekaleti Deniz Merkez Sa
tın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 24000 lira o
lan bir adet Şalopanm imaline aid 
pazarlık münakasası 17 şubat 938 çar· 
şamba günü saat 14 de vekalet bina-
11nda müteşekkil komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

nat ve teklif mektublarını ihale gü
nünün en geç bir saat evveline kadar 
M. M. V. ıatın alma komisyonuna 
vermeleri.' (4624) 3-7123 

Ankara Belediyesi 

Tahmin edilen bedeli (3500) lira 0 • 

lan 2 t.on nikel Ankarada Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 25.3.938 cuma günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. 

Çelik dosya dolabı 

ah nacak 
Ankara Mektebler Satın Alına 

Komisonundan : 

Bir kolaylık olmak Uzcın, her satır 
kelime aralarındaki boıluklar miiıtea: 
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük l 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruı almır. 

Urgir, modern konforlu ptaja nazır 
bir köşk satılıktır. Müracaat : Anka
ra Selanik Cad. Cıngıllı Ap. No. 7 

1-622 

Satılık Bağhane - Şehre yakın ha· 
vadar 2 kat evi on dönümlük bahçe u
cuz fiatla satılacaktır. Meclis Matbaa· 
srnda Mehmet Erçeviğe müracaat. 646 

!mal resim ve şartnamesini görmek 
isteyenlerin her giin, münakasaya i§· 
tirak edeceklerin de mezkllr gün ve 
ıaatte 1800 liralık teminat mektubları 
ve kanuni belgeleriyle komisyonumu-

Celik kürek 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden: 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
(262 lira (50) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezk11r gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (303) 678 

1 - Ankara erkek lisesi ihtiyacı Kiralık: 
için şartnamesi mucibince ve mekteb-
teki nümunesine göre sekiz adet dört Kiralık - Ziraat yapı kooperatifin
gözlü çelik dosya dolabı açrk eksilt- de baraj asfaltı üzerinde konforu havi 
me usulile satın alınacaktır. (elektrik, havagazı, su) biri 3 oda, ı 

2 - Tahmin edilen bedel ıııo li. hol, banyo, diğeri 2 oda, 1 hol, banyo. 
ra olup teminat akçesi "84" liradzr. Telf. 2166 1-623 ~ müracaatları. (328) 728 1 - Su idaresi için alınacak 800 

adet çelik kürek ile 500 adet üçer ki- 3 - Eksiltme 15-2-938 salı günü' Kiralık - Yeni§ehlr Özenli sokak 
saat 15 te Ankara postahane cadde- (_Karanfil sokağının üstündedir )İn
sinde mektepler muhasebeciliği bina. cı apartmanında 4 oda, 1 hol, 1 sandık 
sı içinde toplanan satın alma komis- odası banyo ve mutfağı olan güzel bir 
yonunca yapılacaktır. daire 68 liraya kiralıktır. 4 üncü kata 

M. M. bakanlığı 
loluk kazma on be§ gün müddetle a

. çık eksiltmeye konulmuştur. Tapo ve Kadastro U~ Md . - .. 
Atclye yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Sı.tın Alma Ko-• 
ınisyonundan : 

1 - İzmir tayyare alayı garnizo
nunda yaptırılacak atelye inşaatı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 272.000 liradır. 
3 - Eksiltmesi 9 şubat 938 çarşam

ba günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminatı 14630 liradır. Şart

name, keşif ve projeler 13 lira 63 ku
ruşa M. M. V. satın alma K?. dana
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin 
(F) fıkrasında yazılı vesikalarla bir
likte teklif mektublarını eksiltme sa-
atinden behemehal bir aaat evvel M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(153) 1-390 

2 - Muhammen bedeli (870) lira-
dır. 

3 - Muvakkat teminat (65.25) lira
dır. 

4 - Şartname ve nümuneleri g8r. 
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin Je 15-şubat-
938 ıalr günü ıaat on buçukta lı~ledi
ye encUmenino müracaatları 

(256) t -554 

Bay1nd1rhk BokanhOı 

Demir köprü insaatr 
eksiltme ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Evvelce ayak kıımının ihalesi 
yapılmış olan Tunceli vilayetinde E
lazığ - Mazgirt yolu üzerinde 70 
metre açıklığındaki "Şeyıhsu" köprü-

Avadanlık malzemesi sunun bu defa demir Ust yapısı kapa· 
. alınacak lı zarf uııuliyle münakasaya çıkarıl-

M M Vekaleti Sa. Al. Komisyonun· mıştır. Keşif bedeli (45.000) liradır. 
dan: 2 - Eksiltme 24. 3. 938 tarihine 

1 - 535 kalem avadanlık malzeme-
si kapalı zarfla eksiltmeye konmuş· müsadif pergembe gUnli saat (16) da 
tur. Nafıa vek!letinde Şoee ve k8priller 

z - Tahmin edilen bed 1i ~o.ooo rei!liği ekıiltme komisyonu odasında 
lira olup ilk teminat parası 2.250 li- yapılacaktır. 
radır. 3 - Eksiltme fartnameıi ve buna 

3 - İhalesi 8 şubat 938 sah gUnU milteferri diğer evrak (225) kuruş 
saat 15 dedir. mukabilinde şose köprüler reisliğin-

4 - Şartnamesini 150 kuruşa M. M. den alınabilir. 
V. satın alma komisyonundan alınır. . . . • 

5 Ek 'ltm · kl · 2490 4 - Eksiltmeye gırebılmek ıçın ta-- sı eye gırece erın . . . 
sayılı kanunun 2 3 üncü maddelerin- lıblerın (3375) lıralık muvakkat te-

Kadastrosu 4 - Şartnameler her gün erkek müracaat. 692 

lisesinde görülebilir. Kiralık Daire _ y enitehir Sağlık 
5 - Taliplerin % 7.5 teminatları- sokağı 6 Saim Demir apartımarunm 

İkinci mrntaka Kadastro Müdür- nı mektepler muhasebeciliği veznesi- 2 numaralı dairesi 3 oda, banyo, mut-
lüğünden : ne yatırmaları ve eksiltme için tayin fak 5 numaraya müracaat. 690 

tesbit 

bağ ettirilecek 

Deliler tepesi mevkiinde 318 vergi edilen gün ve saatte yukarda adı ge- Kiralık _ Yenigehir Karanfil sokak 
kaydında 4/ 2658 ve 928 senesı· ve · l"en komisyona gelmelerı· ı'laAn olunur. 32 rg.ı '" nomaralı Beton apartmanında 3 oda 
kaydında 79 kapı ve şarkan Kolağası (300) 1-637 1 sandık odaısı banyo mutfak ve iki 
veresesi Garıben Petek Ahmed şima- büyük balkonu olan bir daire 48 liraya 
len Aziz ve Asrın veresesi cenuben ·'· .;' .:.. kiralıktır. 693 ·~ ... 
Börekçi Halil hududiyle kayıdh ve · ~i! Kiralık Daireler - Yeniıehir u· 
Kösenin Hasan namına mukayyed ha- z; . .,r: · _; hiye karşısındaki Ugur apartmanında 
rab bağın Hasanın ölmesiyle kansı Elektrik mühendis·ı 5 odalı ve modern tertibatı haiz iki da-
Mevlüde ve evladlan Veli ve Hadiye- ire kiralıktır. Her vakit görülebilir. 

ye kaldığmdan bahisle 2613 sayılı aranıy Tel: 1851 1-541 
kanunun 42 insi maddesine tevfikan 0 r ~ralı.k daire - Yenişehirde Sıhiye 
kadastroca tesbiti istenilmiş olduğun- Antalya Elektrik Türk Anonim Vekaletı karşısında Dikmen caddesi 
dan 24. 2. 938 tarihine müsadif per- Şirketinden : üzerinde bir oda bir mutbak bir sofa 
9embe günü saat onda mahallen tah- Antalya elektr.ik şirketi (225) lira- Özbayrak apartımanı No. 2 736 
didi yapılacağından hem hududlariy- Y~ kad~r ma~ş .vermek üzere bir elek- Kiralık - Yenitehir Selanik cad. 
le bu yerde iddiayı temellük edenle- . tr~.k mu~endısı aramaktadır. Yüksek desinin arkasındaki Tilre ıokak 6 No. 
rJn müdüriyete müracaat eylemeleri muhendıs mektebince musaddak dip- apartımanda 3 odalı daire ile bir daire
ve yevmü mezkurda mahalli mezkur- l?maları olanlardan talih olanların de bir oda 747 
da hazır bulunmaları ilan olunur. şırkete müracaatları ilan ounur --------------

(344) 744 (342) 742 Dağınık: 

P. T. T. 
Toplantıya çağnlılş 

. . ~ , 

Daktilo Kursu - 43 üncü devre 1 şu
batt~ başlıyor. Kurs mezunlarına 2 ay
da dıploma verilir. Tahsil aranmaksı

Antalya Elektrik Türk Anoni~ , _zın herkes alınır. Yeni hal atka.aı yeni 
• Umumi Müdürlüğünden~ .. Şirketinden : hamam apartımanı kat 2 Tel: 3714 '-Ankara Telefon müdiirlilğü bina- Antalya elektrik türk anonim şir- 1~9 

sında hususi bir santral tesis edilmiş ketinin 937 hesab senesi heyeti umu- Talebe Kurlan - Yalnız talebe için 
ve dahili telefonlar kamilen bu sant- miye içtimai adisinin 3 mart 938 per- almanca, fransrzca, ingilizce kurlar teş
rala alınmıştır. 4-2-938 tarihinden iti- şembe günü Antalyada şirket idarcha- kil edilıni§tir. Yeni hal arkaarnda Yeni-
baren idaremiz teşkilatına dahil te ~ nesinde akdi kararlaştmlmıştır. hamam apartımanı kat 2 Arar Lisan 
1 f 1 okulu Tel: 3714 723 
e on arla konuşmak istiyenlerin RUZNAME! MÜZAKERAT r 

3485 numarayı bulup karşılarına çı- 1 - 937 senesi hesabat ve muamela
kacak santral memurundan aradıkla- •tı hakkında idare mecl'•' ·· "akı"b 

de istenilen bel~eleriyle birlikte te- n;ıina~ vermel~ri v~ müteahhidlik vc
minat ve teklif mektuplarım ihale sıkasıyle demır köprü işlerinde ihti
günü en geç bir saat evveline kadar saslarx olduğunu isbat eden ve1:1aik 
M. M. V. satın alma komisyonuna ibraz evneleri lhımdır. (Türkiyede 
vermeleri. (4625) 3-7124 mümessil veya vekili bulunmayan ma

. . ı ... ı ve mur 
rı yen ıstemeleri rica olunur. (325) raporlarının okunması v~ şirketin 

mevcudat defterleriyle bilançosunun 
tasdik ve kabuli ve idare heyetinin 
tebriye si, 

Memu~ Kurları - Yalnız memurlar 
için ~er lısanda kurlar teşkil edilmiştir. 
Yem hal arkası Y.enihamam apa.rtıma. 
nr kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

Rüzgar ölçme aleti alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 

ruf ve müştehir yabancı firmalardan 
mliteahhidlik vesikası aranılmaz.) 

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

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

696 

Jandarma 
' 

Battaniye alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komisyonun • 

2 - Hissei temettü hakkında karar 
ittihazı : 

724 
Üniversiteliler kunı - Üniversiteli. 

Ier i~in her lisanda kurlar açılmııtır. 
Yem hal arkası Yenihamam apartıma
m kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

725 

A~ar Lisan Okulu - Her meslek için 
her lısanda akşam saat 1 O a kadar kur
lar açılmıştır. y enihamam apartımanı 
kat 2 Tel: 3 714 Posta kutu: 277 726 

Satılık Arsalar - Telgaz karşısın· 
da 550m/ 2, 550 kuruştan Lakavuz 
mevkiinde 7500m/ 2 25 kuruştan sa-
tılacaktır. Tel: 2181 1-542 

Satılık araa - Yenişehir, Boıtl()nti 

caddesi, İlkiz sokakda üç tarafı açık 
(518) metre murabbaı bir arsa satılık· 
tır. Tel. 1581 704 

Satılık ve kiralık araa - İsmet Paşa 
Demirköprü yanında iki yüzü asfalt her 
türlü ingaata elverişli 3600 metre arsa 
toptan satılık ve kiralıktır. Emniyet 
Şirketi Bay İsmaile müracaat. Tele-
fon: 1833 739 

iş arayanlar: 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca
ya vakıf genç bir mürebbiye vazife an• 
yor, talihler Sa i ve Franko'da M. Al· 
tay. Tel. 1855 1-618 

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 

Muhasip - Her türlü usulü muha· 
sebeye vakıf muktedir bir muhasebe
ci akşamlan çalışmak istiyor Ulus: M. 
M. rumuzuna tahriren müracaat. 670 

Fransız İsviçreli Mürebbiye - İn· 
gilizce, Almanca ve Paris aksaniylo 
Fransızca, aynı zamanda piyano bilen 
iyi Türkçeye de vakıf bir Bayan bir a• 
ile yanında mürebbiyelik arıyor. u .. 
lusta (S . S.) rumuziyle mektubla mü .. 
racaat. 702 

• 'NASl'R 11.ACl 
KANZUK 

Açık eksiltmesinde istekli çıkmı
yan 20 : 30 tane rüzgar ölçme aleti 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

18.2.938 cuma günü saat 11 de M. M. 
V. satın alma Ko. da yapxlacaktr. llk 
teminat 196 lira 50 kuruştur. Pazarlı
ğa girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
:ı üncü madde1erinde yazılı belgeler
le birlikte M. M. V. satın alma Ko. 
da pazarlık gün ve saatında bulunma· 

. A. Levazım Amirliği 

1 - Bir tanesine dokuz lira kıymet 
biçilen yedi yüzden sekiz yüze kadar 
battaniye kapalı zarf usulü ile 
23. 2. 938 çarşamba günü saat o.nda 
satın ahnacaktır. . 

Asaleten ve vekaleten en az yirmi 
hisseye malik hissedarların hisse se
nedlerini veya bunlara mutasarrıf ol
duklarını isbat eder vesikalarını top
lanış gününden bir hafta evveline ka
dar şirket idarehanesine verip muka
bilinde makbuz almalarr ve bu mak- Aranıyor 
buzlar ile birlikte mezkur günde sa- ·---....... 
at on dört!_e şirket idaresine teşrifleri Panıiyon §eklinde - Möbleli bir 
ilan olunur. (341) 741 oda istiyorum. Vereceklerin Kanaat 

En eski nasırları bile pek kısa biıı: 
zamanda tamamen ve kökünden çıka· 
rır. 

Jarı. (299) 677 

Hangar, pavyon ve hela 
yaptırılacak 

600 fon yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin (540) liralık bir 
teminat makbuz ve banka mektubu ve 
şartnamede yazlı belgeli teklif mek
tubları belli gün saat dokuzdan evvel 

Heyeti umumiye 
toplantısı 

bakkaliyesine (telefon 3120) müra
caatları. 672 

Daire aranıyor - Konforlu ilci d o a, 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddi 
ve müessir bir nasır ilicıdır. 596 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko • 
nıisyonundan : 

1 - İzmir Gaziemirde yaptırılacak 
(F) tipi hangar, erat pavyonu ve hela 
inşaatı kapalr zarfla •eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

kıtaat hayvanatı için 600 ton yulafın 
kapalı zarfla ihalesi 25 şubat 938 cuma 
günü saat 16 da Fındıklıda komutan· 
lık satın alma komisyonunda yapıla-

caktır. 

komisyona vermiş olmaları. 
(326) 

bir hol aranmaktadır. Tel. 1342 
6691 Dr. M. Şerif Korkut 

:~~~~~~~~~~~.:~ys~;;~:~;,;~ ~:~~ HerN;=,h~:~~:::::vin_-
. de hastalarını kabul eder. 
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2 - Keşif bedeli 167 bin yedi yüz 
elli beş lira 67 kuruştur. 

3 - İlk teminat 9637 lira 79 kuruş
tur. Şartname, keşif ve projeler 839 
kuruştur. Ve M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

4 - Eksiltme 9 şubat 938 çarşamba 
günü saat 15 de M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
temiT'at ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin 
(F) fıkrasında yazılı belgelerle bir
likte teklif mektublarım eksiltme sa
atinden behemehal bir saat evvel M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(154) 1-391 

Pulanya tezgahı alm~cak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Konuıyonun· 

dan: 
1 - Bir adet pulanya tezg~hı kapa

lı %arf!a eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 5500 

lira olup ilk teminat parası 412 ıira 50 
kuruştur. 

z - Muhammen tutarı 34500 lira 
ilk teminatı 2588 liradır. Şartnamesi 
komisyonda her gün öğleden evvel 
görülilr. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektubları ile kanuni 
vesikalarını havi tekLif mektublarını 
ihale saatinden en az bir saat evveli
ne kadar komisyona verilmesi. 

(345) 745 

23.000 kilo sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği C)atm Al • 

ma komisyonundan: 

1 - Sarıkamıg birlikleri için 23000 
kilo sade yağının kapalı zarfla eksilt· 
mesi 9 şubat 938 saat 15 de Erzurum 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19550 lira 
ilk teminatı 1466 lira 25 kuruştur. Şa· 
rtnamesi her gün komisyonda görü
lür. Teklif mektubları belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar komis
yona verilmiş veya poısta ile gönderil· 
miş bulunacaktır. (193) 1--431 

Ayın tarihi adh 
mecmua 

münakasası 
Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
1 - Matbuat umum müdürlüğü 

neşretmekte olduğu Ayın Tarihi ad
lı mecmualardan sekiz nüshasını a
çık eksiltmeye koymuştur. 

2 - Bu mecmuaların her biri biı, 
tane basrlacaktır. 

3 - Her mecmuanrn tahmin bedeli 
280 lira ve muvakkat teminat 168 Ji. 
radır. 

4 - Şartname Ankarada matbuat 
umum müdtirlgğünde parasız olarak 
verilir. 

5 - Açık eksiltme '17 - 2 - 1938 
günü saat 10.30 da Ankarada dahili-
ye vekaleti binasındaki matbuat u
mum müdürlüğünde yapılacaktır. 

(257) 1-559 

menın müzakeresi için 18 mart 938 T k f Telefon: 1499 
tarihine tesadüf eden cuma günü saat ayyare Ontrap Ôğl Adres: Kooperatif arkası Ali 

lO da Galatada İş Hanında şirketin alınacak Nazmi Apart. No. 9 D.5. 657 
idare merkezinde toplanacaktır. 

Şirketin 50 aded hisse senedine ma
lik bulunan her hissedar içtimada bır 
rey sahibi olarak asaleten veya veka
leten bulunmağa ve bu mikdardan az 
hisse sahihlerinin müştereken arala
rında birini kendilerini temsil etmek 
üzere vekil intibah etmeğe salahiyet
leri vardır. 

1 - İdare meclisi ve mürakib ra
porlarının okunmasr. 

~ 2 - 1937 hesab yılına aid bilanço, 
kar ve zarar hesablariyle muhassas 
faiz hesablarının kabul ve tasdiki. 

!arı. 

kıbrn ibraları. 

4 - İdare meclisi azalarının inti
habı. 

5 - İdare meclisi azalan için hu
zur hakkının tayini, 

6 - 1938 senesi için murakib inti. 
3 - Idare meclisi azalariyle müra- habiyle tahsisatının tayini, 735 

Zayi - Konya gedikli erbaş hazırla· 
ma ~rta ~kul~ndan aldığım şahadetna· 
meyı za~ı. e~tım. Yenisini çıkaracağım· 
dan eskısının hükmü yoktur. Mh. Al. 
6 Bölük baş çavuşu Ahmet 738 

ISTANBUL, Bırolihı ,,, 
TOnet rn•ydeıu ı 2 No. hı 

"'•l•ı1M 1 1ı ı: • r•tet •dtıuı v•r• 
\9 Na.lu t•rılemlzl •ateılnlı. 
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5 d akil(a. f vv.:I ... 

Bir Gripin almadan ~ 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve en 
ucuz geçirmenin çaresi bir kaşe 
GRİPİN almaktır. Mideyi boz
maz, böbrekleri ve kalbi yor
maz. 

-

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir, isim ve markaya dikkat 
ve her yerde ısrar la Gripin isteyiniz. 

731 • 

İnşaat sahihlerinin nazarı dikkatine 

KIREC 
Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

im!ll ettiğim kireçleri~i Ankarada Yeni Kütahya Pazarına sabnakta 
idim. 

Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin iyiliği
ni büt~n inşaatçılar teslim etmişlerdir. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çubuk
çu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi lsmail 
Özar, Telefon : 3659 . 
Sanayı caôdesinde Çanfüılı 

ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 

sattırmaktayım. 

Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler vasıtasiyle si. 
parişte bulunmalarını bütün müşterilerime aaygılarımla ilan ederim. 

1-514 
Karaköy Pazarcığında Kireççi 

Mehmet Çavuş 

• 

Elbise yaptırılacak 
J\nkara Emniyet Müdürlüğün den : 

Beherinin 
Mikdarı muhammen fia tı Teminatı 

Cinsi takım Lr. Kr. Lr. Kr. İhale günü 

Sivil elbisi 145 22 00 223 00 8.2.938 salı günü 
saat 16 da 

12.1.938 tarihinde açık eksiltmeye kÖnulan yukarıda cins ve mikdarr yazı
lı sivil elbise için konulan son eksiltme haddi layik görülmediğinden 22.1.938 
tarihinden 8.2.938 tarihine kadar 15 gün müddetle yeniden eksiltmeye ko· 
nulmuştur. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte emniyet müdürlüğünde 

toplanan komisyona gelmeleri. (177) 1-416 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

- -- -§ ( Halkevinde )' § - -------- ŞEHİR TİYATROSU 
-------- -- ----------

Bu akıam saat 21 de umuma , 
7 Şubat Pazartesi günü akıamı 21 de Halk gecesi 

---------- -- ------------ • KOR 
------------ -: Dram 3 Perde : - -

: Yazan: Vedat Nedim Tör E - -- -- -
~ Pencereden pencereye E - -- -: Komedi 1 Perde : - -- -: Yazan: Mahmut Yesari : - -- -: Cumarteıi ve pazar ıünleri saat 15 de talebe matinesi • : 
E Gite her gün aaat 13 den 19 a kadar ve oyun günleri aabah ondan : 
= itibaren açıktır. 1-614 E 
.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•'" 

Şehzadebası 

Osman 

ıekercisi 
Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz iştahanız yok, mutlaka 

HASAN •• •• meyva ozu 
Nuri alınız. Yarım bardak su iç.inde alınan ve meyva usarclerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 

Bankalar caddesinde Ankaranın biricik en eski şekercisi BAY
RAM MONASEBETlLE hediyelik taze §eker ve envaı şekerlemele
rini sayın müşterilerinin emrine hazırladığını tenzilatla satışın de
vam toptan ve perakende sipariş kabul ettiğini sayın müşterilerine 
ilan eder. Tl. 3277 722 

ff BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGİNIZ · 5 ·KURUŞ 

- - --

YARIN· KURACAG 1 N iZ · EVİN·TEMELİDİR 
-·~· 
T.C. 

ZiRAAT BANKASI 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ Ticaret Odasının Müsaadesiyle : - -----------
---------- Büyük tenzilôt 

40, dört misli 60 kr. 

HASAN gazoz •• •• 
OZU 

Limon, portakal, mandalina çe~itleri vardır. Meyve usarelerinden ya
pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında anan8', çilek, muz frenk üzümü kayısı, ağaç çileği nevileri 
çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 40, dört misli 60 Kr. 733 

Müze tamiri 
E Ankara Arkeoloji Müzesi Direk----- 15 gün için 

2-2-938 17-2-938 Yenlıehlr palas : törlüğünden : --- Eskenazi ------ 705 -- Bankalar caddesi No: 27 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Duo Borry 
Akrobatik dansörler 

Her akşam 

Ankara Palasta 

NeosısrrDırıı 

Hayatta en büyük kazanç has· 

1 

talı~a yakalanm.amaktır . Ağız 
ve bo~az yolile ~iren bütün bu
l;ısıc ı h.:ıc:t.:ılılrl .:ı r NF0<;TFRİN 

,rn· ~ıanmaıtıa onı~e~e~oıır~,,. · . . ~ 

lllHer eczaneden re.çetesiz alınır. 

1-483 

Keşif bedeli (527) lira (96) kuruş
tan ibaret olan muzedeki tamir işleri 
17.2. 1938 tarihinde saat 15 de lçhi. 
sardaki arkeoloji müzesi direktörlü
ğünde ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. Muvakkat te-

minat ( 40) liradır. Eksiltmeye işti

rak edecek olanların Ankara Nafıa 

' 

Otel, Lokanta, Gazino 
Atatürk Bulvarı Orduevi 
kartısında yeniden ve mü-
kemmelen tanzim edilerek 
açılmııtır. , 

-Bentl r direkt<lf Ju P1tde ehVvi v k~ · e t!f ~ __ _ e 
Pasta ve kahvealtı salonu Karpiç 

dır. Şartname ve keşif evrakı her karşısındaki sokakta açılmıştır. 
gün müze direktörlüğünde görülebi- No : 5 1-538 
lir. (290) 1~16 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Müdiir/iiğünden 

Bir aydanberi Ankara Pa
laı'taki varyete programına 
dahil olarak akrobatik dans-
lar yaparak büyük bir mu
vaffakıyet kazanan Duo 
Berry'nin angajmanı, göste
rilen umumi arzu ve alaka 
üzerine, on bet gün daha u
zatı lmııtır. 

iki sevimli artist güzel ak
robatik numaralarım yapa-
rak her akşam eskisi gibi al
kıt ve takdir toplamağa de
vam etmektedirler. 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacmı temin maksadiyle imal etmekte olduğumuz XIV 
tip anahtarlı kaput fiatları: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

Satıslarımız fabrika 
Fiatlar asgari 

teslimi 
bir balya 

ve peıindir 
içindir 

Bu fiatlara yüzde 2 zam ıuretiy le bir topa kadar perakende ıatıı yapılır. 

Pc;ılyaJar 20 top ve 720 metredir 
Siparisin bedeli fabrikamıza vasll olmadıkça 

, siparis tediye ve sevkedilmez. 597 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN.BU GECE 

Bertin operasının baş yıldızı ERNA 
SACK.,n ve meşhur alman komiği 
PA UL KEMP ile çevirdiği almanca 

sözlü şarkılı emsalsiz komedi 

NlS ÇlÇECl 
Yeni bir ses - MUzik - Kahkaha 

Seanslar: 

1 - 2,45 - 4,45 - 6,45. Gece 21 de 
Bugü saat 11 de tenzillath matine 

.llllllL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --., 11111 r" 

BU 'GECE 
Büyük aşk heyecan ve macera şaheseri 

Türkçe sözlü 

CENNET PERİSİ 

Baş rollerde: DOLORES DEL RİO 

- JOEL MC CREA 

Gündüz seanslarında: 
BİR SAADET GECESİ 

Seanslar : 
1 - 2,30 - 4,30 - 6,30. 'Gece 21 de 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! Halil Naci Mıbçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 595 

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

Şekerleriniz.i Anqfa.rtalar caddesi şekerci Ali Uzundan ahnız 665 


