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Gande bir kuruı 
taaarruRa yılda 
58.912.950 lira 

Memleketimizde hayat pahalılığı 
ile nasıl mücadele edileceğini, hayat 
•tandardının daima makul hadlerde 
kalarak ' vatandqların sılırıntıaızı:a 
yaJayabilmeleri nelere ~tevakkıf 
ise bunların ilmiğ ve t•tnık ~auller
Ie nasıl araştırılacağınr, ve zı~a ~e~ 
9eyde olduğu gibi haya~ mal.ıye.t~ı 
tesbitte de müracaat edılen bır ılım 
ve bir teknik bulunduğunu iz:ın eder
ken gene bu bahse avdet vidınde bu-

lunmuştuk. • .. . 
Hayat pahalılığı meseleıı uzerınde 

ne kadar durulsa yeri vardır. 

Bu tedbirler kdfi gelmezse daha 
şiddetli tedbirler ahnacak Bar•elonJalıi bombardımanlardan .anra bir .akak 

Roma radyosunun verdili bir ha6er Bugün de, Ekonomi Bakanlığının 
valilere gönderdiği bir tamimden aşa-

. ğıdaki kısımları kısaltarak alıyoru~. 
Bakanlığm bu tamiminde hatırlatt,ıgı 
veçhile, bizde, ilk önce, . Ata~rk Un 
Kamutayı açarken aöyledıklerı prog
ram, nutuktan hayat pahalılığın~ te
mas eden satırları kaydedelım : 
..... Bunun için ilmiğ bir tetkik yap
tırmalı ve tesbit edilecek sebeblerle 
radikal ve pllnlı pkilde mücadele e-
dilmelidir.,. • 

feflrı bu ı,.retıerı Batbalranın 
ro~mda fU cümlelerle hük<imeln vazifeleri arasına alınmıştır : 

··rurıuyeae Dayar ur."lldııgıı. uıeuıl.-

tin sarılmıf bulunduğu kallanma 
Ye endüstri/epe savap bakıaundan 
Cta tesis ve muhafazasına birinci dere
ade ehemiyet vermemiz /Azım gelen 
bir menudur. Bunun içia üç sene ev
vel tDrkiyenin ilctisadl bakımdan tet
iik ettirilmesi mabadiy/e Amerika
'dan ıeurttiğimiz heyet gibi ilmiğ 
"bir heyeti tavzif ve hayat pahalılığı ve 
elemanlarını tesbit ettirerek radikal 
bir mücadele pllnı yapacağız." 

hakkında Anadolu • 
aıansının tebliOi 

Madridde elçilİğimİze 
tecavüz edilmit değildir 

Ankara, 7 (A.A.) - Bu •kf'lmlri Roma radyosu neıriyabnda 
Madrid' deki Türkiye elçiainin ve elçilik erklnmın hakarete ma
nu kaldıkları bakloncla bazı haberler ititildi. 

Anadolu Ajansının tahkikatına göre, mesele, Türkiye elçiliğine mü1· 
hak bir binaya hükümet polisi tarafından girilerek içinde bulunan iapen
yonllann ıötürülmiif olmuı hidİ8eainden galattır. Bu hadise hüküme
timizle ispanya cumhuriyet hükümeti araamcla henüz görüıülme halin
dedir. Tarafnmzclan yapıbmt olan protesto, tahkikat safhasına gİrmİf 
bulunuyor. FJçimize, elçilik erki11ma tecavüz vukua geldiği haberi ha
kikate külliyen muhaliftir. 

------.... --.--. aı n.yı %. -O o sın 

tetkikleri 
Şimdi vekiletin bahsettiğimiz ta

mimine gelelim : ''Hayat pahalılığı 
ile mücadele hük(imetin husuıi bir 
ebemiyetle takip edeceği mevzular
dan biridir. Son tahrire göre türkiye 
nüfusunu 16.157.000 kiti heaab eder 
ve günde her ferdin maıraf ını bir ku
l'Uf indirebilirsek sene sonunda 
58.972.950 tiirk liralık bir milli ~aar
rufa imkin vermif, ve diğer tabırle, 
millt iatibdlin para kudretini bu 
mikdar artırllllf oluruz. 

Alttleniztlelıi ingilü lilomndan bir PllT~a 

Almanyadald hidiaelere dair 
dünya gazetelerinde endişeli 
tef sh-ler devam etmektedir. Bu 
hususta gelen haberler 8 . inci 
sayf amızdadır. 

lıtanbul, 7 (Telefonla) - Bir mQd. 
detten beri tehrimizde bulunmakta o • 
lan Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya ha 
gün İatanbul p09tahaneainde ve P. T1 

T. fabrikumda tedkikler yaptı. 

Bütün ekonomik işlerimizde ol~u
lu gibi hayat pahalılığı mü~delemız: 
de de hedefimiz ekonomikdır. Eakı 
.zamanlardan beri bir çok memleket· 
lerde iatihlik kooperatifleri şekl~d.e 
baflamı9 olan teıekkülleri hep bıh· 
rb. Bunlarm aleyhinde değiliz. Fakat 
davlmızm büyüklüğü bütün memle· 
kete pmil bir dariyı ic:ab ettirecek 
mahiyettedir. 

Bir çok memleketlerde yapılmıf 
tecrübelere ve tecrübelerin teaiı et
tiği tekniğe nuaran memleketimizde 
gidilecek yol rasyonalizasyon yolu
dur. Öğretmenler, Univeraite profe
MSrleri, esnaf teşekkülleri, mesleki 
bjdilder, müstahsiller kendi sahala
rında maliyet unsurlarını ayı::ı ayrı 

tetkik ve teabit etmeli ve bu mevzu 
üzerine bakanlıkça toplanmakta olan 
vesika dosyalarını zenginlqtirmeğe 
çalıtınalıdır. Maliyete vücud veren 
unsurları tablo halinde toplamak ve 
muntazam surette takib etmek milli 
ekonomi terbiyemizin prenmplerin
den aayılmağa layıktır. Böyle bir tab
loyu sadece seyretmek bile masrafla_rı 
tenzile imkin verebilecek hadlerın 
derhal seçilmesine hi~met ede~e~ fl:h· 
si ve milli tasarruf düıüncelerını ten
miye eder. Maliyet unaurlarmı~. ~~r 
arada tetkiki ise milletçe ve huku
metçe alınabilecek tedbirlerin isabet
li şekilde teıbitini kolayla9tırrr." 

Görülüyor ki hük<imetin yaptırma
ğa bqladığı tetkiklerden ~onra ala~
ğı tedbirler, ilk numune•• _Roıdal da 
tahakkuk ettirilmit olan iıtıhlik koo
peratifleri nevinden teşekk~ll~~. mey
dana getirmek olmıyacağı gibı h:-ya
tı ucuzlatarak herkesi ucuz ve müref
feh yqatmak" tezinden hareket ed~n 
bazı memleketleri, bir çok tqebbüs-

(Son11 8. iaci say/ada) 
*• 

Londra, 7 (A.A.) - Akdenizdeki 1------------------------------------
konanlık hidiıelerini tetkik etmek ü-
zere toplanan kabine içtimaından son
ra İngiliz hükümeti general Franko'ya 
pddetli bir nota vermit ve ingiliz ge
milerine kartı yapılan mükerrer teca
vmlerden dolayı hoşnudıuzluğunu 

bildirmiştir. 
İyi haber alan mahfillere göre bu 

notada ineiliz karakol gemilerine tab
aiı edilen mıntakada korsanlığa niha
yet vermek için alınan tedbirler' bildi
rilmiştir. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre 
denizaltı korsanlığına olduğu gibi ha· 
va korsanlığına da mani olmak için ya
kında tedbir alınacaktır. 

Bay Edenin beyanatı 
Eden bugün Avam kamarasında in

giliz gemilerine yapılan tecavmler 
hakkında şu beyanatta bulu~u.'tur:. 

.. _ Akdenizin garbında tıcarı gemı-
l karşı hücumların ıon zamanlarda 
ere . b" .. l ı:.kad 
fazlalaşması üzerıne, ~t~n a • ar: 
lar, İngiltere hükümetını? ~ıa~ıdakı 
niyetlerinden haberdar ed~l~ı·t~~: b 

Son tecrübeler göstermı,tır ı, u-
" n tatbik edildiği şekli ile Nyon ted

~leri ticari gemileri m~·~u ol~yan 
hücumlara karşı himaye ıçın. kifı de
ğildir. Bu şartlar altında lngıltere hll· 

(Sonu 8 iaci sayfada) 

-
B. Menemendoğlu 
Cenevreye gidiyor 

Cenevrede ıubatm son ha~t~aı i_çin· 
de Hatay .eçim nizamnameıını müza· 
kere etmek üzere topianmuı teabit e • 
dilen komisyona hükilmetimiz adına 
dq bakanlık umumi kitibi N~ 
Menemencioğlunun ittirak edeceğı ha 
ber alınmııtır. . 

B. Menemencioğlu toplantıdan bır 
kaç gün evel tehrimizden ayrılacak -
ur. 

Atatürkle Hollanda 
krall~esi arasında 
Ankara, 7 (A.A.) - Küçük Hol· 

landa prensesinin doğumu münaaebe· 
tile, Reisicumhur K. Atatürk ile Hol
landa kraliçesi majeste Wilhelmina 
araamda apğıdaki telgraflar teati o
lunmuıtur : 

Dr. Aras Bulgaristanda 
B. KöseivanoOa 

uzun bir mülakat yapb 

Majeste Wilbelmina 

- Hollenda kraliçesi- La Haye -
Hollenda veliahdı altes ruayal pren

ses /uliana'nın bir prenses dünyaya 
getirdiğini büyük bir sevinçle haber 
aldım. En samimi tebrik/erimle bera
ber gerek fahsi saadetleri , e gerek 

Bulgar başvekili kendisini yugoslav 
hududunda karııladı ve mülakata 
Sofya istasyonunda da devam edildi 

kraliyet hanedanrnın saadeti hakkın· 
dairi hararetlı temennilerimi kabul et• 

Dr. Aras bugün 
İslanbula geliyor 

meleriai majestelerinden rica ederim. Budapeşte 7 (A A ) Ha . . 
• • . - rıcıye na· 

K.. ATATÜRK zm Vekili Baron Apor, burada bulun-
makta olan Türkiye hariciye vekili 

Ekselans Kemal Atatürk 1:evfik Rüttü Aru'ın terefipe dün bir 
Reisicumhur - Ankara - z~yafet ~ermiştir. Ziyafette Türkiye-

. . nın Berli b" ilk 1 · · ·1 B 1 Nazik telgrafımzdaa zıyadesıle n uy e çıaı ı e e ırad ve 
_ . . • k Budape9te orta elçileri ve hariciye ne-

mutehassıs olarak çok samı~ teıe • zareti erkanı hazır bulunmuttur. 
kür/erimi :uzederim 83y Reisıcumhur Dr. Araa Belgrada doğru hareket et-

W ILHEL'MINA miş ve iıtuyonda uğurlanmııtır. ' 
- - n n Belgrad' dan 11ererken 7JJlllTO ?Ji1l.7 SiJOllOIJlJl1iO P il e 1' 

Bükreıte kanii 
. Belgr~d: 7 (A.A.) - Türkiye Hari

cıye vekılı Dr. Tevfik Rli9tü Aru bu
radan geçerken 45 dakika Dr. Stoyadi
noviç'le görilşmü9tür. Bu mülakatta 

h,. d• 1 ld Balkan antantı mümeuilleri de buır a ıse er o u bulunmupardır. 
• .. Türkiye hariciye vekili, gazettcilere 

Bükreş, 7 (A.A.) - Seçun m~- yaptılı beyanatta, ıs 9ubatta Ankara
cadeleleri münasebetile kanlı hadi- da toplanacak olan Balkan antantı kon
seler çıkmııtır. ··oemir muhafızlar" ieranamın ıümulünü kaydetmittir. 
teşki18tı azasından iki kiti ölmiif, bir So/ya' dan seçerken 
çokları da ağır surette yaralammf- Sofya, 7 (A.A.) - Bulpr ajansı bil-
br. ( Soau J. Daca aylada) Dr. A,... 

-
Fıkra 

Bir mesele 
- Siz ae dersinizi Kallımalı mı, 

hlmalımıl 

Yenicami'in kemerinden bahHtmek
te olduğumu ıüpbesiz •nlamıfSınndır. 
Biliyorsunu.: Herşey olup bitti; ban
lar, ınağualar, dükkAalar satıa alıDtlı, 
yıkıldı. Şimdi hep beraber da,anayo
ruz: ya kemer ve k6fküna ne yapalım! 

Cevab basit değil midir: Hele bir 
hepsi olup bitsin; meydanı kemeri ile 
görelim: Sanatkarlar haaıi fikir i,u.. 
rinde ittifak ederlerse onu yaparız. 

Eski Avrupa sokaklarında. bizim 
Yenicami önıiade pek aykırı duracağı
nı zannettiğimiz lcöflce benzer çıkıntı
lar vardır. Fakat ıehirlerini böyle hu· 
susiyetlerindttn mahrum etmek kimse
aia aklıadaa geçmez. 

lstanbul imarııua son derece nazi.t 
bir mesele oluıunun sebebi, cihaıua 
başlıca eski sanat §dirlerinden biri 
olmasındandır. Orada 500 e yakı1'ibi· 
de var. lstanbu/ imarı bunlara Jcıyara.t 
değil, bilikis bunları bağrına basarak_ 
ve her birine hususi yerini ve çerçeve
sini vererek bllfarılmak lazım gelen bir 
ıeydir. lstaabulda abidelere baha ye
ni binaların cebhe üslfibları tarihe hilr· 
met edecektir. Taksimde yapılabilen 
modern cebhelere, Süleymaniyeaia 
karfısında müsaade edilemez. 

lstanbul imarı sanatkirlarıa billu.ssa 
ttlbirliğini istiyen. aynı kelimeleri tek
rar edelim, son derece nazik bir 4tir. 
Ônüne geldiğini yıkıp deviren •• da • 
soka le" lstanbulda, aacak ortaçal 
ordularıaıa tahribini yapmış olur, 
20 inci asır f e b i r c i •sinin vazife-
sini değili 

Bizde şehirci/ile sanatı ile mücadele 
eden garib bir belediyecilik zihniyeti 
vacud bulmağa ba§lıyor: önüne ••se
lim - Fa tay 
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Bir azmin müköfatı 
Kıymetli ve emekdar doktorumuz Akil Muhtar•m Fransız Tıb Aka· 

demisine asli aza seçildiği hakkındaki haber hangi türkün kalbini sevinç· 
le doldurmamışbr. Fakat bu, onun kazandığı enternasyonal payelerin en 
parlağı İse, ilki hiç değildir. 

Altmışıncı yıldönümünü idrak etmiş olan bu türk aliminin esasen 
bütiin hayab, biribirini kovalayan bir muvaffakiyetler serisinden başka 
bir şey midir? 

Birçok tıb cemiyetlerinde aza olan Akil Muhtar, şimdiye kadar yal
nız fransız dilince 65 eser yazmış. Türkçe travail'larının sayısını belki 
kendisi de iyi bilmez. 

Şahsında türk ilmini tebcil eden son tevcih hakkında intibalarını so
ran muharrire, "Kolay değil, diyor, bütün bu işler bir ömür törpüleyor . ., 

Kolay, elbette ki değil 1 Hele ilim aahasında ve enternasyonal çerçe· 
vede gözetilen muvaffakiyetin, erişilmesi ne kadar güç, ne kadar çalışma 
ve azim istiyen bir hedef olduğu kolayca tasarlanabilir. Muvaffakiyet, 
ancak bu güçlüğü idrak ederek, bütün engelleri yenmeye azimli bir ira· 
denin mahsulü olabilir. işte Akil Muhtarın şahsında böyle bir iradenin 
tecellisini alkışlıyor ve türk gençliğine onu Örnek olarak göstermekten 
çekinmiyoruz. 

Akil Muhtar, tek felsefesi, günü gününe yaşamak ve keyfine bak
mak olan kalender meşrebliğin rağbette olduğu bir devirde yetişti, fakat 
asla o zihniyete kapılmadı. Çalışmayı kendisine tek zevk edindi. işte bu 
gün, eaeri yalnız şahsını yükselten bir paye ile değil, milletinin iftihar 
edebileceği bir muvaffakiyet ile taçlanmıı bulunuyor. 

Bu, yorulmak bilmez ilim aşıkının önünde hürmetle eğilmeliyiz. 
YAŞARNABl 

KAM UTA Y'DA: 

Faiz haddini yüzde sekiz 
buçuğa indiren loyiha 

HUkUmetin faiz hadlerini yüzde 
aekiz buçuğa indirmeğe karar verdi· 
ğini yazmıştık. Bütün memleketin ıe
vinçle karşıladığı bu karara aid layi
ha hUkUmetçe hazırlanmıt ve geçen 
hafta içinde Kamutaya verilmlttir . 

HUkümet layihaya bağlı esbabı 
mucibe mazbataıında faiz vaziyetinin 
kısa bir tarihini yapmııtır. Buna göre 
dörtbuçuk sene eve! kabul edllen ö
dünç para verme kanununun tatbikı
na kadar faiz hadleri yU.zde otuz ve 
hatıl daha yüksekti. Kanun bu mik
darı yüzde on ikiye indirmlt ve Ö· 
dUnç para verme müe11e1elerlyle bun· 
!arın muamelelerini inzibat altına al
mrıtr. 

Cel!I Bayar hükümetl; dört bu· 
çuk ıenelik tecrUbeden ve memleke· 
tin kavuıtuğu iktısadt refahtan isti
fade ederek faiz haddinin yüzde se
kiz buçuğa kadar indirilebileceği ka· 
naatlne vasıl olmuştur. Bu maksadla 
hazırlanan layihaya (tefeci) yi tarif 
eden vazıh hükümler konmu9 ve (fa
iz tabiri) de genişçe izah olunmuştur. 
Her zaman olduğu gibi mUkteseb hak 
!ara riayet olunmuş ve layihanın i
kinci maddesiyle 1 ikincikanun 1938 
tarihinde mevcud kredi mukavelele
lerinin faize mUtealhk hUkUmleri bet 
sene müddetle mahfuz tutulmu,tur. 
Beş yıl aonunda bu mukaveleler mün
kazi olmamış bulunsalar bile, artık 
bu kanun hükümlerine tabi tutula
caktır.,, 

"Ödünç para verme müesseseleri, 

rihinde mevcud bulunan ve ödünç pa
ra verme ve bankalar kanunları hü
kiimlerine uygun olarak yapılmış o
lan mukavelelerin faiz haddine müte
allik hllküınleri, bu kanunun neJri ta
rihinden itibaren bet aene mllddetle 
devam edebilir. 

Llyibanın diğer iki maddesi me
riyet tarihine ve tatbik makamına 
aiddir. 

Radyolarını 

mühürletmek istiyenler 
Geçen sene ağustos iptidasında mev

cud olan ve o ayın ıonuna kadar beyan
namC1I verllmi~ olmaaı lbrm gelen 
radyoların bozukluğundan veya her
hangi bir ıebebden dolayı kullanılını
yacağı o beyannamede zikredilenler i
çin ruhsatname verilip ücreti de alın
mı' olanları istiyenler mühilrletecek
ler ve ruhsatnameyi de geri vererek 
iptal ettireceklerdir. 
Tahıil edilen para Reddiyat formo· 

lülü ile sahibine reddolunacaktır. 
Radyolarını mühürletmek iıtiyenler 

bir istida ile radyo şefliğine müracaat 
ederek kendi gözleri önünde söktüre
cekler, radyosunun markasını, numa
rasını ,modelini kendisinin isim ve ad
resi ile ruhsatname numarası ve ruh
satnamenin ibtal edildiğini mühilrUn 
üstüne yazdıracaklardır. 

ULUS 

Mahkemelerde 

Kaynananın 

iıe yatırdığı 

sernıaye ! 
Terzi dükkônı 

iki ortaöın 

açan 

davası 
Nurullah ile Receb beraberce bir 

terzi dükkanı açmışlardır. İkisi de 
yozgadlı ve eski ahbabdırlar: önceleri 
bir parti İf almışlar, iyi para kazan
mışlar, sonra işlerine bir kesadlık 

gelmiş, ziyan etmeye başlamışlar ve 
ayrılmışlar ... 

Bütün bu iş birliği devresinde pek 
iyi geçinen iki ortağın tam ayrılmaza
manında araları açılmış .. Receb Nu
rullaba demiş ki: 

"- Dostum, biliyoroun ki ben dük
kana sermaye olarak kaynanamın pa
rasını koydum. İhtiyar işlerin bozul
duğunu anlayınca söylenmeğe, teliiş

lanmaya başladı. Hergün sızlanıp du
ruyor. Evvela onun parasını aradan 
çıkaralım. Sonra biz ziyanı paylaşırız. 
Ben sermayeyi korken, paranın kay
nanamın parası olduğunu aana ıöyle· 
miştim.,, 

Nurullah bu teklife önce muvafakat 
etmiş: 

"- Hakkın var, demiş, Kaynanan 
bizden mesela dükkan sahibi gibi ala
caklı sayılır. Evvela onun parasını a
yırırız. Sonra biz ziyanı bölüşürüz.,, 

Receb. arkada§:llın iyi kalpliliğini 
takdir ederek memnun ve müsterih, 
akşam evine gidiyor ve kaynanuına 
hadiseyi anlatarak ba§ını derdden 
kurtarıyor. 

Aradan biraz zaman geçip, hesablar 
tasfiye edildikten ve iş paranın taksi
mine, borçların bölüşlilmesine gelince 
Nurullah, ortağına diyor ki~ 

"- Ber. yarın Yozgada gidiyorum. 
Mühim bir iş çıktı. Elimizdeki bUtUn 
para altı yüz liradır. Bunun Uç yüzü
nü ben alıyorum. Sen geri kalan Uç· 
yüzü ile dükkan kirasını ve piyaaa 
borçlarını kapat. Ben Yozgaddan dö
nünce kaynananın parasını hemen ve .. 
ririz. Zaten o da Uç yUz liradır~ Bert 
nihayet bir hafta sonra dönerim.,, 

Receb arkadaşının bu teklifini ka
bul ediyor; hisıeıine dü,en üç yüz li· 
rayı dükkin kirasına ve piyaaa borç
larına yatırıyor. Kaynanasına hiç bir 
şey açmıyor ve daha i'lerini taafiye 
etmediklerini ıöylüyor. İki ortağın 
ödemeleri lbım gelen dört yüz lira • 
!ık da borçları kalınıgtır. 

Nurullah Yozgada gittikten dört 
gün sonra Receb töyle bir mektup a
lıyor: 

"Sevgili doetum, 

Buraya geldim. İfierim biraz uzaya-• 
cak. Sana, belki seni biraz üzecek O· 

lan bir haber vermeye mecburum. Ben, 
aeninlc ortak olurken, hali vakti ye· 
rinde bir arkadaştan üç yüz lira borç 
atını,tım. Şimdi bu arkadaş vaktini 
kaybetmif. Ben buraya gelince benden 
parasını istedi. Üç yüz lirayı ona ver-

:1······································-. 

Afyon • Antalya 
hanında inıaat 

Afyon - Antalya hattında, 
Afyon - Karakuyu kısmının 
33 üncü kilo.metresindeki 
yarmanın zemin tefekkülü 
çok killi ve kayıcı olmasın
dan sık sık kayarak trenle
rin 1[idiş Relişini zorluğa uğ
ratmamaaını temin maksa
diyle Bayındırlık Bakanlığı 
bu yarmayı bir tünelle emni
yet altıııa almayı kararlaş
tırmış ve tünelin İnşasına da 
başlatiılmıftır. 

Bu tünelin uzunluğu 50 
metre olup, tamamen beton
armeden yapılacaktır. Bugii
ne kadar bu işler için 43 bin 
lira harcanmıştır. 50 bin li
raya yakın bir para ile yapı
lacak olan bu tünelin İnşası 
bittikten sonra yarmadaki 
heyelan hadiae•i tamamen 
önlenmiş olacaktır. 

'"'······································r' 

Çukurovanın sulanması 
Çukurovanın ıulanma projesinin 

bir kısmı olarak hazırlanmış olan 
Bedram çayının reküli töriyle, sağ ve 
sol saWI sulama kanallarının inşası i
ki gUndenberi başlamış bulunmakta· 
dır. 

Alakalı makamlara gelen haberle
re göre, inşaatın başlaması büyük bir 
törenle kutlanmış ve halk, toprakla
rının mahsulünü garanti altına alan 
bu sevinçli hadiseyi neşe içinde kut
lamışlardır. 

dim. Sana bu işten bahsetmediğimin 
sebebi, bu arkadaşıma borcu istediğim 
zaman ödemek imkiirtı idi. Halbuki ev
deki pazar çarş,ıya uymadı. Şimdi ıen 
kaynananın parasını bir müddet salla .. 
Allah bize, biz de ona .. Se!Smlar . ., 

Recep bu mektubu alınca yıldırımla 
vurulmuşa dönüyor. Arkadagına bir 
mektup yazıyor, cevab alamıyor~ bir 
dahil yazıyor; gene cevab alamıyor. 
Nihayet cevabı gelmiyen mektupla-
rın b 1 ıftr~bnrımmİ 

parasını istemesi evinde bulunduğu 
bütün saatleri doldurunca mahkemeye 
bat vuruyor. 

Dün bu iyi başlayıp kötü biten ar· 
taklığın muhakemeıine bakıldı. 

Recep uzurı boylu derd yandı ve ha
diseyi anlattı. Nurullah, bütün söyle
nenleri yalanladı. 

"- Biz ortaklık yaptık .. Ben kay
nanasından para aldığını bilmiyorum. 
Ben de bir dostumdan para aldım. 

Ona hiç bir tey söylemedim. İki kişi 
ortak olurken biribirlerine parayı ne
reden bulduklarını söylemeğe mecbur 
değillerdir.,, dedi. Recep, evvela orta
dan kaynanasının paraıının çıkartıl

masını teklif ve bunu Nurullahın ka
bul ettiğini şahidlerle i•pat edeceğini 
söyledi ve şahidler gösterdi. Mahke
me gelecek celsede bu şahidleri dinli
yecektir. 

8 - 2 - 1938 

Coğrafya enstitüsü talebesi 
bir tetkik seyahatine çıkıyor 

Coğrafyacıların geçen sene yaptı.klan aeyahatten bir intiba 
Dil, tarih, coğrafya fakültesi Coğ- .-------·--------

rafya Enstitüsü talebesinden (20) kişi· 
lik bir grup, başlarında Prof. Herbert 
Louis, doçentlerden Dr. Niyazi Çıtak 
ve Cemal Alagözle birlikte bugün ce
nubi Anadoluda bir tetkik seyahatine 
çıkacaklard ı r. 

İlk u ğranılacak yer Malatyadır. 
Bundan sonra sırasile Maraş, -Gazian
tep, Dörtyol, Mersin, Silifkedir. Seya
hat 12 gün sürecek ve ayın yirmisinde 
kafile Ankarada bulunacaktır. Bu se
yahatle Coğrafya EnstitlisU dördüncü 
büyük t etki kve araştırma gezisini ta
mamlamış oluyor. Şimdiye kadar Zon
guldak, Ege havzasiyle 937 ağustosun
da 1 ay kadar süren cenubu garbi Ana
dolu seyahati yapılmış tı. Bu defa da 
aynı gaye ile tetkik seyahatine çıkan 
bu heyet gezecekleri yerlerin coğrafik 
durumunu, kültürünü ,iklim şartlarını 
araştıracaklar, ayr ıca beşeri coğrafya 

bakımından şehirlerin vaziyetini ve 
kuruluşlarını tetkik edeceklerdir. 

Enstitü talebeleri ilk seyahatlerile 
Karadeniz sahillerini tamamen dolaşa
ı ak oraları layikiyle tanımıştır. 1937 
kış sömestri tatilinde yaptıkları on
be' günlük ikinci bir gezi ile Afyon -
Karabisar, Kütahya, Alaşehir, Kula, 
Manisa, İzmir gibi güzel vilayetleri
mizle, civar araziyi baştan başa dolaş
mı,ıardı. 1937 senesi yaz ıömeıtri bü
yük tatilinde gene bir ay süren büyük 
bir seyahat yapmış, lğridir, Barla dağ
ları, Burdur, Kravgaz dağları, !aparta, 
;u:::.-....t.. •• .._ı;_ vı-:ı...-.. A.-.a.~• ,.._ ; 

Tarsus, Ulukışla ve civarlarını gör
müşlerdi. Bey dağlarının en yüksekte· 
pesi olan Kızlar sivrisiyle, Torosların 
yUkıek noktası olan Medetsiz tepesine 
çıkm,,ıardı 

Gençlerimize ve öğretmenlerine ga
yelerinde başarılar dileriz. 

Halkevinde konferans 
8-2-1938 salı günü oaat 17,30 da 

Halkevinde T. H. K. TUrkkuıu şubesi 

Direktörü B. Şakir Hazım Ergökmen, 
bütün yurddaglan a!Skadar edecek olan 
tayyarenin hakikat oluıu büyük barbta 
tayyare harbtan sonra hava silahı, bu
günkü tayyareciliğin kudreti muhtelif 
memleketlerde tayyarecilik ve bundan 
başka havacılığa aid bir çok değerli ve 
mühim mevzulu konferans verecektir. 
Ve tayyareye aid filimler gösterilecek
tir. Herkes gelebilir. 

Halkevinde 

Komite 
dün 

• • 
seçımı 

bitti 
Ankara Halkevi üyeleri dün akfam 

da saat 18 de halkevi salonlannıla top· 
!anarak spor komitesi ve kitapsaray ko
mitesinin yeni seçimlerini yapııuglar • 
dır. 

Spor komitesinin intihabı için top
lanmış olan üyeler evvel§ kongreye ri· 
yaset etmek üzere Doktor Rağıp Tilzü
nü ve kiitib olarak da Naci Gençeri in
tihap etıniıler bundan sonra eski komi· 
te başkanı B. N. Rahmi Katoğlunun iki 
yıllık komite mesaisine aid olarak c>ku· 
duğu raporu dinliyerek ittifakla kabul 
etmişlerdir. 

Bundan sonra namzedliklerini koy
mut olan arkadaşların, gizli rey uauli· 
le seçilmelerine geçilmiş ve rey tasnifi 
neticesi olarak yeni komiteyi şu zeva• 
tın tegkili muvafık ıörülmügtUr. 

Naııuk Rahmi Katoğlu, Sedat Şahin 
Zehra Cemal, Necdet Tarkaner, Ekrem 

Bu arkadaılar aralanndaki içtima· 
da da komite başkanı olarak timdiye 
kadar enerjik çalıgmaaiyle ıevilmit olan 
Namık Rahmi Katoğlunu intihap et• 
mişlerdir, 

f""'• •• · ---· - - · ·-·-····-· --
ra kitapııaraya geçilmiş burada da b&f • 
kan olarak Dr. Rağıp TUzün ve katip 
olarak Bedri Yıldırım ıeçildikten ııon -
ra komite bagkanı, talim terbiye relıl 
B. İhsan Sungu, Server laklı, N ehil 
Buhari oğlu, Muhittin Doğan İnözU, 
MUnlr Mazhar Kamsey. 

Bunlar da aralarındaki içtimada 
komite bagkanı c>larak B. İhsan Sun -
guyu intihap etmişlerdir. 

Ankara Halkevinln 9 komitesine alt 
intihaplar bu suretle dün ak§am nihaye• 
te ermiıtlr. 

Ankara Halkevinln yeni idare heye
tini te9kil edenler ıunlardır: 

B. Ferit Celil Güven, Dr. Rağıp 
Tüzün, Dr. CeıaI Puyan, Sa!Shaddin 
Habib Taner, Hıfzı Oğuz Bekata, U· 
luğ İğdemir, B. İhsan Sungu, Refik 
Eplkman, Namık Rahmi Katoğlu'dur, 

• emtia üzerine avanılarda olduğu gi· 
bi müşteriden arziye ekspertiz ve si
gorta ücreti gibi hakiki bir hizmet 
mukabilinde bazı ücretler almaktadır 
Iar. Bu nevi ücretler ödünç para ver
me müeıseıelerinin ve faizin aılt un
ıurlarından olmayıp, mütteri malını 

bafka bir yerde de depo ve aigorta 
ettirdiğinde aynı ücreti vereceğin· 
den, faiz tabirinden bunların aaraha
ten çıkarılması muvafık görülmü,. 
tür.,, 
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Yüksek Ticaret mektebinin 
Ankaraya nakli düşünülüyor 

Kanun Uiyihaaını aynen yazıyo

ruz: 
Madde 1 - Ödünç para verme iş· 

!eri kanununun 9, 14 ve 15 inci mad
deleri aşağıdaki yazılı tckillerde de· 
ğiıtirilmiştlr: 

Değifen Madde 9 - Ödünç para 
verme işlerinde, 15 inci maddede ya
zılı komUıyon ve masraflar da dahil 
olduğu halde, yüzde ıekiz buçuktan 
(dahil) fazla faiz almak yasaktır. An
cak, açık kredi §eklindeki muamele· 
!erde yüzde on ikiye (dahil) kadar 
faiz alınabilir. 

Değişen Madde 14 - Bu kanun 
hükümlerine tSbi hakiki veya hükın! 
şahıslardan 9 uncu madde hükmüne 
aykırı hareket edenler veya birinci 
madde mucibince izin usulilne tabi 
olupta izinıiz faizla ödünç para ver
meği itiyad edinenlere veya beyan
namelerindeki ıartlarını veya faiz 
hadlerini muvazaa ile gizleyen hakikt 
veya hükmi tahıslara (tefeci) denir. 

DeğiJen madde 15 - Faiz tabirin
de, ödünç para verme mukabilinde 
borçludan komü•yon ve hesab masra
fı ve sair her ne nam ile olursa olsun 
alınan para dahildir. 

Ancak mütehakkak sigorta ücret
leri, arziye ve eksper ücretleri faiz 
tabirinden hariçtir. 

Madde 2 - 1 ikincikanun 1938 ta• 

"Viva Espana !,, 
Bilmem, biHyeyi bilir misiniz? 
Hind padişablarmdan birisi, sara

yında su içtiği zaman ver iri kendisi
ne: 

- Afiyet olsun şahım! der, mağ
rur hükümdar bu temenniy~ biç ce
vab vermezmi§. 

Günün birinde bu padiphla vezir, 
orman/arda ava çıkmışlar. Bir şeyler 
avlamışlar mı, avlayamamış/ar mı, 
orası mühim değil; fakat bir müddet 
sonra bilkOmdar fena halde susa
mış. Sağa başvurmuşlsr, su yok; so
la bqvurmuşlar, su yok. 

N ibayet ,ele geçe geçe bir çobanın 
kirli, tozlu ve yosunlu kırbasında bir 
yudum su geçmir. Padişah kırbayı 
kaldırmış, içmiş. ~ 

Tabii, vezir, gene: 
-Afiyet olsun şahım! temennisi

ni bastırmış. Bu defa, padi114h vezi
rine, yat1m saat, uzun uzun cOmle
lerle teşekkürler etmif. 

Eskiden biç ağzını açmayan hü
kfimdarm bu seferki uzun terekkUr
leri vezire merak olmuş ve dayana
mıyarak sormuşı 

- Size her su içtiğiniz zaman bu 
sözleri söylerim; evelce biç cevab 
vermezdiniz; bugün bu kadar teşek
kfire neden /Uzum g/Srdanaz? 

Padirahm verdiği cevab şudur : 
- Sarayda biJJOr bardaktan içti· 

ğim nefis su sen dua etsen de lfiyet 
olur, etmesen de. Fakat bu ukkım 
duasız ıfiyet olacağa benzemiyor. 

DOn bir gazetede Franko ispaırya
sından gelmiş ve üzerine 11Viva Es
panal" damgası vurulmuş bir zarfın 
resmini görünce yulrarıki bikSyeyi 

hatırladım. 

"Viva Espana (Yaşasm lspanya) 
demektir; ve bugünkü vaziyetlere 
göre lspanya da duasız yaşayamıya
cağa benzemektedir. - T.1. 

Musikişinas horoz ! 

Geçenlerde horoz meraklıaı bir 
adamın horozu kaybolmut; aradan 
bir müddet &'eçtikten aonra bulun
muı. Fakat ıahibinin ıevgili horozu
nu naııl bulduğunu biliyor musunuz? 
Sesini taruyarak. Horoz sesi horoz 
acsine benzer, diyeceksiniz. Likin 
bu horoz öteki horozlara benzemi
yormuı; 

Enderun musikisini bilinnit; bu 
aebeble ıabahları hicaz, akıamlan da 
nihavend makamında ötermiı ve ıa
hibi onun bu makamlı ötüılerine 
ifıkmıı. 

Bu hadise karımnda alaturka mu
aikinin taraftarları da, aleyhtarları 
da kendi davalarını müdafaa edebilir
ler: 

Alaturkacılar: 

- Efendim, ne kadar tabii musiki, 
diyebilirler, bir horoz bile onu öğre -
niyor. 

Alafrangacılar iac: 
- Bir horozun bile taklid ettiği 

nağmelerden daha primitif muıiki 

olur mu? 

I ntihar haberine yeni hir 

" fornıiil / 

Kanun, intihar haberlerinin yazıl
masını yasak etti edeli, İstanbul ga
zeteleri, okurlarına kendi canlarına 
kıyanları anlatabilmek için çe§id çe
ıid formüller uydurmuılardı. Bu ı<>
beble, aynı öliim haberine türlü gaze
teler de biribirinden baıka ve hepsi 
de aklın, mantığın almıyac:ağı sebeb
ler uydundduğunu görürdünüz. 

Evvelki gün bir İstanbul gazete
sinin 1zmi'rde Bahribaba parkında 
geçen bu türlü bir hô.diseye koyduğu 
bqlık, ıimdiye kadar gördüklerimi • 
zin hepsinden baskın çıktı doğrusu. 

V akanın kurbanı kanımdan ıüp
he eden, kıskanç bir taksi ıoförüdür 
ve gazete, haberin üstiine ıu bqlığı 
koymuıtur: 

" Kııkanç koca, kalbine sapla
nan kendi bıçağiyle öldül" 

Sarhoş kazlar 1 

Bundan bır . .<aç yıl önce lstan
bulda büyücek bir kalahalıi< öniin
de konferans veren bir içki düt
manı, fÖyle bir sual IOMnUf : 

- Bir yere bir kah dohuu ıu, 
bir kab dolusu da §al"ab koyaanız, 

acaba bir eıek bile eıekliii ile 
hangiıini içer ? 

Ve buna gene kendisi cevab 
vermi~ti : 

- Tabii, auyu içer 1 
Hatib, gene aormuıtu : 
- Bilir misiniz niçin ? 
İçki dü§ltlanı, buna gene kendi 

cevab verecek, bir hayvanın bile 
zararsız mayii takdir ettiğini söy. 
ledikten sonra insanlar arasında 

bir çoklarının naaıl olub da iç.kiye 
tiryaki olduklarına eseflenecek
ti. 

Fakat bu : 
- Niçin ? 
Suali hatibin ağzından çıkar 

çıkmaz, dinleyicilerden birisi ıes· 
lenmiıti : 

- Eıekliğinden 1 
Bir takmı mizah muharrirleri

ne mevzu vermiı olan bu fıkrayı 
belki hatırlaramız. Ben ,bu fıkra• 
yı baıka bir vesile ile tekrarlıyo
ruın: 

lngilterede bir çiftlikte elma f'l• 
rab yapan bir kadın, sa.baha ka
dar açık hav:ıda kalaın diye ıarab 
çanaklarır. ,•k olarak geceleyin 
bahçeye bıraknıııtı. Kadıncağız, 
ertesi aabah, bahçedeki dört beı 
kazın srrt üatü yattıklarını gördü 
ve öldüklerini aandı. Halbuki kaz
lar ölü değil, aarhoıtular; kadının 
bahçeye koyduğu f&l"&blan içmiı
lerdi. 

Şimdi bu hikayeyi, yukarıda 
anlattığım içki diifmanı hatibe 
anlatılı : 

- Niçin ? Diye aoraaydınız, bu 
aefer de o, acaba, 

- Kazlıklarmdan deı- miydi ? 

İstanbul, 7 (Telefonla) - İktıaad 
vekliletine bağlı olan Yüksek lktısad 
ve ticaret mektebinin maarife devri ka• 
rarlaştrrılmıttır. Tetkikler ıUratle ne
ticelendiği takdirde mekteb önümü%• 
deki ders yılı esnaunda Ankaraya ta9ı
nacaktır. Bu mektebin Ankara Üniver• 
sitesinin iktısad kısmını tefkil edece
ğinden de bahsediliyor. 

Hava karlı geçti 
Dün ıehrimizde hava karlı ve ha. 

fif rüzgarlı geçmiı, ıaı sıfırın altın· 
da olmak üzere gece 3, gündüz 1 de· 
rece olarak kaydedilıniftir. Dün yur
dun Karadeniz, cenubi Anadolu mın
takalarında hava kapalı, diğer mınta
kalarda kapalı ve yer yer yağıflı geç. 
mittir. Yağış orta, p.rk ve cenubu f8r 
kt Anadolu mıntakalarında kar, diğer 
yerlerde yağmur 'eklinde olmuştur. 
Yağıfların karemetreye bıraktıklarr 

su mikdarları Zonguldakta 5, Kayıe
ride 7, Antalya ve Trabzonda 9, Di
yarbakırda 10, Rizede 13, U rfada 25, 
Adanada 26, laU.hiyede 43 kilogram
dır. Yurdda karın kalınlığı Karata 17. 
Yanda 14, Ulukı§la ve Erzurumda 10, 
Kayseride 8 santimetre olarak ölçül· 
müftür. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında ol· 
mak üzere Karsta 7, Erzurumda 9, 
Yanda 11 derecedir. En yüksek ıaı da 
sıfırın üıtilnde olmak üzere Bahke
sirde 5, Edirnede 7, İzmirde 9, Bod· 
rumda ve Antalyada 11, Adanada 13 
derecedir. 
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Alman krizi ve neticesi 
Almanya Avrupa muvazenesinin 

en büyük ağırlığını teıkil ettiği için bu 
memlekette ansızın çıkıp da üçüncü 
Rayh'ın tcıkilatında eıaılı değişiklik
ler yapılmasiyle neticelenen kriz, hafif 
tertib bir Avrupa krizi meydana getir
di. Kriz gelmit ve geçmiı gibi görünü
yor. Fakat heyecanı bila devam etmek
tedir. Ve dünya basını Almanya' da olup 
bitenlerin tefsiriyle mctıuldür. Al· 
manya'daki krizin ıiimulü ve maniaı 

Deniz silôhlanmasında Cenubi çinde 
Hükümet 
partisinin 

muvaffakiyeti 

Almanyadaki hôdiseler 

etrafında 

Japonya İngiliz • amerikan 
tekliflerini reddederse ..• 

JapQnlar Heingşu 
şehrini 

tahrib ettiler 

nedir? 
1 - Acaba alman hükümeti dıı po-

litikasında yeni bir adım atmak üzere 
iken karşısına bir takım engeller çıktı 
ela aon icraat bu enıellerin bertaraf 

... lngiltere derhal daha ağır 
kruvazörler insa etmeğe bashyacak 

Makao, 7 (A.A.) - Japon tayyare
leri ve harb gemileri, Kantonun delta
sı cenubunda kain modern Heigşu 
şehrini hemen hemen tahrib etmişler
dir. Şimdi l>u şehirden Makao'ya bir 
çok mülteciler gelmektedir. 

Belgrad, 7 (A.A.) - Hükümet, a
yan ııeçiminde büyük bir muvaffakiyet 
elde etmiştir. HükUmet partisi, dün ya
pılan seçimde 23 azalıktan 17 sini ka -
zanmıştır. Üç bakan, ayan seçilmişler
dir: 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, 
Almanya'da ani olarak vukua gelen 
ehemiyetli değiıikliklcrden bahsederek, 
bu hadiseleri Almnnya'nın Avrupa ve 
hatta dünya ölçüıünde bir mesele teı· 
kil etmesi menşurundan görmek icab
ettiğini ve bu itibarla nasyonal sosya
lizmin böyle bir kmuldanıtının daha 
fazla ehemiyet arzettiğini söylüyar ve 
diyor ki: 

" V eziyetin en basit tefsiri olarak 
§U noktada ittifak olunduğunu görüyo
ruz: Almanya'daki son değiıiklikler 

fırka ile ordu arasında zaman zaman 
ti uzaklardan bile hisaolunan noktai 
nazar farkını fırka lehine olarnk izale 
etmiı ve her halde bu maksadı takib ey. 
lemittir. M. Hitler'in ıahsan ve reisi 
bulunduğu fırka namına orduya iıtinad 
ettiği maliımdur. Şimdiye kadar ordu· 
ya dayanmak §eklinde olan vaziyet, 
timdi ordunun bizzat ele alınması sure. 
tile daha fazla takviye edilmiı oluyor. 

Japonya notaları tetkik 
ediyor, fakat ••• 

edilmesi midir? 
2 _ yoksa alman iç politikaıiyle a-

lakadar bir kriz kar111ında kalan Hitler 
bu arada bqka meseleleri de halletmek 
için bunu bir fır.at ını telakki etti? 

Krizin nasıl baıladığı hatırlana• 
cak olursa, bu suallere cevab vermek 
kolaylaıır: Anlqıhpr ~ meselenin 
bqlangıcı altını§ yaşına varmıf olan 
harbiye bakanı Mareıal Blomberg'jn 
bir dıvarcının kızı olup otuz yqına var
mıyan genç sekreteri ile evlemneıidir. 
Alman ordusunda zabitler evlenmek 
hususunda sıkı disipline tabidirler. 
Böyle olduğu halde yaşlı ınareıalin ne 
yaı, ne de içtimai seviye b~mından 
kendisine akran olııımıyacak bır kızla 
evlenmeıi, orduda iyi intiba bırakma· 
nut ve nazi paritiıinin bu müsamahası 
yüzünden te11kid edilmiştir. von Blom
berg bunun üzerine istifa etmeğe karar 
vermiş ve arkasından von Fritach baş
ta olmak üzere, kendisine taraftar olan 
kumandanlar da çekilmek istediklerini 
bildirmiılerdir. Blomberg'in yerine bir 
harbiye vekili tayin etmek lizım gelin
ce; mesele büyüdü büyüdü de parti ile 
ordu araıındaki münasebetlere dayan· 

Londra, 7 (A.A.) - Japonyanm de
niz teslihatı hakkında İngiltere ile A
merika tarafından vaki olan istifsara 
japonların red ile mukabele etmeleı i 
ihtimali hakkında mütalealar yürüten 
bahriye mahfilleri ezcümle şöyle de -

mektedir: 
"İngiltere, bilhassa Tokyodan gelen 

ve japon deniz tezgahlarının on ikiŞt:r 
inç'lik toplarla teslih edilmiş on ikişer 
bin ton hacminde iki kruvazörü deni· 
ze indirmek üzere bulunduğuna dair 
olan haberlerden dolayı endişe için

dedir. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Dıt bakanlığı 
namına söz söylemeğe salahiyetli bir 
zat tarafından okunan ve İngiltere ve 
Amerikanın vermit oldukları notala
ra müteallik bulunan bir beyanatta 
bilhassa şöyle denilmektedir : 

Japonlar Lungkov'u aldılar 
Şanghay, 7 (A.A.) - Japon kıtala

rı bu gün Sihli körfezinde Lungkov 
limanını muharebe etmeden işgal et -
mişlerdir. 

Japonyaclaki alman sefiri 
memleketine dönüyor 

Maliye Bakanı Duşan Letitsa, zira
at bakanı Sevtozar Stankoviç, maden -
ler ve ormanlar bakanı Bogolinb Ku -
yundidı. 

Muhalif hırvat liderleri Koşutiç ile 
Kirjeviç de seçilmişlerdir. 

HükUmet mahfillerinde bu netice, 
yugoalav radikal camiasının müessisi 
olan B. Stoyadinoviç'e itimadın parlak 
bir delili olarak tefsir edilmektedir. 

dı. 
Filhakika bu, alman devlet meka -

Yeni japon kruvazörleri 
Ayni sınıftan olan ingiliz ve ame-

rikan gemilerinden çok daha kuvvetli 
olan japon kruvazörleri Çin sularında 
bir tehdid tel}kil edecektir. İngiliz a· 
mirallık dairesini, Japonya tarafın
dan 35.000 ton hacmine faik kruvazör
ler inşaat tezgahlarına konulmasından 
ziyade 12.000 tonluk kruvazörler in§a
sr meşgul etmektedir. 

Deniz mahafili, japonyanın ingiliz
amerikan talebini reddetmesi halinde 
lngilterenin yeni vaziyete karşı koy· 
mak üzere hemen daha ağır kruvazör
ler inşasına girişeceğini ilave etmek

tedir. 

"- Japonya, "ademi tehdid,, ve 
"ademi tecavüz,, esasına istinad eden 
her teklifi daima tedkika hazırdır. 

.•. Bir taraf tan da plan 
hazırlıyor 

Japonya hali hazırda 43.000 tonluk 
zırhlılar inşası maksadile planlar ha
zırlamaktadır. Bilhassa japon milleti 
diğer denizci devletlerin l}imdiden si
lah yarııına girigmiş olduklarını pek 
aıa anlamıştır.,, 

Fransa da bir nota verdi 

Deniz teslihatı meselesi hakkında 
fransız notası dün sabah tevdi edil
miştir. 

Resmi mahfiller ve matbuat bu hu
susta büyük bir ketumluk göstermek
tedirler. 

Asiler T eruel cephesinde 
tazyiklerini arttırdılar 

• y rah, esir olarak 

Tokyo, 7 (A.A.) - Almanya büyük 
elçisi B. fon Dirksen, bu sabah vazi -
fesinden ayrılarak Almanyaya hareket 
etmiştir. Elçi, hareketi esnasında ha
raretle selamlanmıf ve kendisine im -
parator da dahil olduğu halde bir çok 
şahsiyetler tarafından veda hediyeleri 
verilmiştir. 

Alman sefiri Kobe'den Manil'e ha
reket etmiştir. Sefir nisan başlangı
cında Berlinde bulnumak üzere Ma
nil'den yola çıkacaktır. 

Bir Çin mukabil taarruzu 
Hankov, 7 (A.A.)- Resmi bir kay

naktan gelen haberlere göre Çin kıta -
ları bu sabah Tiençin • Pukov şimendü
fer hattının cenub bölgesinde mukabil 
taarruza geçmişlerdir. 

Yedi Çin tayyaresi aynı zamanda 
Havai nehrinin cenub kıyısındaki japon 
mevzilerini 9iddetle bombardıman et
mi9ler ve düşmana ancak ağır zayiat 
verdirmişlerdir. 

Bununla beraber japon topçu ve ha
va kuvvetlerinin çin mevzilerini şiddet
le bombardıman ettikleri itiraf edil
mektedir. 

Dr. Aras bugün 
İsfanbula geliyor 

(Başı I. inci sayfada) 

diriyor: Türkiye hariciye vekili Dr. 
Araı bugünkü Semplon ekspresle An
k~raya ~ğru Bulgariıtandan geçmiş
tır. Trenın gelmesinden önce Başba
kan ve dı§ işler bakanı B. Köıeivanof 
refakatinde hususi kalem müdürü B• 
Mile~ ve Türkiyenin Sofya elçisi B: 
Şevkı Berker olduğu halde Yugoslav
ya hududundaki ilk Bulgaristan istas
yonu olan Dr~goman'a kadar giderek 
Türkiye Hariciye Vekiline mülaki ol
muş ve oradan kendisiyle birlikte Sof
yaya hareket etmiştir. 

Başbakan ve dış işler bakanı B. Kö
seivanof, bu seyahat esnasında Dr. 
Rüştü Arasla iki memleketi alakadar 
eden meseleler üzerinde uzun uzadıya 
görüşmüş ve bu mülıikat trenin Sofya
daki tevakkufu esnasında istasyon da
halindeki salona çekilen iki devlet a
damı arasında trenin ta hareketine ka
dar 'devam etmiştir. 

Bu neticeye vanlmak için geçirilen 
bazı muayyen safhnları habrlamak fay• 
daıız değildir. Naıyonal sosyalizm par• 
tiıi Almanya' da iktıdar mevkiine geldi
ği zaman kendi silahlı hususi tqkilata 
malikti, ve parti iktıdan eline aldık
tan sonra ordu haricindeki bu silahlı ve 

imtiyazlı teşkilat bir müddet daha - ve 
kendi kendini mütemadiyen takviye 
ederek • devam etti. Fakat zamanla or· 
du kadroıu dııındaki bu müsellah tq • 
kilatın vaziyeti ordunun gözüne bal• 
mağa başladı. ]htiüıfın asıl başlangıcı 

itte buradadır. 

nizmaaının zayıf noktalanndan biri idi. 
V eı- er geç Almanya bu meıele karıısın
'da kalacaktı. Almanyada ordunun dev
let içinde devlet olduğu söyleniyor. Ha
kikatte alman tarihinin birçok devirle
rinde ordu devletin kendisi olmuştur. 
Rciıcwehr ile Nazi partisi arasındaki 
münasebetlere gelince; bunlar, ilk za
manlarda iyi başl eh. Urau 1ll 50ayn

listliğin iktıdara geçmesine yardım et
ti. Geçtikten sonra aradaki tek bir ihti- 20 000 
laf mevzuu partinin huaıusi askeri teı - • kisi 

rı 

kaybettiğini söylüyorlar 

Şanghay' da tedhişçilik 
Şanghay, 7 (A.A.) - Fransız imti

yaz mıntakası polisi kenarları ağaçlı 

bir yolda kesik bir insan ba§t bulmu§· 
tur. Başa raptedilen bir .kiğıd parçaSin
da 9öyle yazılı idi: "Japonlarla beraber 
~şmaktan çekininiz.'' zannedildiğine 
gore bu bq Evening Newı gazetesi mu
harrirlerinden Tıai'ye aiddir. Muhar. 
rir japonlara meyletmekteydi. Bu cina
yet §imdiye kadar rovelver ve el bom _ 
balan kullanmış olan çin tedhişçileri ta
rafından ika edilmiştir. 

Dr. Rü~tü Atas'ı iv.tasyond:<l kıra\ 
namına mÜ§;<ıvir B. Grouev, Yugoslav
ya elçisi bulgar hariciye nezareti di
rektörleri, Türkiye elçiliği erkanı ve 
birçok yüksek zatlar karşılanıı9 ve u
ğurlamıştır. 

llk tekamül safhası olarak M. Hit· 
ler huıusi teşkilatı orduya kalb eden vo 
bütün mevkii orduya veren bir hattı ha· 
reket tuttu, ve bu hali temin edebilmek 
için hatta yer yer bazı tiddetler bile 
göıterdi. Şimdi ordu yeniden alman 
milletinin tek siliıhı haline gelmiş, dev
let teıkilatında kendisine mahıuı mev• 
kii almıt, fakat fırka haricinde kendi 
tetkilatıru muhafaza etmiı vaziyette idi. 
Bu istiklali ile ordu kendisini fırkaca 
idare olunan devlet itlerinde söz sabi· 
bi ıayarak zaman zaman bu ıözünü giz· 
lice de olıa devleti idare edenlerin ku· 
laklanna fıslıyordu. lıte son deği • 
ıikliklcrle bu ikilr in ortac!an ka\Ciınl· 
ma11 makıadı ıimdiki halde muvaffaki· 
yetle tatbik mevkiinc konulmuı oluyor. 
Bütün diğer devlet teıkilatına hiıkim 
olan parti son değiıikliklerle artık or
duyu da kendi eline almıt ve devletin 
dahili ve harici bütün idaresinde bir 
vahdet tesis eylemi§ sayacak vaziyete 
geç.mit bulunmaktadır. 

maktadır: kiJatı olmuıtu. Hitler de bu meseleyi 
ordunun istediği ıekilde halletti. Bi
naenaleyh Nazi partisi ile ordu iyi ge
çinmişlerdir. iyi geçinmiıler; fakat ne 
de olsa, aynı memleket içinde hakimi
yet iddia eden ayn iki unıur olarak kal
mııtır. Ve dahilde politika yapmaya, 
harici siyasete istikamet vermiye alıı -
tığından, ordunun gittikçe, nazİ parti -
siyle yollan ayrılmıttır. Ordu partinin 
ikbıadi siyasetini beğenmemeğe baıla
mıtbr. Yahudi aleyhtarlığını ~ot g~r • 
memiıtir. Katolikliğe kartı takib ~dilen 
siyaseti vicdan hürriyetine muhalif ad

dehniıtir. Bazı generalle~n b~ Y_ÜZ~~n 
istifa etmeğe teşebbüı ettıklen bıldınl-

Barselon, 7 (Resmi tebliğ): Montal
ban ve Sierra Karbonera bölgelerinde
ki düşmruı taarruzu pazar günü cumar
tesi gü~künden daha büyük bir şiddet
le devam etmiştir. 

" Bruno lapanya semasında bolşe -
vizm aleyhindeki mücadelede lejyoner
lik etmittir." 

Dr. Rüştü Araa, saat 17 de Sofyadan 
ayrılmıştır. 

mişti. Dıt politikada yürünen yolu ten· 

kid etmiıtir. 
Bu sebebledir ki Hitler, itimadına 

mazhar olan von Blomberg'in yerine bir 

harbiye bakanı tayin ederken müşkülat 
karıısında kaldı. Ve kalınca her liderin 

yapacağı iti yapb: Ordunun baıına 
kendisi geçti. Bunu yapınca, teşkilab 
değiıtirmek İcab etti. Onu yaparken de 
hariciye teıkilabnı değiıtinneği lüzum· 
lu gördü. Gizli hariciye konıeyini ibdaı 
etti. 

Bu icraatın hedefi, devletin ikbıad, 
hariciye ve milli müdafaa meseleleriy
le me§gul olan bütün organlarını nazi • 
lettirmek yani bir vahdet temin etmek
ten ibarettir, lktısadi iıler Göring va· 
sıtasiyle, hariciye itleri Ribbentrop ma
rifetiyle naziletmittir. Fakat orduyu 
nuileıtirmek için Hitler bizzat kendi
sini öne atmak mecburiyetinde kaldı. 
Başka bir parti adamının prestiji de 
kili değildi. Bunun bile kafi geldiğine 
inanmak için yeni mekanizmayı bir 
müddet iıler bir halde görmek lazım
dır. 

A.Ş.ESMER 

Cumartesi parlak bir mukabil taar
ruz neticesinde geri aldığımız Posa Lo
ma Karbonera'yı pazar günü muanni -
dane bir muharebeden sonra kaybettik. 
Aryenta ve Visiedo çıkıntılarını işgal 
eden cumhuriyet kıtalan yeni mevzile· 
rine muntazaman çekilmişlerdir. Sier
ra Palmera hattı elimizdedir. Alfam -

Bükreş elçimiz 

Kral ve ba}bakan 

tarafından kabul edildi 
Bükreş, 7 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: Roman
ya kırali Majeıte ikinci Karol bugün, 
Bükreş Elçimiz B. Hamdullah Suphi 
Tannöver'i kabul etmiıtir. 

bra istikametinde ilerliyen düşmanın 
bir yürüyüş kolu Cebo Larijos sırtların 
da durdurulmuştur. 

A8i ileri hareketi 
Salamanka, 7 (A.A.) - "Resmi 

tebliğ": Alfambra nuntakasında Fran -
ko kıtaları pazar günü 12 kilometre iler 
!emişlerdir. Son iki gün içinde kıtala -
rımız ceman 20 kilometre ilerlemişler-

dir. 
3.000 kişi öldürülmüş 2.000 kişi esir 

alınmıştır. On beş kasaba işgal edilmiş -
tir. Cephenin muhtelif noktalarında mi
lis grupları beyaz bayraklar çekmekte
dirler. 46 ıncı enternasyonal liva imha 

edilmiştir. 
Kıtalarımız ileri hareketlerine mu -

vaff akiyetle devam etmektedirler. 

Asifori naldıküırı ganimetler 
Frankistler tarafından alınan gani

t arasında 10 buçuk santimetrelik 
~k\ p lOO büyük ve 300 küçük mitral-
ı l o ' '"h' 
yöz, bir çok kamyon, tank ve mu ım -
mat deposu vardır. . . . 

Dün hükümetçilerın bır mukabıl ta-
arruzu tardedilmiştir. Düşman kıtaatı 
karışık bir halde çekil~ekt~dir. Fra~ • 
kistlerin seri muvaffakıyetı, cephenın 
bu bölgesinde ilk defa işe karış~n suv.a
ri kıtalarının müdahalesi sayesındedır. 
Alınan esirler arasında, 2 kumandan, 
20 den fazla politik komiser ve 100 su-

bay vardır. .. 

Bükre9, 7 (A.A.) - Anadolu Ajan -
sının hususi muhabiri bildiriyor: Ro .
manya başvekili B. Goga, Bükreş elçi
miz B. Hamdullah Suphi Tanrıöver'i 
kabul etmiştir. 

Cezayirde kanlı 
hôdiseler oldu 

2 kişi öldü dört 
kişi agır yaralandı 
Biıkra, (Cezayir) 7 (A.A.) - Mali

ye memurları heyetlerinin intihabı 
münasebetiyle yerliler kendi kulüple
ri önünde toplandıklarından üç polis 
memuru bunları dağıtmağa teşebbüs 
etmi§tir. Halktan biri silah atmış ve 
kurtun poliain pelerinini delmiştir. Bu 
karı~klık esnasında hnlk polislere hü
cum ederek sopalarla dövmeye başla

mıştır. Müdafaa halinde silah kullana
rak polisler, yerlilerden ikisini öldür
müşler ve dördünü de ağır s~rette ya
ralamışlardır. Jandarma kıtaatı asayi
şi iade etmiştir. 

İngilterenin 
hava kuvveti 

Dr. ANU bugün lauınbulda 
olacak. 

!ıtanbul, 7 (Telefonla) - Milletler 
cemiyeti konseyinin toplantıaında bu
lunduktan ıonra bir müddet Viyana ve 
Budapeştede kalan ve bugün Belgrad
la Sofyadan geçmiş olan dış işler ba
kanı B. Tevfik Rüştü Aras'ın yarın 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. 

Bu yeni inkılabın harici teıirleri 
ne olabileceğini dütünenler, Rayhıver· 
in bilhaua ıergüzeıt siyasetlerine kar· 
ı• temkinli hareket etmek lüzmnunu 
babrlıyarak bazı endiıelere dütecek • 
lerdir.'' 

••• 
MOSTAKBELISTANRUL Londra, 7 (A.A.) - !ngilterenin ha

va s~l_a.hla~ının resmi rakamların gös-
terdıgı mıkdar a ğ ·· ı SON POSTA'da Ercürncnd Ekrem 

. . ı aş ca ı soy enmekte- J'"""""""""""""""""""""' d~r. :1'.:~lvaki resmi bir kaynaktan öğre- : \ Talu Istanbul'un iman için taaarlanan 
n~ldıgıne göre antrenman yapını' olan : 

81 
k : programdan ve yapılacak işlerden balı· 

paıouarın sayısı s.ooo e yaklaşmakta- -.~ r I' güne kadar : .ederek diyor ki: 
dır. İyi malfımat almakta olan mahfil- ) : "lıtanbulu mamur görmek her 
ler ,bundan ihtiyat tayyareler mikdarı- : : türk için memnuniyet, sevinç vesilesi. 
nın pilot adedine tekabül etmesi lazım E LJ 1 US •• 1 d : dir. Tabiabn bu etsiz inciıi, tarihin bu 
gel kt ld - su tun arın a me e 0 ugu neticesini çıkarmak- : :.· paha biçilmez hazinesi hepimizin göz• 
tadırlar. .: y l b" a nız ırinci sınıf edebi : bebeğidir. Ona modern ıehirciliğin İcab 

.. Her hava filosu, muharebe e&nasında : lıir c~er olarak dt•ğil, fakat : ettiridiği eherniyeti de katacak olursak, 
du~ec~k tayyarelerin hemen yerine : :. elimizde dnimi bir servet kaynağı, göz-
ge eb l k • nıü"ıcsna bir tarih eseri !i -~ ece_ ~uvazi teşekküllerle iki : : lerimizin önünde de iftihar uyand'ıran 
v_eya uç mısh olarak takviye edilmiş- : olarak hiitiin dillere : bir eser bulunacaktır. 
ur. : nakleclilmi~ olan : 

Bilh. assa makinistlerden ve alela"de E > : Turizmin bu ekonomik varlık asrın• 
k f 

VE DAHA iLK ÇlKlŞINDA. : da, devlet ve belediye~büdcelerine no 
a~. erı ~ raddan mürekkep olan ve : golge f l 1 .... : büyük medar olduğun tekrarlamaya 

1 0 ar u-c:nilen bu ıtıtiyat kuv- : 2 QOO 000 : hacet yoktur. Turizme hız veren de bel-
vetlerde çalışanlar, muhtemel muha- : • • . sema.tın bnşladıgı anda tayyare zabı"tı· : .• h b" d : delerin tarihi kıymetleri, tabii manza· 
l b 

nus a ır en satılan, me•- • ralar k d '-- 1-ı t · ı·~· 
o a ~lece~ surette antrenman görecek- : h 3' : ı a ar, aoıuuı. arının cnuz ıgı, na• 
lerd~r. l'ıloltlar adedinin gene "Göl e : .ur ! ~leıtoi'nin yeğeni ve : kil vasıtalarının ucuzluğu ve intizanu, 
fabrıkalar" denilen fabrikalar tarafıgn- E §ımdıkı rus ediblerinin en : beledi hizmetlerin mantıki ve ağır baş-
~a~ vücuda getirilmekte olnn muazzam : büyüğü : li olmaıı, ıehrio medeni ve bakımlı gÖ• 

ıhtıyat tayyareler mikdariyle tedrici E AJ • T ) • ~ rünüşüdür. 
surette. mütenasip kalacağı bildiri!- : eXJ 0 StOJ : Seyyah Kariye camiini görmeye gi-
mektedır. Daha şimdiden pek muazzam E nın : derken, parke yolun mühmel çukurla. 
0ıan bu tayyare imalatı harp esnasında : Bu·. y·u· k : nna bata çıkn, sarsılırsa, dizlerine kadar 
.otomobil fabrikalarının da derhal bu : PetrO : çamura batarsa, vaktinde kenara atla. 
ı~te kullanılması suretile birkaç mis- : .E mayıp da tepeden brnng~ a kadar zı'fosu 
lıne çıkar la kt • ıını okU)'acaksımz ı ca ır. : : yerse vapurun yanaştığı nhtımın üze-

Otomobil fabrikalarında çalıJCinlar : • : rinde, hücum eden hamnllann elinden 

Almanyanın Moskova 
çağrılıyor 

Frankocuların eline geçen duşman 
emirnamelerinden, hükümetçilerin Al
fambra bölgesine üç fırka takviye gön
derdikleri anlaşılmaktadır. Düşman 
kıtalarımn yekCtnu 60.000: ölü, yaralr, 
esir ve kaçak olarak zayiatları ise yir -
mi bin tahmin edilmektedir. 

Filistinde bir çarpışma 

Y~~dımcı fabrikalarda takib edilen bir E Bu te/ril.:a !İze 1938 sene- : yakasını güç kurtarırıın, otomobilde şo
muna.vebe_ •istemiyle yava~ yavaş tay- E 3İnin en zevkli he)·ecamnı : före, loka~tadn garsona, otelde kapıcıya 
yare ımalıne alıştırılmaktadırlar. Oto- : : haraç verırse, çarııdn antikncı yahuda'. 
mobil fabrikalarının icabında süratle E verect!ktir • d k k elçisi geri Filistin, 7 (A.A.) - Dağılmak iıte

miyen ve inzibat memurlarına taarruz 
ellen yerli nümayişçilerle polis arasın
da vuku bulan bir müsademe neticeıin
de iki kişi ölmüı ve dört kişi yaralan
mıştır. 

tay.yare fabrikası haline getirilebilme- : : en azı • o~obüı kondoktöründen muı 
ler: maks~diyle tayyare imali için za- : Avr1ca bir E ta Y~.rae, Bogaza gezmiye gidip vaktin-
rurı olan alet ve cihazların bu fabrika- : : de donemezse, adalara giderken bindiği 
larda depo edilmiş olduğu rivayet 

0
_ : : yandan çarklı Nuh teknesi suya yasla-

lunmaktadır. Bu auretle aulh zamanın- : polis romanı E nırsa, 0 seyyahın buradan ne gibi inti -
da senede be§ bin ve harb esnasında : E balarla aynlacağı, memleketinde bizim 

Berlin, 7 (A.A.) - Sanıldığına 
göre Almanyanın Moskova bUyük el
çisi Kont Von der Schulenburg, ya
kında Bertine geriye çağrılacak ve 
Almanyanın Moskova büyük elçiliği 
bundan böyle maalah.atgüurla idare 
olunacaktır. MalUın olduğu \Uere, bir 
kaç ay evvel Yurenovin bareketin
denberi Sovyetler Birliğinin Berlin 
Büyük elçiliği de bir maslahatgüzar 
ile idare edilmektedir. 

Brımo ~I usolini Franko 
orduımnda çalışmış 

Roma, 7 (A.A.) - Bir İtalyan ga -
zetesi Bruno Musolini'nin ispanyol 
frankist hava kuvvetlerinde hizmet et
tiğini ilk defa ola'rak itiraf etmektedir. 
Bruno'nun kendisine yüzbaşı rütbesi -
ni kazandıran meziyetlerini sayan Mes
sagero gazetesi ezcümle şöyle yaz-

sene~! yirmi bin tayyare imali imkanı : E hakkrınJzda ne türlü propagandalarda 

Kutupta tehlike azaldı derpıf olunmaktadır. : Yecil defler : bulunacağı pek kolay tahmin edilir. 
İyi malUmat almakta olan mahfiller : ı E .• Y annki lstanbul. artık iman edebi· 

Moskova, 7 (A.A.) - Papanin he- ba§ka hiç bir avrupalı devletin bu hu~ ~ Bu roman okuyanları ma- : lınz ki· bütün bu sayıp dökt••Y- .. 

Diğer taraftan deveran eden şayi
alara göre Kont Von der Schulenburg 
Tokyo büyük elçiliğine tayin oluna-
caktır. 

yetinden şu telgraf alıimıştır: 6 şubat susta İngiltere ile 'rekabete gı'rı· ıtemı·- d • kötül'"kl den .. ugumuz saat 16 da b l k k y .: cera an maceraya "u··ru"k-=. u er munezzeh olmnya nam -
uz parça arı te rar aynaş- yeceğini, çünkü bu devletlerden hiç bi- "' zeddir. 

mış.tır. ~ütün istasyon kızaklarla nak- rinin teçhizatı bu derecede mu""kemmel •• : liyccek~ ve hevecanla takib : z t b k 1 d l - ha b " .n en aı a türlü de olamazdı. y ep-
e ı mege zır ulunuyor. 73,9 arz ve bir otomobil sanayiine malik olmadığı- : edilecektir. : yem, Kemal. ist Türkiye, kendi irinde 

18 tulü garbide bulunuyoruz. nı ehemiyetle kaydetmektedirler. : : f k b 1 k r '\ı ı11111111u11111111u11111111111111ı1r ~n u a··ı ıdr e enin mevcudiyetine ta• 
ammu e emiyecek kadar titizdir.'' 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Bu kadar felaket içinde bulunan bir 
memleketin yardımına kim kosuyurdu 

ULUS 

1 Fikir aleminde 

Kimler için 
yazarlar .. 

Gazete ve dergilerde, edebiyat ve 
sanat ::nketleri arasında en çok dikka
te çarpan suallerden bir kaçı: 

1 - Yirminci asır edebiyatında en 
çok sevdiğiniz on roman hangileridir? 

2 - Sabahleyin mi çalışırsınız yok
sa akıam üzeri mi? 

Politika Gangsterleri 

C. S. A. R. teşkilôh suikasd 
için mikrob kullanıyordu ! 

I•'ransa' da meydana cıkanlm ıs olan fasist temayiillü . ' ' ihtilal 

kl , ;,. u ~u . 
İJe n trt•kct •·tti '!-i anla<ıdd ı. 

8 - 2 - 1938 

l~_R_AD_~~ 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plak 
neı;riyatı - 12.50 Plak: Turk musikisi vo 
halk ııarkıları - 13.15-13.30 Dahili ve harici 
haberler. 

Akşam Neşriyatı : 
18.30 Muhtelif p. 

lak neşriyatı - 19.00 Türk musikisi ve halk 
earkıları (Leman ve arkadqları) - 19.30 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 19.4S Tıirk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkada!iları) - 20.lS Sıhi konuşma : Prof 
Dr. S. Kamil Tokgöz (Şişmanlık nedir ve 
bu dertten nasıl kurtulunur) - 20.30 Plakla 
dans musikisi - 21.00 Ajans haberleri -
21.lS stıidyo salon orkestrası : 1- Verdi : 

Hayır, Britanya ellerini diz· 
Jerinin üzerine koymuıtu ve İngiliz as· 
lanı kuyruğunu ıulhseverce ve dostça 
sallayıp duruyordu. Avrupa, ölmek Ü· 

zere olan bir memleketin gösterdiği bu 
Jerefli mukavemete hem korku, hem de 
hayretle bakıyordu. Rusya, Romanya 
ve Karadağ onu mahvetmek için bir -
leımiılerdi. Sırbistan ve Yunanistan, 
bir imkan bulup, devrilmek üzere olan 
bu düşmana bir iki telane atabilmek i· 
çin fırsat gözetliyorlardı. 

Yer yüzünde bu kadar felaketler ve 
bahtsızlıklar içinde bunalmıı olan bir 
memleketin yardunına bir tek el bile 
uzanmıyordu. Bu korkunç karanlık 

içinde, bizim içimizde yanan ve ölüm
den baıka hiç bir ıeyle sönmiyecek o
lan ateşten başka hiç bir ııık parlamı. 
yordu. 

sırp hududu boyunda bulunan kı· 
talar da Sofyada toplanacak, bu su
retle paditah, kendi emri altında 
140, 150 taburluk bir orduya malik 
bulunacaktı. Eğer Rauf paıanın 
Şıpkadaki kolordusu da buna inzi
mam ederse o zaman 200 · tabur, 
yetmit süvari bölüğü, 300 toptan 
ibaret (10,000 kiti ki bunun dörtte 
üçü talim ve terbiye görmüı, yetiı
mit askerlerden mürekkebdi) bir 
ordu tbplanmıt olacaktı. O zaman 
- Osman paşanın fikrine göre -
Sofya terk olunacak ve bu kuvvvet 
§arki Rumeliyi müdafaa edecekti. 

3 - Edebi muvaffakiyetinizi nasıl 
elde e.ttiniz? 

4 - Öz şiir hakkındaki düşüncele
riniz? 

5 - Şiir ölüyor mu? ilah .•.. 

Bu neviden anketler arasında, Com
mune mecmuasının bundan bir kaç yıl 
önce açtığı anket kadar sanatın ruhu
na tem.ıs eden anket pek azdır. Mec
mua, şairlere ve romancılara şu suali 
sormuştu: "Kimler için yazarsınız?" 
Bazıları cemiyet için, bazıları anla
yanlar için, bazıları şu sınıf için ... De
mişlerdi. Paul Valery gibi bazıları da, 
"kendim için" cevabını vermişti. 

Char:nes şairinin cevabını, ehemiye
tine bi:-ıaen naklediyorum: 

Fransada rejimi devirmek maksa
diyle hareket eden bir ihtiliil teşebbü
sünün meydana çıkarıldığı, C. S. A. 
R. ismi altında tanılan bu organizas
yona aid bir çok silah depoları keş
fedildiği ve teşkilat azasından ve şef. 
terinden pek çoğunun tevkif edildiği 
malumdur. 

Fransız polisinin aylardan beri ge
celi gündüzlü yaptığı tahkikat ve ya
kalanan ihtilatcilerin sorguya çekil
mesi, bu ihtilal şebekesi etrafında ye
ni hakikatlerin ortaya çıkmasına im
kan hazırlamıştır. 

saklamı~tır. 

Asıl cani 
Bütün bu cinayetlerde en mühim 

rolü oynamış, Roselli kardeşlerle Lö
tisyayı ve Navoşini öldürmüş olmak
la Filyol isminde bir adam itham e
dilmektedir. Leon Bluma karşı ha· 
tırlarda olan suykasdi de idare etmiş 
olan Filyol bugün İspanyada Franko
cuların tarafında bulunmaktadır. Her 
halde bu adamın, cinayetlerinin sayı
sı fazlalaşınca daha ziyade Fransada 
kalmayı tehlikeli görerek seliimeti fi
rarda bulmuş olması muhtemeldir. 

Aida 2 - Senite : L'avia 3 - Bizat : Leı 
pecheurs de perles. 4 - Rydki : Milada 
Lonka - 21.55-22.00 Yarınki program vo 
İSTİKLAL MARŞI 

İstanbul: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla tiirk 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S PIWa 
tiırk . musikisi - 13.30 - 14.00 Muhtelif plak 
neşrıyatr. 

Akşam Neşriyatı: 17.oo lııkilib 
dersi: O'niverı;iteden naklen Mahmut Esat 
Bozkurt - 18.30 Plakla dan ımusikisi -
18.45 Eminönü halkevi neşriyat kolu nanu
na Nusret Sefa - 19.00 Nebil oilu İsmail 
Hakkı refakatiyle türk musikisi ve halk şar
kıları - 19.30 Konferans: Eminönü halkevi 
sosyal yardım şubesi namına: Muvaffak 
~-enderli (Turk romancılıiı ve hikayecili
&.~) - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Klasik 
turk musikisi: Okuyan Nuri Halil, Keman 
Reşat! Kemençe Kemal Niyazi, Tanbur 
Dur~u Turan, Kanun Vecihe, Nısfiye Sala
hattın Candan, Ut Sedat - 20.30 Hava ra
poru - 20.33 Ömer Rı:ı:a tarafından arabça 
söylev - 20.45 Radife ve arkadaşları tara. 
fından tiırk musikisi ve halk şarkıları (saat 
ayarı) - 21.15 Tahsin ve arkadaşları tara
fından türk musikisi ve halk §arJulan -
21.50 Orkestra : 1 - Translateuc : Flott 
durchs !eben, valse 2 - Mendelssohn: Sche
r:.ı:o 3 - Defosse: Bcrcaıse 4 - Moszko· 
vsky : danses eıpagnoles 5 - Strausı : Ball
nacht, potpurri - 22.4S Ajang haberleri -
23.00 Plakla sololar, opera ve operet parça
ları - 23.20 - 23.30 Son haberler ve ertesi 
cünün programı 

Üzerimize yığılan bunca felaketle
re rağmen bütün ordugahta bir tek ses 
duyuluyordu: 

- Teslim olmıyacağız! 
"ıağı yukarı iki ay süren durgun

luktan &0nra bu harb sahaaı
nm son taliini meydana koymak 
için adam akılh bir muharebe yap
mak iştiyakını besliyorduk. Her 
gün ve her saat geçtikçe bizi sımsı
kı bağlamı§ olan demir çemberi kı
rıp parçalamak için yüksek bir atıl
ganlık göstermek lüzumu bir kat da
ha kendini gösteriyordu. Biz sadece 
bir muharebe yapmak hasretini çe
kiyorduk. Bu zaruret, sonteırinin 
aon günü, bütün taymları asgarinin 
asgarisine indirmit olmamıza rağ
men Plevnede, ancak, bizi on bet 
gün idare edebilecek kadar yiyecek 
kaldığını öğrendiğimiz zaman büs
bütün fiddetlenmiıti. 

llkki.nunun birinci gÜnÜ karar· 
gi.hta bütün fırka, liva, ve alay ku
mandanlarından mürekkeb biT 

harb turası içtimaa çağrıldı. O gün 
öğleyin Binbaınnrz, taburumuzdaki 
bütün zabitleri yanma toplayarak 
Miralayın harb ıurasmda verilecek 
karara yardunı olabilme&i için he
pimizin qağıdaki suallere cevab 
:vermemizi istediğini söyledi : 

"Bütün erzakrmız bitinceye ka
Clar Plevnede kalıp yiyeceğimiz kal
ma.ymca · düımana teslim olacak 
mı idik ?" Yahud : 

"Muhasara hatlarını zorlayıp ya
racak mı idik ?" 

On Üç zabitten on biri birinci su
ale ''hayır !" İkinci&ine de ''Evet !'' 
Cevabı verdiler. İki tanesi de aksi 
mütalaada bulundu. Tereb ve ben, 
ekaeriyet kazanan mutalaada idik. 
Seymour hali. yatıyordu; zanneder
sem, ertesi gün bize iltihak etmiı
ti. 

Bizim Miralay bu habrele karar· 
1$'i.ha gitti ve akıam Üzeri kaıları 
.p.uk ve suratı asık geri geldi. Bin
batıdan öğrendiğimize göre harb 
ıuraııı o gün hiç bir karara varama
mıı ve ertesi gün tekrar· toplanmak 
Üzere dağılmııtı. 

Osman pata, bir çrkıı (huruç) 
hareket.i yapılmasına taraftardı. Fa
kat öteki zabitlerden çoğu, böyle 
bir h1lreketin neticesinde dökülecek 
kanın mesuliyetini Üzerlerine al
mak istemiy<>Jlardı. 

Oııman pa§& demiıti ki : 
- Böyle bir teıebbüsün mutlaka 

muvaffak olacağı hakkmda kimse 
kendisini aldatamaz. Fakat bana Öy 

le geliyor ki vatanımızın şerefi ve 
ordumuzun fÖhreti, bizim böyle son 
ve yüksek bir tetebHise giriımemizi 
vacip kılar. 
Ayın ikinci günü harb §Urası tek

rar toplanmıt ve akıam Üzeri biz, 
bütün azanın ittifakla bir çıkıt ha
reketine ka.rar verdiklerini ogren
mittik. Burada. bir kararname yazıl
mıt ve bütün aza tarafından altı 

İmzalanmıftı. 
Bundan &0nra ıi'ıra, ayın üçün

cü, dördüncü ve betinci günleri Üç 
defa daha toplanmıt ve yapılacak 
olan hareketin teferruatını müza
kere etmiftİ. 

Ordugahta çıkışın hangi istika
mete doğru yapılacağı hakkında 
bir çok mütalaalar yürütülüyordu. 
Ayın beıinci günü bu hareketin Vid 
köprüsü Üzerinden yapılacağmı öğ
rendiğimiz zaman Müşirin dirayeti
ni takdirle alkıtlamııtık. 

Öğrendiğimize göre Müşirin ni
yeti Mahulletadan hker'i geçmek, 
Berkoviça'ya doğru ilerlemek, ora 
dan Ginçi keçidi yolu ile Sofyaya 
varıp Mehmed Ali paşa ordusiyle 
birletmekti. 

Eğer bu teıebbüste muvaffaki
yet elverecek olursa Vidinde ve 

Bu kitabı okuyan, alınan bu ha
reket kararınm üzerimizde ne ka
dar sihirli bir tesir yaptığını tasav
vur edemez. 

"Yazdığım bir şiirde ne söylemek 
istediğimi merak edip soranlara ce
vab olarak derim ki: ben bir şey söy
lemek istemedim, sadece yapmak is
tedim; ve söylediğim şeyi söyleten de 

Harbe olan ıevkimiz ve muvaffa
kiyet için beslediğimiz ümid, bizi 
serhot etmİ§ti. Şevkimiz, hatta ne
§e!DİZ tamamiyle yerinde idi. Has
talar iyileşmİf, a&'rılardan, sızılar
dan eser kalmamııtı. Sanki yaralı
lann yaraları kendi kendine kapa
nıvenniı gibi idi. Zabitler, kuman
daları altında bulunan askerlerde 
bu ruhu yaşatmaya bütün kuvvetle • 
riyle çalı§cyorlardı. Gerçekten hepi
miz ıuurlu bir surette elimizden ge
len her feyİ yapıyorduk. 

Hele Jack, o kadar taıkm bir he
yecan ve &§km bir nete içinde idi ki 
onun bu hali, hepimize sirayet et
miıti. İbrahim, merdce çalıııyor ve 
kendi vazifesini asaletle goruyor, 
fakat ölümün fısıltı halinde gelen 
sesiyle mücadele etmek mecburiye
tinde de kalıyordu. 

(Sonu VaT) 

GDneı çocu§u 
Remzi kitab evinin geçen sene başla

nuş olduğu "Dünya muharrirlerinden 
tercümeler serisi" nin 17 inci sayısını 
Jack London'un "Güneş çocuğu,, isim
li eseri teşkil etmektedir. 

Amerika edebiyatının en tanınmış si
malarından biri olan London'un hayat, 
hareket ve macera ile dolu eserleri A
merikada milyonlarca nüsha sattıktan 
başka bütün dillere çevrilmiş ve dünya· 
nın her tarafında büyük takdirlerle kar· 
şılanmıştır. 

Henüz kırk yaşında ve sanatının en 
verimli devresinde iken ölümü ile bü
yük bir kabiliyeti beraberinde götür
müş olan bu edibin hayat ve ışıkla dolu 
bir eseri için "Güneş çocuğu" ne ye· 
rinde bir isimdir. Tam manasiyle ame
rikalı olan, Amerikanın tipile hayatıru 

romanlarında ve hikayelerinde aksetti
ren London'un şimdiye kadar dilimize 
ancak bazı küçük ve büyük hikayeleri 
çevrilmişti. "Güneş çocuğu' onun dili
mize geçen ilk romanıdır. Romanların
ın en güzellerinden biri olduğunu da 
söyliyebiliriz. 

Bu eser türkçeye Ahmet Cemil tara
fından muvaffakiyetle tercüme edilmiş
tir. Eserin başına ilave edilen 11 sayfa· 
lık ön sözde muharririn hayatı ve eser
leri hakkında okuyucuya faydalı malQ
mat verilmiştir. 

226 sayfalık güzel bir cild teşkil e
den bu kitabın yalnız 50 kuruş gibi kü
çük bir ücretle satılmakta olması bir 
kazanç diye kaydedilmelidir. 

Fikir Hareketleri 
Beş şubat tarihli 224 üncü sayısı §U 

yazılarla çıkmıştır : 
C. Bongle: Beşeriyete has hayat 

mübarezesi, W. Henry Chamberlin : 
Modern diktatörlüklerin bariz vasdla
rı, Hüseyin Cahid Yalçın: Meşrutiyet 
hatıraları, Henri See: He gel mezhebi
nin kuvvetli ve zayıf tarafları, Lucien 
Romier: radyo neşriyatı, Levy-Bruht: 
Avrupalılar hakkında vahşilerin fikir
leri, G. Mosca : Siyasi mezhebler tari
hinde mühim simalar, Maksim Gorki 
matbuat hayatı: Serseriler, Will durant 
filizoflar, hayat ve mezhepleri, Clavijo 
Timür'ün sarayında bir İspanyol sefiri 
Lehte ve aleyhte, vecizeler. 

Anadolu Kliniği 
Ankarada üç ayda bir neşredilen bu 

tıbbi mecmuanın ikinci kanun tarihli 
sayısı mesleki bir çok faydalı yazılarla 
çıkmıştır .. Bu sayıda şunları goru
yoruz: Profesör doktor Niyazi İs
met Gözcü Pek tipile bir dereni 
Keratit nödüler vakası, Doktor Me
yer : Laryango-tracheal dyspore ve 

bu yapmak arzusu oldu ... Şiirlerim bir 
aksiyo.ıı olmaktan ziyade bir temrin, 
bir kurtuluş olmaktan ziyade bir araş
tırma diye. Ben yalnız işin işini seve
rim .. .spontane eser, mükemmel dahi ol-

sa, ban::t, kendimin diyecek kadar ken
dime .ı.iu görünmez. Edebiyat zekayı, 
bazı değiŞ:ikliklere çalı~tırdığı nisbet
te ancak bende derin bir alaka uyan
dırır. Raks sanatında hareketlerin gö
rülür bir gayesi yoktur, ve koregrafik 
hareketlere, firi olmıyan nef'i (utili
taire) hareketlerin kanununu tat
bik etmek hiç kimsenin aklına gel-
mez .. " 

Ve Valery ilave ediyor: "Benken
dim için yazıyorum". Cimeticre 
Marin yaratıcısının "ibda" zaviyesin
den verdiği bu cevab şüphesiz pek ye
rinde. Elbet ki sanatkar bütün araştır
malarını kendisi için yapar. Fakat se
sini gittikçe yükseltmek için sanatkar 
bir aksi aadaya muhtaçtır. "Dönen se
sini" duymayan sanatkar erg u:s-

mağa mecbur kalır. Şair veya roman· 
cı reel veya muhayyel, daima bir oku
yucu kütlesi içinde yaşar ve yazar. İb
da iklimini yaratan bu kütledir. Şüp

hesiz, ıanatkarm kudretini, eserin ka
litesini yaratan o değildir; fakat o 
kudrete hız veren, o kudreti devam et· 

tiren odur. 
Romantiklerin "fil dişinden kule"

leri İspandaki şatolara benzer. Sanat
kar kendisi için ya~arken, çalışırken 
daima bir halkı, bir zümreyi göz ö
nünde bulundurur; yazdığını o halkın, 
o zümrenin dikkati altında yazar. 

Stendhal: (1880)e doğru anlaşılaca

ğım dediği zaman ayni hakikati tek

rarlamaktan başka bir şey yapmıyor

du, ve eserini yazarken 1880 okuyucu
larının karşısında, onların derin ala

kaları altında yazdığını söylemiş bu-
lunuyordu. 

Sanatkar ve amatör, yaratıcı ve din
leyici (-.•eya seyirci), yaratmak ve ya
ratılandan zevk almak için bir halka, 

bir zümreye muhtaçtır, 

YazJığı bir şiiri veya bir romanı kü
tüphanesinin bir gözünde ebediyen 
kapalı tutan şair bilmem var mıdır? 
zan etmiyorum. Heyecanını başkasına 

sirayet ettirmeğe mecburiyet his eden 
insan, en derin heyecanının mahsulü 
olan eserini şüphesiz bir diğerine tev
di etmekten kendini alamaz. 

Bu 'diğeri" hazan muazzam bir küt
le, hazan bef ki~dir (1). Aded değişe
bilir. Değişmiyen, sanatkarın sanat ik
liminde daima bir "diğeri"nin mevcu
diyetidir. Kimsesiz sanat tasavvur o
lunamaz. 

Suud Kemal Y~tkin 

[lJ "Palais Namades" şairi Gustav Kahn 
aynı auale: "Beı dostum için geziyo
rum" cevabını vermiıtir. 

tedavisi, doktor ilhami Akçakoyunlu 

eıas ipertansiyon ve geniş sempatek
tomi, Dr. M. Kamil Berk: Uzvu te
nebbUti cümle hastalıklarında radyo
terapi, Dr. Faruk İlhan: Safra yol
ları ve safra kesesi hastalıklarında 
imeliyat istitabı, Profesör Edonard 
Melchior: Yine müzmin apandisit mese 
lesi hakkında, Dr. Semih Sumersan: 
Had bağırsak tıkanmalarında son tet
kikler, Dr. Şemseddin Üstel: Astına 
h.astahğında rontgen tedavisi, dok
tor Mediha Eldem: Yumurtalık ka
naması ve mucib olduğu dahili nezif, 
Doktor Adil Öz kan: bir Cholaskos 
vakası, Doktor İhsan Aksan; Yerli 
ve yabancı nC§riyat hülasalarr. 

Bıçak ve zehirden sonra 
mikrob. 

Anlaşıldığına göre bu organizas
yon, tıpkı eski Makedonya komitacı
ları veya Şikago gangsterlerinin ted
hiş metodlariyle hareket etmiş, hesa
bına elvcrmiyen bir çok kimselerin 
vücudunu ortadan kaldırmak için a- Geçenlerde C. S. A. R. tahkikatı do
zalarınr seferber etmekten çekinme- layısiyle polise malUmat vereccgını 
miştir. Bir defa bu organizasyona na- söyleyen bir şahid Paris polisi tara
sılsa girmiş olanlar, onun yarattığı fından dinlenmiştir. Tecavüze ma
tedhiş havasr içinde cehennemi bir ruz kalmaması için ismi gizli tutulan 
hayat sürmüşler, ve teşkilata inanet bu adam demiştir ki : 
etmeyi akıllarından geçirdikleri anda - 1936 temmuzunda komünist a
suykasde uğrıyacakları korkusu için- leyhdarı bir teşkilata girmeme tavas
de yaşamışlardır. sut ettiler. Hiç tanımadığım kimsele-

C. S. A. R. Teşkilatının faaliyetleri rin huzurunda mutad yemini ettirdi-
iki hedefi takib etmiştir : ler. Avrupa: 

1 - Kendileri için tehlikeli bir ma- Bir müddet sonra hainlerin vücud- OPERA VE OPERETLER : 21 Roma. 
hiyet alan suç ortaklarının vücudları- tarını ortadan kaldırmaya memur e- ORKSETRA KONSERLERİ VE SEN
nı ortadan kaldırmak. dilen bir komiteye beni de ayırdılar. FONİK KONSERLER : ıs.s Lüksenburg 

İ · • k · v • - 16 Koniksberg - 18 Pariı - 19.10 Ham-
2 - Yabancı devletler hesabına po- ştıra ettıgım toplantılar esnasın- burg - 19.4S Biıkreıı - 20 Beromünster -

!itik cinayetler işlemek. da Şmayser sistemi makineli tüfekle. 21 Milano . 
Fransız gazetelerinin iddialarına ri ve bir Alman ağır makineli tüfe- ODA MUSİKİSİ : 12.4S Droitvich - ıs. 25 Hamburg. 

göre bu cinayetlerin bedeli para ile ğinin montajını tecrübe ettik. SOLO KONSERLERİ : 8.20 Laypzic -
değil, fakat kaçak şekilde Fransaya Aradan bir zaman geçtikten sonra 18 Paris P.T.T. - 18.15 Strasburg - 18.20 

k 1 • . "mühendis" namı'yle tanıdıg~ ım bı'r Köniksberg- 21 Budapeşte - 21.10 Frank-so u up organızasyon emrıne verilen furt. 
silahlar ve mühimmat ile ödenmiştir. adama beni prezante ettiler. Bu ada- NEFESLİ SAZLAR (Mau v.s.) : 6.30 

Cinayetlerin meydana çıkması, c. ma sonra dört beş defa daharastla- Berlin, Frankfurt, Breslav - 10.30 Frank· 
S A dım. Günün birinde bana bir vazife- furt, Hamburg- 19.10 Laypzig-21.15 Kö-. . R. azasından olup tevkif edilen nikıberg. 
mühendis Piyer Loküti'nin, sorguya den bahsetti. Sal isminde bir memuru HAFİF MÜZİK : 8.30 Kolonya ve diier 
ekilmesi esnasmda. a~zından lı:a ır- öldürmek mevzuubahisti. alman istasyonları - 12 Berlin, Breslav, 

~ • "'·--·· -~ 'a - l!l R~rlin - tlö ı; ıgı I rta a r n c e ollri u . ......................... _.a c ·:. "ıy.ıııu -r f"- ır.:nrınunın - -rıs 

Parisi heyecana düşürmüş olan bom- için bir fırsat bulacak, onunla beraber Bertin - 19.10 Keza. 
· • bir kahveye gidecek ve ona bir cıey HALK MUSİKİSİ : 11.30 StuttpFt - ıe ba hadiselerinin faılı olan Loküti, ., Münib • 

suçlulardan Menetye ve arkadaşları- içirecektim. Ve bardağın içine mü- DANS MUZt~t : 20 Breslav-21 Varıo
nın, bir çok cinayetleri pasıl tehlike- hendisin bana verdiği bir tübün muh· va - 22.30 Laypzig, Lükıenburg - 23 Bu· 

teviyatını boşaltacaktım. Fakat tübü dapette, Katoviç, Karakori, Poznan, Vilna 
sizce işledikleri hakkındaki izahların- - 23.25 London . Regional - 2a.so Lükıeıı 
dan cesaret aldığını söylemiştir. alkollu bir içkinin içine bo~tmama- burı - o.ıs Droitv1ch. 
Roselli kardeşlerle rus ekonomisti mı tavsiye ediyordu. Çünkü içinde 
Navaşin'in öldürülmeleri hadiseleri müthiş bir hastalığın mikrobları var
de bunlar arasındadır. mış ve alkol bu mikrobları öldürür- Lavlar1n tahribine 

Bilindiği gibi Roselli kardeşler fa
şist düşmanı iki İtalyan gazetecisi
dir ki, günün birinde pariste esrarı. 
engiz bir şekilde katledilmişler, o za
mandan beri yapılan bütün takibata 
rağmen, cinayetin failleri bir türlü 
meydana çıkarılamamıştı. Şimdi bu 
cinayetin, yabancı bir devlet hesabı
na C. S. A. R. teşkilatı tarafından ya
pıldığı anlaşılmış ve suçlular itiraf
larda bulunmuşlardır. 

Bundan başka rus ekonomisti Na
vaşin'in de siyasi bir cinayete kurban 
gittiği tahmin edilmekle beraber ca
nileri şimdiye kadar meçhul bulunu
yordu. Nihayet bu korkunç cinayetin 
de ihtilal teşkilatının eseri olduğun

da şüphe kalmamıştır. Navaşin, orga
nizasyonun emri üzerine, Filyol is
mindeki aza tarafından, 25 sonkiinun 
1937 de, aşağı yukarı tam bir sene 
evvel Bulonya ormanındaki mutad 
sabah gezintisi esnasında katledil
mişti. 

Diğer cinayetler 
Geçen mayısın 16 sında, Paris met. 

rosunda işlenen bir cinayet de gazete
lerde pek çok bahsedildikten sonra 
unutulmuştu. Lötisya Turo isminde 
bir italyan kadını metro vagonunda 
bir bıçak darbesiyle öldürülmüş ola
rak bulunmuştu. Bu cinayetin de fa
illeri ve sebebi esrar perdesi altında 
gizli kaldı. 

Fakat polis tahkikatı maktu'ı kadı
nın bir hususi müessese hesabına ca
susluk yaptığını meydana çıkarmıştı. 
Ayni zamanda Lötisya'nın silah tica
retiyle uğraşmış olduğundan da şüp
helenilmişti. Bugün, genç kadının C. 
S. A. R. teşkilatını ele vermek iste
miş olduğu, fakat teşkilatın bu iha
netten haberdar olarak, polisin şüp
helerini giderecek tertibatı vaktinde 
aldığı ve kadını da zararsız bir ha.le 
sokmak için öteki dünyaya yolladı. 
ğında şüphe edilmemektedir. İhtilal 
teşkilatına mensub silah kaçakçılığı 

yapan Jakubiez ile genç kadının mü
nasebette bulunduğu da meydana çık
mıştır. 

Cinayete kurban gitmeden bir kaç 
gün evvel Lötisya bir kadın arkada
şına, bir tecavüze maruz kaldığtnı ve 
büyük bir korku içinde yaşadığını 

söylemiş, fakat tecavüzün ne maksad
la ve kimin tarafından yapıldığını 

müş. 

Adamın dört gün zarfında öleceği
ni söylüyordu. Bana ayrıca bir de e
ter şişesi verdi. Tübü kullandıktan 

sonra bununla ellerinizi dezenfekte 
edersiniz, dedi. 

Mikrob tesirini göstermezse •.• 
Eğer dört gün zarfında mikrob te. 

airini göstermezse Bilkok ismindeki 
aza Sal'ı sokakta tabanca ile öldüre
cekti. Bu Bilkok'un tavassutiyle Salla 
tanıştım. Fakat bu cinayeti işlemeye 
gönlüm razı olmadı. Mühendise, tübü 
kahvenin içinde içirdiğimi söyledim. 
Aradan dört gün geçib de netice sı

fır çıkınca mühendis, demek ki kah
ve çok sıcaktı. Mikrobları öldürmüş 
olacak dedi. Bu iş için bize 5 ila 10 
bin frank vadedilmişti. 

Bundan başka bana içinde kurul
muş bomba bulunan bir bavulu bir 
bankaya bırakmak vazifesini de ver· 
mişlerdi. 

Diğer taraftan bu hikayede ismi 
geçen Sal şimdi bir sanatoryomda bu
lunmaktadır. Sorguya çekilince polise 
şu izahatta bulunmuştur : 

- 1936 senesi temmuz sonlarında 

ka111 koymak l~ln 

Volkanlar tayyarelerle 
bombardıman edilecek 

1935 de Havay adasındaki Mauna 

Loa volkanı, halkı büyük bir telaşa 

düşürmüştü. Bu dağın eteklerinde ya· 
şayan halk, müthiş bir korku geçir· 
mişti. Her taraftan sel halinde akan 
lavlarla, Hilo kasabasının da mahvol

mak tehlikesi ~ göstermişti. 
Bu korku ve tela? içinde, Amerika

lı doktor Jogger adında bir zat orta
ya çıkmış ve lav sellerinin tayyare
den bombardıman edilmesini ileri 
sürmüştü. İlk önce acayip gelen bu 
düşünce, tatbik edilince büyük bir 
felaketin önü alınmıştı. 

Doktor Jagger, volkanx havadan 
bombardıman etmeğe başlamıştı; bu 

bir gün Jirar Lörna isminde bir tanı- bombardımanda bilhassa Krater'in ke
dık beni yemeğe davet etti. Yemekte narlarına isabet ettirmeğe çalışmıft~ 
bana komünizme karşı mücadele ede- Bundan maksadı, volkanın ağzını ge
cek bir gizli teşkilata iştirak etmek nişletmekti. Bu suretle, lavların taz

teklifinde bulundu. Kabul ettim ve yikini azaltmağa muvakkak olmuştu. 

bir müddet sonra bana yemin ettirdi- Bundan başka, Krater'in kenarında 
ter. açtığı geniş bir menfezle lavların 

Toplantılar esnasında hafif ve ağır 

makineli tüfeklerin kulanılışı ve mon
tajını öğreniyorduk. 

Fakat mensub olduğum "Fransız 

Sosyal partisi" bu gizli teşkilata işti
rakimi muvafık görmediği için bura
dan ayrılmak arzusunu izhar ettim. 
Bir gün arkadaşlarımın aralarında ko
nuşurken, "şu Sal bizden ayrılmakta 
israr ederse tepeliyelim" dediklerini 
işittim." 

Polise ihbarda bulunan meçhul şa
hıs ayni zamanda kendisine mühendi
sin verdiği tübü de tahkikatı yapanla
ra vermiştir. Derhal polis laboratu
varlarında tahlil edilen bu tüp muh
teviyatında "Stafilokok mikrobları 
ile tifo ve paratifo basilleri" bulun
muştur. 

Bu itiraflarda ismi geçen mühen
disin Rodyo ismindo bir kimyager ol-

başka bir istikamete· akmasını temin 
etmiş ve böylelikle Hilo kasabcmnı 

kurtarmıştı 

Bu mücadele esnasında bir çok şey

ler öğrenen doktor Jagger, tetkikle

rini derinleştirmiş ve geçenlerde hü
k\lmete bir teklif yapmıştır. 

Bu teklif ve projeye göre, sistemli 
bir surette tatbik edilecek olan tay
yare bombardımanlariyle, bundan 
böyle volkan patlamalarının önüne 
geçilebilecektir. 

duğu meydana çıkarılmış ve evi ba
sılmıştır. Karısı, kocasının polisce a
randığını söyliyerek bir kaç gün ev. 
vel seyahata çıktığını haber vermiş
tir. Evde bir laboratuvar ve mikrobla 
dolu bir çok tüpler, kimyevi madde· 
ler bulunmuftur. 

i 
i 
> 
ç 

• 
' 
l'i 

n 
u 

d 



8. 2 - 1938 

···············································~ _,. ............ ········ ... . ... : 

~ HAYAT ve SIHHAT § 
: r 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -. •..........................• 

Evlilik • bekorlık mı? mı, 
Eski zaman filozofunun teıbihi, 

fÜpheıiz, hatırınıza gelir: B~kar a • 
dam pupayelken giden g~ıy~ be~
zertni§. Evlenince yelkenlerı ·~~mut 
bir dmirli, bir çocuk olunca· ık~ d~-

. 1• . ·b· ı u.. Daha ılerı-mır ı gcmı gı ı o urm ,... . 
· · .. l v l"" m yok gerbeıtlık ı>ını soy emege uzu , 
bakımından bekarlıkla evlilik ara· 
aında mukayeae yapılamaz. 

Sosiyete hayatında muvaffak ol
mak için de bekarlığın ıultanlık o~
duğunu kimse inki.r etmez. Eskı
den ayrılmak ney üflemek kadar 
çab~k olurken genç evlilere iltifat 
eden kızlar bulunurdu. Şimdi ~vle • 
nen adam genç olsa da !ultanlıgı he· 
nıen kayboluyor. . 

Fakat, aaglık bakımından h~~ı
... t'" d"" ? Bekarlık mı, evlıl.ik aı ua un ur 

mi 1 . 
lnaantara aid her teY1 ha~a~lar-

la kıyas ederek halletmek ıatıyen 
bazı amerikan hekimler, bir kavç yıl 
oluyor hangiainin üatün oldugunu 
anlam~k için farele1 üzerinde te~
rübeler yapmıılardı. Aldıkları _netı· 
celere göre büsbütün beki.r kalmıt 
fareler pek az yaıarlarmıf, az evle
nenler daha çok, çok vlenenler gene 
a.z yatarlannıı ... 
Teıbihde kusur olmaz derlerae de, 

inaanlan - hiç obnaZ&a evlilik ve 
bekarlık cihetinden - farelere tien
zetmekte büyük bir kuaur v~dır. 
Bir kere, bekar kalan insanm, labo
ratuvarda tel kafes içinde gerçekt~~ 
bekar bırakılıı.n fareye benzemedığı 
kolayca tahmin edilir. Sonra da .... 
Fakat insanlarla fareler arasında, 
bir ev içinde komıuluk çok bulunsa 
bile, yaıayıı tarzında hayl~ca ayrıl~ 
olduğunu daha ziyade ızaha, bıl
mem lüzum görüı· müsünüz ? , l . 

O . . amerikalı hekim erın nun ıçın .. b 
fareler üzerinde yaptıkları te~ru e· 
lerin neticeleri inaanlarda tatbık y~ 
ri bulamaz sanırım. 

lnaanlarm hayvanlardan ayırd e· 

d 'l . 1 ..... umunu kabul eden he
ı meıı u.. . . · 

kimlerden bazıları da bu lfl - •. Y~1 

ı·ı·k _; bekarlık mı daha uıtun 
ev ı ı --• k. . k 
olduiu itini - anlama ·~ ço . y~-

inaanlar araaında ıatatıstık 
tayan .kl . 
tutmutlar. Onların elde ettı en ne· 
ticelero göre de 70 ya§ına kadar ya· 
amıı yuz ac mı:ıa 11 1.1u1ç La -

için evlenir. Tabiatte ferdler yalnız 
az veya çok ya§&nlak için dünyaya 
gelmezler, hem yatamak, hem de 
nesil bırakmak için gelirler. Atk 
duygusu yemeğe iıtahtan daha kuv· 
vetli olduğuna göre neail bırak
mak ihtiyacı yatamak ihtiyacından 
belki daha büyüktür. Tabii hayat 
evlilikle kaimdir. 

Burada evlilik tabirinden mak· 

sad• yalnız insanlar araamdaki tekil 

obnadığı ıüphesizdir. Fakat i~~ • 
larla hayvanlar araamda muh~ 
farklardan biri de, munta~am. ~mı
yet teıkil etmek ve o cemıyet ıçmde 
evliliği de intizam altına almaktır. 

G.A. 

Tıbbi nıiisamcre 

Birinci mıntaka etıbba odasının her 
on bet günde bir verilmekte olan tıbbi 

.. merelerin 6 ıncısı 10-2-938 per • musa . . .b. 
ıembe günü ıaat 18.30 da ~skısı gı ı 
Ankara Nümune hastahanesı konferans 
salonunda yapılacaktır. 

Mevzular şunlardır : 

1 _Vitaminler (Prof. Pulevka) teb
liğinin münakaşası 

2 - Sinus Sataral Trambozu. 

(Dr. Med. H!mit Ataman) 

3 - Gayri mutad seyir yapan bir 
alın sinüsü vakası (Prof. Dr. Mayer) 

4 - Castroenterostomie'de hali ha
zır Aktuel meseleler. (Prof. Dr. Mel· 
chior) 

Serbest iskan suretiyle 
gelenleri tetvik 

lskin genel direktörlüğünde te.,
kil olunan komisyon çalıtınalarma 
devam etmektedir. Komisyon serbest 
iskin suretiyle yurdumuza gelecek 
göçmenlere yapılacak yardım ve ser
best iık!n ıuretiyle gelecekleri tet
vik için mühim kararlar almaktadır. 
Haber aldığımıza göre komnyon, i•
kln kanununun gümrük muafiyetlerine 
dair olan 32 inci maddeıini yeni bq
tan tadil etmektedir. 

Eminönü meydanının 
açılması 

ULUS 

Çeviren: Kerim Bükey . -34- Yazan: H. Lechenperg 
Fakat isabet ettirdiği takdirde, ve iyi vurmuşsa, 

mukabil takun oyuncularından biri de t.s>pu yere 
düpneden yakalıyamamıtaa • fayet yakalana ''Bat
ter" otomatik olarak dıfal'ı çıkar • birinci "Baae" 
kaleye kotar. Eger topu atan A takmımm konbine
zonu ki.fi derecede iyi itler ve topu "Batter" den 
evvel birinci "Baae'' kaleye gönderirae (Yani bi
rinci Baaede bulunan oyuncu topu tutar) ve "Bat. 
ter" "Baae" e dokunmadan top elinde olduğu hal
de "Batter"e dokunursa bu takdirde ''Batter" yine 
dıtan çıkar •. Batter binci ''Base" e gelae yahud dı
tan çıksa da, her iki ııkda da : Sıra ile takımın 
ikinci oyuncuau aopayı eline alır. Ve aynı oyun 
devam eder. Şimdi bu ikinci oyuncu topa vurabilir 
ve aynı oyun devam eder. Şimdi bu ikinci oyuncu 
topa vurabilir ve uzağa gönderirse, kendisinden 
evvel birinci ''Baae"de bulunan oyuncu ikinci "ba
ae'' e kotmaia çalııır, bu aralık topa vurmuş olan 
''Batter" de birinci ''baae'' ko~r, A takımı iae her 
iki oyuncuyu da topu tutarak kendile:-:::lden evvel, 
birinci veya ikinci "Baae" göndermeğe ve bu &u
retle dıprı çıkarmaya çalııırlar. 

Her tef yolunda gider de "Batter" nihayet Ü

çüncü "ba&e'' den de geçerek ana "baae" gelirse 
takımına bir puan kazandırır. Her it çok yolunda 
giderse takımdan biri topa vurduğu zaman fevka
lade uzağa gönderir, ve top da uzaklarda bir yere 
veya tribünlerin bulunduğu mahalle düter, yahud 
büsbütün kaybolur. Buna ''Home Run'' vuruıu der
ler, çünkü bu auretle her hangi "Baae''de bulunan 
takımın oyuncu veya oyuncuları "Home" ana ''Ba
se" dönebilir. Ve ''Batter"in kendisi de bütün "Ba
se"leri dolaıarak Home ana ''baae" kadar durma
dan kotar, ve bir puan da kendiai yapmıı olur. Şu 
halde bir "Home Rwı" ile dört puana kadar kaza
nılabilir. 

Her takımın iki defa dıtarı hakkı vardır. Çok de
fa pek erken olan, hatta bir puan kazanılmadan 

evvel üçüncü dıtarda (Yani dıtarıçıkan iki oyuncu
dan 1011ra üçüncüsü de çıkaraa) taknnlar yerlerini 
defiftirirler. Yani bu aefer A takımı puan yapma
f a Te B takanı da mani olmaia çalııır. A takımı 
topa aopa ile vurur, B takımı iae "Pitch'' topu atar. 

bahsedebilmesi için senelerce gönnüt olmaaı, ha
yır tetkik etmiş olmaaı lazımdır. 

Evvela bir kaç oyunda canım aıkıldı. Sonra en
teresc oldum. Sonra kapıldım. Bugün tıpkı bir Ame
rikalı gibi bağırıyorum; tıpkı onlar gibi sinirleni
yorum, ıayed yanımdaki adam oyun ve yahud o

yuncular hakkında benimkine aykırı bir fikir yü. 
rütürae küfür etmeğe ve İcab ederae döğfilineğe 
hazırım. 

Bıyık altından gülmeyiniz. Bu baaeballa mah· 
sustur. Baaeballı ancak baaeball deliai olan anlıya· 
bilir. Milyonlarca in.san Amerikada baaebaJI deli
sidir, takımları için döğüıürler. 

Bu itin ıırrı mı ? Daima ayni sır. Çünkü baae· 
hali da hakikat da bütün sahici Am vrikan aporla
rından ba§ka bir §ey değil : iki kitinin mücadeleai, 
iki adam arasındaki dava. 

Baseball Pitcherin Batter ile düelloıudur. 

* Bu düello İnanılmıyacak bir çeviklik ve fevkal-
ade bir bilgi ile yapılır. Büyük bir pitcher (Ame
rikada bu meslekde yeti~miı hakiki jeniler var
dır) namütenahi araenal topları atar. 

Topu, tabii biz A vrupalılarm tasavvur edemiye
ceğimiz bir sertlik ve çeviklikle gönderebilir. Fa· 
kat bunu her zaman yapmaz, çünkü batter de bu
na göre vaziyet alabilir, ve çünkü çabuk ve çok 
aert bir topa sopa ile vurmak güçtür, fakat iaabet 
olduğu zaman pitcherin takanı mütkül vaziyete 
girebilir - "Hemo Run" olabilir 1 Pitcher, batteri 
tatırtmak için kaaten fena toplar atacaktır. Sanki 
çok aert bir top atacakmıı gibi vaziyet alacak; ve 
aonra gayet yava.f bir top gönderecek. Birdenbire 
fazla yükaekten geliyor hiaaini veren fakat bue
den biraz evvel tam irtifaa İnen ve en müeuir O· 

lan dönen toplardan atacaktır. Ve yahud meaeli. 
tehlikeli bir batter olduğu zaman kaaten dört fe. 
na top da atacaktır. 

Babe Ruthin en iyi zamanlarında, bizi picher· 
ler Home Run yaparak mukabil tarafa bir kaç pu
van birden kazandırmak riskine girmeden iae, ken
disine birinci baae yürümesine müsaade ederlerdi. 

Kartı tarafta batter bekler. O da en atağı pitc
her kadar ince bir oyuncudur. Belki topa 1rayet 
yava§ vurur ve kendi kendini Pldürür. (Çünkü 

kendiai otomatikman dışarı çıkının olur) f aka.t bu 
hareketle baaelerde bulunan arkadaılarının bin 
base ilerlemelerini temin eder. Ve yahud bir "Ho
me Run" yapabilecek gibi aıkı vurur. 

bütün bekar kalmıt erkek, 27 tane 
evli erkek, 23 tane hiç evlenmemiı 
ihtiyar kız, 28 evli kadm bulunmuı. 
Oat tarafı da dul kalmıı kadın ya· 
hud erkek. 

Bu hesaba bakılıraa erkeklerde 
evlenmenin çOk yqamak için daha 
üatün olduiu aörülüyor. Fakat ka
dmlarda evlenmiılerle bekar kal· 
mıılar araamdaki fark pek az. Bu
nun da aebebi, kadmlarm aebelikte 
ve çocuk doiururken hastalığa tu
tulmaları olsa 1rerek. 

Eminönü meydanının açılması için 
yaprlacak istimlike ald muamele, men 
faati umumiye kararı verilmek ve te
kemmül ettirilmek Uzere lıtanbul be
lediyesinden İç Bakanlığa gelmi9tir. 

Her iki taknn da her iki vaziyeti birer kere aldık
tan aonra bir ''inning" ge~it olur. Bir inning 0:0 
da bitebilir, ve yahud bir çok sayılarla da nihayet 
bulur. ~f dakika ela aürer yanın &aat da. Bir parti
de dokuz "lnning" den müte,ekkildir. Bütün in
ninglerde ceman yekıln en fazla puan yapan ta
kım partiyi kazanlDJf olur. 

Adam adama 
Görünürde hepai çok sade. Spor meraklısı Av

rupah için hiç karııık değil. Hakikatta de jJk de
fuında Avıupah için çok sade, hiç kantak delil. 
Bunu anlaymcaya kadar bir düzüne müsabaka 
aeyrettim. 

Pitcherin topu nere.ye atacaimı kimae bilmez. 
Batterin topu nereye vuracafını da kinue bilmez. 
iki kitinin büyük bir mücadeleei ı Adam Aduna. 

Niçin futbol oynamıyorlar 

• 
Ancak, doğrusunu ister&eniz, bu 

iı inıanlar araaında iatatiatilderle, 
bekarlarla evlilerden hanıi tarafın 
daha çok yaıadıfını mukayeae ile 
de anlatılamaz. Mukayese ile bir feY 
anlayabilmek için, mukayese edi
lenler araıında, aranılan noktad~n 
baıka her ,eyin müsavi olması la· 
.zımdır. Halbuki çok yaıadıklan gös
terilen o yüz kitinin ilkin soylarını 
aoplarmı bilmiyoruz. Halbuki çok 
)'atamak her teyden önce bir soy 
meaelesidir. 

Zaten sağhk bakımından evlilikle 
bekarlıktan hangiainin üstün oldu
iunu anlamağa da pek de lüzwn 
yoktur. lnaan sağlığını dütünerek 
evlenmez. Tabü bir ihtiyac olduğu 

5 kuruşla 
Aç bir çocuOu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme K~ru~u. Genel 

merkezi her sene oldugu gıbı bu se
ne de Ankara ilk okullarındaki zayıf 
ve kimsesiz (603) çocuğa hergil~ et· 
1i sıcak öğle yemeği vermektedır, 

Bir çocuğun bir gilnlilk yemeği 
ekmeği ile beraber beş kuruı tutmak
tadır. Her vatandaş Kur~ma beş ku
ruş yardun etmek suretıyle yoksul 
bir yavruya kan ve can vermiş olur. 

Kurumun dilkkin ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kuruş at· 
mak suretiyle yapılacak yardım da 
bu güzel maksadı temin eder. 

Korsika Haydudlar1 

- Büyüdüğüm zaman onbaşı am
cam bana saat verecek. 

- Evet, fakat amcanın oğlunun da
ha §:İmdiden saati var ... Ama bunun ka
dar güzel değil, doğrusu ... Fakat o sen
den küçük. 

Çocuk içini çekti. 
- Küçük yegen, bu ıaati sana vere

yim mi ? 
Yan gözle saate bakan Fortunato, 

kendisine bütün bir tavuk ikram olu-
nan bir kediye benziyordu . . 

Kedi, kendisi ile alay edıldi· 
ğini hiı;aettiği için pencelerini uzatma
ğa cesaret edemez, içinden co,an arzu
yu da yenmek için zaman zaman başını 
Çevirir; fakat durmayıp yalanır; . ve 
sanki sahibine: "Benimle ne zalımce 
şaka ediyorsunuz!,, der. . . 

Halbuki başçavuş Gamba, saatını ve· 
rirken iyi niyetli görilnüyordu. Fort~
nato elini uzatmadı; fakat acı acı gu
lilmsiyerek : 

- Neden benimle eğleniyorsunuz ? 
dedi. 

yazan: Proıper M erimee 
3 

_Vallahi eğlenmiyorum. Yalnı~ ba
na Gianettonun nerede olduğunu söyle 
bu saati sana vereyim. 

Fortunato itimadsızltkla gUlüm~e
mekten kendini alamadı; ~e kar~ goz
lerini baş çavuşun gözlerıne dıkerek 
onun sözlerine inanılıp inanılamayaca
ğını okumağa çalışıyordu. 

Başçavuı bağırdı : . 
- Eğer sana bu şartla saatı vermez· 

. p olsun 1 arka· sem epuletlerım bana ayı 
daş şahidimdir; sözümü inkar edemem. 

Böyle söylerken saati de, çocuğun 
d ak kadar solgun yanağına dokun urac b 

· r· aygı or uzatıyordu. Tamila nusa ıre 1 

den mü-cu arasında ruhunda cereyan e k 
cadele Fortunatonun yüzünde açı ça 

görünüyordu. Çıplak göksü hızla ka· 
·b· 1 ordu barıyordu ve boğulacak gı ı ~ ~Y.. : 

Bu sırada da saat bir rakkas gıbi gozlerı 
önünde gidip geliyor, ve ara ııra bur· 
nunun ucuna dokunuyordu. Nihayet, 

d vru kalk· sağ eli, yavaş yavaf, saate og . 
tı: Parmaklarının ucu ona değdi. Şıın· 

Evveli, ilk iki partiden aonra inkisarı hayale ui· 
radmı. Kendi kndime, methur b .. eball bu muydu? 
diye hayretle aordum. Demek milyonlarca doların 
döndüiü n milyonlarca inaan.m hemen hemen çıl
dırdıiı apor bu idi ? Çok hOf, muhakkak, fakat ne 
de olsa ıençlere, talebeye 1röre r On, onbeı yaıla
rmda çocuk iken buna benzer bir oyun olan ach
laıballi biz de oynardık. Baaeball, achlagballin bi
raz daha karıtıimdan batka bir ft'Y def il. Biraz 
büyüdütümüz, etüdyan oldujumuz zaman achla,ır
ball oyna.mai• yqmııza yakıttıramazdık ve bura
da sade bilyÜmÜf adamlar oynamıyor, bu adamlar 
milyon aibibi de oluyor. Bibnece karımnda kalmıt· 
tan. 

Naaıl oluyor da Avrupada "Futbol" diye tamla.n 
apar Amerikada bu derece Hvilmiyor ? Hatti, 
denilebilir ki, bu kadar az tanılıyor ı Avnapalıla· 
rın boyuna kurcaladıkları bu meaele, burada, kı· 
aaca anlatılmağa defer. 

Bu iti kökünden anlamak iatedim. Merak ettim. 
Avrupada Amerikan futboluna dair anlatılanların 
doiru olup olmadığmı araıtırmaya koyuldum. Bir 
otomobile atladon. Futbol Federaayonu umumi ka
rargahına gittim. Umumi kararaih topu topu iki 
otel odaaından ibaret. Otel de Newyorkun en kibar 
aayılanlarmdan değil. iki katib iki yazı ma.kinelıi 
bqma çökmüı. Futbol federasyonu bundan ibaret. 

Amerikanın, dünyanın en büyiik spor memle
ketinin, futbol federaayonu itte bu. 

Tabii burada futbol oynanıyor. Amerikalılarm 
''Soccer" dedikleri, bizim bildiğimiz kırk yıllık 
futbol. Kolej takımları ve kulübleri var. Yuvarlak 
hesab onbet bin kadar. lnaanın kulaiına inanmı· 
yacaiı geliyor. Ama bir kere de, içlerinde, kartı 

Bu mevzu üzerine bir~ Avrupalılarla ıörüt· 
tüm, evTela hepai de bir bilmece olduiuna hüküm 
ediyorlar. Bu apafikir hafif, .. de, kola.yhkla öğ
renilen baMball aporunda batka bir teY var. Bü
yük incelikleri olan bir apor. lnaanm bu apordan 

di saat - baş çavuş henüz kösteği bırak
madığı halde • bütün ağırlığı ile For· 
tunatonun elinde idi.Saatin mineıi ma 
vi idi .... Kapağı yeni cililanmıştı ... 'GÜ· 
nette ate9 gibi parlıyordu .... imrendir· 
me dayanılmaz derecede tıddetli idi 

!ıkla : 
- Azizim Gamba, yürüyemiyorum, 

beni tehre kadar sırtta götüreceksiniz, 
dedi. 

Zalim galib cevab verdi : 

- Demin bir karaca gibi seyirdi
yordun. Fakat üzülme: seni yakaladı
ğuna öyle memnunum ki yorulmaksı
zın bir fersah öteye sırtımda götürebi
lirim. Zaten, arkadaş, kaputunla dalla~ 
dan bir teskere yaparız, ve Krespoli 
çiftliğinde de at buluruz . 

Öteki : 

(Sonu var) 

idi ki? Hayır. lyi bir şöhret sahibi idi. 
İyi tanılan bir adamdı; fakat korsikalı 
idi, ve hafızalarını epeyce karı9tırıp 
da orada, tüfek veya kama darbesi ne
vinden ufak tefek bazı kusurlar bul
mıyacak pek az korsikalı vardı. Mateo
nun vicdanı herkesinkinden fazla te
mizdi ; zira on aeneden fazla bir uman
dımberi hiçbir insana tüfeğini çevirme
mişti; Bununla beraber ihtiyatkardı; 
ve icabederse kendini iyice müdafaa 
etmek üzere vaziyet aldı . 

'Giuzeppa'ya : 

- Kadın, dedi, çuvalını indir de her 

Fortunato ıol elini de kaldırıp, sır
tını dayamıt olduğu ot yığınını, omu· 
zunun üzerinden, haf parbağı ile gös· 
terdi. Ba9 çavu9 bunu derhal anladı i 
kösteğin ucunu bıraktı; Fortunato 
kendini saatin tek aahibı hiaaetti ; bir 
geyik çevikliği ile ot yığınından on a
dım öteye gitti. Avcı neferleri hemen 
yığını karıştırmağa koyuldular. 

Yığının kmuldandığı göründü, ve 
yığndan kan içinde, eli kamalı bir a
dam çıktı; fakat ayağa kalkmağa çaba
larken, soğumuş olan yarası bu arzusu 
na mani oldu. Düştü. Baş çavuş adamın 
üzerine atılarak elinden kamasını aldı. 
Ve mukavemetine rağmen adam sıkıca 
bağlanı\dı. 

- Peki, yalnız teskereye biraz da 
ihtimale karşı hazır ol. saman koyun da rahatsız olmayayım. 

Yere yatırılıp bir odun demeti gibi 
sıkıca bağlanan Gianetto, yanına yak
laşmış olan Fortunatoya ba,ını çevirip 
hiddetten fazla nefretle: 

- ... Oğlu 1 dedi. 
Çocuk, hakkını kaybetmiş olduğunu 

hissederek ona parasını attı. Fakat 
haydud onun bu hareketine dikkat bile 
etmedi; ba9 çavu,a gayet ıoğuk kanlı· 

Avcu neferlerinden bazıları kestane 
dallariyle bir nevi teskere yapmakla, 
bazıları da Gianetto'nun yarasını sar
makla metgul olurken, Mateo Falkone 
ve karısı, Makiye giden dağ yolunun 
bir köşesinden görünüverdiler. Kadın 
kocaman bir kestane çuvalının altında 
iki bliklüm, ve erkek tüfeklerinden bi
ri elinde, diğeri sırtında, serbest ilerli
yordu; Zira erkeğin silfilıından başka 
yük taşıması haysiyetine dokunur. 

Askerleri görür görmez Mateonun 
aklına ilk gelen fikir bunların kendisi· 
ni tevkifi için orada bulunmakta olduk 
ları idi. Ancak bu düfünce neden? Ma· 
teonun adaletle bir alıp vereceği varını 

Mateonun karısı hemen itaat etti. 
Kocasına rahatsızlık verebilecek olan 
omuzdaki tüfeği hemen aldı. Mateo e
lindeki tüfeği doldurdu ve yolun 
kenarındaki agaçlar hizasından, ve ilk 
düşmanca tezahürde en büyük kütüiü 
siper alıp atet etmeğe hazır, yavat ya
vaş, evine doğru yürümeğe batladı. 

Karısı onun petisıra ilerliyor, bir elin· 
de yedek tüfeğini ve ötekinde de fi. 
tekliğini tutuyordu. lyi ev kadınının 
vazifesi, kavğada, kocasının silatları
nı değittirmektir • 

Diğer taraftan, baş çavuı da, Mateo
nun böyle tüfeğini tutmuş, elini teti
ie koymu9, heaablı adımlarla ilerledi-

' - -...... 
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Muvaffakiyetin sırrı 

ne imİJ? 
Bir Avrupa gazeteai, yazdığı bir 

kitab ve aç.tığı bir mckteb aayesinde 
büyük bir servet, ve o derece büyük 
bir §Öhret kazanmı~ olnn bir amerİ• 
kalıdaıı bahsediyor. Bu amerikah· 
nm adı da muvnffakiyctinde belki 
amil olmuştur: Dale Cnrncgie ile 
Andrew Carnegie arasında fark 
yok gibidir : Zira aile ismi ka -
nununa rağmen hali. Ali veya 
Ay,e gibi küçük is.imlerimizle çağ· 
rılınak itiyadını yalnız bizler bırak
mamıtızdır. Diğer Avrupa ve Ame· 
rika memleketlerinde herkese aile 
isimlerile hitab edilir ve herkes aile 
iami ile tanılır: Bay veya bayan 
Carnegie gibi.... Ancak, bu Canıe
gie de, açtıiı hayır müeaaeaelerile 
maruf olan diğer Carnegie'nin aile· 
ainden değildir. İstidrad olarak kay• 
dedelim ki dünyanın her tarafında 
biri birine ben.zer böyle aile iaimleri 
vardır. 

Dale Cameıie'ye avdet edelim& 
bu zat konferanscı imit; muvaffak 
olamamıf. Bir trende rastladığı pa • 
pas aktör olmasını tava.iye etmİ§. Fa• 
kat eaki konferanacı tiyatroda da 
muvaffak olamamıı. 

Muvaffakiyetaizlikten muvaffa • 
kıyetaizliie uiraya.n Oale Carneaie, 
iti gücü bırakıp muvaffak olanları 
tedkik etmit olacak ki nihayet §Öyle 
bir kitab yazmı§~ ''Naaıl dost kaza
nılır ve inıwuılar nasıl teair altında 
bırakılır?,, 

Bu macerayı anlat.an Avrupa ı•• 
zeteainin dediii gibi "kitab, ne bir 
a~k romanı ve ne de karün alakasını 
aon haddine getirip erteıi günü iple 
çektiren bir poJia hikayeai,, olmadığı 
halde intitarile 500.000 nüahaamın 
aatılmaaı bir olmut; hatti. aradan 
bir aene bile geçmediği halde tirajı 
milyonu bulm\lf. rialbuki bu kitab 
aolıaktalıi adama, bütün gün maki· 
nesi batında yazı yazan genç kıza. 
maiaza N.tıcıama~ otobüa kondük
töriine, hülaaa herkeae büyük idare
ci olmaiı öireten bir kitabdır. 

Dale Carneaie' ye aöre hayatta 
muvaffak olmak için muhatabının 
elini a.amimiyetle ııkmak, da.ima gÜ• 
ler yüzlü o\mak, be.§ke.\e.nnm aöyle· 
diklerini ıeuizce dinlemek, hiç kim
Hye hata ettiiinden bah1etmemek, 
hiç bir meaelede kılı krk yarmamak 
lazımdır. 

Şark bu tipi çok iyi bilir ve ona bir 
takım iaimler de verirdi: Müteuelt
lıil, itlarei maalahatçı, miaaçgir ıi • 
bi .•. 

Gül• yüzlü olmak ve muhatabını 
dinlemek bafka, fakat özü gibi aözü 
de dofru olmak, hatayı görmek, 
icabediyona herhangi bir meaelede 
kılı kırk yarmak... Zannederdik ki 
bilhaaaa Amerikada ahlak prenaip
lerindendir ! 
Muvaffakıyetin aırrını ifta eden 

kitabmdan bir milyon nüıha aatan 
Dale Camegie, tayed muvaffak bir 
adamaa acaba ortaya attıiı prensip· 
ler aayeainde mi muvaffakıyete er
mittir? - N Baydar • 

Kastamonu halkevi 

Kastamonu, (Huıusi) - Yeni haı
kevi in§8.&tı bitmit gibidir. İn§8.&t ko -
misyonundan üç zat binanın mobilye ve 
tezyinatına ait bazı eşyalar ,ı;atın almak 
üzere !stanbula gönderilmişlerdir. He
yetin mübyaa edeceği eşya ara1ında 

halkevi bondosunun mızıka aletleri de 
vardır. 

ğini görünce sıkılıyor, ve dütünüyor-
du : : 

-Tesadüf buya; Mateo Gianettonun 
\ 

akrabasından veya do.tlarından ise, vo 
onu mildclfaaya kalkışırsa tüfeklerin~ 
deki iki kurtun, postaya verilen mek· 
tub gideceği yere nasıl emniyetle gi
derse, aramızdan ikisini öylece bulur, 
ya, akrabalığı bir tarafa bırakarak ba
na ni13n alırsa 1 

Bu pfkınhk arasında pek cesurca 
bir karar vererek, eski bir ehbab gibi 
karşısına çıkıp meseleyi anlatmak üze
re, yalnız ba'ına ona doğru ilerledi; 
fakat Mateo ile arasındaki kısa mesafe 
ona müdhiş surette uzak göründü. 

Bağırdı: 

- Hey 1 arkadaş, nasılsın bakalım 1 
"Benim, ben, yeğenin Gambal 

Mateo, hiçbir cevab vermeden dur· 
muş, ve öteki konuşmağa devam ettik· 
çe tüfeğini kaldırmağa başlamıştı, o 
suretle ki başçavuş yanına vardığı za· 
man namlı havaya çevrilmitti: 

Baş çavuş elini uzatarak : 

- Merhaba kardeşim, dedi, çoktan
beri seni görmemiştim. 

- Merhaba, kardeşim. 

(Sonu var), 
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Parası için teyzesini 
öldürenle arkadaşı 

idama mahkum oldu 
Caniler 60 yaşındaki kadını boğmuş, 

cesedini de bir dereye atmışlardı 
Balıkesir (Hususi) - Bundanı---------------------------1 

altı ay eve!, ihtiyar teyzesini pa
rasına tamaan boğarak öldüren 
Ziya ile suç arkadaşının muha
kemeleri neticelenmit her ikisi 
de idama mahkfun olmuşlardır. 

Bu tüyler ürpertici cinayetin bü
tün tafsilatını, müddeiumumi B. Nec
mettin Yeşil'in aşağıdaki iddianame
sinde okuyacaksınız: 

Cinayet nasıl işlendi? 

Ziya adında birisi, kendisinden 

başka mirasçısı olmayan ve seyyar 
bezirganhk yapan teyzesi 60 yaşların

da Esmayı parasına tamaan öldürme

ği düşünmüş ve bu kararını tatbik 
için kadınr takibe karar vermiştir. 

Esrnanrn, Erkili köyünde bulundu

ğu bir sırada Ziya da bu köye gelmiş, 

daha o gün tanıştığı kahveci Şabana 
meseleyi anlatmıştır. Bu suretle tey

zesi ile birJikte Şabanın evine misa
fir olmuştur. 

Gece yarısı evdekilerin uykuda 
bulunduğu sırada Ziya, Şabanla bulu

şarak Esmayı ne şekilde öldürecekle
rini tesbit etmişler, hazırladıkları yağ 

lı bir ipi, derin uykuda bulunan ka
dının üzerine atılarak boğazına geçir

mişler ve feci bir şekilde boğarak öl

dürmüşlerdir. 

Bol uda bir kümes canavarı 

Tevekkeli " 
tilkinin adı 

tavuğu kurt parçalar 
çıkar t, dememişler 

Giresunda 

bir temsil 

Yukardaki resim Giresun Hal
kevi temsil kolunun mııvalfa
kiyetle oynadığı "yalnız bir 
kelime" adlı piyesten bir sah
neyi ve eserin salıib ve rejisörü 

Melımed Ali Çamlıcayı 
göstermektedir 

Bartında 
elektrik 
bayramı 

8 - 2 - 1938 
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İngiliz adliyesinin hususiyetleri 

İngiliz mahkemeleri ve 
avukatların vazifeleri 

-7-
Bu üç senelik tetkik müddeti zarfın

da hakiki kültüründen ziyade göster
diği gayret neticesi olarak iki arkada
şının huzuriyle (mahkemeye davetli 
Called to the bar) sıfatını iktisap eder, 
ve akşam mecburi olan yemeklerin so
nuncusunda (inns)in bütün azaları ha 
zır bulunduğu halde bu yeni (barris
ter) tesit edilir ve (Temple) nın mah
zenlerinde eskiyen mukaddes şaraplar 
la yıkanır, nihayet henüz, " junior" sı
fatını haiz bir (barrister) olmağa mu
vaffak olarak, ya müratebenin ilk de
recesi olan bir (Senior) yanında veya 
avukatlar topluluğunun en yüksek 
mertebesi olan "King's Counsel, kırat 
müşaviri" yanında çalışır ve onun oda
sı yanında kendisine mahsus ve olduk
ça mükellef hücresini işgal eder. Ve 
bütün (inns) avukatlarının odalarının 
bulunduğu uzun dehlizdeki kapının ü
zerine siyah harflerle onun da ismi ya
zılır. O, sokaktan ve kalabalıktan te
cerrüt etmiş bir halde yaşar, (Solici
tor) hazır bulunmadıkça müvekkiller
lerle görü Ş;emez. Muhteşem kütüpha
nesinde istediği gibi çalışabilecek o
lan bu (barrister) kendi bürosundan 
ancak, (solicitor) un ihtimam ile ha -
zırladığı dosyanın muhakemesinde 
müdafaa yapmak üzere ayrılabilir. 

(Solicitor), (Temple) dahilinde de
ğildir. Cadde üzerinde ve herkesle doğ 
rudan doğruya münasebette bulunabi
lecek bir yerde çalışır. (Clerc) olarak 
başladığı uzun bir tecrübe sonunda 
(assosiC) sıfatını kazanır, ve imtihan
lara tabi beş senelik bir staj neticesin
de (incorporated law society) listesi
ne dahil olur; genç avukat, kendi na-

manda içtima ettirmiş olan bu üç türlil 
mahkemede müdafaa hakkı yalnız Bar
risterlere tanınmıştır. Bu vaziyet İn· 
gilterede yegane baro olan, Londra ba
rosundan başka bir baronun bulunma
ması sebebini izah etmiş oluyor. 

Fakat hak sahiplerinin i§lerini tes
hil için senede dört defaya mahsus bü
tün memleketten yedi hakim tefrik e
dilir; bunlar yedi daire üzerinde bir 
devir yaparlar ve merasimi mahsusa i· 
le şehirlere girerek her şehirde tevak
kuf ederler; avukatlar da onları takib 
ederler. Artık bütün mahbuslar hakkıa 
da kararlar verilir, icabedenler tahliye 
edilir, ve hukuki mahiyette dahi olsa 
her nevi ihtilafları fili mahkemenin 
mümessiline arzetmek istiyen bütün 
hak sahipleri avukata ihtiyaç göster
meksizin bu mahkeme huzuruna çıka· 
bilirler. 

Fakat aynı zamanda mahdud salahi
yetli mahalli mahkemeler dahi vardır 
ki (Comte) mahkemeleri halinde bir 
hakimden teşekkül ederl~r, hakim, man 
tıkan hududu dahilinde altı muhtelif 
yerde biribirini takiben icrayı kaza e .. 
der. İşte bu 59 (Comte) hakimlerini de 
ilive edince bütün ingiliz hakimlerini 
şahıs itibariyle gözden geçirmiş olduk
ki mecmuu yüz yirmiyi bulmaz. 

Bundan başka namuslu oldukları i
çin intihab edilmiş olan bazı hayırhah 
insanlar sulh hakimi vazifesini görür .. 
lc. r. 

Bu iki cani cinayetlerini kapatmak 
için cesedi; bir çuvala koymuşlar, sa
baha karşı köye yarım saat kadar me
oafede bulunan dereye götürmüşler, 
başına ve ayaklarına taş bağlıyarak 

•uyun derin bir yerine atmışlardır. 
Aradan birkaç gün geçince dere

ye balık tutmak ve saz kesmek için 
gelen köylüler fena bir koku duymuş
lar, bunun nereden geldiğini merak 
etmişler, yaptıkları aramada suyun 
üzerinde şişmiş, rengi değişmiş bir 
cesed görmüşler, hadiseyi h,emen jan
darmaya haber vermişlerdir. 

Boludaki va/ıti kedi 
Tıpkı ev kedisine benziyen ve Bolu ormanlarında vahşi hal

de ya§ıyan dağ kedileri bu sene pek çoğalmıt ve köy kümeslerine 
de aaldı.rmağa. haıla.m•ıla.rdLr. Bolunun. Yozg t. köyünd l · 

Bartın, (Hususi) - Şehrimiz birkaç mına yazıhane açamaz, ancak mevcud 
günden beri elektrik ışığına kavuşmuş bir yazıhaneye şerik sıfatiyle girebilir. 
bulunuyor. Halk adeta sokaklara dö- ve muayyen bir sahada ihtisas kazanır. 
külerek bayram yapmaktadır. İlk defa Buranın hasılatı bütün şerikler arasın
şehrin çarpsı ile Asma ve Kanlı ırmak da mütenasiben taksim edilir. Bilaha
kısımları aydınlatılmıştır. İki gün son- re derecesi yükselerek kendi nam ve 
ra da bütün sokaklar aydınlatılmıştır. hesabına çalışır. Solicitor ile bizim bil-

Bu teşkilat itibarile ?ok geri olmak 
la beraber esas ve usulleri bakımından 
tamamen asri olan ve h3.kimleri esaslı 

bir süzgeçten geçirmiş bulunan ingili:ı: 
adliyesi, (Solicitor) !arın yardımı sa
yesinde asri hayatın bütün ihtiyaçla
rına tamamiyle uygundur. 

(Solicitor) mahkeme kalemine işin 
mahiyetine göre değişebilen bir (writ 
buyurultu) tevdi etmek suretiyle da
vayı açar, formüller matbudur. ve boş 
olan yerlerine ne istenildiği yazılır. Bu 
i bir sıra numarası alır ve alfabe sıra· 

Cesed sudan çıkarılmış, yapılan 

muayenede boğularak suya atıldığı 

anlaşılmıştır. Bu suretle çok feci bir 
şekilde işlenen bu cinayetin yapılan 
uzun ve yorucu bir tahkikattan sonra, 
Esmanın kız kardeşinin oğlu Ziya i
le evinde misafir kaldığı Şaban tara
fından işlendiği anlaşılmış ve suçlu
lar şehrimiz adliyesine teslim edil
mişlerdir. 

Yapılan tahkikat ve muhakemele
ri sonunda, cinayetin, kadının para
sına tamaan Ziya ile Şaban tarafın

dan işlendiği, gene bu tahkikatta ca
nilerin, boğazladıktan sonra kadının 
~irkaç bin lira kıymetinde bulunan 
para, mal, altın ve ziynet eşyalarını 

da alarak aralarında taksim etmişler
dir. 

Müddeiumumi, her iki katil zanlı
sının idamını istemiş, mahkeme he
yeti de, suçluların idamına karar ver
miştir. 

• 
Kaslamonuda kır koşusu 

Koşu birincisi Sadık Yaman 

Kastamonu (Hususi) - 19 atletin 
iştirak ettiği 4500 metrelik bir kır ko
şusu yapılmıştır. 

Koşuya iştirak eden bu 19 atlet 
içinde Kastamonu Spordan Sadık Ya
man 15,43 dakikada birinci, Hüseyin 
15,52 dakikada ikinciliği ve Süleyman 
bir saniye farkla üçüncülüğü almış
tır. 

:-..:uvak\c:.a.t. --- -\-diAi.-i_,.,....~---'.l • v: 

tavuk kümeslerinde tavukların bağrış tıklar ve aralarından bir
kaç tanesinin parçalandıkları köylüler tarafından görülüyor. 

bonelere de bir yandan verilecektir. 

Halk sonsuz sevin çiçindedir. 

Arattrrmalar neltcesinde hiç:------------------------------
bir şey elde edilemiyordu. (Ta
vuğu kurd parçalar, zavallı til
kinin adı çıkar) derler. Bu defa 
da bu cürüm tilkiye yükleniyor
du. 

Geceler geçtikçe tavuk zayiatı da 
yüzü geçiyordu. Bir gece avcı Abdul
lah Baysalın kümesinde tavuk fer-
yadları yükselince Ahdullah tüfeğiy
le kümesin bulunduğu avluya inmiş
tir. Bu esnada gözleri parlayan büyük 
bir hayvan yıldırım süratiyle bir ağa
ca tırmanmıştır. Avcı mehtabtan is
tifade ederek, bu canavara derhal a
teş etmiş ve yere yuvarlarnağa muvaf
fak olmuştur. Bir de ne görsün ya
ban dağ kedisi 1 Avcı kedinin tutlu
munu yapıyor ve bütün köye göste
riyor. Köy tavuklarını haraca kesen 
bu hayvanın yakalandığını gören köy
lüler karınca kararınca hediyeler ver
mişlerdir. Yaban kedisinin boyu 75, 
yüksekliği 42 kuyruğu 38 santimdir. 

Balıkesir 
• • 
ıyı suya 
kavuşuyor 
Balıkesir (Hususi) - Belediye, 

şehrin su ihtiyacını göz önünde tuta

rak bu mevzu üzerinde tetkiklere baş

lamıştır. Memnuniyetle öğrendiğimi

ze göre şehrimizin su ihtiyacı da kar
şılanmak üzeredir. Belediye reisi B. 

Naci Kodanay bu hususta demiştir ki: 
- Şimdiye kadar yapılan muhte

lif tetkikler neticesinde Çataldağdan 
çıkan suyun bütün sulardan daha mü
said bulunduğu anlaşılmıftır. Suyun 
mikyası 1-2 dir. Yazın en kurak za
manlarında 70 litre, bu mevsimde ya
rım metremikabı su vermektedir. Kay 
nağın irtifaı da 1300 metredir. Bu su
retle suyun şehre dağıtılması iyin 
tazyike de ihtiyaç kalmıyacaktır. Be
lediye, bu ve buna benzer birçok se
bebler dolayısiyle bu suyun şehre ge
tirilmesine karar vermiştir. Dahiliye 
Vekaleti imar müdürlüğü de bu su 
hakkındaki görüşümüzü muvafık 

gördüğünden yerinde tetkikler yap
mak üzere su mühendislerinden Bay 
Vasfi'yi göndermişti. Mühendisle bir
likte suyun menbaına gittik, B. Vas
fi yaptığı tetkikler neticesinde Ça-

Aydında sancak verme 
töreni çok heyecanlı oldu 

r 
1 

Aydında alaya sancak venne töreni, Cumhuriyet alanını dolduran 
kaza ve köylerden gelen binlerce kitinin huzurunda yapılmııtır. Tören 
çok heyecanlı olm"', orgeneral lzzeddin Çaltılar vec.iz bir hitabeden 
sonra sancağı alay kumandanına teslim etmi§tir. Alay kumandanı da 
hitabeye cevab venniı, bütün alay hep bir ağızdan and içmiıtir. Yukar
daki resimler, orgeneral lzzeddin çahılarm sancağı alay kumandanına 
teslim editini ve istiklal marımın dinlenitini göatennektedir. 

taldağ suyunun Balıkesir gibi daha 
birkaç şehri tatmin edeceğini söyle
di. Suyun fenni bir şekilde şehre ge
tirilmesi için 250 bin lira harcanaca
ğı anlaşılmaktadır. 

Kastamonuda spor kongresi 
Kastamonu, (Hususi) - Kastamo

nu spor kulübünün yıllık kongresi ku

lüb binasında yapılmıştır. Kon~rede 

zife bakımından hiç bir müşabehet 

yoktur. Solicitora getirilen işlerin ek
serisinin mahkeme ile alikası yoktur; 
o satışlar yapar, icar mükaveleleri tan
zim eder, taksimler yapar ve istişare

lerde bulunur, fakat bu istişarelerden 
mesul değildir. Usulü muhakemedeki 
mevkiini bir lahze gözden geçireceğiz, 
ilave edelim ki, solicitor bütün mahke
melerde avukatların yerine müdafaa 
edebilir, fakat ne çare ki bu müdafaayı 
cüppesiz ve perokesiz, çok kısa bir ca
ketle yapabilir, artık solicitor, yirmi 
veya otuz (clerc) den müteşekkil ve 
kendisine oldukça bir nüfuz bahşeden 
bir yazıhanenin şefi olmaktan iftihar 
duyar. 

Eğer ingiliz adliyesinin hususiyetleri 
bilinmezse İngilteredeki avukatlık va
zifelerini anlamak mümkün değildir. 

İngiliz adli teşkilatı, coğrafi bir hadi
seye ve tarihi bir prensibe istinad eder: 
birincisi ara~inin dar olması, ikincisi 
her türlü adaletin kıraldan sadır olma
sı. Esasen kurunuvustada kırallar, eya
letlerine, icrayı adalet için kendi taraf
larından salahiyet verilmiş hakimler 
veya (seigneur) !er gönderirlerdi, ve 
hala bugün dahi bütün memlekette ic
rayı adalet eden hakimler Londradan 
gitmiş olanlardır. Bazı ehemmiyetsiz 
davalar (50 liradan aşağı olan com
mon law işleri, 500 liradan aşağı mu
ayyen bazı işler gibi) county hakimi 
tarafından görülebilir; fakat müddei
nin Londrada bulunan ve büHin mem
leketin bir bidayet mahkemesi olan ali 
mahkemeye (Haute-Cour) müracaat 
hakkı daima mahfuzdur. Burada üç 
kısım vardır: La Cahncellerie (veraset 
ve mülkiyet işleri ) ki altı hakimlidir, 
le banc du roi (jürüli veya jürisiz ola
rak karar verilen diğer bütün işler) ki 
on sekiz hakimlidir, ismi az kullanılan 
ve üç hakimden teşekkül eden boşan
ma, vasiyet ve bahri işler kısmı, İngil
tere h§.kimlerinin esasını işte yalnız 
bu 27 hakim teşkil eder. 

Ali mahkemenin (High-Court) ka
rarlarını istinaf en tetkik eden ve mec
muu yedi hakimden ibaret olan bir is
tinaf mahkemesi vardır. Nihayet isti
naf mahkemesinin kararlarına karşı 

müracaat mercii olan (en yüksek mah
keme, Cour Supreme) vaziyetinde lord 
!ar kamarası vardır ki, hukuki ehliyet
leri itibariyle bu kamaradan seçilmiş 

olan altı aza (Lord chancilier) nin ri
yaseti altında toplanır ve kararlarına 
karşı müracaat mercii bulunmıyan en 
yüksek mahkemeyi teşkil eder • 
Hukuki ve cezai salahiyetleri aynı za 

val ive bölge başkanı Bay Avni Doğan 
da bulunmuştur. Tenkit edenler meya
nında valimiz de söz alınış ve çok yerin
de bazı tenkitler yapmıştır. 

'Dtr eıç n.dyu~uır.u. ı !?ı ıu1"' " 

edecek olan hakimin ismi kura ile çe
kilir. Mahkeme kalemi, on gün içinde 
bir (solicitor) tayin etmeğe mecbur o
lan müddealeyhe bu formülün bir nüs
hasını gönderir. Ve ikinci (Solicitor) 
un arasında mahkeme kalemi vasıtasiy· 
le bir iddia teatisi yapılır; bu iddia ve 
ccvablar (Pleadings) ekseriya bir bar
rister junior tarafından tanzim edilir; 
müddealeyhin cevabı müddeinin he~ 

cümlesine tatabuk etmek mecburiye
tindedir, bu da, sebeblerini izah eder• 
ken ya hadiseleri inkar veya kabul 
suretiy'l.e olur. 

Bu iddia teatisi iki defa gider gelir, 
Hlzumu takdirinde hakim evrakın mah• 
kemeye tevdiini emreder. Tayin edil
miş olan günde hadise halledilir.Bütün 
bunlar üç aylık bir müddet zarfında o
lur biter. 

(Sonu var) 

NOT: - Pazar günkü sayımızdaki 
yazımızın başlığında (İtalyada her üç 
ayda bir baroların fiatları tesbit ettiği) 
hakkındaki cümledeki (ay) kelimeai 
(yıl) olacaktır. Düzeltiriz. 

İpeklilerin kalitesi 

gittikçe düzeliyor 
İstanbul, 7 (Telefonla) - İpekli 

kuma' ve kadın çorapları standard ni
zamnamelerinin tatbikinden sonra ya
pılan tedkikler de kalitenin yükseldi
ğini katiyetle tesbit edilmiştir. Bu 
münasebetle Balkanlarda ipekli çorab 
imalatı bakımından yerli çoraplarımı
zın en iyi kaliteli ve en ucuz mal ol· 
dukları da tesbit edilmi~tir. 

İstanbul pllnmın 
tatbikine hazırlık 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Yeni İs
tanbul planının tatbikatına geçilmek 
üzere hazırlıklara başlandı. Planın 
tatbikinde Eminönü meydanı açılır -
ken biri Eminönünden Süleymaniye
ye, öteki Bayazıda, üçüncüsü de Sul
tanahmede giden üç büyük ana cadde 
için tedkikler yapılacaktır. Belediye, 
Prost'un pliinındaki ana hatların aza
mi 10 yıl içinde tahakkuk edeceğini 
ummaktadır. 

Eski evrak ve vesikaların mu
hafazası için yer hazırlandı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Ayasof

ya hamamile Sultanahmed medresesi
nin eski evrak ve tarihi vesikaların 

muhafazası için arşiw yeri olarak kul• 
lanılrnasma karar verildi. 



/ Greta Ga rbo 
Sinema artistliğinden 

vazmı geçiyor ? 
Biraz dinlenmek ıçın İsveç'e git

miş olan Greta Garbo, çok iyi muha
faza edilen ve tenha bir yerde olan 
malikanesinden bir türlü ayrılıp 

Hollywood'a dönemiyor. 

Acaba orada ne yapıyor? İstikbal 
için neler düşünüyor? İstediği ne
dir 

Bunu kimse bilmiyor. 

Fakat bir taraftan da Greta Garbo
nun artık film çevirmekten vaz geçe
ceği hakkındaki rivayetler, eskisine 
göre daha kuvvetle dolaşmağa devam 
ediyor. 

Hollywood'a 1925 de gelmiş olan 
Garbo, şimdiye kadar kurulmuş olan 
bütün rekorları bitirmiştir: O, tam 

12 sene müddetle "rütbesini., muha
faza edebilmiş olan yegane yıldızdır. 

La Dame aux Camelias her halde 

onun en büyük muvaffakiyeti olarak 
kalacak. Bu film dünyanın her tara
fında sevilmiştir. 

Buna mukabil 2.500.000 dolara mal 
olan ve Napoleon'la Marie Walews

ka'nın aşk maceralarını anlatan film 
pek alaka uyandırmışa benzemiyor. 

Hollywood'un yegcine kadın rejisörü Dorothy Ar.ıner. 

Teknik Bahisler 

Bir rejisör nasıl çahşn? 

Martha Eggerth ... Bu ismi duyunca insanrn hatırına 
hemen güzel bir ses, sevimli bir yüz, muhteşem de
korlar ve eski zaman kıyafetleri taşıyan genç zabit
lerle güzel kadınlar geliyor. Güzel artist "Saray kon
seri., filminde de her zamanki atmosferi içindedir: 

Jarmı seyredeceğiz. Hafta içinde Yeni Sincma.,pın 

göstereceği bu filmin bir hususiyeti de, Martha Eg

gerth'in bunda, şimdiye kadar ilk defa olarak, fran

sızca konuşmasıdır. 

Bu film Nevyorktaki Capitol The
hater'de ancak iki hafta devam ede
bilmiştir. 

Belki de, onun sinemadan çekile
ceği ve Avrupada münzevi bir hayat 
süreceği hakkındaki rivayetler bun
dan çıkmıştır. Hatta Garbo'nun, vak
tiyle Mata-Harinin Neuillyde otur
duğu evi satın almak için pazarlığa 
giriştiğini söyliyenler bile var ••• 

Sinemanın rejisöre arzettiği bütün 
imkanlar birer ham maddedir. O bunları 
terkip ederek ortaya tam bir eser koyar 

Bunda da onun ''altın" sesini dinliyeceğiz, güzelliği
ne bir defa daha hayran olacak ve genç zabitlerle gü
zel kadınların biribirleriyle a§kdaşlık, flört yapma-

Colette Darfeuil, Max Michel. Marcel, Simon ve 

Felix Oudart gibi tanınmış fransız artistleri de film

de Martha Eggerth'le birlikte rol almı§lardır. 

Fotografya, muayyen bir eşyanın 
muayyen bir zaman esnasında harici 
manzarasını tesbit etmeye yarıyan 

bir icaddır. Fotografya, resmi alınan 

kar işimidir, yoksa bir zanaatkar işi
mi? Hakikisinden daha kesif olan 
bir üstün - hakikat y_aratmak üze
re, binlerce küçük hakikat parçala-

Bir ayan azasının verdiği 
kanun projesı kabul edilirse 

, 

Artist karı - kocaların 
·ayrdmaları İcab edecek 

, Gene Raymond'u aeven bayanlar, 
-:; "bir evde iki artiat olamaz.,, diye 

onu sahneden çekip yerine karısı 
Jeannette Mac Donald'ı geçirenler 
hakkında ne düşüneckler? 

lı bu kadarla da bitmiyor. Arne
rikada sinema artistleriyle evlen
mİ§ bir çok mefhur muharrirler, 
profesörler ve aaire var. 

En meıhur amerikan muharrir
lerinden biri olan Clifford 

0

0det6, 
karısı Lousie Rainer film çevirme
ğe devam edecek diye, yazı yaz
maktan va.z mı geçsin? 

Yahud da Amerikanın yegane bo 
ğa.z hastalıkları mütehaasısı olan 
Joel Preuman, doktorluğa devam 
edebilmek ıçın karnı Claudette 
Colbert'in film çevirmeıine mani 
mi ol.sun ? 

Bu lidenin ıonu geleceğe benz.e
miyor: Annabella ile Jean Murat'
nın, Henri Decoin'la Danielle Dar 
rieux'nün halleri ne olacak ? 

eşyanın görünüş cephesinin ve gö
ründüğü anın seçilmesinde makineyi 
kullanan insan zekbının ve zevkinin 
izlerini taşır. Esasen bu intihap key
fiyetidir ki, sırf mekanik bir işten i
baret kalabilecek olan fotografı, ha
zan, bir sanat eseri haline koyar. 

rrnı en uygun şekilde bir araya ge
tirmek bir zan:ıatkfir işimidir? Bir 
kadrnrn binlerce dağnrk aşk veya iz
tirab anlarını birleştirerek bunlarrn 
ifade kesafetlerinin fani ve uçııcu an· 
larında yakalıyarak tesbit etmek, bun
larr beyaz perde üzerinde bir yekun 
halinde cemetmek, tiyatronun bilme
diği bir kudrette bir dereceleme, mü
zikal bir hareket, bir crescendo eld11 
etl'll!k bir zanaatkirrn işimidir ?., 

Bununla beraber, fotografya, sta
tik bir sanat olduğu için, ifade kabi-

·. liyeti bir dereceye kadar mahduddur. 
Halbuki hareketli resim demek olan 
sinema filmi sadece fotografyadan 
ibaret değildir. Ve eşyanın statik 
cephelerinden başka hareketli cephe
lerini de tesbit edebildiği için, sa
natkara, daha geniş intihap im\ı:.an\a
rı arzeder ve bu itibarla da daha zen
gin bir vasıta teşkil eder. 

Film, münferid sahnelerin seri ha
linde biribiri ardından kaydedilişi 
demek olduğu için, sinemaya dinamik 
fotografya denilebilir. Filmi çeken, 
bir hadiseyi olduğu gibi, inkıtasız 
peliküle geçirmiş değildir. Film, 
muhtelif zamanlarda, ayrı ayrı alın
mış parçaların birleştirilmesinden te
rekküb eder ve bu suretle, tabiatta 
mevcud olmıyan suni bir devamlılık 
vücude getirir. Bu terekküb ameli
yesi tamamiyle yaratıcı bir faaliyete 
delalet eder. 

Yukarıdaki pasaj sesli sinemadan 
önce yazılmıştı. Son zamanlarda renk
li ve hacimli sinema vadisinde vücu
de getirilen yenilikler, filmin imkan
larını hayret veriti bir surette zen· 
ginleştirmiştir. Sinema, bugün tam 
manasiyle sentetik bir sanattır. Yal
nız musiki değil, kelimeler, resimler, 
renkler ve hacimler, bu sanata şim
diye kadar insanlara nasib olmryan 
yeni ve kontrol edilebilir bir dina
miklik vermiştir. Beşer faaliyetinin 
rasyonel cephelerini ve yalnız sihir
bazlık sahasında kalan supra - ras
y.one~ cephelerini sinema sayesinde 
şımdı arzuya göre istinsah, tadil ve
ya teksif etmek mümkündür. 

BiR GÜZELLiK 
Ki RALiÇESi N i N 

BAŞINA GELENLER 

Bir amerikan Ayan azasının teklif 
ettiği kanun projesi kabul edilirse, 
'Joan Grawford'un kocası Franchet 
Tone'dan ayrılması lazım gelecek •.. 

En acıklısı, Alice Faye ile Tony 
Martin'in vaziyeti... Bu iki sevimi 
artist evleneli daha üç ay bile olma
dı . • 

Kanun kabul edilirse "evlilikleri
ne doyamadan,, ayrılmaları icabe 
decek. 

Halk Sineması, Dolores del Rio ile 1 
]oe Mac Grea'nin Okyanos adalarrn-j ~ • 
da çevirdikleri türkçe sözlü "Cennet Smema yıldızlanna 

Terkib ameliyesinden sonra, beyaz 
perdeye aksettirilen münferit sahne
lerden toplu bir şekilde çıkan intiba 
be er dehasının hususiyeti ile renk
lenmiştir. Mesela rejisör bir pence
re camından sızan su damlalarını bir 
teessür mot·fi olarak göz yaşlarına 
teşbih edebilir. Gene bu su damla
cıkları, sırf kendi güzellikleri ıçın 
kristal inciler halinde, yahud aşk, ser
güzeşt, intizar, ferahlık gibi halleri 
ifade için kullanılabilir. Hattıüstuva 
memleketlerine dair dokümanter bir 
filmde rejisör bir üstuva yağmurunun 
kendine has olan hususiyetini yaka
lamaya çalışacaktır. Dramatik bir film
de, aşıkların acıklı bir anlaşmazlık

tan sonra tekrar buluştukları bir sah
nede, yağmur, tevazu~· gibi yumuşak 
bir imaj teşkil edebilir.. Sinemanın 
rejisöre arzettiği bütün imkan ve 
vasıtalar ancak birer ham maddedir. 
O bu ham maddeleri, tadil ve terkib 
ederek ortaya tam bir eser, bir bütün 
koyar. 

Iki sene evelki güzellik müsabaka
larından birinde, Pariste, beyaz Rus
ya gü'lellik kıraliçeliğini kazanmış o· 
lan Aryan 'Gedenof, çarlık zamanında 
Moskova tiyatroları direktörü olan 
Gedenofun torunu, tanınmış bir avu
katın kızı, yeşil gözlü, çok güzel bir 
sarışındır. 

Amerikadan gelen haberlere gö
re, bir ayan azası, ikisi de çalıpnak
ta. olan bir karı kocanın senede bef 
bin dolar veya daha faz.la maa§ al 
malarının yasak edilmesini istiyen 
bir kanun projesi haz.ırlamış .. 

Eier bu kanun projesi kabul edi 
lirse, akisleri bilhassa sinema tile 
minde büyük olacak •• 

Çünkü Hollywoodda ikisi de ar
tist olan ve 5000 dolar ve daha faz.
la para alan bir çok karıkocalar 
vardır. 

O zaman ortaya mühim bir mese
le çıkıyor: Kadın mı feda edilecek, 
erkek mi? Tabii hemen hatıra ge
len cevab fU : Hangisi daha az. 
rneıhursa, yahud da, hangin daha 
az istidadlı ise ..• 

Bazıları da bu gibi artist karı
kocaların boı~nmalarını ileri süre
cekler Belki de bu yüzden artık ar
tistler . birbirleriyle evlenmiyecek
ler. 

iki artist karı kocadan birini feda 
etmek sanıldığı kadar kolay değil
dir. Ç~nkü Dick Powel'le :loan 
Blondell, halk tarafından aynı de
recede sevilmektedir. 

Franchot Tone karısı Joan Cra.w 
lord daha göz.de, daha meşhur ~~Y~ 
ondan ayrılıp da sonra kendısını 

b l t · ., Bahusus gene ona mı es e sın· 
timdi Franchot Tone da karısı ka 
aar meıhur olmak üure .••• 

Velhasıl, •işe hangi taraftan bak· 
sak kötü. inşallah kanun kabul e
dilmez ve artistler de rahat eder, 

biz de.·· 

Perisi,, adlr filmi göstermektedir. i-
ki genç ve güzel artist, Okyanos ada- SÖZ 
larrnın hulyalı peyizajları, saf bir 
yerli kızla bir "medeni,. arasında ge
çen aşk macerası, bu filmin başlıca 
va·sılıarıdrr. 

geçirebilen tek 
bahtiyar adam: 

MAKİYAJCI 
Amerikada sinema yıldızlarına 

söz geçirebilen kimse yok gibidir. 
En .zengin şirket müdürleri, en müs
tebıd sahne vazileri bile bilhassa ka
dın yıldızların, birçok kaprislerine 
tev~kkülle katlanmak mecburiye
dedırler. Bu kaidenin bir tek istis
nası var: 

Makyajcılar 1 
Marlene Dietrich gibi, Greta 

Ga~bo gib~ ,en "ferman dinlemez,, 
artıstler hıle hunların otoriteaine i
taat ediyorlar. 

?n.~n için de ekseriya bu artist
lerın ev halleri" başka " t•'d 
h il .,. ba , s u yo 

a erı şka oluyor. 

Sinema hakkında, meşhur fransız 
rejisörü Albel Gance'ın şu sözleri
ni dinleyiniz: 

" Sinegrafist, .hayaline göre can
sızları konuşturur. Ruhsuz eşyaya 

göz yaşları, tebessümler bahşeder. 
Keza, bir insan yüzünün teessüri ahen 
ginden son derece ince manalarla 
kuvvetli neticeler çıkarmasını bilir. 
Tabiatin bütün gamları emrine ama
dedir: Ağaçlar, bulutlar, dağlar, de-
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i unsuru, nüfuzlu bakışından kaçmaz. 
c?ar 1 bu halta Yeni Sinemada göste- Telmih eder, hatırlatır, sihirli bir 
rılecek olan ''Mücrim f"l . . b 
rolünde göreceg~iz "Cu':. -' mınınC aş- perde çeker, resimleri kullanış tarzı 

,, · rum ve eza,, ·ı t dl b · t d . 
ve i!~l~alr dudaklar,. filmleriyle ı e, eza ı ır arz a dızişi ile, cü-

Bayan Gedenof, meşhur fransız si· 
ne~a aletleri fabrikatörü Pate'nin oğ· 
lu ıle geçenlerde Pariste evlenmişti. 
'Genç evliler, Parisin en güzel semtle• 
rinden birinde döşeli dayalı bir apar· 
tımana yerleşmişlerdi. 

Beyaz Rusya güzeli, evlendiğinin 
tam yirmi birinci günü tertib ettiği 
bir akş:ım toplantısında kocasız kal
mıştır. Fakat Pate'nin oğlu ölmüş de
ğildir, kayıb da olmamıştır, yalnız ka· 
rısına cıgara almak üzere bir dakika 
dışarı çıkacağını söylemiş ve bir daha 
görünmemiş_tir; yalnız, üç gün sonra, 
Monte Karlodan bir kart göndermiş· 
tir. Fransız zengininin oğlu daha evel 
sinema artistlerinden Simon Jönevua 
ile de t:vlenmiş ve ayrılmıştı. Acaba 
rus güzelinden de hevesini alan bu de
likanlı üçüncü bir izdivaca mı hazırla
nıyor? 

kend~sını türk seyircilere tanıtan ve retkarane fikir tedailerinde bulunur. 
sevduer: Pierre Blancher'a bu filmde Mukavemet edilemiyecek derecede 
F:ançoıse Rosay ile, yukarda resmi- kuvvetli kontrpuanları terviç eder, 
nı ~ö:düğünüz genç ve güzel fransız yahud geni§ akarları kabul ettirir. 
artıstı Madeleine Ouray arkadaşlı Bu sihirli kuvvetlere zeki bir ni-
etmektedir. Film fransızca sözlüdür. --------------..t zam vermek, bir adamrn görüşü ile 

yerıide1J bir 5.lem yaratmak bir sanat-

Hadisenin mahiyeti henüz bilinmi
yorsa da Pate ailesince rus güzeline 
gösterilen düşmanlık eserlerine bakı
lırsa işin içinde ehemiyetlice bir ge
çimsizlik olduğu anlaşılıyor: meseli 
yeni evlilerin işgal etmekte oldukları 
apartıman damadın anası namına kira
lanmıştır, iddiasına bakılırsa mobilya
nın sahibi de kaynanadır. 

İş şimdi mahkemededir. Rus güzeli 
kocasından 1500 frank nafaka bağlat
tırmış, fakat kaynana da gelininin fu
zuli olarak işgal ettiği apartımanı bı
rakıp çıkmasını istemiştir. 

Zavallı güzellik kıralis;eelri l ı 



Almanyadaki hadiselerden sonra 

Londrada heyecan 
' 

halo devam ediyor 
Ribbentrop yakında veda için Londraya 

gidecek sonra vazifesine başlıyacak 
Berlin, 7 (A.A.) - Hariciye nazı • 

n B. von Ribbentrop ya bu hafta ıo • 
nunda ve yahut önümüzdeki hafta bi • 
dayetinde vazifesine resmen başlıya • 
caktır. B. von Ribbentrop evvela veda 
için Londra'ya gidecektir. 

Mareşal Göring bugün iktısad na • 
a:ırı Dr. Funk'a resmen vazifesini teslim 
eylemiştir. 

B. Hitler fon Ribbentrop'la 
görü§ecek 

Berlin, 7 (A.A.) - B. Hitler, Ber· 
htesgaden'deki malikanesine hareket 
etmiştir. Yeni hariciye nazırı B. fon 
Ribbentrop da orada bulunmaktadır. 
ve kendisiyle görüşecektir. 

Yarı resmi bir alman kaynağı 
heyecanlı haberleri ıekzib 

ediyor 
Berlin, 7 (A.A.) - Yarı resmi 

kaynaktan aşağıdaki ma!Qmat veril
mektedir: Hükümette yapılan deği
şiklik ve ordu hakkında alman ted
birler üzerine, bazı yabancı gazete
ler manasız şayialar ne,retmişlerdir. 
Bu şayialara inanmak lazım gelirse, 
Berlinde birçok heyecan verici hadi
seler vuku bulmuştur. Bu şayialar, 

umumi olarak ciddi haberler neşre· 

den gazetelerde de yer bulmaktadır. 
Mesela Lö Tan gazetesi, bir muharri
rine bazı yolcular tarafından Gesta
po•nun ve polis müdürü B. Himmler
ln namına askeri mahfillerin siyasi 
hattı hareketleri karşısındaki faali
yetler, suikasdlar, monarşist tahri • 
kat ... ilah. hakkında izahat verildiği
ni yazmıştır. 

Salahiyetli Berlin mahfilleri, ge
neral fon Friç'in tevkifi hakkındaki 
şayialardan bahsederek, heyecan ara
yan muhabirlerin isterlerse, generali 
her gün görebileceklerini ve B. Him
mler'in ise Berlinde değil, Tagernsse
deki sayfiyesinde bulunduğunu kay
detmektedirler. 

Bu mahfiller, uydurma olduğu a
'iklir olan bu şayialara cevab vermek
ten de imtina ediyorlar. Bu neşriyat 
Almanyada en küçük bir intiba dahi 
hasıl etmemiş, yalnız bazı gazetelerin 
hakiki haber almadan mahrumiyetle
rini göstermek itibariyle bunları eğ
lenceli bulmuşlardır. MeseHl Sunday 
Times gazetesinde çıkan bir şayiada, 
B. Hitlerin sesini tamamen kaybetti
ği ve buna binaen de 20 şubattaki nut
kunun plakla verileceği bildirilmekte
dir. Bu o kadar Bik tekrarlanmıştır 
ki, zerre kadar inanmak kabiliyeti 
kalmamıştır. Bazı yabancı mahfiller, 
20 şubatta B. Hitlerin sesini belki de 
arzu etmedikleri derecede vazıh ola
rak duyacaklardır. 

Bir alman tekzibi 
Berlin, 7 (A.A.) - Dahiliye nazı

rı Dr. Frik'in dahiliye işleri için hu
susi bir konsey başkanlığına geçece
ği ve onun yerine de alman poliı ve 
milis şefi B. Himmlerin tayin edile
ceği hakkında yabancı memleketlerde 
çıkan şayialar salahiyettar mahfiller
de yalanlanmaktadır. 

Londra gazetelerindeki heye
can devam ediyor 

Londra, 7 (A.A.) - Berlin hadise
lerinin matbuatta uyandırdığı heye
can, bugün de devam etmektedir. 

B. Hitler'in bir muzafferiyet kazan
dığını ve hükümetin mutlak surette 
nasyonal • sosyalist mahiyetinin kuv
vetlendiğini teslim etmekle beraber, 
gazeteler, bu değişikliğin ordu, B. Hit· 
Jer ve hatta, hiçbir zaman mesela İs
panyada mUdahaleye taraftar bulun
mamış olan, bizzat millet arasındaki 
görüş ayrılıklarını tebarüz ettirdiğini 
kaydediyorlar. Sol cenah gazeteleri, 
bunu kaydederken memnuniyet gös
termektedirler. 

Times gazetesinin baş yazısını yazan 
muharrir, değişikliğin, büyük bir kıs
mı itibariyle, politik sebeblerden ileri 
geldiğini bildiriyor ve diyor ki: 

11Scbcbi ne olursa olsun, orduda vuku 
bulan değişiklikler neticesinin müda
faada daha mütecanis bir kumanda al· 
tında daha büyük bir birlik temin ede
ceği görülmektedir. Her halde İngil
tere için büyük bir azimle takib ettiği 
~u iki hedefe erişmek için olan gayret
leri gevşetmek zamanı henüz gelme
miştir: Kendi müstacel silahlanması 

ve Avrupanın devamlı yatışması,. 
Times gazetesinin Berlin muhabiri, 

iyi malumat alan müşahitlerin kanaati
ni toplamıştır. Bu kanaat, "yapılan de
ğişikliklerin, Roma • Berfin • Tokyo 
mihverinin ve anti . komintern prcn· 
aiblere dayanan daha müteşebbis bir 
dış politikayı haber verdiği., merkezin
dedir. 

Gazetenin siyasi muharriri, Londra 
hükümetinin Almanyadaki diplomatik 

mümessillerine verdiği talimatta bü
tün hadiselerden kendisine malumat 
verilmesini istediğini bildirmektedir. 

Muharrir, keza, ordu ile nasyonal
SOJyalist hükümeti arasında yeni mü· 
nakaşalann kuvvetle muhtemel oldu· 
ğunu öğreniyor. 

Aynı muharrire göre, enternasyonal 
münasebetler ve muhtemel saldırgan • 
bk paktı hakkındaki İngiliz - alman ğö
rüşmelerinin tehiri de derpiş edilmek • 
tedir. 

Gazetenin baş makalesinde, vaziyet· 
teki gerginlik kaydedildikten sonra, Al 
manyarun "doldurulmuş bir tüfek" ol
duğu bildirilmekte ve şu suretle devam 
etmektedir: 

"Generaller, İspanyada veya başka 
yerlerde B. Musoliniyi takib ederek ser 
güzeştler politika11 güdmeğe taraftar 
değillerdi. Lüzumundan fazla konuştu
lar ve B. Hitler de vazifelerine nihayet 
verdi. Ancak, şurası kayda değer ki, hiç 
bir kimseyi kurşuna dlzmedi." 

Gande bir kuruş 
tasarrufla yılda 
58.972.950 lira 

(Başı l inci sayfada) 
!erin devletleştirilmesine ve bilakis 
hayatın bir kat daha pahalılaşmasına 
sevkeden tedbirler de değildir. Bu iti
barla, hayat pahalılığı ile mücadele 
davasını "iktisadi ve siyasi bir inki .. 
lab değil, içtimai ve iktisadi bir kal
kınma diye anlıyorum" diyen Celal 
Bayar lıükQmetinin isabetli görüşünü 
paylaşmamak kabil değildir. 

"Daima dah,a kuvvetli, daima daha 
refahlı türkiye ... " 

Atatürk'ün bu işareti memlekete, 
bizim gibi, çocuklarımızı da huzur ve 
emniyetle yaşatan temiz havayı dai
ma verecek kaynaktır. 

Bunu tahakkuk ettirecek tedbirler 
malOmdur; bütün mesele ele le vere
rek çizilen yolda yürümeğe 'başlamak
ta ve bu suretle yürümeği de bir iti
yad haline getirmektedir. 

•• 

Romanyada yahudl 
meselesi etrafında 

serbest münakaıa 
Bükreş, 7 (A.A.) - Başbakanlık

tan tebliğ edilmiştir: 
"Son günlerde gazetelerde, Ro

manyanın, yahudi ekalliyetleri tara
fından Cenevrede yapılan şikayetler 
karşısındaki hareket tarzına dair muh
telif tefsirler çıkmıştır. Şimdiki hükü· 
met öteki hükümetler tarafından çok
tanberi güdülmüş olan müsamaha edil· 
memek politikasına muhalif olarak, 
memleketin sınırlarımız dışındaki şe
ref ve haysiyetini alakadar eden bir 
icraatta gazetelerin herkesin noktai 
nazarını bildirmelerine imkan vermek 
üzere, serbest münaka§aya müsaade 
etmiştir. Dış işler bakam B. Micesko 
Romanya tezinin bariz bir zaferiyle 
dönmüş olduğundan, her türlü anlaş
mazlık imkanı ortadan kalkmıştır. 
Romanya, Milletler Cemiyeti önünde 
milli hakimiyet hukukunu müdafaa 
etmiş ve davayı tamamen kazanmış
tır. Bununla beraber. bazı bethahlar, 
hiç bir zaman yapılmamış beyanatla
ra dayanarak ve dış politikamız hak
kında yanlış neticelere vararak, muh
telif tefsirlere koyulmuşlardır. Böy
le bir vaziyet karşısında, hükümet, 
bizzat kendisini müdafaa için değil, 
hakiki veçhelerin tahrifi yüzünden 
tehlikeye giren yüksek devlet men
faatlerinin müdafaası için, bu husus
ta her türlü münakaşaya nihayet ve
rilmesini lüzumlu bulmaktadır.,. 

l ngiltere ve Romanyadaki 
yahudi meselesi 

Londra, 7 (A.A.) -Avam kamara
sında, İngiltere hükilmetinin Roman • 
yadaki yahudi ekalliyetlerinin hukuku 
ile alakadar olarak ne gibi niyetlerde 
bulunduğu hakkında sorulan bir ıuale 
cevab veren B. Eden demiştir ki: 

- İngiltere hlikümeti, bu meselenin 
Cenevrede tam surette hallinden evvel 
derhal bir teşebbüate bulunulmasmı ehe 
miyetli telakki etmektedir. 

Bükreştekl ingiliz elçisi, Romanya 
hükümetine, İngilterenin ekalliyetler 
anlaşmasına karşı büyük bir allka göı· 
termekte olduğunu hatırlatmıJtır. 

uı:us 

Eden '' lngillerenin arlık 
sabrı tükendi " diyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
ldimeti, seyrisefalnin emin ve kati hi
mayesini temin için diğer milletlerin 
gemilerinin emniyeti menfaatine ola· 
rak, Nyon anlaşmasında tasrih edilen 
tedbirlere ilave olarak yeni tedbirler 
almak lazım geld iı,ı neticesine varmak 
mecburiyetinde bulunmuştur. İngilte
re hükümeti, şu keyfiyetten İspanyol 

hükümetini ve Salamanka makamları
nı haberdar etmiştir: Bugünden itiba
ren İngiliz harb gemilerinin faaliyet
te bulundukları garbi Akdeniz mınta
kasmda bir denizaltı gemisi, dalmış 
vaziyette olarak keşfedilirse, ticaret 
gemilerine hücum niyetinde gibi te
lakki olunacaktır. İngiltere hükümeti, 
bu mmtakada dalmış vaziyette bulu
nan denizaltı gemilerine müsamaha 
göstermiyecektir. Eğer dalmış vaziyet
te bir denizaltı gemisi görülürse der
hal hücum etmeleri için harb gemileri
ne emirler verilmiştir. 
Fransa ve I tal yaya haber verildi 

Fransız ve İtalyan hükümetleri, 
bu hareketten habeniar olmll§tur. 
Her iki hükümet de, kendi mmtaka
larmda aynı vaziyette hareket eyle
meyi kabul etmitlerdir. Vaziyetten, 
Nyon anla§Dlasmm diğer i.kidleri 
ile aynı zaınanda Amerika Birletik 
Devletleri, Almanya ve Portekiz de 
haberdar edilmİ§lerdir. 

Bütün vaziyet, Alcira'nın Franko 
emrinde bulunan hava kuvvetleri ta -
rafından batırılmış olduğunu göster • 
mektedir. İngilterenin Salamankadaki 
ajanı, Salamanka makamlarına aşağı

daki hususları bildirmek için talimat 
almıştır: 

İngiltere hükümeti, İngiliz gemile
rine karşı bu muhik olmıyan hücum· 
farını şimdiye kadar büyük bir sabırla 
karşılamıştır. Fakat bu sabır, artık 
tükenmiş bulunmaktadır. 

Misilleme harek4ıti 
Şu cihetin tamamile bilinmesi za

manı gelmiştir ki, İngiltere hüküme • 
ti, bu hücfunlara karşı yalnız protes • 
tolarla ve tazminat taleblerile muka • 
belede devam edemiyecektlr. Bu se· 
beblerden dolayı, hükümct, general 
Franko'ya hücfunların tekerrürü tak· 
dirinde, her va·kanın icabettirdiği mu
kabil misilleme hareketlerinin, her 
hangi bir ihbara hacet kalmaksızın, a
lınması hakkının İngiltere hüküme
tince mahfuz bulundurulduğunu bil
dirmiştir.,, 

Tedbirler kafi gelecek 
B. Eden'in bu beyanatından sonra 

işçi mebuslarından sabık amirallık bi
rinci lordu B. Aleksandr denizaltı ge
mileri hakkındaki bu tedbirlerin kafi 
gelip gelmiyeceğini sonnuştur. B. E
den, cevaben demiştir ki : 

"- Hükumetin aldığı bu tedbirler 
kafi gelecektir. Buna eminim. Fakat 
hükümet eğer bu tahmininde yanılır· 
sa başka yeni tedbirler daha alınması 
lizımdır.'' 

B. Eden, bundan sonra son hücfun 
hadiselerine aid daha bir çok suallere 
cevaben aşağıdaki hususları tasrih et
miştir : 

ı - Alicrayı bombardıman eden ve 
batıran tayyarelerin hüviyeti bakkın· 
da hiç bir şüphe yoktur. 

2 - Korsan denizaltı gemilerinin 
hareket üslerinin majorka adası oldu
ğu muhakkaktır. 

3 - Thorpenese karşı yapılan hü
c(\Jn hakkında Salamanka makamları 
İngiltere hükümctinin meseleyi çok 
vahim telakki eylediğinden, sarih ma
Hlmat istediğinden ve efradın yaralan 
ması ve geminin hasara uğraması sc· 
bebile tam tazminat talebinde bulun· 
mak hakkını muhafaza eylediğinden 
haberdar edilmiştir. 

Bu mesele ile alakadar olarak, B. 
Duff Kooperde, hassatan kendi neza
retini alakadar eden bir suale aşağıda
ki cevabı vermiştir : 

"- Endymionun batmasına sebeb 
olan infilakın vukua geldiği derinlik, 
bu infilakın bir mayn tarafından vu • 
kua getirilmiş olmasını düşünnır.mize 
manidir.,, 

Romada B. Hitleri 

karşılama hozirlığı 
Roma, 7 (A.A.) - B. Hitler, !tal • 

yaya yapacağı seyahat esnasında Na
poli körfezinde toplanacak olan İtalyan 
donanmasını teftiş edecektir: 

Bu münasebetle tahtelbahirler, bir
den bire su yüzüne çıkarak muazzam 
bir "gamalı haç" resmedeceklerdir. 

Prens Nikolos ağırlaştı 
Atına, 7 (A.A.) - Prens Nikolos'

nun sıht vaziyeti ağırlaşmıştır. 
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Alcira vapuru 
nasıl battı? 

Vapurun kaptanı 

hadiseyi anlatıyor 
Marailya, 7 (A.A.) - Batan ingi-

liz Alcira vapuru mürettebatından 

22 kiti dün ingiliz bandıralı New E
aste vapurile Marailyaya gelmifler
dir. 

Alcira'nm kaptanı Mac Cracken, 
ingiliz konaolosbanesine raporunu 
vermiıtir. Kaptan ezcümle demit
tir ki : 

"- Limanlardan kömür yüklü o
larak Barıelon'a gidiyorduk. Cumar· 
tesi sabahı Baraelon'a yirmi mil ka .. 
dar yaklatmıttık. Ortalık henüz ay
dmlanmamıttı ve denizde de hafif 
bir sis vardı. Birden bire faaliyette 
bulunan bir mitralyözün kulağıma 
yabancı gelmiyen sesi İ§ilildi. Mer .. 
miler geminin gövertesine düşmeğe 
baıladılar. Ayni zamanda telsiz 
memurumuz, motörünün gürültüsü
nü İ§İttiğimiz bir tayyareden bizi ge .. 
miyi terketmeğe davet eden bir ha· 
ber aldı. Sandalların denize indiril
mesi için emir verdim. 

Bomba yağmuru başlıyor 
Tayfalar bu iıle uğraırrken o ara· 

hk gördüğümüz tayyareler bomba 
abnağa ba,ladılar. Bunlardan bet 
tanesi vapura i&abet etti. Bombalar
dan bir tanesi geminin baı tarafına 
benzin deposunun Üstüne düıtü. iki 
tanesi geminin arka tarafına, bir 
tanesi bacanın iç.ine, sonuncusu da 
güverteye düıtü. Benzin deposunun 
patlaması neticesinde tayfalardan 3 
tanesi denize uçtu. Bunları arkadq
ları kurtardılar. Katalonyalı balık
çılar imdad11D1Za gelerek iki saatten 
az bir zaman zarfında bizi Barselo
n'a götürdüler. 

Tayfaların anl,attıklan 
Tayfalar da birbirine benziyen i

fadeler vermitlerse de bunlardan 
bazıları deniz.in sathından 40 metre 
kadar yukarıda uçan tayyarelerin 
alın.an tayyareleri tarzmda İnfa e
dilmit olduklarını tıurih etmiflenlir. 

lngiliz koıuoloshaneai kazazede. 
)eri memleketlerine gönderecektir. 

İstanhulda bir sahte evrak 
"deposu" bulundu 

İstanbul, 7 (Telefonla) - İki gün 
eve! sahte evrak ve vesika hazırlamak
tan suçlu olarak tevkif edilen Adna
nm evinde bu gün araştırma yapıl· 
mış, büyük bir sandık dolusu rapor
lar, nüfus kağıdları ve saire bulun
muştur. Bunlar tedkik edilınektedir. 

İngiliz· İtalyan 
görüşmeleri 

lngiltere ispanyadaki 
bütün gönüllülerin 

geri alınmasını istiyor 
Londra, 7 (A.A.) - Emin bir kay

naktan öğrenildiğine göre geçen cu
martesi günü Eden ile Grandi arasın
da yapılan görüşmeler esnasında İn
giliz • İtalyan görüşmelerine tekrar 
başlamak meselesi tetkik edilmiştir. 

Eden, Grandiye, Akdenizde her 
türlü korsanlık hareketine mani ol
mak için İngiliz kabinesi tarafından 
verilen kararları bildirmiştir. Grandi
nin İtalyan hükümetinin italyan kara
kol gemilerine aynı şekilde talimat 
vermiş olduğunu bildirmesi Eden'i 
pek memnun etmiştir. 

İngiliz dış bakanı İtalyan elçisine 
İspanyada bulunan yabancı gönüllü
lerinin geri alınması ingiliz - italyan 
münasebetlerinde bir salah husule 
getireceğini söylemiştir. 

Grandi İspanyadaki yabancı gö
nüllülerinin yüzde elli nisbetinde ge
ri alınması için diplomasi yoliyle ko
nuşmalara girişilmesine taraftar ol
duğunu bildirmesi üzerine Eden böy
le bir teklifin kabul edilemiyeceğini 
söylemiştir. 

İngiltere hükümeti İtalyan tekli
fini büyük bir ihtimalle Fransa da 
dahil olmak üzere muhtelif alakalı 

hükümetlere bildirecektir. 
Salahiyetli mahfiller İspanyadaki 

yabancı gönüllülerinin geri alınma
sı keyfiyetinin Akdeniz meselesi hak
kında geniş görüşmelere başlanması

nı mümkün kılacağını kaydetmekte
dirler. Bu görüşmelerin hedefi Habe· 
ıistan ilhakının tanınması ve İtalya 
ya ikrazatta bulunulmasına mukabil 
İngiliz muvasala yollarının emniyete 
alıaması ve İtalya tarafından İngilte
re aleyhinde yapılan propagandadan 
vazgeçilmesini temin etmekten ibaret 
olacaktır. 

Bir İsviçreli yaya olarak 
Tokyo'ya gitmek istiyor 

Zürih, 7 (A.A.) - İsviçre yürüyüş 
şampiyonu Fritz Stacninger, Tokyo is
tikametindeki büyük seferine cumar
tesi günü başlamıştır. Kendisi 1940 o
limpiyadlarına iştirak etmek lizere 
1939 sonbaharında Tokyoya varacağr
nı tahmin etmektedir. Şampiyon, se
yahatini Fransa, İtalya, Yunanistan, 
Türkiye, İran, Efganistan, Hindistan, 
Hindi Çini ve Çini katetmek suretile 
icra eylemek tasavvurundadır. 

Birkaç gün evel oldukça sıcak giden havalardan sonra dün sa
bah gene kar başlamıştır. Yukarıdaki resimlerde karlı caddeler
den iki manzara görüyorsunuz. 
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Üvey kızını öldüren 
sabıkalının davası 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Oç ay e
ve! Feriköyünde üvey kızını bıçaklı· 
yarak öldüren Ömer Tırıl'm muhake
mesine bu gün ağır cezada başlandı.. 
Ömer kızından para istemiş, verme
yince evvela onu, üçüncü katın pençe· 
resinden bahçeye fırlatmış, sonra da 
yetişerek bıçaklayıp öldürmüştür. 

Mahkemede suçlu üvey kızının 
kendisine hakaret ettiğini, aralarında 
bir ağız kavgası geçtiğini, sonrasını 

hatırlayamadığını söylemiştir. 

Muhakeme şahidlerin çağrılması i • 
çin başka bir güne bırakıldı. 

Yenicami kemeri 
yıkılacak mı ? 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Şehrimiz· 
deki eski eserleri koruma cemiyeti 
yeni cami kemerinin muhafazasına 
karar vermiş, meydan açıldıktan son• 
ra muallikta kalacak olan kemerin et• 
rafına müsaid bir şekil verilmesi için 
şimdiden tedkiklere başlamıştır. Kb< 
merin son vaziyeti hakkında kati ka • 
rarı Prost verecektir. 

İstanbulda feci 
bir cinayet 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Dün ge• 
ce sabaha kar§ı Beyoğlunda feci bir 
cinayet oldu. Parmakkapıda Galatasa· 
ray kulübünün bulunduğu yeni yol 
sokağında 23 numarada kömürcülük 
yapan Selanik muhacirlerinden Ab
dürrahman, kaybettiği 35 lirasını aldı 
zannile misafir olarak odasında yatan 
Hüseyini ustura ile boğazmdan kes
mi§, gene aynı odada yatan misafiri 
Aliyi de ustura ile boğazından kese• 
rek ağır yaralamıştır. 

Hüseyin hastaneye kaldırılırken öl 
müştlir. Alinin yaralan da ağırdır, 
Cinayetten sonra Abdurrahman vaka, 
mahallinde elindeki ustura ile beraber 
polisler tarafından yakalanmı9tır. 

Giresun, Manisa ve Ayvalık 
abidelerinin projeleri 

İstanbul, 7 (Telefon) - MemJ~ ... 
timizde yapılacak abide ve heykeli ... 
rin projelerini tedkik etmek lizcre ku• 
rulan j uri bu .ltih:J. 2iizel sanatlar.. aka ..ı 

demisinde toplandı. Giresun iblded 
için gelen beş maketi tedkik edereil 
be§İni de reddetti. Manisa ve Ayvalık 
abideleTi için de yeniden müsabaka .. 
çılmaema karar verdi. 

Et ucuzluğuna doğru 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Belediye 

et ucuzluğu kararını tatbik edecek ko
misyona yardım için husus! bir komi,.. 
yon daha kurdu, bu komisyon çalııma
larına başladı. 

lstanbul borsası 
7 -2-1938 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 627.- 632.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 76.- 82.-
Liret 98.- 106.-
Belç. franp 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
ta. fran11 575.- 582.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avua. 21.- 23.-
Pezeta ~- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pencö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron h. so.- 32.-

ÇEKLER 
Açılıt F. Kapantı F. 

Londra 630.- 630.-
Nevyork 0.7945 0.7945 
Paria 24.225 24.23 
Milano 15.1110 15.1110 
Brlikıel 4.6936 4.6931 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4275 3.4275 
Sol ya 63.4920 63.4920 
Amıterdam 1.4233 1.4232 
Prag 22.6475 22.6475 
Viyana 4.20 4.20 
Madrid 13.65 13.65 
BerJin 1.9730 1.9730 
Varıova 4.19 4.19 
Budapeıte 3.9880 3.9880 
Bükreş 105.8730 105.8730 
Bclgrad 34.4660 34.4660 
Yokohama 2.7268 2.7268 
Moskova 23.755 23.755 
Stokholm S.0795 3.0795 

ESHAM VE T AHVILAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 türk borcu I 19.025 18.95 
(Vadeli) .. .. .. il 18.90 18.90 
(Petin) 

1933 ikramiyeli Ergani 98.50 98.50 
Sıvaı - Erzurum 

hattı is. I 95.-
" " ,, 111 95.-
.. " ., IV 95.-

Sıvaı · Erzurum 

95.-
95.-
95.-

3 60 H.S. 23.75 23.75 
(Peşin) 
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ll'ÖBETÇİ ECZANELER 

ZAFER Pazar ; İstanbul eczanes' 
Pazartcsl • Merku ,. 
Salı · Ankara ,. 
Çartamba : Yeni ve Cebecl eczaneleri 

Ym:an: 'J. Heltai 

1 

SALI - Aynaya bakmama hacet 
yok. Bir kadın ihtiyarlamağa batla
dığını, hizmetçi kızla kocası~ ha
lınden anlamaktadır. Hizmetçı kız, 
ihtiyarlamağa baılayan kadım, ea
kid.!n gösterdiği itina ile giydirip ku
şatmaz; "sana, bu da kUi !" der gibi 
olur. Hele koca ... Oh, ondan hiç bah
setmemek daha hayırlıdır. Gençliğini, 
giizell iğini, taravetini kendisine feda 
etmiş olduğu erkek, ona şefkatle mu
amele edecek ve en eski harabenin bile 
nasibi olan saygıyı gösterecek yerde, 
"artık ne gençsin, ne güzelıin ne ter 
ve tazesin. Sen benim artık hoıuma 
gitmiyorsun!" diye büyük bir kayıd
ı>ızlıkla homurdanmaktadır. Kadı~ın 
soluşuyle alay etmek için, koca, hız
ml!tçi kızla el ele vermezse, ona da 
şüıuetmeli. 

A.::aba kadınlar ihtiyarlamağa alıp-
biliyorlar mı, bilmiyorum. Şahsen ben 

1 amadım. Şakaklarımda ilk buru-
., ış k ' d -

klukları sezdilim va ıt, ogrusu, 
~u . . 
ın:.ıkadderat ve hayata ısyan ettım. 
~ocuklarım olsaydı, mukadderatımı

. ın bir bahar çiçeği gibi açıp solmak
tan ibaret oldutunu, yap.mata. genç 

' kaJmağa devam ettiiiınU mevkiimizi, 
gelen nesillere terketmek zorunda b_u
lunciuğumuzu, belki daha ko~y idrak 
edecektim. Fakat, arkamda hıç bir şey 
bırakmadığım, yaılanmak için analık
tan biç bir vesika almadığım, yaşama
nın en çok hasretini duyduğum, genç
lik ve güzelliğin haklarına dört elle 

Çeviren: Hikmet Tuna Perşembe . Halk ve Sakarya ,. 
Cuma : Eııe eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniıchir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesl 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi &iinlerinden baılı:a 
H A L K ıincmaaında herııün halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme günleri: Pazartesl ve Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Tayyareler 600 kilometre 
süratle uçacak, Cenub 

okyanosuSsaatte aşılacak 

Ak§run yemegını yemek ıçın sofra-

Yangın ihban: 1521. - Telefon müracaat 
ııehir: 1023 - 1024. - Şebirlerarası: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havacazı Arıza Me
murluiu: 1846. - Meaajerl Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 1196, -
Samanpazarı civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbaşı Bizim takıi: 2323 -
Havuzbaşı: Birlik taksi: 2333 - Canlan 
caddesi, Ulus taksi: 1291, 

OTOBÜSLERİN İ 1 k ve Son 
SEFERLERİ 

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

Sabah 
tık 

ıef er 
6.45 
7.15 

Akpm 
Son 
ıefer 

23.00 
23.20 

1913 den 1937 ye, 24 sene içinde, 
sürat rekoru saatte 203 kilometreden 
610 kilometreye çıktı. 

24 sene içinde rekoru tesbit eden 
rakam 407 kilometre artmıştır. Ve 
italyan subayı Angello'nun bir deniz 
tayyaresiyle 1934 de saatte 709 kilo
metre yapmıt olduğu mallımdur. 

Tayyareyle mesafe rekoru 1925 de 
olümüne acıdığımız arkadaşlarımız 
Arrachart ve Lemaitre tarafından 
3.160 kilometre olarak tesbit edilmiş
ti. 

Şimdi bu rekor rus tayyarecileri 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
ya oturacağımız sırada, kocama, "an- Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 
neme gitmıştim.'' dedim. Buna çok 

tarafından 10.148 kilometreye çıkarıl-
23.30 mıştır. 12 senede rekordaki artış 6.982 
23

•30 kilometredir. f 
ı..;pııııııtı ama, sinirlenmemişti. Üçün- Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
T T T Dikmen'den Uluı. M. na 8.00 

20.00 Sürat rekoru 1938 de, 1913 deki-
20.30 ne niıbetle 3 misli fazladır. cü giın, benim evde olmadıgıtnı gayet 

tabıi bularak, o da eve uğramamıf ol-
Utuı M. dan Keclören'e 6.00 

duğundan, yuvamız bom bot veca~ ıı- Kedören'den Uluı M. na 6.30 
km bir şekil almıştı. O, nereye gıdi-

Mesafe rekoru 1938 de, 1925 dekin 
:u.oo den üç misli fazladır. 
21.30 Franıız pilotu Maurice Prevost 
1n.,n ilk defa olarak saatte 200 metreyi geç· 
21 .00 itği zaman, havada elde edilecek aza
?n ~n mi süratin ne olabileceğini soruyor-
20.30 duk. Alman Wurster'in saatte 611 ki-

y orum, ne yapıyorum diye h. iç düf~n- TTlı•• N ,ı .... lr.•111('~ 
1 d b 1 Ftlik'ten lJlnıı M. na müyordu. Kıskançlık haya ~n e~ . ı e 

11.M 
7.00 

geçmiyordu. Halbuki, benım g!rıfti- mııı ~ rfa" C:ebf'ri've 
~ıı:n sderin planı onu kııkançlıga ıü- Cebeci'den Uluı M. na 
nikle"mek gayeıini taflyordu. 'tabii 
değil mi ya, benim gibi yatlı bir kadı
nı mı kııkanacaktı? l on beş yıl süren 
bir evlilikten ıonra 1 ben bile böyle bir 

7.00 
7.00 

'eyi gülünç ve komik buldum. Hodltın 
idim. Onun için, kainatı bana verae
lerdı davamdan vaz geçemezdim. Ya 
ben ıezıl olurum - allah aaklaıiln - ya
hud ifin içinden zaferle çıkarım l 
PEB.ŞEMBE - Bugüne kadar kul

landığım ilaç hafif geldiği için, daha 
tesirJ:sine baş vurmak zorunda kal· 
dım. 

r.eb,.cl'1'en AP.. fabt. ra 15.30 -
~ı. fahl. """ r. .. ber.l've - 17.U 
Venlsehlr'r'en TJluıı M. nı - 7.to 
ı:: ou:ar'nılan Akk8orii'ye 15.30 7.1~ 
Akkönrü'den S. otzan'na - 9.45 

Veni"lehir. fıtuvon ve ~ııkanhkları 
Ulus M dan Venleehir'e 7.00 --

hl!r ıaııtr bes sı;f're mııntazam seferler 
birer 1aat so"ra hatlar. 
Akeamlan Uluı mevıianmdın Yenl

t1f'hlr'e ve Yonl•ehlr'den Ulus meyd&nma 
r.idecek otobüslerin hııreket ~,~tleri. sine
maların dııi">,1,~ ıııaatlerine tRhfrlir . 

POSTA SAATLERİ 
Posta sa:ıt 19 a lcadar tıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
TaahhUtlii tR e kııdaröır . 

TREN SAATLERt 
Haydarpqaya ı Her sabah 8.20. Hor 

ıkşam 19.tS Ye 10.45 
de (sah. oereembe, cu
martesi TorOI stlrat.) 

lometre elde etmesinden sonra da ay
nı ıual hatıra gelmektedir. 

Seri halinde imal edilen avcı tay
releri, amerikan, alman, ingiliz, ital
yan, ruı veya franaız mamulatı olsun, 
§İmdiden saatte 500 kilometreye yak
latmaktadırlar. 

Saatte 500 kilometre, 4 eylill 1933 
de amerikalı Wedell'in elde ettiği re
kordur. 

Saatte 490 kilometreyi geçebilmek 
için amerikalı Wedell 500 beygirlik 
bir motör kullanmı§tr. Saatte 610 ki
lometreyi geçmek için alman Wurs
ter 950 beygirlik bir motör kullanmış
tır ki bu motörün kuvveti 10 veya 15 
dakikalık bir mUddet esnasında 1200 
ve 1300 beygire kadar çıkmaktadır. 

L'I ntransigeanda 
MeJhur f ransız tayyıredsi 

COSTES yazıyor 

teçhiz edilecek tayyarelerin gerek 
motörleri iflerken, gerek · durdurul
duktan sonra pilote edilmeleri kolay 
olacaktır. fstre - Şam - Paris ve Ro
ma - Rio de Janeiro seferlerini yapan 
İtalyan tayyareleri yarının tayyaresi 
hakkında bir fikir verebilirler. İtal
yanlar 60 metrekarelik bir tayyareye 
750 beygirlik Uç motör yerleştirmiş
lerdir. Yerden kesiliş esnasında sat
hın her metrekaresine düşen ağırlık 
220 kilodur, fakat metrekare basma 
kudret 35 beygirden fazladır. • 

Fransada aynı kudrette bir tek 
tayyare yoktur. Haklı olarak tenkid 
edilen fransız tayyarelerinin asıl zUı 
buradadır. 

1927 ilkteşrininde cenub atlantiği
ni 18 aaat 5 dakikada geçmi§tim. 1938 
sonHnunda, üç italyan tayyareıi Ok
yanos'u 8 aaat 50 dakikada geçtiler. 

Eğer icab ettiği gibi çalışmak lii
zumu anlaşılır ve işe ko}'ulursa cenub 
atnlanti ti saatte 600 kilometre aürat
le S saatte aşılabilecektir. 

Muhteşem 
infiradın 

sonu mu? 
lngiliz parlamentosu azasından 

Norman /. Hulbert yazıyor: 

İngiltere artık bir ada değildir. 

Kot'amla beraberken, bazan neşeli 
oluyoıdum, hazan dalgın dalgın duşü
nüyordum, hiç bir sebebi ohnadan içi
mi çekiyordum. Viktor, bu hareketle
rime bir mana veremiyordu; fakat, fU
nu da itiraf edeyim ki, içimde gizlen
miş olan eararlı isyanı anlamak tefeb- Samsun hattına 

Alınan Wurster'in tayyaresi We
ı Her~n 9.35 (Kı,..._ d 

rı. Sıva.. Amasya bu ell'inkinden daha "ince", daha çekik-
bat Uzerindedlr). tir. Tayyarenin inp11nda inkişaf varbüsünde bile bulunmıyordu. Bu hali

mi o, mesela, kainatın kuruluşu gibi 
de~i,miyen bir hakikat olarak telik- o~;:ı~:lrhha~tı ~ Her~ 
ki eıti. Krnlrkıt.,.e nyotobU~ p 

0.40 
15.00 
16.05 

dır. İki motör araeındaki kudret far
kı (ki 800 beygirlik bir farktır) saat
te 120 kilometre ıUrat fazlasının sebe· 
bini izah eder . 

Tayyareciliğin ıUratle inkişafı mesa
fe ve sınır mefhumunu da ortadan 
kaldırdı. Vaktiyle aadece gedikli dip
lomatlara inhisar ettlrflmiJ olan po
litik glSrilpneler, flmdiki muhtelif 
memleketlerin kabine ualarr tarafın-

b .. k.. halı'mde zaman a.arıldığım ugun u • • 
hangi hakla gençliğimi, dudaklarımı.n 
ıllı c'Yını, gözlerimin parlaklığını ~e nı-

b • • b edıyor? bayet saçlarımın rengını gas . 

.Fakat, akşamleyin yatağa girince, o, G O N D E L / K 
eazetesini bilyük bir ıükunetle oku
ır.ağa koyuldu; ben iıe uykuya dal
dı:n. Güya uykuda konuşuyormuşum 

Hicri - 1356 
Zilhicce: 7 

S. D. 

Ruml- 1353 
İkinci kinun: 26 

S. D. 

Uçuıa karJı daha az mukavemet e· 
dici teknelerin inıa1ı dünyada qağı 

yukarı bir iıtikrara varmıı gibidir. 
Bu itibarla daha süratli uçmaya im· 
kan verecek, saatte bin kilometre ve 
daha fazla sürat temin edecek ancak 

dan yaprlmaktadır. Gerek kUltilrel 
ve ekonomik münaaebetlerin Jdame
sinde, gerek muahede ve mukavelele
rin meydana getirilmesinde bilyilk el
çi ve elçilere ihtiyaç olmakla beraber, 
kati neticeler doğrudan d~ğruya te
masa &eçen bakanlar vasıtaaiyle elde 
edilmektedir. Muayyen bir anda ge· 

ye ondan sonra, yerine bapa bır şey 
~ermeden bütün bunları benden almak 
ciiretini nasıl gösteriyor? nasıl ~luyor 

· · bıle bıda yerine bir rocuk sevgısı 
' ' :ı · • · benden rakmadan kocamın ıevgı•.101. 

alıyor? bu, adaletsiılik değıldır de ne-

dir ? · .. cadele 
Fakat ben yaşlanmak ıle mu 
• ' • • ;ıı. •1 uhi vaııtalar-e dıyorum. Zahırı der.ı • r . 

Evvel emırla mücadelemi yapıyorum. 
. . · nihayet ver-

gibi, birdenbire, 
- Ah J ohann ... J ohann l 
Diye 5eı;lendim. Yarı açık, ya~ı ka

paıı duran gözlerimle onu tetkık et
tim. Elinden gazeteyi bıraktı ve bana 
hayıttle bakmağa başladı. 

Tekrar, hafif bir sesle, 

Oilneı; 7 Ol Akıam: 17 3S 

Sirkeci yolcu salonu açıldı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - !npatı 

bitmit olan Sirkecideki yolcu ısalonu 
bu gün açılmıştır. 

- Johann! dedim._ .. ·~· . 
Bu zehirin teııirinı gosterdıgını an- Balıkesirde talebe sayısı 

la~:~am hiddetle ışığı söndürdü; bir Balıkesir (Husust) - Viliyetimiz 

motörlerin kudretinin arttırılmaaı o
lacaktır. 

Bu aahada, mütehassııların yükaek 
kabiliyetlerine rafmen, terakki yavaş-
tır. 

2000 beygirlik moıöre doğru 
Yarmın ideal motörü naaıl olacak

tır? 

ne muayyen bir meıelenin halli İcab 
edince, pratik olmadığı fÖyle dursun, 
zaman kaybettiren diplomasi yolları 
yerine, doğrudan doğruya dıt bakan
larını 'fÖrilfmelere memur etmek, bu
gUnkU gilnde çok daha verimli olmak 
tadır. 
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münakaşa etmeğe yanaşmak istemi· 
yen diğer diplomatlar gibi, aynı ka
naatte değilim. Bilakis ben, Avrupa
mn bir anlaşma çerçevesi içinde, Fraıı 
sa ve diğer sömürge devletleriyle bir
likte Berlinin isteklerini gözden ge
çirmek taraftarıyım. 

Böyle bir anlaşma meydana getiri
lecek olursa, enternasyonai sabada 
daha geniş ölçüde elbirliğiyle çalıf
mak imkanı olabilecektir. Bundan 
başka, Uzak Şarktaki hadiseler dola
yısiyle Avrupanrn yardımrna muhtaç 
olduğunu hisseden Birleşik Amerika 
hükümetleri de Avrupa ile elbirliliy
Ie çalışmaktan çekinmiyecektir. 

Almanya 
Bir alman gazet.e.11i Avusturya

ya lıiicum. ediyor 

Avusturya, Macaristan ve Çekoslo
vakya arasında politik ve ekonomik 
bir pakt akdi fikri ile Avusturya kıra
cılarmın faaliyeti Hitler gençlik tct
kilatının gazetesi olan Vil und Mahıt· 
da tiddetli bir tenkide uğramaktadır. 

Bu gazete Avusturya hükümetine 
tehditli ihtarda bulunuyor ve diyor ki: 

"Avusturya hükümeti Ll temmuz an
laşmasile bütün manasiyle bir alman 
siyaseti takibini teahhüd eylemiştir. 

Hattı hareketini bu anlaşma ile nasd 
telif edeceğini kendisinden sorarız. 
Kırakı faaliyetine ve propagandasına 
karşı gene bu hükümetin artık nasıl bir 
vaziyet alacağını da sormak isteriz. 
Kırakılık ve kıralcıların dış politikası 
bütiln Avrupada alman menfaatlerinin 
heyeti umumiyesine bir tecavüzdür. 
Avusturya hükümeti, Avrupa sulhu, 
alman milletinin emniyeti ve bizzat A
vusturyanm istiklfili~i garanti edecek 
tedbirlere tevessül etmekle kendi ken
dine hizmet etmiş olacaktır.,. 

1 

Çapraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı ıekll 

t---+--+-
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de hizmetçı kızın ı!ijıne . b' 
' 1 k ıse ır 

ciim. Ondan sonra ge en ızld .'umu 
..:arn:ınlar benim daha genç 0 ug t'n 
bilmiyordu. Davanın en zorlu ve çedı' 

ı ilk öğretmen kadrosunda 515 öğret
şcyleı mırıldandıktan sonra, yorgan_ men bulunmaktadır. İlk mekteb aayı
tepesine kadar çekti; uyumağa çalı 

dı sı 173, talebe adedi 23,291 dir. 
~ıyordu. Fakat, bir türlü ~!~.yama 

Meseli, bugilnkil motörlerden da -
ha bUyUk ve daha ağır olmamakla 
ve hatt! az yer tutmakla beraber 2000 
beygirlik kudret çıkaracak bir motör. 

4 Bu mülahazalar, kısmen de, fngil· 
terenin bugün artık muhte,em infi- 5 

k c:.una ıtarafı asıl bundan &onra ar:ı 

k•Jcti: kocam! ta-
Hizmetçi kızı kolundan tutup a .

1 
b·1.J·-· "bi kocama da yol verebı -

ı ';.ııgım gı , . . lar 
bilsem ve onun yerme, bır zam_an 
daha genç olduğumu bilmiyen bı~ ei: 
kek 2ramak kudretinde olsam 1 lak 
buna da imkan yok; çünkü, Viktor~rnu 
gençli(;imdekinden daha çok sevıyo
rum. Ben onu tekrar feth ~derek, o
nun, abdal, kendimin ise güzel 0~_du
ğumu, gönlümün iı>tediği ~~dar guzel 
kalacağımı ona iılıat edecegım... ''be 

A:ıcak, başında saç kalm~mış, go_ -
ği sarkmış birinin sevgisine bu deger 

~? likn 
Aynaya sık sık baktıkça, genç . _. . 

kaybettıgımı taravetimden ne derece 
d f nda pek az şey ara-tırdıkra her e ası ' · 

l :ı • • k suretıyle 
kaybettiğimi te&bıt etme 

1 . d · m Kocamı a -kendimi teskın e ıyo~u . · . kafi 
d k . . ufak bır ışaretım 

aur.a ıçın, kocamın 
. B yapar yapmaz, 

gelır. unu .. erler· 
bütün arkadaşları ayaklarımı op • 

arısından fazlası hala 
arkadaşlarının Y . ki? 1 öyle ise ne 
b k deg· iller mı . ana aşı iltifat ve hlir-
diye bu bir tek adamın . · ? 

. . . ·srar edıyorum 
met etmesı ıçın 1 d k kaldıktab 

k d ı1 ona sa ı 
Bu a ar y .. e ihanet mi ede-

sonra, onun sevgısın gisine bu ka-
• :ı ve sonra, onn sev · 

yım . "ğ' bir anda nı-
dar ehemiyet verdı ım luna ı~? 
. lı" le bir harekette bu y . 

çın uy . gelle barı l 
Yaıabbi, aklıma bır fey k ğ k-

M B A - Sık sık so a a çı 
ÇARŞA .. ğleden ıonra 

m"g· a başladım. Kocam, o b 1 .. d ğ ını ha er a ın-bütün gün evde olma ı ı 

ca hayretler içinde kald~. . kadar 

ve bir aağına, bir soluna donup dur· 
du. Gülüşümle kendimi ele vermemek 

1 ; yüziımü yaatığa gömmek mecbuç. n, 
ıiyetinde kaldım. . 

Cuma - Kahvaltı yaparken, Vıktor, 

ac::ib acib bana baktı .. lJu~~~ının ~~u
nu bir istifham i1::9re~ı şe ıne ıko u
v ''Johann"ı zıhnınde sım sı ı tut
ı;unu, ö Umil a-
tuğunu gördüm. Masadan g z b" 

Yırmadım; müfkül vaziyette ~lanö ~r 
. takındım; arada bır g z -
ınsan tavrı · ok ehemi-

.. kaldırınca, kendıme, ç 
mu k n bir şeyi ele vermek-
yetli ve kor u ç .. , .. nU verdim.. 

. . rmuşum suı>u 
ten .!Sekınıyormak iıtediği ,eyi belki 

Vıktor, ıo bu arada durına-
d fa yutkundu ve . 

on e . .. dü O benim hiyanet lfle
dan benı suz · ' de genç olup ol-
m'"ğc yetece~=:ci:tiyor, acaba hala 
madı~ımı an 'd' or muyum diye 
erkeklerin botuna gı ıyk di mi yokııa 

.. · d Acaba en 
dufUrıuyor ~· . örmek kabiliyetinde 
başkalarımı ıyı g . ·· lü karar ve
olmadığı hakkınd!' bır t~:ıa ya!ilı bir 

. d Onun bana .. 
remıyor u. nihayet gu-
kadm göziyle baktıJğınhı, n hakkında 

. den ve o an l•!msemesın d 
iza~:ıt istememesinden anla mı. 

gt;~u~.:~~IMI _ Hazırlanmıf o-

ı:ın scfrada akşam yerneği1}'ile ~~~mu~ olduğu halde, ben ha A eve ko-
. Od irdiğim zaman, -

memiştım. aya g b' a•ağı bir 
cam bilyUk adımlarla, ır .. :ı i b" a• 

, d B. az mura ır .. yukarı dolaşıyor u. ır 

kayıdıız bir tavırla ona, d idim. 
- Biraz &eciktim; annem e 

İZMIR Elterna."out 
f111r111 Huırlınıı11 

20 agustos 20 eylul 
1938 3-7041 

karmo. karıtıktı. Bütün bunlar, tem
kinli bir kimseyi aldatamıyacak dere
cede bir ıahne taklidi idi. Kocam, bir 
kaı•lan &ibi üzerime atılarak aaçlarıma 
aarıldı ve beni tartaklama&a baf1adı. 

- Alçak 1 itiraf et .... Sen aşıkından 
gtliyoraun .• 

- Aman, rica ederim 1 
Diyerek hafif bir protestoda bulun

dum 
- Yalan söyleme ... Yalan aöyleme

ğe yeltenme 1 ben hepsini biliyorun:. 
- Aman, Viktor, benim yatımda 

bir kadın ... 
- Alçaklığın da o nisbette büyük. 
- Hiç bir günah işlemedim. Yemin 

ecerim ki, hiç bir kabahatim yok ... 
- Yalan söylüyorsun .. Kendini ele 

verdin. Aşıkının adı Johannl 
Kendimi daha fazla tutamadım Kah

kahayı kopardım. 'Gözlerimden yaf 
gelinceye kadar, güldüm, gilldüm dur
madan güldüm. 

Dedim. · b a 
- Annende mi? annen demın ur: 

dan gitti. Şimdiye kadar ıeni ~~ledı. 
R . çtu. aeri geri çekılırken, 
engım u , • 

Kocam alıngan alıngan bana bakı
yoı du. Komedyayı anlayınca, beni ya
.<aladı ve içten gelen bir duy&u ile 
öptü. Bir, bir daha öptü. 

Hatta hizmetçi kız, tımdıye 
hemt-n hemen hiç ıokağa çıkmadığım 
halde benim dün de öğleden son~a ev
de oı:nadığımı kendisine söylemış. 

dik dik yUzüme baktı. Şapkam ba9un-
da c.;ri büğrü duruyordu; uçlarım Nihayet muwfer oldum. 

Mühendislerin çalıfmaları, bizden 
hıenüz çok uzak olan bu hedefi takib 
etmektedir. Bu ideal motörle ağırlık 
yekGnu 470 ila 480 kiloyu geçmiye
cektir. Bu suretle beygir kuvveti ba
fına 240 ıgramlık aanaasyonel bir re
kor elde edilmiı olacaktır. (Bugün 
en iyi fran11z motörlerinden birinde 
ağırlık bey&ir ba9ına 550 gramdır.) 

Motöriln litre başına randımanı 
51 beygir olacaktır, ki bu rakam, 1938 
de azami randımanlı motörden litre 
bafına 20 beygir bir fazlalık göste
rir. Bombardıman tayyarelerinin bir
kaç 1eneye kadar saatte 600 kilometre 
ıilratle uçacaklarını ıöylemekle fazla 
mübalefa etmif olmam. 

Motörlerin kuvvetindeki fazlalık 
ıilratin ehemiyetli niıbetlerde yiikael
mesini intaç edecektir. Bu çok yük
ıek ıUrat tayyarelerin havaya kartı 
koyan aatıhlarını küçültmeye de im
kin verecektir. 

rad denilen geyi düşünmediğini söy-
6 
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lemekliğim ile alakalıdır. Muhteşem 
infirad devri çoktan geçmiştir. Bu- f 
günkii politika tabii prtlarına tama- 8 
miyle aykırı olduğu için, bu hususta 
yapılacak her teşebbüs akim kalma- ' 
fa mahkümdur. 

!ngilterenin istikbali, Avrupadan 
ayrı kalmakla değil, enternasyonal it
birliği ile garantilidir. Bugünkü va· 
ziyetin çok ciddi ve tehlikeli oldu
ğuna fÜphe edilmemekle beraber, bu 
husuı, bazı mahfillerde hüküm sür
düğü gibi bir harb paniğine vesile 
teşkil edemez. Bilakis ben fU kanaat-
teyim ki, sulh düfmanı olarak göste
rilen memleketlerde de en büyük e
mel aadece ıulhtur. Bu memleketler-

Soldan sağa ve yukarldsn aaşğıyaı 
1- Torik bahğınm küçüğü, 
2- Orta Asya ırkına mensub - Bey• 

gir - Amanı 
3- Limon taya sıkılan 
4- Küçilk çocuğa bakan kadın. 
5- Alafranga ut. 
6- Alaturka mandolin - Bir erkek 

ismi 
7- Bayağı. 

9- Bağışlamak - Ceylan. 

:ıen!:k~::,C· herhangi bir harb~n ka- Kurban bayramı 
Avrupada buglin artık silihlanma 

muvaıenesi hemen hemen kurulmut 
aayılabflir. Hiç bir memleket kendine 
katiyetle güvendiğini iddia edemiye· 
cefi gibi, hiç bir büyük devlet, uke
rt üıtUnlUğil ile diğer bir devleti eze-

Diyanet lıleri Reiıliğinden: 
11 Şubat _1938 cuma günü Kurban 

Bayramı olduğu ilan olunur. 
Bayram namazı 
Sa D 
7 22 150 bileceğini iddia edemez. lngilterenin (321) 

ıillhlanınaaındaki gaye ve hedefler- -------------
den biri de muhtelif memleketlerde· ~111111111111111111111111111111111111111.. 
ki kaygıları ortadan kaldırmaktadır. ;: : 

Her ikiıi de Cenevre dıtında kal- : Yeni çıktı : 

_Y~~ınm tek motörlil tayyaresini, 
birıbırıne zıd istikamette dönen iki 
pervaneyi harekete getiren kudretli 
bir motöre sahib ve mukavemet sat
hı çok küçülmüş olarak görüyorum. 
Hareket ve ini• halindeki azaltılmış 
ıüratler huıuıi tertibatla elde edile
cektir. Bu neviden makinaların pilo
te edilmeıi pervanelerin biribirine zıt 
dönmesi temin edilmediği takdirde 
güç ve hatta tehlikeli olurdu. 

dıkları için, Milletler Cemiyeti gö- : : 
rilfIDeleri deliletiyle Berlin ve Roma : : 

ile anl&f1Dam11:a imkan yoktur. Bu- : ı t İK
gilnkü meaeleleri lıal için yegine ça- -=-= ŞEH RC L :_= 
re, bilyUk devletlerin doğrudan doğ-

İki motörlil tayyarelerde, her mo
töriln pervanesi aksi istikamette dön
melidir. Uç motörlillerde, ortadaki 
motörün, biribirlne zıd lıtikamette dö 
nen iki pervanesi olacaktır. 

Bu neviden motör ve pervanelerle 

ruya göril,melere &iritmeleri, ve bu : YAZAN: : • 
görilpnelerde yalnız kendilerine aid : E 
olan meıeleleri defil, tekmil devlet- E Celal E.'fat All EVEN : 
terin menfaatlerini ıöz önünde tut- E Belediye ve imar işleriyle E 
malarıdır. E alakası olan herkese tavsiye E 

~u mülihaza bilhaMa ıömürge da- E olunacak bir kitab : 
vaaıyle alikalıdır, SömUrso davasını ; 1 - -

1111111111111111111111111111111111111.-
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Kendi aramızda : 

Matbuatımızın devasız 
derdi; tashih hatôsı 

Yabancı matbuatı bilmem ama,, gazete için idam mahiyetinde olan 
0 tashih hatası" bizim için, dünkü bu- "kapanma" hükmü ile nihayetlendi -
günkü mesele değil, kökü tarihte olan ğindcn ve "korkunç" diye tavsif cdile
bir müzmin derdimiz oldu. bileceğinden gazete sahib ve muha.r .. 

Bir yazının mürettiblcr tarafından rirlcri bu hususa gayet itinakar idi. 
dizildikten sonra, aslına uygun olup Zatı Şahane hakkında ycgbıe verile -
olmadığını, basılan provası üzerinde bilecek haber olan "velSdct" ve "cü
''musahhih" denilen arkadaşlar tara - 10.s" günleri ile "selimlık resmi 1lisi" 
fından biri okuyup, biri de aslından bendlcrinin, bir yanlışlık olmasın diye 
takib etmek şartiy!e iki ve bazan üç, birkaç kılişesi yaptırılır ve bunlar lü
dört defa tashih ve kontrol edildiğini zumunda sıra ile baş tarafa konurdu. 
bilmem her okuyucu bilir mi? 

Okuyucularımız bunu biliyorlarsa, 
bu "musahhih" arkadaşların beheme .. 
hal okumuş yazmış, bu işı başaracak 

kabiliyet ve bilgi sahibi insanlar ara -
sından seçildiğini de biz haber vere
lim. 

O halde nasıl oluyor da bala ga
zetelerimizde ve kitablarımızda yan
lı~t:ın kurtulanı, ·. ruz? D. ~. < l·c.:1~anız. 
Bu:ıa, baş muharrır de, yazı i§lcri rrıü -
dürü de, bendin muharriri de hayrette
dir ve daha garibi, bizzat musahhih de 
şaşmaktadır! 

Matbaanın bizde teessüsünden ev .. 
ve! ve daha kitablar el yazmasiylc 
''hattat" lar t-ıraıından istinsah sureti
Je teksir eoiııı· if.en, bu kopyecıler hak
kında verilen hükmü bilmeyen hemen 
yoktur; 

Külli hattatiin cahiliin 

Hemen söylemeliyim ki, bu kara 
damgayı bugünkü musahhihlere kati -
yen vuramayız. Bugünkü bazı musah
hihler cahil değil, ancak .. dalgacı" dır
lar. 

Daha on altıncı asırda Fuzulinin 
yazdığı bir kıta, .. hattat" !ardan alaylı 
bir şekilde şöyle şikayet eder : 

Kalem olsun eli o/katibi bed tahririn 
Ki sivadı rakamı surumuzu şCır eyler, 

Kah bir had sukutiyle eder nadiri 
nar 

Kah bir nokta sukutiyle gözü kör 
eyler. 

Arab harfleriyle yazılmış olan bu 
kıta, gene arab harflerile yazılıp oku
nunca csprisı cidden mükemmel oldu
ğu görülür ve tariz 9ekli pek hottur. 

••• 
Hattatların cehaleti, bizde, "mat -

baa''nın teessüsüne sebeb olmuştu. Çün 
kü İbr-.Um Müteferrika, Said Meh
mcd efendi ile beraber 1726 - 1139 da 
matbaasını açmadan evvel, müsaade 
almak maksadiylc padişaha verdiği 
.. vesilctüttıbaa" şöhretli layihasında 
zikrettiği esbabı mucibe arasında: 
" ... Tcvarih ve uHimu aliyeden cild ve 
hacmi kebir olan nüsahı lazimc nadir 
ve zümrei ktittap ve müstcnsihinin 
dahi kusurı himmet ve rehavetlerinden 
naşi yazmağa rağbet etmeyip ve yaz
dıkları nüsah dahi zabt ve hatadan hali 
olmadığı" hakkındaki hüküm ve mat· 
bu nüshaların yanlışsız olacağı hak -
kındaki teminat, müsaade verilmesine 
saik olan sebeblerin en kuvvetlilerin • 
dendir. 

Çünkü tashih işine verilen ebemi -
yet; ..... birkaç alim kimesneler dahi 
sureti nak~ olunacak kitabı tashih için 
tayin buyurulursa gayet müstahsene 
olan umurdan olur" şeklinde müsaade 
fetvasına kadar geçen kayıddan anla -
§ıldığı gibi, matbaanın açılması için 
verilen fermanla da musahhihliklere 
sabık İstanbul kadısı İshak, ScHi.nik 
kadılığından mazul Piri zade Sahib, 
Galata kadılığından mazul Yanyalı 
Esad ve Kasııb Paşa Mevlevihanesi 
şeyhi Musa efendiler gibi o zamana 
göre alim zevatın tayini suretiyle bu 
işe gösterilen itinadan da anlaşılır. 

1831 - 1247 de "Takvimi Vekayi" 
neşrcdilmcğe başlandığı vakit de mu
sahhihler eki pi için müşkülpesent dav
ranılmış ve ser musahhihliğc il.limler
den Müderris Karsi zade Ccmaleddin 
efendi seçilerek maiyetine de gerek 
tashih ve gerek mukabele için lüzumu 
kadar iilim müderris verilmişti. 

1840 - 1256 da çıkan "Ccridci Hava
dis" in musahhihleri de müderrisler 
olduğu mazbut olmasına göre, tarih bu 
münasebetle bize öğretmektedir ki; 
musahhihlerin pirleri ve ilk batınlar

daki ccdlcri hep "müderris" dir. Bu, 
şu demektir ki; musahhihlerimizin 
nesebi ağır soya dayanır. Ne mutlu 
onlara ... 

••• 
Ne fayda ki, her 0 AsaletlU" da ni -

hayet beşer olduğu için bazan şaşmak
tadır. Fakat bizim asaletlilların "şaş
ma" ları, gazetenin on binlerce kariini 
de şaşırtmaktadır. 

Bu yanlışlardan istibdad devrinde 
geçenler o zamana göre birer faciadır. 
o zaman ki, her şeyden mana çıkar

maktadır ve bize; "buluttan nem kap
mak", "öküz altında buzağı aramak" 
gibi darbı meseller bırakmıştır. 

İstibdadda, biraz mana vcrilmeğc 

müsaid tashih hatalarının cezası, bir 

Bu kadar itinaya rağmen kılişcli 
olmıyan yazılarda gene yanlışlar olur 
ve "kapanma" lar tevali ederdi. Bir de
fa "Sabah" gazetesinde "Şcvkctlü Ab
dülhamid Han" denecek yerde ortada 
gelen "lam" harfı düşmüş ve musah
hih de görmiycrck böylece çıktığın -
dan arabca harflerle "şu kötü Abdül
hamid Han" şeklinde okunarak gazete 
kapanmıştı. 

Yeni türk harfleri bu kabil hatala
rın da önüne gcçmi~tir. Arab harfleri 
bu hususta dahi fena idi. Bunun bir 
misali de "İkdam" gazetesinde bir cü
lfıs gününde; "lcylei mes'ude" yerine 
"ayın" harfinin sukutiyle .. leylei mc
sude" veya "leylei müsvedde" şeklin
de okunmak kabiliyetinde olarak çı -
kan tabirdir ki .. lcylei mesudc" diye 
okunduğu vakit karanlık gece manası
na gelmektedir. 

Bu gazete de kapanmış ve ancak 
Ahmed Cevdet Merhumun Ebülhüda
ya dehalcti,Ebülhüda'nın da "müsved
de" nin "siyadet" geldiğini ve bu keli
menin de parlak, şeffaf ve pak mana -
sında olduğunu ve evladı resule bun • 
dan dolayı "Seyyid" dendiğini "haki
payı şahaneye" arzetmesi üzerine ga .. 
zctenin bir müddet sonra çıkmasına 

müsaade alınabilmiştir. 

"Tashih hatası" nın en gülüncü Er
cümend Ekrem Talunun başından ge
çendir ve üstad, üç yüz yirmi senesin
de lbnilhakki Mchmed Tahir'in "ha· 
nımlara mahsus" adlı haftalık gazete· 
sinde çalışırken olmuştur. 

O zaman patronları çok tamakar ol
duğundan bu gazetenin her nüshası 
Hüseyin efendi i•minde bir zata bir 
mecidiyeye tashih ettirilirdi • 

O taıihte Haymana'da bin okka a
ğırlığında beyaz bir boğa ycti9tirilmi9, 
yetiştirenler bunu !stanbula getirerek 
Zatı Şahaneye takdim etmişlerdi. Bu 
münasebetle heyet reisine "kapıcı ba
şıhk" unvanı verilmiş ve diğerleri de 
alcdderccat taltif olunmuştur. Bun
lar bpğanın resmini çıkarttırmışlaı bu 
resimle beraber bir bendin gazeteye 
konması için, para vererek, gazete sa· 
hibilc mutabık kalmışlardır. 

Gene o sıralarda hafiyeliğiylc meş
hur, rüsumat dairesi rüesasından bir 
zat da Uli sınıfı evveli rütbesine irti· 
ka eylemiş ve yeni nişaniylc çektirdi
ği resmini göndererek bir bend yazıl
masını emretmiştir. 

Bu iki bend yazılmış ve dizilmiştir. 
Ancak bir yanlışlık hem bu bcndlcri, 
hem de gazeteyi alt üst etmiştir. Üs
tad der ki; 

- Yeni heves, daha idarehaneye 
gitmeden bir kuruş verir kendi gazete
mi ilk rastladığım gazeteciden alır -
dım. Bu sefer nerede aradımsa yok .. 
Nasıl olur? Bir de matbaaya gideyim 
ki gazeteyi toplamışlar. Makine altın
dan bir kirli nüsha buldum. Okuyayım 
ki ... 
Bendler biribirine karışarak basılmış 

ve Ercümendin anlatışından benim ha· 
fızamın zabtcttiği şekil şıı olmuş: 
"Rüsumat idaresi baş müfettişlerin • 
den ve csdikayı bendcganı hazreti 
şchriyariden ....... Beyefendinin rut • 
besi iltifatı cihan derecatı hazreti ta .. 
cidari neticesi uli sınıfı evveline terfi 
edilmiştir. 

Mezkilr boğa Haymana ovalarında 

yetişmiş olup tam bin okka gelmekte
dir ..... ilh" 

Bendin bu §ekilde sürüp gittiği 

yetişmiyormuş gibi boğanın resmi al

tına adamın ismi ve adamın resmi altı· 

na da boğanın tarifi konmuş. Bir me
cidiyeye tashih tabii bu kadar olur .. 
Gazete hemen toplatılmış ve kapatıl • 
mış. Ercümend Bursa'ya kaçmış. Ne
den sonra işin kasde makrun olmadığı 
anlaşılarak iş tamir ednmiş ve patron 
ihsanı şahane almış ve fakat zavallı 
Ercümendin bir haftalığını vermemiş. 

Tashih hatalarından bir tanesi de 
Abdülhamid tarafından, devletin res
mi ceridesi olan "Takvimi Vakayi" io 
kapatılarak ta ikinci defa meşrutiyet 
ilanına kadar neşredilmemesini icab 
ettirenidir. Bu hiidise, Kamil Paşanın 
ikinci defa sadaretten çekildiği sıra • 
da alelusul neşredilen "hattı huma
yi\n" un yanlış dizilmesinden ileri gel
miş ve "Kamil Paşanın hasbclicab in
fisaline mebni" ibaresindeki uhasbcl
icab" kelimesinin "b" den sonra gelen 

ULUS 

• 

"elif" i "limelifu den sonraya gelerek 
"hasbı ili icab" şeklinde çıkmış vo ma
nayı allak bullak etmişti. 

* 
Sakınılan göze çöp batar derler, 

batar zahir ... 'Gazete sahibleriylc yazı 
işleri müdürlerinin çok korktuğu "mu 
sahhih" ler de böyle olmasını istemez· 
lcrya ... Nihayet bunlar da hüsnüniyet 
sahibidirler ve işlerinden ayrılmak is
temezler. Ne yapsınlar oluyor i~te .. 
Kaldı ki bu arkadaşlar işlerinin de ch
lidirlcr. Ama dünyada neler var, bari 
bir de hem cahil, hem de inadcı musah
hih vakası yazayım da tahrir müdürle· 
ri de bugünkü musahhih arkadaşları 

öpüp başlarına koysunlar ... 

Bu vaka 1235 tarihi hicrisinde geç

miştir. Şikayet de hekim, alim ve mü
verrih Şani zade Ataullah efendi ta

rafındandır. Bu zat tabıhanei 3.mirede 

basılan bir eseri münasebetiyle tari

hinde gerek matbaa müdürü, gerekse 
musahhih hakkında şu satırları yaz
maktadır: "Bu adam müflis bakkal 
çekmecesi gibi boş bir kafa sahibi olup 
hüner ve marifetten tamamiyle bibeh· 
re kaldığJndan ve zikrü fikri man
sıb ve akçeden gayri bir nesneye taal
lilk etmeyip matbaa nezaretine naehil 
olduğundan kitabımın tabı ve temsili 
esnasında ibaresinin tashihine her ne 
kadar sayi cczil cylcdimsc de az 
para vererek kullanmak düşünce9iyle 
musahhihliktc kullandığı Üsküdar ye
ni camiindeki kayyum, fakirin tashih· 
!erine rağmen inadı cahiliyetle gene 
gerek hurufat imlasını tahril ve gerek 
bütün kelimeleri taklib ve tashif et
mekten fariğ olmadı." 

Eh, ucuz etin yahnisi tabii tatsız 

olur. 

Netice, "'matbuat alemimizin °mu
sahhih" adlı bir derdi vardır. Bu der
din hafif geçmesi için çare; her mües
sesedeki adcdlcrini fazlalaştırmak ve 
kendilerine fazla para vermektir. 

Musahhihlcre atıp tuttum, ama, 
görülüyor ki aonunu tatlıya bağladım. 
Ne olur, ne olmaz. Belki bu hareketim 
şu yazımın "tashih hatası" ndan 3.ri ol· 
masını temin eder. 

SERVER 1SK1T 

,. " 

Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

3 - Her çamaşırhanenin biri kirli 
çama~ır kabulüne diğeri temiz çama
şır teslimine mahsus ayrı ayrı iki o
dası bulunacaktır. 

4 - İntani hastalkların çamaşrla
rını, dezenfeksiyon merkezinde te
mizlenmeden çamaşırhaneye kabul et
mek yasaktır. Kanlı, balgamlı ve sair 
uvzi mahsulat ile kirlenmiş çamaşır

lar % 4 krezilol sodik havuzlarında 

en a~ğı 6 saat bırakıldıktan sonra 
kaynatılıp yıkanacak. 

5 - Ütü dairesi yıkanma kısmından 
ayrı bulunacaktır. 

6 - Kirli çamaşırların müesseseye 
nakli için % 4 krezilol sodik mahlu
liyle ıslatılmış hususi torbalara konu
lacaktır. 

F - Sabunlar 

Madde 350 - Sabuncuların uyacak

ları şartlar aşağıda gösterilmiştir : 

1 - Piyasaya çıkarılacak sabunlar 
kaynatılarak ve ya kaynatılmıyarak 

yapıldığına göre pişmiş veya çiğ sa
bun ve terkiblerine göre de insanların 
temizlenmelerine veya bulaşığa mah
sus olmak üzere ikişer nevi itibar e
dilmiştir. 

2 - Sabunların kalıpları üzerinde 
nasıl yapıldıklarını ve terkiblcrini 
göstermek üzere aşağıdaki ibareleri 
havi okunaklı birer damğa bulunacak
tır. 

a) pişkin (çamaşır) 
b) çiğ " 
c) pişkin (bulaşık) 
d) çiğ .. 

Bundan başka kalıpların üzerine 
yapanların adı ile nerede yapıldığını 
gösteren hususi birer damga konacak
tır. (Bu damgalar yalnız ikilik ve 
dörtlük kalıplarda bulunacaktır.) 

3 - Beşlik, altılılo, sekizlik ve on 
altıhğa kadar küçük kalıplara yazı ye
rine bir ve 2 numaralar basılacaktır. 
(1 numara pi~kin sabuna, 2 numara 

çiğ sabuna delalet eder.) Yalnız bun
lardan çamaş,ıra mahsus olanlar belli 
olmak için rakamın yanında Ç harfı 
bulaşık sabunların da yine rakamla 
beraber B harfi bulunacaktır. 

4. - Çamaşır sabunlarının vasıfları 
şunlardr: 

a - Serbest kalori mikdarı % 0.5 
geçmiyccek, cildi kaşındırıcı ve bo· 
zucu muzir maddelera~n ari olacak
tır. 

b - Topraklı maddeler, bila ma 
karboniyetı sodyum da dahıl olduğu 

halde % 2 yi geçmiyecektir. 
5 - BulaşıK sabunlarının vasıfları 

şunlardır. 

a - Serbest kalevi mikdarı % 0.5 i 
geçmiyecektir. Cildi kaşndırıcı, bozu
cu maddelerden arı olacaktır. 

b - Topraklı maddeler % 5 i geç
miyecektir. 

c - % 2 topraklı maddelerden başka 
% 3 e kadar bila ma karboniyeti so
diyum bulunabileceği gibi topraklı 
maddelerin yerine kaim olmak üzere 
soda mikdarı % 5 e kadar olabilir. Ya
ni topraklı maddelerle biliı ma karbo
niycti sodyum mecmuu %5 i geçmiye
cektir. 

6 - Gerek çamaşır gerek bulaşık 
sabunlarının rutubeti 'to 30 u geçmi
yccektir. 

7 - Yukardaki vasıflara uymayan 
sabunların piyasaya çıkarılması ve sa
tılması yasaktır. Bu gibi sabunlar he
men mühür altına alınacak ve bunlar 
yeniden pişirilerek talimatname hü
kümlerine uygun bir hale getirildik
leri kimyahane raporiylc anlaşılma

dan satışa çışarılmıyacaktır. 

8 - Tuvalet sabunlarının cildi ka
şındırıcı, bozucu veya fena kokulu 
maddelerden yapılmış olmaları ve va
sıfları itibariyle hamam ve çamaş,ır 
sabunlarının üstünde olmaları şarttır. 

Madde 351 - Dışardan gelen sa
bunların da ayni vasıfları haiz olma
ları şarttır. 

8. 2. 1938 

ON BiRiNCi FASIL 

Kullanılmıt eıya satanlar 

Madde 3 5 2 - Kullanılmış eşya alım 
ve satımiylc meşgul olanlar aşağıda· 
ki şartlara uymağa mecburdurlar : 

1 - Kullanıhruş eşya alım ve satımı 
ancak bu maksadla açılmış olan dük
kanlarda yapılabilir. Başka yerlerde 
veya seyyar olarak kullanılmış eşya 
almak ve satmak yasaktır. 

2 - Kullanılmış elbise, çamaşır, dö
şeme ve saire alınıp satılmadan evel 
belediye tcphirhanelcrinde dezenfekte 
edilerek Üzerlerine mühür veya işaret 
k~nacaktır. Bu mühür veya i~reti ha
vı olmıyan kullanılmış eşyayı dükkan· 
!arda bulundurmak veya satmak ya• 
saktır. 

3 - Kullanılmış veya kullanılma· 
mış eşyayı bir arada bulundurmak ya
saktır. Her iki eşyayı birlikte satan 
dükkanlar bunlara aid kısımları birbi· 
rindcn bir bölme ile iyice ayırmış bu• 
lunacaklardır. 

Paçavra, kemik ve saire gibi q
yaların ayıklandığı, işlendiği vo 

dep:> edildiği yerlerin 
uyacakları şartlar 

Madde 353: 

ı - Paçavra, kemik ve saire ayık· 
!anması, depo edilmesi ve işlenilmesi 
gibi şeyler evlere ve her türlü binala
ra uzak kargir ve aşağıdaki şartlara 

uygun olan yerlerde yapılabilecek ve 
b~nu'1 için belediyeden izin ı>lınacak
tır. 

2 - Bu gibi yerlerde: 

a - Biri kirli öbürü dezenfekte e· 
dilmiş madelerc aid olmak üzere bir
birinden iyice ayrı iki kısım buluna
cak ve her iki kısım zeminleriyle en 
az 2 metre yüksekliğe kadar dıvarları 
her vakıt yıkanabilecek bir şekilde o
lacaktır. 

b - Her taraf kafi gündüz ışığiyle 
aydınlatılmış bulunacak, pencerele
rinde ince tel olacak. 

c - Zeminin münasip bir yerinde 
mecra ile irtibatı olan ıskaralı ve si .. 
fonlu bir delik bulunacaktır. 

d - Müessese içinde akar su ile ha
va tazeleme tertibatı bulunacaktır. 

(Sonu var.l 



· M. M. bakanlığı 
Benzin alınacak 

M. M. Vekaleti Sabo alma Komis· 
)'onundan: 

1) 750 ton 87 oktanlrk benzin pa· 
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 225.000 
lira olup ilk teminat parası 12.SOO li· 
radır. 

3) !halesi 16 şubat 938 perşembe 
günü saat 15 dedir. 

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

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

(268) 1-584 

Sahra telef onu ve sahra 
santralı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın alma Komiı· 
)'onundan: 

ı - 30 adet ordu tipi sahra telefonu 
ile 5 adet ordu tipi sahra santralı pazar
lıkla eksiltmeye konmuş olup her iki 
malzeme birden ihale edildiği gibi ayn 
ayn da ihale edilebilir. 

2 - Her ikisinin tahmin bedeli S700 
lira olup ilk teminat parası 427 lira 50 
kuruştur. 

3 -İhalesi ıs - şubat· 938 salı günü 
ıaat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun 2; 3 üncü maddelerin -
de istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatrnda M. M. V. Satın alma 
Komisyonunda hazır bulunmaları. 

(267) 1-572 

Tezgah ve kazancı örsü 
alınacak 

Jandarma 
Yazhk kumaş 

ah nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komiıyonundan : 
l - Bir metresine altmış kuruş fiat 

tahmin edilen vasıf ve örneğine uygun 
(ıS0.000) metre yazlık kumaş kapalı 
zarfda pazarlığa tahvilen 16.2.938 çar· 
şamba günü saat onda satın alınacak
tır. 

2 - Buna aid şartname (450) kuruş 
kaı~ılığında komisyondan alınabilir. 

3 - Pazarlığa karışmak istiyenlerin 
(5750) liralık ilk teminat ve şartname
de yazılı vesika ile birlikte belli gün 
ve saatte komisyona baş vurmaları. 

(190) 1-48S 

A. Levazım Amirliği 

gun 945 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart-

namede yazdı vesikalar. (340) 767 

Çetinkaya - Divrik 
hattında tenzilat 

D. D. Yolları Umwn MüdÜrlü
ğünden: 

1. 3. 1938 tarihinden itibaren Çetin
kaya - Divrik kısmında yolculara u
mumi tarife üzerinden % 50 tenzilat 
yapılacaktır. (331) 765 

Vilôyetler 
Elektrik mühendisi 

aranıyor 

Antalya Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden : 

Antalya elektr.ik şirketi (225) lira-
ya kadar maaş vermek üzere bir elek
trik mühendisi aramaktadır. Yüksek 

Yulaf alınacak mühendis mektebince musaddak dip
Ankara Levazım Amirliği Satm !omaları olanlardan talih olanların 

Alma Komi&yonundan : şirkete müracaatları ilan ounur. 

1 - Harb okulu hayvanatı ihtiyacı 

için 170 ton yulafın kapalı zarfla ek· 
siltmesi 22.2.938 saat lS de Ankara le· 
vazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır • 

2 - Muhammen bedeli 8SOO lira ilk 
teminatı 637 lira 50 kuruftur. Şartna· 
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalar bulunan teklif mek
tublarımn saat 14 e kadar komisyona 
verilmeıi. 

(264) 1-608 

Galvanizli boru ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

(342) 742 

Gümrük 
karakolu 

muhafaza 
yaptlralacak 

Mardin Nafıa Dairesinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Mar

din İlinin Nusaybin kazasında yapı
lacak gümrük muhafaza karakolu in
şaatı. 

2 - Keşif bedeli 24854 lira 23 ku
ruştur. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavelename 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 

sesesi Satın Alma Komisyonu Reisli
ğinden: 

l - Müessesemiz kütüphanesine 
satın alınacak muhammen bedeli 
(3997) lira olan eski senelere aid tıb
bi mecmualar 19.2.938 cumartesi günü 
taat (11) de açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - İstekliler her gün müessese 
muhasip mutemedliğinden listesini a
labilirler. 

3 - İstekli ticaret odasına kayıdh 
olmakla beraber ayrıca % 7.5 teminat 
parasını hudud veznesine yatırılacak-
tır. 676 

Belediyeler 
Kablo ve elektrik 
lômbası · ahnacak 

Karaman Belediyesinden : 

3 X 10 milimetre murabba yüksek 
tevettürlü yer altı kablosu (560) met
re 500 lira. Sokak lfimbası armatörü 
komple 30 adet. 120 lira. Evvelce ek
siltmeye konulan : Gümrük resmi be
lediyeye aid olmak Mersin ve Hay
darpaşada teslim edilmek şartiyle yu
karıda ebadı ve keşif tutarı yazılı 

kablo ve lambalar 1. 2. 938 tarihinden 
10. 2. 938 perşembe gününe kadar on 
gün müddetle uzatıldığından istekli
lerin bu müddet zarfında Karaman 
Belediye dairesine tekliflerini bildir
meleri ilan olunur. 690/348) 769 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Satıhk ipek 
mensucat 

Küçük ilcin ıartları 
• Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa iı;in 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Ü~ defa iı;in 10 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı kilı;ük ilinlann her defaaı 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
ne5redilecek bir ilin iı;in 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki bo5lulı:lar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay. 
rıca 10 kuru& alınır. 

Kiralık: 

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

Tel: 1851 l-54ı 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad -
desinin arkasındaki Türe sokak 6 No. 
apartımanda 3 odalı daire ile bir daire
de bir oda 747 

Bayanlara - Aile yanında kalori -
ferli müstakil üst kat bir veya iki oda. 
Bakanlıklar Karakol yanı Olgunlar 
sokak Tan apartımanı kapıcıya sorula. 

760 

Kiralık - Alman Sefareti arkasında 
manzaralı üç odalı bir daire kiralıktır. 

Üç daire üç katlı olan bu apartıman u-
cuz satılıktır. Tel: 2487 777 

Dağınık: 

Daktilo Kursu - 43 üncü devre 1 şu· 
batta başlıyor. Kurs mezunlarına 2 ay
da diploma verilir. Tahsil aranmaksı· 
zın herkes alınır. Yeni hal arkası yeni 
hamam apartımanı kat 2 Tel: 3714 

1-469 

Talebe Kurlan - Yalnız; talebe için 
almanca, fransızca, İngilizce kurlar te19 
kil edilmiştir. Yeni hal arkasında Yeni
hamam apartunanı kat 2 Arar Liaan 
okulu Tel: 3714 723 

ra Selanik Cad. Cıngıllı Ap. No. 7 
ı-622 

Sablık Baihane - Şehre yakın ha· 
vadar 2 kat evi on dönümlük bahçe u· 
cuz fiatla satılacaktır. Meclis Matbaa
sında Mehmet Erçeviğe müracaat. 646 

Sablık Arsalar - Telgaz karşısın

da 550m/ 2, 550 kuruştan Lakavuz 
mevkiinde 7 SOOm/ Z 25 kuruştan sa· 
tilacaktır. Tel: 2181 l-54Z 

Sablık arsa - Y enişchir, Bomonti 
caddesi, )ikiz sokakda üç tarafı açık 
(518) metre murabbaı bir arsa satılık
tır. Tel. 1581 704 

Sablık ve kiralık arsa - İsmet Paşa 
Demirköprü yanında iki yüzü asfalt her 
türlü inşaata elverişli 3600 metre arsa 
toptan satılık ve kiralıktır. Emniyet 
Şirketi Bay İsmaile müracaat. Tele-
fon: 1833 739 

Satılık sinema alma makinesi - 16 
milimetrelik Zeiss İkon S 1 O, 1 :2, 7 sa
n ekranlı iki ilave objektifi üç filim ala
cak çantası beraber ehven fiyatla Atıt • 
türk bulvan Bolu apartımaru altında 
Foto Kemal 7 56 

Sablık ve kiralık ev - Y enişchirde 
Sıhhiye Vekaletinin arkasında 5 oda 
banyo, bütün konfor. Ulusta (ev) ru
muziyle mektupla müracaat. 77 5 

iş arayanlar: 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca· 

ya vakıf genç bir mürebbiye vazife an· 
yor, talihler Salti ve Franko'da M. Al· 
tay. Tel. 1855 1-618 

Diplomalı ve tecrübeli bir bayan 
franaızca ders veriyor. Ulus L. rumu • 
runa müracaat. 1-643 

Arar Lisan Okulu - Her meslek için 
her lisanda akşam saat ıo a kadar kur· 
lar açılmıştır. Yenihamam apartımanr 
kat 2 Tel: 3714 Posta kutu: 277 726 

Aranıyor 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l) Müteahhid nam hesabına ihalesi 

yapılacak olan 7 adet muhtelif tezgah 
ile 3 adet kazancı örsü açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Amasya garnizonu ıu tesisatı için i
ki parmak ve 20 atmosfere mütehammil 
3200 metre galvanizli boru kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuşsa da ve
rilen fiat pahalı görülmü~ olduğundan 
bir ay sarfında pazarlıkla satm alına
caktır. İlk eksiltmesi 10 fubat 938 per
şembe ıaat 14 de yapılacaktır. Şartna
mede değişiklik yoktur. Tutarı 6240 
lira ilk teminatı 460 liradır. İsteklile -
rin eksiltme gilnilnde teminat ve vesi
kalarile beraber Samsun tümen bina-

D) Keşif, tahlil ve silsilei fiyat 
cedvelleri. 

E) Proje. 
İsteyenler bu prtnameleri Mardin 

Nafıa daireıindc görebilirler. 

lstanbul Gümrükleri Ba§müdür
lüğüiıden : 

1294 sayılı artırma kağıdındaki ka
nuni safi siklcti 1365 kilo ağırlığın

da 125597 lira değerinde safi ipek 
mensucatlarm kapalı zarf usulü ile 
satış ilam akşam gazetesinin 28. ı. 938 
günlü nushasındadır. (554/283) 764 

Memur Kurlan - Yalnız: memurlar 
için her lisanda kurlar tetkil edilmittir. 
Yeni hal arkası Yenihamam apartıma
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

Eczacı aranıyor - Naziltide ecza· 
ne için diplomalı bir eczacı aranıyor. 

Taliplerin Telefon 2487 ye müracaat· 
ları. 773 

Kız nya erkek bir lobran aranı• 

yor - Ankara Yüksek Ziraat Enstitü
sü zirai ham maddeler enstitü• 
ıü için bir Iaborana ihtiyaç vardır. Ya· 
zı makinesiyle yazabilmesi arzu olunur. 
Tahsil en aşağı orta mektep olacak. Üc-

2) Tahmin edilen bedeli 6499 lira o
lup ilk teminat parası 487 lira 43 ku

ruıtur. 

3) İhalesi 2S • şubat • 938 cuma günü 
ıaat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M.M.V. satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

<~> 1-1m 

11ndaki komi&yona gelmeleri. 
(3S7) 

Fabrika lor 
İki ton Nikel 

,82 

4 - 31 ikincikinun 938 tarihinden 
itibaren pazarlık •uretiylc yaptırıla
cak olan bu iş 3 mart 938 peJ"fCmbe 
gününe kadar her hangi bir gilnde 
evsafı matlubeyi haiz talih zubur e
derse Mardin Nafıa dairesinde topla
nacak olan komisyonu mahsus kara
riyle ona verile<:ektir. 

Mahkemelerden 

i LAN 
Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mah 

kemeainden : 

Rüzgar ölçme aleti alınacak Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
IÜğü Sabn Alma Komisyonundan : 

5 - Bu ite talih olmak isteyenle
rin 1864 liralık teminat akçesini ver
mesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 3645 
ıayılı resmt gazete ile neşir ve ilin 
olunan müteahhidlik veeikasiyle ma
li vaziyeti hıakkında ticaret odasından 
alınan belgeyi işin ehli olduğuna da
ir ehliyet vesikasını göstermesi şart
tır. 

Ankaranın Çeşme mahallesinde ve
fat eden avukat Hacı Ahmed tereke
sine aid emvali menkulesi 10. 2. 938 
tarihine müaadif perıembe günü saat 
10 da bilmüzayede mahallinde satıla
cağından talihlerin yevmi mezkQrda 
Çeft11e mahallesinde Çeşme sokak 6 
numaralı hanede hazır bulunmaları 

ilan olunur. 771 

M M. Vekaleti Satın Alma Komiı-
yonundan: 

Açık eksiltmesinde istekli çıkmı~ 
y<m 20 : 30 tane rüzgar ölçme file~ı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıgı 
18.2.938 cuma günü saat 11 dş M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktr. İlk 
teminat 196 lira 50 kuruştur. Pazarlı
ğa girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
:i üncü maddelerinde yazılı belgeler
!e birlikte M. M. V. satın alma Ko. 
da pazarlık gün ve ıaatında bulunma-
Jan. (299) 677 

Tahta alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komi•· 

.,.onundan: 

1 - İhale bedeli vekUetçe yüksek 
görülen 10 metre mikabı dilme ile 20 
ınetre mikibı tahta 2490 ıayılı kanu
nun 43 üncü maddesine tevfikan tek· 
rar eksiltmeye konmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi ıo şubat ı938 
perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muayyen g~nA ve sa
atte komisyona müracaatları ılan olu· 
nur. (361) 786 

fayonluk ~elik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 150.000 metre mayonluk çelik 
§erid kapalı zarfla eksiltmeye kon-

llluştur. . 
2 - Tahmin edilen bedeli 21.000 h -

Tahmin edilen bedeli (3SOO) lira o
lan 2 ton nikel Ankarada Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü aatın alma 
komisyonunca 2S.3.938 cuma günü aa
at 14 de açık ekliltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
(262 lira (50) kuruı ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkQr gün ve ıaatte komiıyo-
na müracaatları. (303) 678 

Demiryollar1 
Asfalt yapt1rılacak 
D. D. Yollan Ummn Müdürlü

ğünden ı 
Ankara istasyonunda Devlet De-
. narı umumi idare binasının şe-

mıryo d .. 
h . besindeki parke kal mm uze-
ır cep ... 

1 
k 

rinin asfaltla kaplanması ışı ı. e ar a 
cephesinde asfalt kaplamalı hır ~ey
dan yapılması işi kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye konmuştur. . 

1 - Bu işlerin kefif l>edelı 12·600 

liradır. 
2 - istekliler bu işe aid şartname 

ve sair evrakı Devlet demiryollarının 
Ankara Haydarpaşa ve Sirkeci vez
nelerinden 63 kuruş mukabilinde ala-

bilir. . . 
3 - Eksiltme 21. 2. 938 tarıhınde 

6 - Bu iş için daha fazla malUmat 
almak isteyenlerin Mardin Nafıa da· 
iresine müracaatları ilan olunur. 

(347) 768 

Tamirat mü na kasası 
Ankara İnhisarlar 8a§1Diidürlü-

fünden : . 
1 - Keçeç tuzlasında Pançarlık ve 

Barak kulübelerinin tamirine aid 209 
liralık ve Burka binasının tamirine a
id 198 lira 55 kurufluk ve katırcı bo· 
ğazında iki eıki kulübeden birisinin 
yıkılarak enkaziyle diierinin tamiri· 
ne aid 167 lira 20 kuruşluk üç kıta 

ketif varakasında yazılı işlerin tamiri 
2 - Keçeç tuzlasında Karedeğin 

kıımında 6 no.lu anbarm önüne sun
durma yapılması 249 lira ıs kuruJluk 
keşif varakaıına göre. 

Aleni pazarlığa konulmuştur. 
3 - Pazarlık ve ihale 21.2.938 tari· 

hinde saat 15 de baş müdürlük bina· 
sında milteıekkil komisyonda icra e
dilecektir. 

Divanı Muhasebat 
Riyasetinden 

Bodrwn Gümrüğü aabık muhasibi 
Saim Hakkında: 

Bodrum gümrüğü muhasipliğinin 929 
yılı idare hesabının iadei muhakemesi 
neticesinde, o yılda muhasip vekili sı
fatile if görmü§ olan Saim hakkında 
s~dır olan 1046 sayılı ilam adı geçenin ; 
- ıkamet mahallinin malüm olmaması
na binaen· tebliğ edilememif olduğun 
dan hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 14ı inci maddesi hükmünce teb
liğ makamına kaim olmak üzere keyfi
yet illn olunur. 
İşbu ilin 7.2.ı938 tarihinden itibaren 

daire dahilindeki levhaya asılmıştır. 
(360) 785 

Divanı Muhasebat 
Riyasetinden 

Seyditehir sabık muhaıibi Necmet
tin hakkında: 

ra olup ilk teminat parası ı 575 tira

dı~ . 
3 - İhalesi 28 mart 938 pazartesı 

günü saat 15 dedir. 

pazartesi günü saat ıs de Ankaracla 
Devlet Demiryolları yol daireıinde 
toplanacak merkez birinci komisyon-

4 - Pazarlığa iştirak edecek talih
lerin bir nu. yazılı tamiratın keşif va
rakalarına göre muhammen bedelinin 
mecmu tutarının % 7 .5 olan 43 lira 50 
kuruş ve kezalik iki nu. da yazılı in
şaatin keşif varakasına göre % 7.S o
lan 18 lira 7S kuruşu inhisarlar vezne· 
sine yatıracaklardır. 

5 - Keşif varakalarını ve şartname
lerini görmek istiyenlerin şimdiden 

tuz fen ı;ubesine müracaatları iUin o-

Se_Ydişehir malmüdürlüğünün 931 
yılı ıdare hesabının iadei muhakemesi 
neticesinde, muhasip sıfatile it görmüş 
olan Necmeddin hakkında sadır olan 
873 saylı ilam mumaileyhin ikamet ma
hallinin malUm olmamasına binaen 
kendisine tebliğ edilememiş olduğun
dan hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 141 inci maddesi hükmünce teb
liğ makamına kaim olmak üzere keyfi
yet ilan olunur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü ma~dele~in
de istenilen belgeleriyle birhkte ı~a
le gününden en geç bir saat evvelıne 
ka~ ... n"nat ve teklif mektublarını 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (337) 766 

ca yapılacaktır. . . 
4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın is· 

teklilcrin teklif mektublariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve ~esaikı 
ayni gün saat ı4 de kadar komısyona 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 aayılı kaııwı ahJrjmına uy· 

lunur. (309) 681 

Tibbl mecmualar 
ah nacak İşbu ilan 7.2.ı938 tarihinden itibaren 

daire dahilindeki levhaya aaılmıştır. 
(359) 784 

724 

Üniversiteliler kunı - Üniversiteli· 
ler için her lisanda kurlar açılmıştır. 

Yeni hal arkası Yenihamam apartıma
nı kat 2 Arar Liaan okulu. Tel 3714 

725 
ret 60 lira. 787 

Sahlık: 
...ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -CESSUR KAPTAN : ---Heybeliadada - Çamlık içinde S ---. --Fredie Bartholomew --kargir, modern konforlu plija nazır : 

bir kö§k aatılıktır. Müracaat : Anka- ., •....................................• ,. 

ANKARA PALAS'ın 
Salı ve cuma konserleri 

"Pavillon" da Salı 8 Şubat 1938 17.30 da 
Mr. Otto Geibıer'in ldareıinde 

Program 

1 -Verdi 
2 - Wieniawski 
3 - a) Puccini 

b) Verdi 
f-Dworak 

Birinci Kıımı 
Vorıpiel zu Traviata 
Kuyawiak 
T oaca ) Gesang 
Rigoletto ) Leo Pardo 
Humol'ellke 
(Celi o Solo: H. Klika) 

5 - Delibeı 
ikinci Kısım 

Coppelia 
Ballet • Suite 
a) Entre • acte 
b) Melodie Slave Variee 
c) Leı Automatea a Muıique 
d) Valse deı Heures 
e) Danıe de Fcte 
f) Czardu 

770 

Türk Hava Kurumu 
BOYüK PİYANGOSU 

Dördüncü keıide 11 Şubat 938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 
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Başağrısı, dişağrısı 
NEVRALJi 

Bütün istırabları teskin eder 

R 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

Iı başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

İsim ve markaya dikkat. Ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 762 

/ SehzCldebaşı şekercisi 

Os Nuri 
Bankalar caddesinde Ankaranın biricik en eski şekercisi BAY

RAM MüNASEBETlLE hediyelik taze şeker ve envaı şekerlemele
rini sayın müşterilerinin emrine hazırladığını tenzilitla satışın de· 
vam toptan ve perakende sipariş kabul ettiğini sayın müşterilerine 
ilan eder. Ti. 3277 722 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Batyazarı: A. Ihsan Tokgö:ı: 

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

Neostcel"in 
Hayatta en büyük kazanç has

talığa yakalanmamaktır . A!lız 
ve boğaz yolile giren bütün bu
laşıcı hastalıklar NEOSTERİN 
kullanmakla önlenebilir. 
Her eczaneden reçetesiz alınır. 

1-483 

Yeni ehir Palas 
Otel, lokanta, gazino 

AtatÜJ'k bulvarı Orduevi 
kar§ısmda yeniden ve mül<em
melen tanzim edilerek açılmıt
tır. 748 
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RA ALA 
Gala Serilerinden: 

9-10-11-12 -Şubat 

VEN EDİK 
GECESİ 

"Nuits de Venise,, 
• 

YENi 
Programlarla 

Masalannızı tutunuz 75!. 

Hediyelik eşyanızı 

= --

ULUS 
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ŞEHİR TİYATROSU 

Halkevinde 
Bayram münasebetiyle Halk ve talebe matine ve suva

releri 12 şubat cumartesi günü gündüz 15 de ve gece 21 de 

v 
Piyes 3 Perde 

Yazan: H. Kismakers Çeviren: A. Süha Delilbaşı 
13 şubat pazar günü gündüz 15 de ve gece 21 de 

= = = = = -----= = = = -------= = ----
= 

ASK y M AZ ~ = 
Komedi 4 Perde = ---

Yazan: = Dilimize Çeviren: _ 
Dölle ve Kayavem lsmail Müııtak Mayakon : 

= 14 şubat pazartesi günü gündüz 15 de ve gece 21 de = 
AFACAN ---------= Komedi 4 Perde 

Yazanlar: Çeviren = Piyer Veber ve Hanri dö Gos Mahmut Yesari : = 
Localar 200, Koltuklar 50, Balkon 25 776 --

'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı-

Zdyiler 

Zayi plôkô 
Ankara belediyesinden aldığım 1135 

No. lu otomobil plakasını kaybettim. 
Yenisini alaeağmıdan eskisinin kıy· 
meti yoktur. 

Bakım garajı sahibi Ahmed 

Zayi ıahadetname - Ankara Birin
ci erkek orta okulundan 935 senesinde 
almış olduğum şehadetnameyi kaybet
tim. Yenisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Ali Vasfi oğlu Muhittin 

774 

Ankara ikinci noterliğine 
Selim Ak adlı lehine bugüne kadar 

vermiş olduğum vekillet ve salahiyet
lerden mumaileyhi azlediyorum. İşbu 
azil keyfiyeti hakkında tanzim etmiş 
olduğum altı nusha ihtarnamenin bir 
nushasının veka.Ietimden azlettiğim 

Erzurumda mukim Selim Ak adlıya . 

tebliğini ve bir nushasının berayı ne
şir ve ilan Erzurum gazetesine ve ls
tanbulda Akşam ve Ankarada Ulus 
gazetelerine gönderilerek beşinci nus
hasının dairenizde hıfzını ve altıncı 

nushasının dahi tarafrma iadesini rica 
ederim. 

,_, ______________ iii Ankarada Yenişehirde Atatürk 

S • L bulvarında Yenişehir palas ote-• ı !inde misafir mühendis lamail 
Hakkıı: Set"tel. 772 

,,, ,, 
SiY.ATiK VE BUTUM 

SIDDETLt .AGAl .. AAI 
rE•Ktl# ,,.tsA~E EOER. 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Dairede saklı aslına mutabık olan 
bu nüsha talep üzerine ilan edilmek 
üzere Ulus gazetesine tebliğ olunur. 

.::!11111111111111111111111111111111111111!:, - -- -E Dr. ~evket Hüsnü Taray E 
Cebeci haatanesi = = - -- Kulak, Boğaz ve Burun -

E hastalıkları mütehassısı --: Viyana ve Frankfurt üniverıite • 
!eri kliniklerinden mezun : --: Her gün saat 14 den sonra 

= hastalarını kabul eder --- = : Adliye Sarayı köşesinde sarraf : 
: Hakkı apartımanı No. 5 = 
: Muayenehane: Ti. 3912 Ev 1279 ~ = 1-79 
"111111111111111111111111111111111111111,.. 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

8 - 2 - 1938 

Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyiil.: mükafatla 
zafer nişanını, diplom donör ve ahın madalyayı kazanan 

ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 

Türlii, Bezelye, Badem, Çavdar Özü Unlarını 
Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alman, vitamini ve kalorisi kuv
vei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam iifiyet temin eder. Neşvünü· 
malarına yardrm eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta
lıksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 1 - 28 

ŞEKERCİ 

H A ~ r u'ödr1c 1 R 
Mamulatı Haliı ve Nefistir --

Ali Muhiddin ---=-=----·>-
Teminatı da HA C 1 B E KİR Finnaaıdı,.. 

Ankara ıubeıi Bankalal' caddesi 55 778 

'BUGÜN· KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURUŞ 

- - -

YARIN·KURACAG iN iZ ·EVİN· TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesinc mani olur. Komojen saçların 

köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabil 
renklerini bozmaz, litif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

Son derece hissi ve alakabahş bir mev
zua malik ve hakiki bir şaheser 

.1111111. 

= = 
Bakir ormanlarda: geçen büyük aşk 

ve macera filmi 

LINIMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 1-30 

bizden alın! 

-

MÜCRİM 

Hukuk müntesiplerinin görmesi 13zım 
gelen bir film 

L Baş rollerde: 
"' Pierre Blanchard - M. Ozeray - Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45. Gece 21 de 

= = ---= 
= 

= = = -
., 11111 ;:' 

CENNET PERİSİ 
Türkçe sözlü 

Baş rollerde: Dolores Del Rio -

J oel Mac Crea 

Seanslar: 2,30 . - 4,30 • 6,30 Gece 21 de 

Halk Matinesi 12.15 de 
iKi MESUD KALB 

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

Şekerlerinizi Anafartalar caddesi şekerci Ali Uzundan alınız 665 

• 


