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Ulus Basnnevi 
Çankırı c~: Ankara 

Telgraf: Ulus • Ankara -TELEFON 
Balimuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı İlileri 1062 • 1063 
İdare müdürlilğü 1061 
Atölye 1064 

Bir kaç güne kadar 

BüyükPetro 
Aleksi Tolstoyun eseri 

Bokreşte esrarengiz bir hadise ! 
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Sovyetlerin Bükreş maslôhatgüzan kayboldu ! 
Türk hava 
yollarında 

Bir İngiliz • • 
gazetesının verdiği haber: 

Uçurtmanın kaşi:n.~.enilen ~arant'lı 
:Arkitas'ı tayyarecılıgın ceddı sayan
lar vardır. Fakat buharh bir motörle 
hareket eden ilk tayyarenin tecrübesi, 
biliriz ki, ancak 1897 de Kleman Ader 
tarafından yapılın Ş ve bug~kü t~y
yareciliğe ise ihtiraklı hafıf ~otor· 
}erle techiz edilmiş tayyareler ımkan 
vermiştir: Wright kardeşlerin bö~l~ 
bir tayyare ile ilk uçuşlarını.n ~arıh~ 
17 ilkkanun l9.03 dir, katedebıldıklerı 
mesafe ise 250 metredir. Altı sene son
ra Bleriot Manş denizini, 1927 de 
Lindberg Amerika • Avrupa arasını 

Müskül $artlar icinde olan 
ltalya, Almanyadan ayrllıp 

t . Bu'"tün bunlardan şu anlaşılır geç ı. . . 
lngiltereye yanaşmak isliyor ! 

ki umumi sahada dev adnnlarıyle ıler-

• 
Ieyen tayyareciliğin hayatr, topu .~o
pu otuz beş yıllıktır. Fakat bu mud
det zarfında havacılığın, tıpkı tayya
renin mesafede yaptığını yani bir dev 
aüratinden daha büyük olan bir tay
yare süratiyle inkişaf ettiği göz ö
nünde bulundurmak lazımdır. 

Mussolini şimdi ispanyadaki 40 bi'1 
Tayyare bugün hem ~~mlek~t ~ü

dafaasında hem bir tecavuz vazıyetın
de, ve nih;yet yolcu ve eşya naklinde 
en mühim bir vasrta olmuştur: .. 

gönüllüyü geri çekmek taraftan ! 
Tayyarenin harbta oynadıg~ ro.lu, 

hem tecavüz, hem müdafaa vazıyetın
de olmak üzere Çin • japon anlaşmaz
Iığmda ve !spany~. iç .. harbı?da gay.:t 

ık bir surette gorduk. Bırçok mu
~~faasız §ehirler, sivil halk, tayyar.:
Jer vasıtasiyle bombalanmış, en bu
yük medeniyet eseri olan tayyare, 
ııe yazık ki medeniyetlerin korunma
tunda olduğu kadar, bunların tahribin
de de rol oynamı,tır. Bundan dolayı
dır ki, biz yulidumuzu korumak i
çin hava müdafaasında her türlü teh
likelere karşı daima en ileri tedbir
leri almaktayız. 

Tayyareyi bir harb ve müdafaa 
vasıtası olarak göz önüne aldıktan 

'8Qnra onun üçüncü vasfını, yolcu ve 
Cfya naklinde yaptığı büy.i.ik hizmet
leri tetkik edelim: 

Şehirden şehre, memleketten mem
lekete, hatta kıtadan kıtaya yapılan 
h kı . atr zaman mefhumunu ava na ıy , . . 
~d t . h'l~le ug"ratarak, medenıyctın 
ileaınıa ..... · 1 
•1 1 . d başlıca rolu uzerıne a -
ı er emesın e ! . 

• M lı: birkar. saatte svıçre-
mıştır. ese " ~ .., b. h 
d V ' a giderek agır ır as-

Londra, 8 (A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesinin diplomatik muharriri ya
zıyor: 

Bu hafta sonundan önce, içinde 
B. Musolini'nin en belli başlı rolü oy
nryacağı dramatik hadiseler beklene
bilir. Alman • İtalyan tesanüdünün 
ve dostluğunun kuvvetinden şüphe 
eder gibi olan Musolini, sanıldığına 

göre İspanyadan kırk bine yakın as
kerlerini geri sekmeğe ve müteakiben 
İngiltere ile yeniden iyi münasebet
ler kunnağa hazırdır. B. Musolini At
manyadaki son hidiseleri pek yakın
da Avusturyada bir nazi teşebbüsü
nün takib etmesinden korkmaktadır. 
Böyle bir ihtimalin önüne geçebil
mek için, kendisine kapı komşu ola
rak kuvvetli ve büyük bir ccrmen 
devletini görmeği hiç de arzu etıni
yen İtalya, Brenner geçitlerinde bu
lundurmak üzere kafi kuvvetler elde 
tutmak ihtiyacındadır. Diğer taraftan 
İspanya hadiselerinin bahsinde hayal 
inkisarına uğrayan B . Musolini, 
Frankoya tesirli bir surette yardım 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Edenle gönüllüler meıeleıini 
konuşan ltalyanın Londra 

büyük elciıi B. Grandi 

en arşova y i bir ame
taya muvaffakıyetle cerrah . 

1
. . 

1. d"' n profesör mısa ını 
ıye yapıp one .. ..,. bor 

bugünkü posta tayyarecılıgıne ç-
Iu değil miyiz? 

Çinin şimalinde 
Bütün bu mülahazalardan sonr.a 

• • . . d k. hava naklı-
Jımdı memleketımız e 1 • b k 

" . t' bır a a-yatının umumı vazıye ıne 

Irm: 'b" 
d " gı 1 Karada ve denizde ol ugu . 

• 1 c.mag" ı bılen 
havada da gayesıne u.~~.-- . 
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Türkiye Cumhuriyet Hukumetı 
. H YoJJarr yılının hazıran ayında ava d 

'Devlet işletme l daresi namı altın. a 
Millt Müdafaa Vekaletine bağlı bı~ 

k .. l ı hazıidare kurmuş ve bu teşek u 
1 kanunla ran 1935 yılında, 2744 sayı ı 

Nafıa Vekaletine bağlanmıştır. 
Vekaletten aldığı direktifler da

hilinde faaliyete geçen ve .as~ı?1ızın 
olduğu kadar cumhuriyetımızın d: 

· ·· esesı en genç ve en modern hır muess . 
olan Hava Yolları Devlet İşletme ıda
resi ilk iş olarak bir taraftan yer te
sisatının acil ihtiyaçlarım karşıla~a
ğa çalışırken diğer taraftan da. dun· 

. 1 tayyarelerı hak· 
yanın en emın yo cu . 
kında tetkiklere girişmiştır. 

Avrupada ve Amerikada y~lcu tay-
. . 1 tanınmış fırmalarm 

yare ınşasıy e · d"l 
vermi oldukları teklifler tetkık e ı -

. ş İ . nin en maruf tayyare 
mış ~e ngılte~~ villand" tayya
fabrıkası olan De Ha esi satm 
re şirketinden 3 yolc.u t~y~ar 
al karar verılmıştır. 
mmasına ! ·ı Avus-

Bu tayyareler, ngı .tere -~ 

Japonlar yeniden büyük 
bir taarruza geçtiler · 

şangh,ay, 8 (A.A.) - Üç aylık bi: 
tevakkuftan sonra şimali Çinde yenı 
japon taarruzu mühim kuvvetlerle 
bugün tekrar başlamıştır. . 

Hopei'den bildirildiğine göre 1a-
kıtaları şiddetli muharebeler ve

pon k Pekin _ Hankov demiryolu ve 
rere ktaki büyük yol boyunca iler 
daha şar . "dd r b' 
Iemtkedir. Çin kuvvetlen. şı et ı ır 
mukavemet göstermekte~ır. . . 

a onlar Şangtoş'a yırmı beş kı-
J P bda bulunan Nonlayı lometre cenu . . . 

"kl "ni ve çınlılerın harb sa-
zaptettı ~rı d r ölü bıraktıklarını 
hasında bın ka a 
bildiriyorlar. . b" · d . ftan çın mena ıın en 

Dığherbtalra e göre Çin akıncıları 
gelen a er er 

h 40 kilometre cenubu şar-
Şang ayın 

1 
Sugnkingi oradaki 

kisinde bu unan k ı 
. na baskın verere e e japon garnızonu 

• · 1 dir geçırmış er . . b .. n Hankov 
Japon tayyarelerı ugu 

111111111111111111111111111111111111111111 .. 
B. T. R. Aras . . 

lstanbulda 
İstanbul, 8 (A.A.) - Hariciye Ve

kili Dr. Aras bu sabah ekspresle Av
rupadan şehrimize gelmiştir. 

İstanbul valisi, reisicumhurun baş 
yaveri, emniyet direktörü ve daha bir 
çok zevat Hariciye Vekilini istasyon
da karşılamışlardır. 

Doktor Aras Perapalas oteline in -
miştir. 

B. Şükrü Kayanın 

tetkikleri 
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Başbakan 
Harb akademisinde 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Başba

kan B. Celal Bayar bu gün saat 15 t"e 

harb akademisine gitmiş ve akşam sa
at 19 kadar akademide kalarak sınıf
ları gezmiş ve harb akademisi kuman
danı general Ali Fuaddan akademinin 
faaliyetleri hakkında izahat almıştır. -. --------~ 

4 iinc.iide : 

" Termal sözü il 

üzerinde bir 

araştırma 

Yazan: Mehmed Ali AÖAKA Y 
Gazianteb Saylavı 

Bükreşten bir görünüş: Gar civan 

Şoför masl6hatgüzar1 
eve getirdiğini söyliyor 

Hizmetçiler inkar ediyorlar ! 

Binanın duvarlar1nda kan lekeleri var ! 
Bükref, 8 (A.A.) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
Sovyet İfgüderi Theodore Butenko esrarengiz ıerait dahilinde 

kaybolmuftur. Sovyet sef arethanai İfgüderin kaçırıldığını zan· 
netmektedir. 

Hükümet, maslahatgüzann esrarlı bir şekilde kaybolması üzerine tah· 
kikata başlamış ve bu hususta bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğe göre, 
Butenkoyu evine götürdüğünü söyliyen şoför ile evdeki hizmetçilerin 
ifadesi biribirini tutmamaktadır. 

Şoför maslahatgüzarı evine götürüp bıraktığını iddia ettiği halde onu 
evde bekliyen hizmetçiler katiyen gelmediğini söylemek!~irler. . .... 

Ertesi sabah şoför mutad üzere maslahatgüzan almak ıçın e~e .~e)~~~
ni ve bu sırada merdivenlerde öteye beriye sıçramış kan Jekelerı gordugu• 
nü ifade eylemiştir. 

O sabah merdivenleri yıkamış olan hizmetçi ise böyle bir şey görmedi· 
ğini ileri sürmüştür. 

Evin şurasında burasında görülen bazı kan lekeleri tahlil edilmiş ise do 
bunların insan kanı olmadığı tesbit olunmuştur. 

Bu işin tahkikine. bir defa daha Guepeounun uğrayarak esrarlı bir şe
kilde ortadan kaybolan bir rus mültecisinin kaybolma hadisesini tahkik: 
etmiş olan hakim memur edilmiştir. 

Sovyet elçiliği ve konsoloshanesi şimdilik kapalı kalacaktır. 

Fıkra 

Dalgaların dili 
Radyoyu çevirirken, alışılmadık bir 

yerden türkçe şarkı sesi geldi. Anka· 
ra ve lstanbul uzun dalgalardadır. 
Kısalarda Bakü var, Kırım var, fakat 
onlarr şivelerinden kolayca anlıyabi· 

liriz. Bu ses .. Biraz daha kulak ver· 
dim: Münir Nureddin'in plaklarından 
biri idi. 

Biraz bekledikten soııra, ermeni 
ağzı ile istasyonun İtalyan oldugunu 
öğrendik. Evvela bir iki p!D.k üzerin -
de türkü ve gazel, arkasından Çin'e, 
Berlin'e, Bükre§'e, Madrid'e dair ha· 
berler ! 

Bu haberleri işitirken, dünya hadi· 
selerinin tek bir zaviyeden izah edil· 
mek usulünün ne kadar ı:;lalı edilmiş 
olduğuna .şaşmamak mümkün değildi. 
Bizim lıoparlör, bir mıiddet, sıkı bir 
la.şist disiplini altmda keke/emeksi
zin i~ledi. 

Faşist kelimesini biz kullanıyoruz: 
Yoksa ermeni speaker böyle acemi· 
ce telkinde bulunmuyor: O yalnız ha· 
vadis veriyor. Hepsinin tarihi var, 
mahreci var, musbet vakası var. Fa
kat siz hepsini duyduktan sonra Çin'i, 
lspanya'yı, Almanya'yı, Romanya'yı 
başka türlü görmeğc başlryorsunuz. 

! iltere • Afrıka suart ya
turalya; ng .k. .. beygir ta-
rışlarını kazanmış ı .~c{uz Six" mo
katinde, ikişer tane b' ıp~i'ot bir tcl
t •• .. 'le mücehhez, ır pı ' 

ve İşang üzerine bir akın yapmışlar-

dır. .. · f ·1at alınama
Bu hususta henuz ta sı İstanbul, 8 (Telefonla) - C. H. P. 

umumi merkezi bu gün !ç İşler Baka
nı ve C. H. P. genel sekreteri B. Şük
rü Kaya'nın başkanlığında mutad 
toplantısını halk partisinin vilayet mer
kezinde yaptı. İç İşler Bakanı B. 
Şükrü Kaya bu gün emniyet müdür· 
lüğilnün Sanasaryan hanındaki bir a -

raya toplanan şubelerini gezmiş, gör
düğü intizamdan dolayı emniyet mü -

dürü B. Salih Kılıcı tebrik etmiştir. 

Bir ıovyet balonu uçuş halinde 
Doğrusunu isterseniz, biz artık a

laturka meraklrsı değiliz. Olsak da 
bizim radyolanmız Miinir Nureddini 
bizzat dinletebilir. Bundan başka da 
havadislerin her kaynaktan gelen bü • 
tün çeşidlerini veriyoruz. Faşist 
türkçe ile havadis din/emeğe ihtiyacı· 
mız olduğuna nasıl hükmedildiğini 

pek de kavrıyamadık. 

?ru. ı 5 1 u ile bagajlarını taşı-
ıızcı ve yo c . Ta yarenin 
Yacak kabiliyette idıler. y 

· yerle teması-
& yir esnasında daıma . . 
e . k d"yle de alıcı verıcı ve 

nı temın ma sa 1 
• • le techiz 

telefonlu telsiz makı~.al.~l~üş oldu
edilmeleri muvafık goru. .

1 
. _ 

İ ilterenın ı erı ge 
ğundan, gene, ng b' · olan 
len telsiz fabrikalarından d )ırı 

(Sonu 8. inci sayla a * • 

mıştır. 

Japonlar Hamoy'u §i~deıle 
bombardıman ettıler 

· T seyyahları, Buraya gelen ıngı ız 
Hamoy'nun perşembe günü japon tay-

•. ·· · on harb ge-yareleri ve cuma gunu 3ap . 
mileri tarafından bombardımanı netı
cesınde kırk çinlinin telef olmuş ve 
birçok çinlinin de yaralanmış oldu-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Sovyetlerin V. 6 balonu 
düşüp parçalandı 

13 ölü, üç hafif yaralı var 
fFACIAYA DAiR TAFSiLAT 3 ONCO SAYFADADIRl 

ltalyan radyolarmrn musıki kon· 
serleri, operaları, şarkı ~sleri bizim 
daha hoşumuza gidiyor. - Fatay 
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Kimi okuyorsunuz? 
Dost seçmek ... Cemiyet hayatı için her ferdin yapmağa mecbur olduğu 

bu intihab, ömrümüz boyunca bize müessir olacak ehemiyetli bir iştir. 
İyi dost seçemiyenlerin uğradıkları sıkıntılar, hatta bahıtsızlık ve 
felaketler hepimizin bildiğimiz şeylerdir. '"Bir kimsenin nasıl adam oldu
ğunu öğrenmek istiyorsanız bana arkadaşlarının kim olduğunu söyle
yin., diyen hakim ne doğru bir teşhis usulü koymuştur. Koyun, hazme
dilmiş kuzu olduğu gibi insan da temessül edilıni§ dostlardır. 

Yazı ve kitab, iyi bilmelidir ki dostların en vefalısı, en faydalısı, hele 
en kullanışlısıdır. Nereye isterseniz gelir, ne zaman konuşmak arzu e
derseniz size hemen peki der ve söze başlar; istediğiniz kadar söyler, ıus 
dediğiniz zaman susar. Kitab gibi yar olmaz, okumaktan daha verimli 
iş bulunmaz. 

Düşüncelerinden, konuşmalarından haz aldığımız dostlarımız oluyor 
da neden yazılarından zevk duyduğumuz muharrirler olmasın} Kendisi
ni görmek, kendisile görüşmek bizim için imkansız, nice nice fikir ve his 
adamlarına siyah çizgilere bürünmüş birer zeka ışığı halinde kavuşmak, 
bizim için ne büyük ve ne kolay bir saadettir. Düşününüz ki bu adamlar, 
asırlar önce sönmüş yıldızlar gibi hala bize ruhlannm ziyalarını gön
dermektedirler. Bu ışık bolluğu içersinde neye karanlıkta kalalım } •.• 

Muharrir, gıyabi bir dosttur. Bu dostun iyisini seçmeli değilmiyiz} 
"Bir kimsenin nasıl adam olduğunu öğrenmek istiyorsanız onun oku
duğu kitablara bakınız., sözünü, yukarda söylediğimiz hikmetin başka 
bir şekilde ifadesidir. Ya hiç okumayanlar}! ... diyeceksiniz. Onlar, dostu 
ve arkadaşı bulunmıyanlar gibi cemiyet kaçkını bir takım betbahtlardır. 
Bu zavallılara acıyınız. Ben burada okuyanlardan bahsediyorum ve on
lara soruyorum : 

Kimi okuyorsunuz~ 
Alacağım cevaba göre nasıl adam olduklarını söylemek İçin .... 

İhracat 
maddeleri 

Piyasa çok sağlamlaştı 
satışlar yükseldi 

En mühim ihracat maddelerimizden 
olan incir, zeytinyağı, tütün ve pa· 
muk ihracatanız memnuniyet verici 
bir şekilde devam etmektedir. İncir 
piyasamız, Avrupa piyasalarının mem 
leketimize yaptıkları natürel ve hur
da incir talcblcriyle sovyetlerin 920 
tonluk mübayaaları dolayısilc sağ

lamlaşmış, fiatlar da geçen aya naza· 
ran 1 - 1.75 kuruşluk bir fazlalı:k ol
muştur. Bu güne kadar yapılan ihra
cat ve dahilt aatı9ların yckftnu 30 mil
yon kilo kadar tutmaktadır. Memleket 
içinde kalan stok ekserisi hurda ol
mak üzere pek az miktardadır. Piya
sada istekli vaziyeti devam etmekte -
dir. Zeytinyağ piyasamız sağlam ve 
fiatlar yükselmekte devam etmekte
dir. Yeni mahsul piyasaya çıkmağa 
başlamıştır. 

Ege ve Karadeniz tütün istihsal 
mıntakalarında piyasa sağlam bir va
ziyet arzctmektedir. 

Ege mıntakasındaki tütün satışları 
35.000.000 kiloya baliğ olmuştur. 

Hasan -Ali YOCEL 

İstanbul gümrüğünde 
• yem tedbirler 

latanbul, 8 (Telefonla) - Sirkeci
deki liman ant,.,polarının Eminönü 
tarafında bulunan kapısı kapatılacak
tır. Antrepolardan çıkarılacak eşya 
yolcu salonunun Sarayburnu cihetin • 
deki kapıamdan aevkedileccktir. Ha -
!içte yaptırılacak muhtelif liman in
şaatı için liman işletme ida,.,sile bele
diye temaslarına başlamak üzeredir. 
İstanbul gümrllk baş müdürlüğü ıer· 
visleri arasında muhaberatı kolaylaş -
tırmak için radyo tertibatı yapılacak
tır. 

İsviçre ile ticaret müzakereleri 
Hükümetimizle İsviçre arasında 

yapılacak yeni ticaret ve klcring an • 
!aşmaları etrafında müzakerelere mü
aaid bir hava içerWinde tehrlmizde 
devam olunmaktadır. v 

Süleymaniye ve Selimiye cami
leri esaslı bir ~ekilde tamir 

edilecek 
Vakıflar genci direktörlüğü tarihi 

ve kıymetli eserlerimizden olan Sil· 
leymaniye ve Selimiyc camilerini e
saslı bir tekilde tamir ettirmeğe karar 
vermiştir. İstanbul belediyesi imar 
müdürü mühendis B. Ziya ve vakıflar 
genel direktörlüğü inşaat direktörü 
B. Nihad her iki camide tedkiklcr 
yapmışlar ve hazırladıkları raporu !ç 
Bakanlık ve vakıflar genci direktör· 
lüğünc göndermişlerdir. Raporlar ted 
kik edilmektedir. 

ULUS 9. z. 1938 

Mahkemelerde .r Milli dokuma endüstrimizde 

Sandıktaki 
çanta ve 

eldivenler! 

1 
6 ıehrimizdeki 

elektrik lesisalt 
safin ahnıyor 

Merinos fabrikası 
ve tiftik istihsalimiz 

Dış bakanlık memurlarından B. S. S. 
yi sivil bir zabıta memuru işinin baŞıi n

da ziyaret ediyor ve kendisine hiç bek
lemediği bir zamanda şu sualleri soru
yor: 
"- Sizin Goblen elişi işlemeli bir 

cüzdanınız var mı~ 
0 -Evetvar ... 

Slimer Bank Bursada kurulmuş olan 
Merinos fabrikası, tiftik ipliği imala
tını da ehemiyetle göz önünde bulun
durmuş ve fabrikada sırf tiftik işliyc
cek hususi makinelerle bir kısım ayır
mıştır. 

Memleketimizde yüksek numarada 
saf tiftik ipliği yapılması, Merinos 
fabrikasiyle birlikte başlamıttır. Bu 
fabrikamız, diğer imalatından başka 
senede 50.000 kilo tiftik ipliği imal e
decektir. Tiftiğe mühim br mahreç o-

"- Peki, ya sarı güderi bir çift el
diveniniz? 

"-O davar .. 

Edirne, TekirdaK, Balıke· 
sir, Bur•a, Gazianteb ve M er· 
sin şehirlerinin elektrik tesi
satını hükümetimize devret
mek için şirket Nafıa Ba
kanlıKına teklifte bulunmuş
tu. Teker teker müzakere e· 
dilerek alınacak olan bu te· 
sislerdım. evvela Bursanın e
lektrik tesisatı mütehassıs 
bir komisyon tarafından tel· 
kik ettirilerek firketle müza
kereye girişilmiş fakat mü· 
zakere yarım kalm~tı. Ha
ber aldıKımıza göre müza
kerelere yakında baıılanacak 
bu altı şehrimizin tesisatı 
satın alındıktan sonra tevai 
edilerek bu fehirlerimizin 
ihtiyaçları tamamen karşı
lanacaktır. 

• lan kadife endüstrisi memleketimizde 

1 
henüz kurulmuş olmadığı için, fahri· "- Acaba bu eldivenin sağ tekinin 

düğmesi kopuk mudur? 
"- Sanırım. Fakat bunları niçin so

ruyorsunuz? 
"- Bir dakika müsaade ediniz: el

diveninizle cüzdanınız nerede duru
yor? 

j 

ka, kendi tiftik imalitını istandardize 
edilmiş tipler halinde değil, piyasanın 
bugünkü ihtiyacı olan muhtelif çcşid
lerc göre tanzim edecektir. Fabrika, 

"- Sandığımın içinde. 
"- Çok güzel.. Acaba bunlar olma

sın, biraz dikkatli bakınız ... ,, 
Ve memur, cebinden çıkardığı bir 

çift eldivenle, işlemeli bir para çanta
sını masanın üzerine koyuyor. B.S.S. 
ye göre bu şaşılacak bir şeydir: çünkü 
emniyet memurunun cebinden çıkan 
eldiven ve para çantasının, sandığında 
olduğunu çok iyi hatırlamaktadır. 

• • • 
Az bir zaman sonra meselenin hakiki 

mahiyeti anlaşılmıştır. B.S.S. evkaf a
partımanında dördüncü dairede otur
maktadır. Bu daire, oda oda kiraya ve
rilmektedir. Kiracılar arasında bir de 
hukuk talebesi vardır. Bir gün bu gen
cin el çantası, içindeki notla beraber 
kayboluyor ve kendisi zabıtaya müra
caat ediyor. Polis tahkikatı başhyor. 
Dairenin temizliğine bakan Halide i
simli bir kadındır. Ondan şüpheleni
yor ve evinde araştırmalar yapılıyor. 

Evde, bir erkek eldiveni ile bir gob
len elişi işlemeli bir cüzdan bulunuyor. 
Zabıta, cuzdanın üzerindeki S.S. rum
zunun ,evvela dairenin içinde oturan
ları tesbit ederek "kime aid olduğunu 
buluyor. Cüzdan ve eldivenin sahibi, 
meydana çıkınca bunların çalınmış ol
duğu anlaşılıyor. 

Hizmetçi kadın, cüzdan ve eldiven
le odada bulunan diğer eşyanın kendi
sine aid olduğunu söylüyor. "- Cüz
danı Çangırıdan aldım, eldiveni de İ&
tanbuldan getirttim 1 .. eliyor. TahkiUt 

biraz derinleştirilince kadının, notları 
ortadan yok ettiği ve çantayı aldığı 

tcsbit ediliyor. 
Odadan, cüzdan ve eldivenden baş

ka bir sürü eşya da bulunmuştur. Me
sela 37 den 41 numaraya kadar sayısı 
50 yi bulan yaka, 37 adet çay bardağı 
ve saire gibi.. 

* * • 
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İstanbul belediyesine 

borcu olanlar 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Belediye 

resimlerinden dolayı belediyeye borç
lu olanlardan bu borçların tahsili em
val kanununa göre tahsil edilmesi için 
belediye reisliği bu gün şehir meclisi
ne bir teklif verdi. Bu teklif encü· 
menlere havale edildi. Meclis bu gün
kü toplantısında yeni belediye tali
matnamesinin müzakeresine devam 
etti. 

Mürekkep 1 abrikasındaki 
yangının sebebi 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Bankalar 
caddesinde cvelki gün yanan milrek
kep fabrikası hakkında adli tahkikat 
devam ediyor. Bu gün hadise yerinde 

yapılan keşifte yangının kazandaki 
yağmı ateşe dökülmesinden ve parla
masından çıktığı tesbit edilmiştir. 

Fabrikanın mühendisi Romanya teba-

tına alınmıştır. Rapor yarın verilecek 

ve tahkikata devam edilecektir. 

100 köy için 6 milyon bağ 
çubuğu alındi 

Ziraat Bakanlığı, evelcc de yazdı
• ğımız gibi orta Anadolunun kalkın-

Halidenin muhakemesine devam e- ması etrafındaki çalışmalarına devam 
dildi. Kendisi bu eşyaların hepsinin, etmektedir. Şimdiden orman ve mey
malı olduğunu ve çoğunun hediye e- va fidanları dikilen orta Anadolu 
dilmiş bulunduğunu söyledi. Mahkc- köylerinden tecrübe için ayrılan 100 

me ıahid olarak dinlenmesi lazım ge· lcöyde ilkbahardan itibaren bağ çubu
len dairenin kiracısı olan Bayanın, !s- ğu dikilmesine başlanacaktır. Bakan -
tanbulda bulunmasından dolayı, istina- lık üst üste her köy için 60.000 bağ 

be surctile ifadesinin alınmasıan karar çubuğu hesab etmek suretile 6.000.000 
verdi. yerli bağ çubuğu satın almıştır. 

zamanla yapacağı tadillerle tiftiğin saf 
veya karııık bir halde sarfiyat sahası
nı genişletmeye çalışacak ve bu suretle 
tiftik ham maddesini daha fazla mik
tarda harcamak imkanlarını arıyacak-
tır. 

Dokuma endüstrisinde tiftik, dünya 
piyasasında, yerini dolduracak bir 
benzeri olmadığından, değerli bir mev· 
ki sahibi olmuştur. Tahminlere göre 
bundan 2400 sene önce türklcr tarafın-
dan yetiştirilmesine başlanmıt olan 
tiftik keçileri zamanla orta Asyadan 
Çine kadar yayılmıştır. Bugün bile 
dünyanın büyük koyun yetiştirme 
mıntkalarında üretilmesi için ciddi 
gayretler sarfedilen tiftik keçilerinin 
yapağısını, türkler eskidcnberi giyim 
imalatında kullanmışlar ve dokuma 
endüstrisine bu çok kıymetli ham mad
deyi hediye evneklc, insanlığa büyük 
bir hizmette bulunmuşlardır. 

Garbte giyim endüstrisi ilerledikçe 
tiftiklerin ehemiyeti artmıf, bunun ü
zerine endüstriyel memleketler, bu kıy 
metli ham maddeyi kendi arazilc:rincie 
yetiştirmek için çalışmalara başlamıJ-
lardır. İngiltere 18ö4 senesinÖC Anka
radan getirtilen damızlıklarla tiftik 
keçilerini Afrikanın Kap mıntakasın
da üretmeye baflamışlar ve bundan İ• 
yi neticeler almışlardır. 1894 ıeneıinde 
tiftiğin şimali Amerikada yetiştiril
mesi için ilk adım atılmıttır. İklim yü
zünden, Kapta yatişen tiftikler kali
te itibariyle oldukça iyileşmiş ve türk 
tiftiklerinin evsafına biraz yaklaşabıl· 
rnit'tlr. Buna snukabil 9i-1t A ...... •rika-

da son zamanlarda geniş ölçüde yetiş· 
tirilen tiftiklcrin yapağm bizimkile· 
re nazaran ancak üçte bir kıymete ma
liktir. 

Anadoluda yetiştirdiğimiz tiftikle
rin kaliteleri oldukça muhteliftir. Van 
taraflarında, zamanla adi keçilerle ih· 
tilat yüzünden kaliteleri değişmiştir. 
Memleketimizde yetişen en iyi cins 

tiftik olarak, incelik bakımından Af· 
yon ve Kütahya, parlaklık bakımından 
Kastamonu ve Yozgat keçilerini gös
terebiliriz. Bunlardan aonra Ankara, 
Beypazar, Eskişehir, Yenişehir mınta
kaları tiftikleri gelir. Ankara keçileri
nin kendilerine mahsus beyaz ve bazan 
natürel renkte parlak, uzun, geniş, 

dalgalı ve kaypak yünlerinin kalitesi 

oğlaklarda yükselmekte diş i 1<eçilerdo 
düşmekte ve en ihtiyarlarda ise elyafı 
tamamen kabalaşarak adi keçi kılı ha
lini almaktadır. 

Tiftik yünü, chemiyetli ihracat mad
delerimizden biridir. Fiatlarm en dü
şük ve ihracat miktirımızın en aşağı 

olduğu 1931 senesinde memlekete 
1.664.900 lira getirmiştir. Seneden se
neye ihraç kıymeti çok tahavvül eden 
tiftikten dışarıya 1928 senesinde 
7.431.300 liralık ihracat yapmıştık. 1936 
senesi ihracat yekunu da 7 .072.300 li
ra ile bu rakama çok yaklaşmıştır. 

Tiftik müıtahsillerimizin vaziyeti, 
tamamiylc dış piyasaya tabi olmak 
yüzünden zaman zaman sıkıntılı bir 
manzara göstermekten geri kalmamış· 
tır. Memlekette şimdiye kadar kalite
li tiftiklerimizi ifliyecek ne iplik, no 
de dokuma endüstrisi mcvcud değildi. 
Bursa Merinos fabrikasiyle bu sahada 
ilk adım atılmış bulunuyor, bu adım, 
yarın memlekette kadife endüstrisi
nin doğmasına meydan verirse, şüp
hesiz ki, böyle bir fabrikanın ihtiya
cını karşılamak üzere tiftik ipliği 

imaU.t ını genişletmek icabedecck, bu 
su,.,tlc tiftik yünlcrimizden ehemi
yctli bir kısmının memleket içinde iş
lenmesi temin edilmi'ş olacaktır. 

Tiftikler, dokuma endlistrisindc bil· 
hassa mobilya kadifelcriyle bir kmm, 
halılar, elbise astarları,soflar ve pek 
az da y·ünle karıştırılarak muayyen tip 
kadın kumaşları imalinde kullanılır. 
Türk tiftiklerinden taranmış iplik sis
teminde 56-60 numaraya kadar iplik 
yapılabilmektedir. Tiftiklere çok defa 
kendilerinden yapılacak malın cinai 
ve kalitesine göre kıymet verilmekte
dir. Piyasa satışlarında yüksek fiatı 
bazan orta kalite, hazan da yüksek ka
liteler almaktadır. 

Merincıa fabrikasına gelen tiftikler 
yapılacak işin kalite ve vasıflarına gö
re, elyafın inceliği, yumuşaklığı dik
kate alınarak muhtelif partilere ayrıl
maktadır. 

Memlekette merinoıculuk gibi karlı 
bir zirai istihıalin inkişafına yardım e
decek olan yeni fabrikamız, görüldüğü 
gibi, Türkiyenin en mühim istihsal 
şubelerinden biri olan tiftiği de ihmal 
etmemittir. Milli dokuma endüstri
mizde. hiç şüphesiz, tiftik de, liylk ol· 
du u mevkii a ta ~e ıyecfk
tir. 

"Hisar,, faciası tahkikatı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Müddei

umumilik geçen fırtınada batan ve 21 
vatandaşın ölUmile neticelenen Hisar 
vapuru kazası hakkındaki tedkiklerini 
bitirdi. Varıılan neticeye göre bu va -
pur 1919 da Amcrikada yalnız 4 ıene 
kullanılmak üzere yapılmıt ve yaptı· 
ran sahibleri tarafından dört sene 
kullanıldıktan sonra da satıılmı§tır. 

Romanya, Japonya ve İtalyadan ge
len talcblcri karşılamak üzere piyasa
dan yapıaln mübayaalr pamuk piyasa
mızı canlndırmış ve fiatlarda son za· 
manlarda kalitesine göre kilo başına 
3-5 kuruşluk bir tercffü husule getir
miştir. Piyasa, hfilcn istekli vaziyetini 
muhafaza etmektedir. 
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Uzun ve açık deniz seferlerine ta· 
hammülü olmayan bu gemi son seferi· 
ne her tarafı çimento ile sıvanmış o
larak çıkmış ve bilinen feci filcıbete 
uğramıştır. Müddei umumilik vapu· 
run seyrüseferine müsaade eden ala
kadar bütün memurlar hakkında me
murin muhakemat kanunu ile takibat 
yapmağa lüzum görmüş ve karar al
mak üzere dosyayı viltyct idare heye• 
tine göndermiştir. Üsküdar adliyesi 

yangınının davası 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Müşahe

dehanc müdürlüğü Üsküdar adliye bi
nasını yakmaktan suçlu N urcddinin 
cezasını tahfif edecek hiç bir ak!! 
hastalığı tesbit edilemediğini bildir· 
miş ve bu günkü muhakemede şahid -
!erden İfakat Nureddinin ilk ifadesi -
ni verirken yangıını bir buçuk aylık 
mahkfimiyet dosyasını imha için çı
kardığını, hiç bir tazyika uğramadan 

nası itiraf ettiğini anlatmıştıır. Mah
keme gclmiyen şahidlcrin çağrılması 

için başka bir güne bırakılmıştır. 

l\lektebler bir hafta tatil 
Şehrimizdeki ilk, orta, lise ve diğer 

orta tahsil mektebleri bayram ve sö
mestr doiayısilc dün öğleden itibaren 
önümüzdeki salı gününe kadar bir 
hafta müddetle tatil edilmiştir. 

Belediye meclisinin dünkü 
toplantısı 

Belediye meclisi dün saat 18 de İb
rahim Ayaşlının başkanlığında top
lanmıştır. 

3u büdcesinde münakale yaprlmaaı 
hakkındaki teklif büdcc encümenine; 
sehir tiyatrosuna 700 lira yardım hak
kındaki teklif gene b.üdcc encümenine 
havale olunmuştur . 

Ayrıca büdcede münakale yapılma
sına dair büdce encümeninin mazba
taları okunmuş aynen kabul olunarak 
15·2-938 salı günü saat 17 de tekrar/ 
toplanmak üzere 18,25 de toplantıya 

nihayet verilmiştir. 

Güfteler ve besteler 
Geçenlerde bir saz meraklısının 

nota ko//eksiyonunu karrştrrdım: 

Solfej bildiğim, makamlardan anla· 
dığım için değil, bakalım bu yeni 
şarkıların ne türlü güfteleri var 
diye. 
Gördüğüm vezinli, vezinsiz; ka

fiyeli, kafiyesiz satırlar, gerçek· 
ten, birer fecaat örneği sayılabilir
di. 

Bakıyorsunuz, netürlü ses/er çı· 
katacağını bilmediğiniz notalarrn 
arka sayfasında bir baş/ık : 

Beste : Hüseyin Tatlıses. 
Güfte ? Güfte gene "Hüseyin 

tatııses,,. 

Bu adamın bir besteglr olarak 
kim olduğunu ya duymuşsunuz· 

dur; yahud da bilenler anlatmışlar· 
drr. Fakat onun bir şair, hir edib 
olduğunu bilen yoktur; zatPn yaz
dığı kargacık burgacık mı&<alara 
bakınca kendisi ile şairlik, nazım
lık arasında bir münasebet olm•dı· 
ğına hükmediyorsunuz. 

Bana, artık yavaş yavaş, maziye 
intikal eden ve bu gUn ancak eski 
paralar gibi kolleksiyon meraklıla· 
rz arasında geçen bir musikiden ne 
diye bahsettiğimi sormak, belki de, 
aklınızdan geçer. Fakat biraz musi
kiye bulanmış, biraz makama bo
yanmış olan bu mısraları her gün, 
radyolarrmızda dinlemiyor muyuz? 

Bunları dinlediğimiz müddetçe 
- musikiden bahsetmeyi ehliM bı
rakalzm! - güftelerinin kulağımı
zı tzrmalıyan acemi ve eksik lhen
ginden şikayete hakkımız vardrr. 

Sanatkar kelimesi, insana sana
tın her şubesinde eser yapmak sa· 

JSbiyet ve cesaretini vermemelidir. 
Mesela bu gün Çallz lbrahimin bir 
peşref bestelemesi, Faruk Nafizin 
bir tablo yapması ne tubaf bir şey 
olur ! 

Rahmetli Ahmed Rasimin anlat· 
tığı bir hikaye vardı : 

Bir gün Unkapanznda hamal/ar, 
davul ve zurna ile oyun oynuyor ve 
habire : 
uBir ayağında çizme var 1 
Bir ayaiında çizme var 1,, 

Deyip duruyorlarmış. Ahmed Ra
sim, bunların yanma yaklaşmış ve 
sormuş: 

- Yahu, öteki ay=ğında ne var? 
Bu sefer bamallar, güfteyi değiş· 

tirip : 
"Öteki ayağında ne var 1 
Öteki ayağında ne var 7,. 

Diye oynamağa başlamışlar • 
Rahmetli Rasim, bu hikayeyi 

soy/edikten sonra güler ve : 
- Meğerse adamcağızlar güfte 

fukarası imişler 1 derdi. 
Aynı güfte fukaralığı, yeni bes

tekarların eserlerinde de kendini 
göstermektedir. 

Balkan harbznda bir musiki ho
cası, ikdam gazetesinin başmakale
sini nehavend makamından bestele
mişti. 

Şimdiki bestelerin "evde hazır
lanmış,, güfteleri, bu nehavend baş 
makaleden daha az gülünç değil
dir. - T. t. 

Otu:: beş liraya bir tövbe ! 
btanbul methud cürümler mah

kemesinde evelki gün bir genç mu
hakeme edilmit ve otuz bet lira 
para cezasına çarptırıl.mı§ e 

Bu gencin suçu mübaligalı bir 
aa .. hotluktur. Sarhotlukta müba
li.ganm ne yeri var diyeceksiniz. 
Bu delikanlınm iddiası tu imi§ : 

- Ben, Haaköyün bütün mey
hanelerindeki rakıları içerim de 
gene aarhoı olmam ! 

Muhakemenin aafhaları göste
riyor ki genç, işin neticesinde Has.
köy meyhanelerinin bütün rakı· 
larını değil, Haa ecza.haneleri
nin bütün "haplarını yutm.U§tur.,, 

Bu cezayı yiyen iddialı sarhot, 
mahkemeden çıkarken : 

- Töbeler töbesi, bir daha bu 
zıkkımı ağzıma koymıyacağım ! 
diye içkiye töbe etmif. 

Ah ketki ,otuz bet lira ile bütün 
akf&lllcıları bu ibtilalarından vaz 
geçinnek mümkün olaa ...• 

Sıfırın alıinda 16 derece ! 

Methur spor apikerimiz Said 
Çelebi, evelki hafta, Ankarada 
yapılan bir maçı anlatırken hava
nın soğukluğunu barometreden 
anlamaia kalkıttığı için kendiıi
ne hafifçe takrlmııtık. 

Dün de yugoslav takımı ile Ga
latasaray takımının yaptığı ma-

çın iki haftayım arasında kendisi 
hakkında yapılan tenkidlere ce
vab verirken Çelebi, evelki hafta 
Ankarada soğuğun aıfırın altında 
16 olduğunu söyledi. Halbuki ter
mometrenin o gün bu kadar aıa
ğrlara inmediğini iyice biliyoruz. 

Dün radyo batında bu 16 dere
ceyi dinleyen bir apor ve radyo 
meraklısı tanıdığım diyordu ki : 

- O gün soğuk sıfırın altında 
16 yoktu ama, spikeri mazur gör
meliyiz: Çünkü barometre ile ha· 
raret derecesi ancak bu kadar an
latılabilir ! 

Bir mısram doğrusu ! 

Son ''pazartesi konuşmalan''n· 
da Hasan • Ali Yücel, aürrealiıt 
genç tairleri ele alarak bunların 
yazdıkları tiirlerden bahsetmif. 

Bu makalede tU aatırlar da var: 
"Retad Cemal Emek'in (Kez

ban) ı ... 
Bu tiirin çeken, dütündüren bir 

tarafını ke~fedemedim. Şaka et
mediğime inanılmasını istiyerek 
söyliyeyim : 

Okuyorsun uzakJarda ezan. 

Mıgraını görünce hayalimde 
genç ve ine- !-arıklı bir müezzin 
silueti canlandı .... ,, 

Bu genç ıairi tanımJıYorum; fa
kat yukanda bir mıaraı alman 
manzwneyi kendi dergisinde ba
san arkadaıtan öğrendiğime gö
re, Haaa.n - Ali'nin hayalinde bu 
siluetin canlanma&ma genç ıair 
değil, dikkataiz bir muaa.hhih ıe
beb olmuştur. Çünkü yanht dizi
len ve sonra düzeltilmiyen mııra
ın aslı ıu imiı: 

Okunuyor uzaklarda ezan • 

Kiiltür Bakanlığı kiymetli bir 
para kolleksiyonu satın aldi 
İstanbul, B (Telefonla) - Kültür 

Bakanlığı eski maarif müfettişlerin -
den Ahmed Tcvhid'in kıymetli mca • 
ki\kat kollcksiyonunu satın aldı vo 
bir komisyon bu kollcksiyonu tedkLka 
başladı. 

Hava hafif karlı geçti 

Dün şehrimizde hava öğleye kadar 
karlı, öğleden sonra kapalı geçmiş, ısı 

gece ufırın altıında 3, gündüz sıfırın 
üstünde 5 derece olarak kaydedilmiş· 
tir. Yurdun bütün mıntakalarında ha
va kapalı ve yer yer yağıflı geçmiştir. 
Yağışlar orta Anadolu ve şarki Ana
doluda kar teklinde olmuştur. Yağış
ların karemctrcye bıraktıkları su mik 
darları Islahiyedc 7, Kocaeli ve Zon. 

guldakta 6, !stanbulda S, Konyada 4, 
Bursa ve K.astamonuda 3 kilogramdır. 
Dünkü yağışlarla karın kalmılığı 3 
santimetre kadar artmış Kayscridc 8 
diğer yerlerde 1-7 santimetre ölçül
mil§tür. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında 

Kütahyada 3, Ulukışlada 5, Erzurum
da 8, Karsta 9 derecedir. En yüksek 
1sı da sııfırın üstünde olmak üzere 
Trabzonda 6, lzmirde 9, Antalyada 13 
derecedir. 
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Hala korsanhk meselesi Verilen şiddetli notalara raOmen, Yunan kıratının V-6 balon1..1 ~·:~:~ .... ~~·;~~:·~~ .... ~;~·;k 
:.;~;...::?::~ deniz silOhlanması meselesinde amcası öldü parçalandı 
ken~ unutulmut olm•aım prote.. Atina, 8 (A.A.) - Bir müddetten. Moıkova, 8 (A.AL) _ Tu ajanıı bil- SON POSTA' da Muhiddin Bir • 

hareket etmelidirler 

to etmek iatennit pbi, anamın konaDla- beri b8brek butahfiyle lhtfltt yapan diriyor : .-en, Hat&7 ülkeaine ve orada 7_, •• 

i L... --•- 1 krisini ön plina J • e l e e k damar katı11f111aaırıdan rahatsız olan Murmanık'dan 277 kilometre cenup ;r.ıı türle halkına refah ve aaadet te-
.:=::=.:~~~ bu a po n ya 1ng1 1 % - a m e rı an Prenı Nlkola'nm llh! vaziyeti bugün bat11ında bulunan Kadalafka civarmda min etmek için Türkiyenin aarfett~ 

Hatırlardadır ki aJDI Franko " ilmidai.z blr bale ıelmiı, hastanın bq Moakova. Murmanık. Moakova hattı ti S•7Ntl.-i hatırlatarak, bu ça.11.f-
• yürinclen. dört ki efe • k b 1 e ucunda bulunan doktorlar artık lü- ilzemde ve 'Golfdovançef'in kumanda- mum t..n bir muvaffakiyetle tac-

konaabk harebtJeri teblikeJe dÜ- te 1 1n1 a u etm ıyor ZUllWUS bir bale pen mildabalelerden il altında bir antrenman UÇUtU yap- ........... için ora Jıalkma düten V'&• 

•
a,u .. .=:tü1!.A. B~!_9~=ozalb ----:ı.n ' vuıeçerek, yalım beklemekle iktifa makta olan "U.R.S.S.V. 6" bbilisev.k zifeleri anlatı7or : 

---.. - yauu ...... __ •- etmitJerdlr. "Hataylılar milli bir ıuur içinde Akıılenizde doiapnk, öalsine çdmn ~ Tokyo, 8 (A.A.) - Sal&hiyetU mah· yan etmekte olm a&Gfmelerden beri Prena Bileye dolna lranm, lmı ve balonu parçalaıuıuttır. Bu uçut muvaf- tam bir ittibad &"Ö•termiyecek olur-
c:aret pmiaini babHJOl'lar" Fnnlro filler, Japonyanın sırblılar metele9in· çok kaygı ıa.teıen koqnyi tatmin yunan kıralı Yorci'nln )'Ulmda nfat :::: ı:~:~ ~:~:.n:e:!~ik :;: ı... .. , 7UÜ HatBJP türlderi aralara• 
da bun mesuliyetinİ üzerine aı.n.k de lngilis • amerikan talebioi kabul içiıı yapı1mıf bulunmaktadır. ....ı.ti da ufak t-6-1. miskince •• L.a·ı iba.!•~~. 
• . an ... Lde-:. ..1-Jetleri Diba • etme1inin muhtemel olmadığmı beflll e....., r, recede •ilam ıariildillil takdirde bu --. ,... uuıı-, 
ıa~7~rd~ -

1
--.. ~- N-.1· bir etmeırtedir Bu meldede Uç devletin Fahaı mebwlar "6 Hnat.örler Vefat eden Prene, )'UIOllav kırat balonda kendi milrettebatınm talebi lan bir tarafa bırakıp, Türkiyenin 

Jet ıtı addiyetle e e ~· 7- • . d la ~.,ı _ _.__ naibi Prens Pol'On kayın L.L--- oldu • "b" a&terdifi milli birlik ve milli '--lcoaf landı .... konaDhi& ~ beraberce hareket etmelennden o yı HHrlUN.. INWIWI mucı ınce Papenin ırupunu kurtar· &w-

~ ~ karar ..Udi. Verilen hiddete kapılmıt görünmekte herde- Amiral Leany'nin bu beyanatına ğundan, Yqoalavya aaraymda Uç haf- mak üzere 11vkedilecekti. cakJ.tma 10lundan &"itmiyecek oı .... 
~ ~Dm" ma eD mmtüalarda p vam olan bu günkü japon gazetelerin- rağmen Ayandan ve mebualardan bir talık matem l1tn edllmittlr. İlk haberlere nazaran bu fellket ha· lana Türkiyenin aarfettiii emekler 
~ aon. mua:YJ _____ x...uleft tiİP- de Japonyanm bu talebi kabul etmesi çokları B. Rwrvelt'iıı harici ıiyueti. vanın fena, ıörilte engel olacak dere- berhava olmasa bile - ki bia bu e-
~~up de k~:::-:=-;-batJn1a- lbım geleceğini ima eden hiç bir tek- ne kartı kimadııslskla meıbu tavırla. 1 cede bozuk olmaaı neticesi olarak ba- melderin berhav.a olma._. hiç bir 
-•~ın her N ~ iftirik lif yoktur. Japon gueteleri, hükUme· rmı muhafua etmektedirler ki bu hal, ngiltere k1rah lonun bir dai tepesine çarpmuından --;an ~I bırakmayız - bir t& • 
-u. tal7&. ron karanD verilme- ti kendi-'nden taleb olunan malQmatı yemden ıiWılanma programı abkb- netet etmittir. Balonun madeni aba- ra an ıaim iflerimlıı aüçleıir. clii• 
•~ı+mek. earetiJle bu tL Fabl Akde- yermekten imtina ederek mu~abil te~- nm heyeti meamıumı tehdid etme- f ransaya gidiyor mı bütün uçuı eana11nda mükemme- taraftan da bizzat hata7War, elleri-
~ mana --J~~ L!- bYnfa .,.._ birler ittihuını derpit etmege teıvik meklfı beraber bu programın kabulünü len iflemittir. lSl kitilik mürettebattan u seç~ nimetlerden hakkile i.tifa· 
~~eti~---~-:· .--__ a.!-'ea..I!-. ----'-tedirler. teahhura uğratacaktr. Londra, 8 (A.A.) - Reamen bildi- 13 tanesi öhııUt. 3 tanesi hafif tualan- de etmit ......... ı .... 
...._ N70D llUllll __ amı ..._. Ull'". cı.ıuça 11ildiğine göre lnglrltıere kralı ve krali- ııııttır. Bunun için bat&yılların ilUnci ele-
diler. lta17&. lmnfe1•11D aııiiabet _bir Fraruu not.atı çeıi 28 hazirandan 1 temmuza kadar recede öirameleri lim .-elen ,.,. 
~e varmaama mani olmadıınu BE R L ,. N DE Pariate franıız reisicumhuru Leb- de ıadur: Kendi aralannda mevcud 
ı" - N laıraflarma aoandım Pariı, 8 (A.A.) - Tokyodaki Fran- run'a resmt ziyarette bulunacaklar- Adınadu ulkıp Kıbrıslı yere olmtlf nya olahiMcek her ne'ri ...... 0:.."';:!tt ;:;:,.. ...,.......... iftirik .. tefiri tarafından japon hükümetine _ dır. Kral bu ikameti eenumda VD- ai ihtilaflan bir tarafa bırakıp bir-
eden dnletlw ıaalardn lqiltere, Fraa verilen notada ezcümle deniliyor ki : Jen'de bUyilk harbda ölen avuıturya- ı.. İ•fflz flyyıredlerl birlerile tam bir ittihad ve sev~ na-
-, Tiirld,., Y.aani•tan. YupiaYJa. "Fransa hUkilmeti, Japonyanın de - Vatana hiyanet lılar içlıı dikilen Abideyi açacaktır. ••• hu içinde lmcaldqmak. H•ta:rhlar 
Bulpriatan, ~ Mısır " Soy. nls ıiWıları hakkmdaki cevabmı Lefko,e-Kıbrı1, 8 (A.A.) _ Tayya· bunu yapımya mecburdurlar ve 
htler. Fakat......,_ tatbiki için• milmldln oldufu kadar çabuk öğren- 1 mahkemeye Yemen veliahb aeliyor reel Kluıton, tetebbilı etmit olduğu Türkiye onlarct.n buna iater ve aii· 

ti l _...:1- " F ....... mell-i tiddetle arzu etmektedir. Aksi CÜrmiy e " ha f i nün birinde onlan aual aormaaau ve alır meıııli,. ........... . 1t • in" Kahire, 8 (A.A.) _ Ayın 14 u-~- va ıe er ni terke karar vererek Ada-
L_di ----•-- s-..:--.ıdl. fiJlialrib takdirde kendi hareket aerbe_ıtihğ ı - nadan lnolltereve d11nmek "-ere bura- bu prensiplere muhalif hareket e-
._. ~·-- kil ah d ıe baıilı ·ı b. papas f Yemen Veliahdi Loadradan hareket- • , " 166 ele •-..ı, 
) .. -:ı Akdeni•de konulııkJa adice- derpİt etme zere mu e e 1 • veri en lr • dan ıeçerkeq vere inmek iıtediii llr&• n..n "meal etmesini,, bilir. 
d .._ele .. ~ tuz .... Fnnaa'da yirmi dört diğer devletlerle iıtiprede bulunmak . le Türkiyeyi ziyaretten aonra Mısıra da "'"·- 'ı Bu nokta üstünde IU"U' etmemb 

·~ ı:.. . .;n Buaclaa .anra mecburiyetinde kalacaktır. Nihayet Berlln, 8 (A.A.) - Vatana hıyanet gelecektir. . .. ~ilttilr. ki tayyareci, Ni ve lbımdD'; biliria ki Hatay küçGk bir 
~ 111 • er. • bir ..,_aldı· Japonyanm tauvvurlan ne oluna ol· cUrmilndcn dolayı adliyeye verilen pro- lllımdırler. İn&iltereye perıembe cU· yerdir. KiçGk 7erlerde bü,üldGk 
Alc~ ~ -:::... ıun japon hüktlmeti ilerdeki ve timdi· teatan papuı Niemölleriıı.mubak~e- Japon lnıparatonı hasta n~ denb tarikiyle dönmek ııifetinde- iddiau aücl•'- çok 0 ..... Bu sfbile. 
lar " dört q rahat • kadar ki ki inpatı için kabul ettili tonaj mik • mnde, mahkeme memurlariyle adliye, Tokyo, 8 (A.A.) - Doktorlar, ao. dırler. rin öteden beri allfllUf oldaldan itil' 
~ aiba,etlendi.,~ soma darile çapları bildirmeğe ~il~~ mezhebler ve pr.opaıanda ne~etleri • iulı: algmlıimdan dolayı rahattıs bu- Kuaııın tayyare lutiilnin patlama- Q711D vardR" ki bana nüfuz bTS .. 
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oldup takdirde Fran• hükümetı, J&• nin mümeulllennden bqka kimle bu- lumn imparatora bir kaç rGn iatirahat ımdan ileri ıelmlt oldufu tahmin e- cliyebiliria. Böyle talaai bir llifus 
alclddan ~ seqettil•: J • pon htlkilmeti de ar.su e~, mU.~- lundurulınamıttır. Hlzamunu blldbmiflerdir. dllmektedir. hD'll Jiirinclen. bir takma ia•n••rm 
~~ insilia ". ır-:;.:r.:-di. bel inpat hadlerini teebi~ ~tme~ uze- Müdafaa, mamun lehine olarak Jra. arblernu ya fU Yeya ba tarafa ela· 

=~ıer-:.:=-isiaiki. ~ ~a!:~iailemilzakereytıırıtınegeha- bnyedicilt~etika:Jamıttır. H•ı: Atmanyada ekonomik seferberlik :7.:.:".:::~M 
de.Jetin azimle~ etmesi lban almdılma göre, m eme eanum ai analmaluma biU.a .. Ol'UI i9iD 
aeldiji eöJleDdi. '4.merika bahriye ıe/inin Niem8ller hararetli blr vatanperver ol- Tfirki7e hiç bir aamaa raa ole-• 

... _..ı __ ..ı:.. _ -~ IODI"& duğunu söylemit ve umum! harbta de- Ek e b k . 1 d ,_~-;:.,.;...:~........ beyanatı ni.zaltıgemiıikumandanıolarakvata· onomı a an ığın a nhiçbirumanmiiAacleect ... z. 
..._ .- r--- hafta EndJ· Vqlnıton, 8 (A.A.) - Amer""ıka na yaptıiz bimıetleri anlalmlf harbtan ff•ta7 njimi, U.ta7 iaeildi.li BaF, 
~bal---:"~........- "we- bahriye pfi Amiral Leany, mebulilll aonra da Spartakiltlerle olan milcade • ~ ·~:~ -::=. ~.: ::a:.: ... b ....- .. brmlt "mecliainill bahriye encümeni h~u- lelinivedaha1924den beri nuitere muvazzaf askerler de filclir.Hata7illilrllli,llMa7tfirWe. 
.. ,,.... icind-"i tanfua iaveçli mi· ~da. yaptıiı bcy~tta, Amerika rey vermlt olduğunu hatırlatmrftır. rinin t6rk oluü wıdetlerini te-
~ .......... B vapurun ba- Bıı:rletik devletlen donanmaamm Maznun kendiıine yapılan itham • f mia t&is ola.,..._.la 

6iilmaıı üzerine F~o.a eski tekzib, ~ml~e~ m.üd;.f~:1a kaf~ıfc;di~~- ları bizzat parti liderlerini işhat ederek va··, e görmefte başlıyor anla vebil ne S'iHI 
tMll w ..,._ ~ • ... ..--m-~ ~ &ı ~!: :.:; .,::_ reddedebileceibıi bilclirmittir. 6r l:I gÖ&t~ ~i':!:~\:t~~Y: 
Jeti a..ladla ..._,. .......... Jw. ve~ Berlbl, 8 (A.A.) - Hw ajanu recede p!Üf bir faaliyet aahaı tef- ba mMwlla pllfb, .._...... da 
laüi _..... "meçlaai" lılr tleninkı ... lannwblmı b • Yunan mallye nuln 8ldl mulqbiri, B. Hitleriıı 20 P,.tta Re- rik edilmif oldutunu blldlrmlftlr. B. IMa ...-...- .,...._ iıttilaM .... ,u 
-:-: okt Denizaltı pmilerinin ki • Bu beyanat Londnda unir.ıt• da· i..ı-..,,da a6 li a.ı dlrlır Eter ..._ _ _._ aıa :::__,'l'd ol ar. L~•--L- _.._ ...ı ır.ue Amerika Blrlefik Devletleri Atlna, 8 (A.A.) _Mali- B. --. Y yece ... nutkun ıuth le- ll'unk, bir kllmı tatbik eclllmlt olan • 7...--- ae ....., 
_.. dala, uuu-... - _.. ı- aa.-n biııe aleni Ye l'ellDI davet olacatım d8rt yıllık pıanı, yorulmak bilmez bir ,.............. dam do,._. k 
ı~ iia olanık hansi limulardan is- bahri,.U müm11ıflled mda cere- Rediadn buıfln ısımutttır. ve ll'lbrer'ic Almanyaıım idari birli- çaı.- ve tllm blr meeullyet fikri preuip hillfma hareket .._ Wr 
lif.- ettiJcı.ri malGm olan meıılı~ il temin lsba blıpk tedbirler aJaca.. ile 1011 hadlerine !radar tad»lk etme- bf hata7fı ...._ -... .._.... 
.ur. EIMIJmioa vapurunu ı.tJnn ~ lmı blldlncetüü ,...utacbr. le u~mı vadederek eklerine ...... ve T•lıılt.,.. a..Mt ...., 
altı.-itiFranko'yaaidoldaiusilli. Şiddetli hOV.Q harbleri Oldu Nuyoaal-Solyal!sm Heri plea- nlhqetveımfıttr. ....._.,, 
Wrkaç SÜD sonra Alc:ira vapurunu bati- &irinden bktola B. Httlerin lı..t l;al,_. --'•lerlnln le/.,.,.. SPORDA QA YE 
._ tananier de franko'aundur. etmellte oJdup Berdıtelpdelie dll- Roım, 8 (A.A.) _ IMltb pate- KURUN'da A ... Ur, apar ...... . 

Fnalrıo'aant.apmillrİ...... .... Hokumetçı·ıer' Teruel vet edl~rdir. ler, HA&aıua,ada ukerl bahadan ... Bıı1Mh-•ıtal9afh bir .. ....... brdajı aonalabilir. Ba koraanhk hare • Görlngin bir nuılca llbat yaprlmlilı lebeblyle IPruı•da t.,W,eei ve IPOI' lta ...... lılt,, Yallta-
lr.tiade ...... 

7
.......,. ~et~ Berlln, 8 (A.A.) - DOa, B. Punk- bir panik koptufunu" bilcHren aynı aile i4an eclilımeei haklr:-ıla ftl'iı.. 

..... laiikiimetçil .. naldecfilmuiD8..... cep h es,· n de ıe I e rl ,· yo rl a r Ull ekonomi nuırlılı vulfeaine bat- maalli bir fıkra netretmektedir. ll'ran- ......... De lradaı- ,.... ..... iaüetli olmakta llatb Wr makaad ...,.._.,.... 1amall m0 •aebetlyle, maretal Garinc us gueteletbıln Almanya bidiseleri o&dat- Ullatank ciiJ- iri ı 
l>fit bet · habl'D'fa. blr natuk aöylemif ve esoUmle demit- hakkındaki kOIDlllterleri, "dramatik "Ba s6De kad• _........_ 
otu~~ : çr1m-..a Banelona, 8 (A.A.) - MilU mllda- Uıde 6 franldlt taY)'Ueliain ll'ipruı tir ,~1 ve m6beyylç.. kelbDelerl ile tanif o- aı:-or oı...~ 7apılmak iat~ _.. 
.._. olar. Dört ., enelki teıehY•i faa nezareti tu tebliği .ne,mmlt~ : bombardıman ettikleri ve on kitin~ .a- - B. Hitlerin bana verdiil eko- lumnaktadır. b~~ ıiet ... as çok •nbasl* ile ı..,. 
l.Gtiin Akdeniz ticantiDi felce atrat- .. Şark cepheıinde ıeçen puar Sıer- lUmOne ıebebiyet verdikleri blldiril· nomi babnlıpı dört aenelik pl&nm Yalnıs Tevere pntetl, bu ite ay- kiki apara kıanftınmttar. Sporda ~ 

ra Palomera'yı terbtmit olan cumhu· mektedir. Biru aonra yapılan Roau IO.D hadleri.ne kadar tatbik edebilecek nca huauır bir makale de tahliı eyle- ata olua 07ml ..,. haline ...-a. 
lluftı. , • • elverir di,e, riyet kıtaları buıtın bir riicat hareketi bombardnnanında Ud kiti 8lmU,tllrf bir bale ptinnek U.ere ıalth eylemek mittir. Tevere, bu mablnlnth diyor mittir. o,_ ve canbulak ew o-.. 
F~t !~ aun iflM • clir. Ge- yapmıflarcbr. Alfpmera köyil huım Bir diğer tayyar dtl.n akfam aut on- vuifeıinin ehemiyeti, &Jfıca tebarilz kh rak aı......, 9POI' ıüriikfl ~ 

Akclenia ticareti d~ deiil açık elinde kalmıttır. dokwı:da VWenueva Delıntruyu bom- ettirilmep ihtiyacı olmıyacak derece- Bu fr&n11s teAhUrlerl, lhtQb iti • ka,Wap sitmittir. Ba ••miJ•tin ._. 
sen~ ••nmda tiant JolJarml .ıa- Muela de Teruel cephesinde cumhu· bardlman etmip ve hareket halinde blr de bflyilktilr. Dart aeııellk plinra .en bariyle, 1914 yazını hatırlatmaktadır. t~ı oldufaau sönnlw, ı~ülderinl 
._ emm,..t albnda buluadannakla ...,.._ riyet piyadeai 1040 rakımlı tepenin ci- yolcu tayyareıme mitraly8sle atq ede- IOD neticelere kadar tatbiki, fimdıye Buna batka bir feY illve etmete Hıtl- 107U,.ealer de sislerini dinlet--. 
lıadar olan lqiltere" Fnnıa . • arındaki 1060 rakımlı diler tepeyi rek blr kaç kifinin ölUmUne aebeb ol- kadar mncud bulunan ekonomi ba- yaç yoktur. Bier bugılln Avrupada mifl...W. 
te seçtnk diler Akdeais devleti.- ~gal etmiıtir muttur • kanlılı tetkilltı ile mUmkün dejildi. bir tehlike mevcut ile, bu franm mil· Sporda sa79 çocukları. ıençl.-i, 
etraflanna topladıklan aibi. '"1 defa da ı B . w be • A•i ileri hareketi "'"'""' eltllyor Diler taraftan bakanlık memurları Jetinin iaterlıinden dotmuttur. Av- mnaml7etl• vd.ncı.ıı.n ıdrıatlı ol-
laaiJtere pbm bafiDa harekete S8' • am nıu 8 11 • SalaDMnka, 8 (A.A.) _Umumi ka• arumda da ~ delifiklik yapmak, nıpada tabem;nUJ .ec:lilmes bir YUlyet mak içia icabeden vücacl hareketi• 
liııittirı lnsilia bbiaai, lapaaya kara Saat 11 de Truel civar~~ i~ ~f· rar Ahtan teblii edi1mlftlr• Alfambra her memanuı dart senelik pllıı pye- yar&tmJf olan franaıs milleti, timdi rine ve tartlanna allfbrmak olclaia-
laluı chpNa" ıa aatlunm .lbDda JÜ- tan 100 kadar tan_veıun ıttırikıyle bölg etindeki ileri bareuud. devanı terini ve darilarmı aarih surette an- vasiyet, medeniyetin menfaatine da. na sön, "8İ brulacak beden ter• 
l'firila .... .._hı pnıiıiDia..........., bir hava muharebeı~~=tt~C~ edi:Or DOpMınm mukavemetini im· l~r bale koyınak ve B. Bitlerin ha muvafık bir tarzda Anupa millet- bi7eti " tpOI' bafkanlıtmm ela bil • 
...._ ıs.- wwmit " ba bnnDI Jt.ıya huriyet avcı taY'Y~ trı N ı -~i dıktan' tonra. Alfambra nehrine vardık bu p tatblkatmda mtımeulll bulu- lerinln •lmerlal tarafmdan kabul edi- hw •ibtı lrorama bak-mclea 
41.hil oldaiu halele WitüD N70D devlet· dUpnan tayyare~• ~:filrd°!!:~ü ~r- ve Peralee ve Alf.tmbra köylerini iyal ::ı~nlmle ltlmadlı bir lfblrllll te- lebilecek bir m~vueneye dotru deiit itlemeti taltiidir. S.,..Jmilel atle-
lerine bilctinaiıtir. Ba tıecllıir )lifi pi. topcu kuvvetlen ~e 1 tayy . de:.. ettik. Ken Cana Roma.n'da mevsileriJ ti mtımkUn kılmalı: lcab eylemlt- mefe baflarken, kendine itimadını ve tiam" fatW 7..,.__ •7dımn 
--.., lqilten, karaaDhim önüne milfltr ve diicr bar ::;rı:z:erdlr.ııt- le 1060 rakımlı tepe ve CabeA A.IUda r.' aynı zamanda aofuk kanlılılını kay- milyonlara vuaa hitim ..... ıe1ııet 
hsawk isin daha tiddetli ~ alm- man 1af1an ar.kalına • mndlerini, PeralejOI ve LonaUn köy 'Daha yuhardan ne_,.eı" betmektedlr. pnçlijinin vasati ~ birw 
~ N7oa devletleriaclea utiJecıek • Franküı ıayyarelerın lerine blkim tepeleri ve Villada, Baja Ekonomi bakanı 11fatlyle ala bot Fon Papen'ln yerine ldnue atlet ve;ra futbolca o.._lda -.. 
tir. • bombartlımanlan ve Alfambra köylerini aldık. DUfman ıeldinia der ve muvaffakıyet dilerim. tayin olunmyacalc • ber ualaımda kanletlik clayplan 

Tecariu uinauf bir devlet aıfati· B 1 8 (A A ) - Hava °bakan- ceaetleriyle örtWU olan Ahamn lemis- B. Hitleriıı bu bakanlıL eeJd bir naı Viy• .. a, 8 (A A ) D l 1 ba köld..-it " llhatb yapmak -ı. 
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nsllterenin derhal. lıiının saat dokuzda nevettiği bir teb- lenmeıi ip devam ediyor. yo • ı01yaliıti ve yüklek bir milte- kanlıiı bu ana kadar it. Von Papen'in ~-~··--:-- • ~• apGl'Ctl • 

.,.~~Jeti oldula ~ ecUlema- ba•mı ıetirmit olmaımdan dolayı halefi hakkında hiç bir aıreman talebi upllDI ile ,..tifmil ~-~ınelmi· 
~• ki lqllten bW..-nin bnn çok memnun bulunuyorum. almamııtır. DUn Berhtetpden'den d8- lel ~ biriDcilıti o... 
M,.oa-.......... ela •Jllllldur. Bu..... Eko~omi bak1nlılaun bu ııll:hı nen fon Papen, dıt itler nesaretlne gi- nacak ka~il~ette bet, on 1iikMk 
lelenin clkkate ll71k ola ~ lı.1· dolayıııyle dört aenelik pllnın tatbi- derek B. Ouido Scbmltket'e vedl et· canb~a 79tift~eıe elbette JÜ• ke-
hnna itim etınelrsizin, iqilia hlldl • ki lflerinl idareden vu ıeçmlı oldu- mittir. B. fon Papen'ln avdetinden be- re, ~m bre müncc:ahbr. Bun.. İçill 
illeti taewıfuaclaa ...n- __. .,._.. lum hakkında bası yabancı pzetıeler rl umum! kanaat, Almanyaam Viyana .rem kwulacak 9POI' tefkıilltınm 
._ ....... ~ ._diıWB de.,.. ..- tarafmdan verilen biberler katlyen e1çllill hakkmd hene. his bir karar a- hem ..hat " içtimai m11&Yenet, hem 
lalde ........ etmeie ._.. wNiiW dofra dellldlr Yalnıs timdi, dw hnmamıt bulunclalu " pek muhtemel de ~mni kült~ ~. ile birlikte 
1-.u-.,_ bilcliamui... ~ yukardan nenret 1Y.li1ecelim. olarak Almanya elıçlllilafn bir kaç za. ve adet& elele 7Ul'UDMai tarttır. 
ld N,.oa konferaalaml wifıNhMle ad • Ekonomi bakanlıtma mavusaf ... man bir itllder ile idare olunacıfl Spor itleri atlık lcoetrola ile bir 
.. aillneld. Wr netice elde .. ı "ı•a kerlerln &lrmit olmau, Almanyaıun merkeslncledfr. arada ça.1 ... llClır. Spor itleri ldll-
ltaın, '- defa ._.....ırk ........... bftdlD kunetlerlni, yorulmak bilme- BI I .enaıllrlJ nDI tür itleriai unutturacak vüıat ve 
""'1ın akarına doira y6riinl9ii amala • den bir tek pye etrafuıda topladılı· r rcıruu yed mahiyet .Jmama.hclır, Mekteblerde 
hata daha an prıniiıtür· nı bOtOa dilnyeya bildirmektedir. Bu normal 6Örll~r bir p çacaldar, ıaeeela cHtl..-.. 

UJ'S A. ş. ESMER gaye, "her aahada mOltakll, kunetll Paria, 1 (A.A.) - Senato hariciye çlrlldültlınclen clol•yı sık aık bolu 
_ v~ ıerbeıt olmak" tr. komilyomı niai B. Branje, "Aıence hutalıtma, nezleye t11tulurken. ya-

Amerikoda tuğyan lor 
Nevyork, 8 (A.A.) - Jlebnl Pi· 

llıtular ve lrarlarm çösillJDeli, billıalla 
lttiıfpn, Viaconlin ve Kanada'da tul· 
hnlar huıule getJrmittJr. Bir çok al· 
leler, yenis Jrabmttll' 

B. Fıuılc'un cembı Bc:onomique tt l'lnanclere" de intlpr had ,anan elueft ... tleriai bpah 
Ekonomi eden bir yaaıda, 4 tubat htdiaelerl bak· odelana pis baY&J.an içinde ~ 

bakanı ~· Fwak. cevabın- kmda tefılratta bulunarak diyor kl : " team açık ba'YalUD ne demek oı,: 
~pi 06rinı'uı blldla alman • Almllı,adakl ukert ve diplomatik d...,._ dttünme,.. bile llbam ar. 

memurları araunda cenft temerldbde heyecan verici his bir meüea haftanm c 
;: elUlı bir 11IAbat itine bltlana1t ol· yoktur. AJmarıya lldece fnıllls, f= apor ........_. ı.::.,:l. ... tWe 

ufunu .kaJdetmlt ft ekonomi nua- as ve ltalyanlarnı battı bareketlnl ta· bir .__._ ..J..J~ _.____ •pon:a 
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Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

İmdad hakkında yanhş haber geldiği 
• • 
ıçın çıkış hareketi gecikti 

Çıkıt hareketinin 9 ilkki.nunda 
yapılması kararlattırılmııtı. Fakat 
imdad ordusunun yaklaımakta ol
duğuna dair gelen yanlıt bir haber 
üzerine bu hareket yirmi dört saat 
oonraya bırakılınıttı. Müıirin bu hu
susta ayın yedisinde yazdığı giinde
lik emir, tarih yeri bot bırakılarak 
netredildi. O gÜn ve ondan sonra 
iki gÜn bize her gün aldığımız mı
ıır ekmeği ve peksimet tayınına ili.
veteoı. bir mikdar daha erzak dağı
tıldı. Bundan batka yürüyüı esna
ıında yenilmek üzere efrada altı
§ar günlük istihkakları da verildi. 
Taburlara bu erzak tevzii yapıldık
tan sonra, artık Plevnenin depoları 
tamamiyle bo§almıt oluyordu. 

Bu tedbirleri ve bundan sonra 
anlatacaklarımı alabilmek için §U
raya buraya bir takım sefelre yap
mak li.znn geliyordu. Bizim gibi 
yüksek yerlerde tarassud mevkileri 
bulunan rusları aldatmak için en u
fak müfrezelerin, hatta teker teker 
aakerlerin bir yerden bir yere hare
keti, geceleyin karanlıkta yapılıyor
du. Bu müddet içinde benim de ge
celeyin ortalık karardıktan oonra 
yola çıkmak ve sabahleyin günet 
doğmadan dönmek üzere bet defa 
Plevneye gidip gelmem lazım gel
mitti. 

Sabaha doğru ayazlı bir havada, 
karlı topraklar üzerinde ve insanın 
nefesini bile donduran bir soğukta 
bu yolculuğu yapmak epeyce me
§Akkatli oluyordu. Binecek bir at 
ele geçirebilirdim. Fakat artık, sıha
tim adam akıllı yerine geldiği iç.in 
ayaklarım bu yarı aç mahluktan 
daha kuvvetli idi ve kaygan top
raklar Üzerinde kendime ondan da
ha fazla gÜvenebilirdim. Kasa.baya 
her gidiıimde kendisine rast geldi
ğim kız ahbabımdan çok faydalı 
yardımlar ve hizmetler gördüm. Ba
zan gece yarısı, hazan sa.baha doğ
ru aaat Üçte o, bana daima ya bir 
kaç cigara, yahud bir yudum içki, 
yahud da bir somun ekmek getirir
di. Bu itleri yapabilmek için baba
sını türlü türlü bahanelerle ald11tır
dı. Kendisi, neıeli, nazik ve İyi bir 
kızcağızdı. Türkiyede kadmlığm iki 
hakiki numunesine tesadüf etmek 
bana nasib olmuftu; bunlardan bi
risi bir yahudi, birisi de bu müslü
man kızı idt 

Plevnenin türk yerlileri, Osman 
pap. ile birlikte kasabadan çıkma
ğa karar verınitlerdi. Bunlar iki 
tehlike kartısında idiler : Birisi, bu 
kıt kıyamette çoluklan, çocuklan 
ve e§yaları ile yola çıkmayı göze al
mak, ötekisi de kudurm.U§, aaygıırz 
yerli Bulgarlarm elinde kalmak. 
Plevne türkleri birinci tekli tercih 
etmİ§lerdi. Plevnenin ileri gelenle
ri Müfir ile bir kaç defa mülakatta 
bulunmutlar, onun ayaklarına ka
panıp kendilerini bu hrıstiyanlarm 
zülmünden kurtarması için yalvar
mıtlardı. Burada kalacak olurlarsa 
gönniyecekleri mezalim kalmıya
caktı. Hele 1876 isyanından ve bu 
harbden sonra hrıstiyanların büs
bütün kudurmut olduklarına §Üphe 
yoktu. 

Beraberinde enap.ğı bet yüz aile
yi de beraber götürmek Osman pata 
ordusunun hareki.tını, hiç fÜphesiz 
aksataca.ktı. Fakat Mütir, bunların 
yalvarmalarına, yakarmalarına acı
mı§, buteklifi kabul etmitti. 

Tanıdığım kızm babası, Mütirle 
görütmeğe giden heyetlerden biri
sinde bulunmuftu. Buradan öğren
diğime göre, Mütir, ilk defa bu tek
lifi kabul etmemi§, gidenler de pe

rip.n bir halde dönmüılerdi. Fakat 
pap.nın yüreği de bu zavallı sivil 
halkın Bulgar çetelerinin elinde 
mahvedilmesine razi olamazdı. O
nun için nihayet ayağına kapanan 
dindaılarınm ricasını kabul ederek 
onları da beraber almak kararını 

vermİ§tİ. 

Hastahanelerde yatan, beraber 
gidecek bir halde bulunamayan ya
ralılarla alillerin seli.metini temin 
etmek için Müıir, bütün papasları 
toplamıt ve onları lncil ve istavroz 

üzerine ellerini koydurarak bunla
ra dokunmayacaklarına dair yemin 
ettirmiıti. içilen bu and, edilen bu 
yemin ilk Önceleri tutulmu§, fakat 
çıkıt (huruç) hareketinin Akim kal
ması üzerine anlatmak için kelime 
bulmağa imkan olmayan bir feca· 
atle hastahanelerde yatan bütün has
ta ve yaralılar kasabca doğranmı§
tı. 

Ahbabım olan kıza 9 ilkki.nun 
günü sabahleyin tafakla beraber, 
son defa olarak, rast geldim. O gün 
kaçamak yollu yapabildiğim bu gö
rü~menin gösterdiği sefalet ve izti
rab sahnesini bütün hayatımda u
nuta.mıyacağnn. 

Tasavvur ediniz ki bundan dört 
ay önce memleketin en refahlı ka
sabalarından birisi olan Plevne 
timdi kalabalık, büyük ve ihmal e
dilmit bir hastahane halini almıttı. 
Sefil, muztarip, hasta, harab, aç bir 
kasaba ki bütün halkı bir kitiden 
kurtulut umu.yor, çocuklar açlıktan 
ağlıy.;r ve kadınlar gözlerinin ya§ı
nı kalblerine akıtıyorlar. Sokaklar
dan gidip gelme hususunda gece ile 
gÜndüzün bir farkı olmuyordu. Bir 
taraftan ölenlerin gömü1mesi, bir 
taraftan da çıkıt hazırlıkları yapıl
ması için hummalı bir çalıtma için
de idik • 

Ölüm artık o kadar çoğalmııtı ki 
içinde birisi ölen evde aile efradı 
ne seslerini çıkarıyor, ne ağlayıp 
hıçkırıyorlardı. içinde yaralı, yahud 
hasta alıker bulunmayan ev yok gi
bi idi. Salaılar, ahırlar, hulasa Üze
rinde dam bulunan her yer birer re
vir haline konulmuttu. Artık hasta
lara bakılaınıyor, il&ç bulunam.ıyor, 
ate, yakılamıyordu. Avurdlan a
vurdlarma çökmil§, gözleri yanan 
aç biçareler, turadaki buradaki yı
ğıntıları biraz yiyecek bulabilmek 
ümidi ile, eteleyib duruyorlardı. 

Gizli hastalıklar her tarafı kırıp ge
çiriyor ve rus toplarından daha faz
la kurban veriyordu. Bakılmamıı 
hastahaneleri, berbadlatmıt yollan, 
temizlenm.emif evleriyle, bütün 
Plevne pis pis kokan sefil ve kirli 
bir manzara arzediyordu. Her ta
raftan hastaların iniltileri, can çe
kitenlerin feryadı geliyordu. Ne ta
rafa bakarsanız, ya yeni yapılacak 
büyük boğtl§ll1AJllll hazırlıklarını, 
yahud da açılmıt olan bu muharebe 
ile hiç bir ali.kalan .;lmamak lazım 
gelen zavallıların sefaletini goru
;yordunuz. Nereye parmaklarınız 
dokunacak olurr.a orada can çeki· 
§eD, fakat henüz ölmeyen bir mille
tin alnında toplanan soğuk ecel te
ri gibi, eriyen karlara değiyordu· 
nuz. 

(Sonu var) 

Arkitekt 
82 - 83 üncü sayıları zengin yazı

lar ve resimlerle intişar etmiştir. İ
çinde Mimar Zeki Sayarrn Suadiyede 
bir villası, Mimar Halid Femirin İz
mir fuarında çimehto pavyonu ile, 
Mühendis C. Ressamoğlunun {İstan
bul hava planları) Dr. mülı,endis 
Wagnerin inşa etmeyen millet yaşa
mıyor demektir. Mimar Kemal Alta
nın {Selimiye camii ve müştemilatı) 

Mimar Necmettin Emrenin (Aydın 
oğulları) adlı yazıları ve mimarlar ile 
mal sahibleri arasında mukavele tipi, 
başka memleketlerde mimari faaliyet, 
bibloğrafi ve mimari haberlerden 
bahsetmektedir. 

Bu dergiyi belediyelere, mimarlara 
ve mühendislere tavsiye ederiz. 

Yücel 
İstanbulda kıymetli bir gençlik züm· 

resi tarafından neşredilen bu aylık mec
muanıtı ıubat tarihli otuz altıncı sayısı 
her zamanki gibi kuvvetli yazılar ve 
canlı resimlerle.çıkmıştır. Bu nüshanın 
yazıları şunlardır: Hüseyin Namık Or
kun: Hatay ulusunun tarihine dair, 
Haydar Tolun, Aristo Pedagon, Gio
venni Papini : Egolatria, Fenerbach'ın 
hayat kaideleri, Will Durant: En bü

yük on şair, Osman Nebi: Berlinden 
Kolonya'ya, Andre Maurois: Ansiklo
pedik ruh ve zeka, Orhan Burian: Ti
yatro tarihi için notilar, HalUk Şehsu
varoğ\u: Tevfik Fikretin evi, Orhan 
Burian: Edebiyatımızın en büyük nok
sanı, ayın kültür hareketleri, Luigi 
Pirandcllo: Karım ve burnum {hikaye) 
dünyadan tuhaf şeyler, Cemal Nadirin 
Karikatürü, Rodin'in heykelleri, ilave 
olarak Seniha Bedri: Mürebbiye isim· 
li tercüme piyesi bir forma halinde ve
rilmektedir. Ayrıca bu sayıda Behçet 
Kemal, Yusuf Mardin, İhsan Baran, 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ahmet Maruf'
un şiirleri vardır. Tab'ı da mündericatı 
kadar itinalı olan Yücel'i bütün .sanat 
severlere tavsiye ederiz. 

• ULUS 9 - 2 - 1 

Petrol kırahnın 
kız kardeıi 

Prenses Erikson 
Yahud 15 
dolandırıcı 

isimli 
kadın 

Dolandırrcı kadrn 

Paris kibarlarının devam ettikleri 
Şanzelize gazinolarının en ş,ık ve en 
pahalılarından birinin önünde ameri
kan markalı, gıcır gıcır yeni, büyük ve 
zarif bir otomobil duruyor. Temiz kı
lıklı şoför inip otomobilin kapısını a
çarken gazinonun müstahdemleri de 
müşteriyi karşılamağa koşuyor: 

- Prenses Erikson ! 

- Petrol kıralının kız kardeşi! 
- Kız kardeşi mi? 

- Yahud yakın akrabası. 
Otomobilden inen kadın elli yaşla

rında, ufarak, gayet güzel yüzlü, vizon 
kürklü ... Tatlı tatlı gülümsüyor, Ya
nında pek itina ile giyinmiş bir genç 
var. 

Yüksek mahfillerde Prenses Erikso
nu kim tanımaz ki? Rivayete" bAkılırsa 
prenses İsveçlidir. Fakat gayet zengin 
bir amerikalr ile evlenmiştir. Kocası
nın en az 1 milyar dolar serveti olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Prenses, Parisin yeni ve zengin ma· 
hallelerinden birinde bir buçuk mil
yon franga bir bina satın almıştır. Fa
kat bu binanın satışı esnasında cere
yan eden müzakereler Paris polisinin 
dikkatini celbetmi§tir. Zira satıı; mua
melesi usulü dairesinde cereyan etme
miş, ve prenses binanın bedelini öde
yememiş, tanıdığı bir takım nafiz zat
ların tesiriyle tediyeyi geciktirmek is
temiştir. Bu suretle kullandığı 800.000 
franklık sahte bir itibar mektubu sa· 
yesinde binaya el koymuş ve binada bir 
takım değişiklikler yapılması için 80 
bin franklık bir tamir ve termim mu
kavelesi akdetmiş, 200.000 franıklık 
eşya ısmarlamıştır. Hatta, bu binaya 
kapıcı olarak az çok tasarruf sahibi 
bir karı koca bulmuş, bunlardan da 
100.000 frank borç almıştır. 

Prenses hakkında sağdan soldan 
yağmaya başlayan bazı şikayetler üze
rine vaziyeti tetkika başlayan polis, bu 
zengin kadının politika ve finans ale
mindeki dostlarının hüviyetine baka
rak tam kırk sekiz saatlik bir tereddüd 
devresi geçirdikten sonra kararını ve
rerek tahkikata başlamış ve kadının 
1883 tarihinde Stokholmde doğduğu

nu, ve isminin Mari Elzi Burton oldu
ğunu, emniyeti suiistimal, dolandırıcı
lık, karşılıksız poliçe keşidesi nevin
den onbeş kadar suçun faili bulundu
ğunu meydana çıkarmıştır. Bu kadın, 
bu gibi cürümlerinden dolayı Fransa 
ve lsviçre hududlarından dışarı çıka
rılmağa da mahküm edilmişti. 

Prenses, cürümleri kadar hüviyet de 
almıştır. Bunların hepsi henüz . .ılı:..n 
olmamakta beraber Bekert, Jan Kokto, 
Dümon, Rivoli, Şipler, Bogran, Şapui, 
Brikston, Şozap gibi isimler kullan
mıştır. 

Bu isimlerden bazıları meşhur zat
ların isimleridir, ve sahte Prenses ken
dini, icabına göre, bu zatların karısı o
larak tanıtmıştır. 

Orman umum müdürlüğünde 
yeni terfi ve tayinler 

Orman umum müdürlüğü müfet
tişlerinden BB. Macid Toran, Bekir 

Günay, Rıdvan Pınar, Fuad Talibin 
maaşları 55 liraya çıkarılmış, Elmalı 

Kızılalan orman baş mühendis muavi
ni Vecdi, Saframbolu Turna ormanı 

baş mühendis muavini Abdullah Lüt
fi, Sinob orman baş mühendis muavi -

ni Abdullah Cevdet 70 lira maaşla ü
çüncü sınıf orman baş mühendisliğine 

Eskişehir Çatacık orman baş mühen
dis muavini Zühtü 55 lira ile birinci 
sınıf başmühendis muavinliğine, Sam 

sun birinci sınıf orman mühendisi 
Midhat ve Tokad birinci sınıf orman 
mühendisi Memduh 45 lira maaşla bi -
rinci sınıf orman baş mühendis mua -
vinliğine ~rfi ettirilmişlerdir. 

................................................................................ 
: ~ . . 
: Türk Dili Tetkikleri : 
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1 RADYO 
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Ankara: 

il Termal,, sözü üzerinde· 
Bir araştırma 

Üğle Neşrıyatı: 12.30 Muht 
neşriyatı - 12.50 PJ:ik: Türk mu 
halk şarkıları - 13.15 • 13.30 Dahil 
rici haberler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 

Yazan: Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Gazianteb Saylavı 

Y alovada açılan yeni otele "Otel 
Termal,, adı verilJ..iği bir ajans teb
liğinden anl<J§ılrnı§tı. O aralık lstan
bulda çıkan bir gazete bunun bey -
nelmilel bir kelime olduğu yolunda 
bir mütalea serdetti. Gerçi "Termal,, 
beynelmilel olmuı bir sözdür. Fakat 
otele bu .ismi verenler "Termal,, sö
zünün yalnız beynelmilel olduğunu 
düıünerek değil, bilôki• kelimenin 
orijini türkce olduğunu bilerek ona 
bu adı ıJermiflerdir. Bu hakikati ta
nıtmak lüzumuna kani olan Türk Dil 
Kurumu kendi ôzalarından Gazian
tcb saylavı Mehmed Ali Ağaka;y'a 
kelimeyi analizleme vazifesini tevdi 
etmişti. Doktorun bu mevzu üzerine 
hazırladığı kı)'lnetli yazıyı aynen 
aşağıya dercediyoruz : 

{Thermal) tabirinin çıktığı {ther
me) sözünü, Klasik Ekol çok basit bir 
şekilde izah etmek iddiasındadır. 

Bütün etimoloji kitaplarında, bu hu
susta görülen izahat şöyle hulasa edile
bilir: 

(Therme) :Grek dilinde "sıcaklık" 
demektir. Bu sözi.ın Hint· Avrupa dil 
grupu iç.inde mütenazırları şunlardır: 
Latınce {formus); Gotça (varma); 
Rusça (gorm); eski hıntçe (ghar
mas); İrlanda dilinde {gorim); v. s. 

Bailly (therme)yi {tner-) temasına 
kadar irca eder. Walther Prellwitz bu 
sözlere kaynak diye "kor halinde ol
mak" manasına {ghero) şeklinde bir 
prototip gösterir. 

. (T_herme) sözünün dil alemi içinde
kı yer~ bundan ibaretse .Prellwıtz, bir 
prototıp yaratmak için boşuna yorul
muş; çun.ıcü onu, hiç. oir zahmet sarfet
meaen Türkçede bulaoılirdi. Dilimiz
deki (kor) Kelimesi, sayın müellifin 
bulduğu (ghero)dan farklı bir söz de
ğildir. 

v Bir ,..k~limenin orijinini tayin etme
ge, klasık usuller kafi gelseydi bu ka
darcık bir araştırma, {termal) sözünün 
Türkçeye nispetini meydana çıkarmış 
olurdu. Fakat Güneş - Dil metodunun 
açtığı kat kat ufuklara gözü alışan 
Tü.rl< Ekoıu, bu dar sabada kalamaz; 

o ,pek açık olarak sezer ki (termal) sö
zü, ne {kor) veya ghero) gibi bir keli
meden çıkmıştır, ve ne de anlamı, sa
nıldığı gibi, sadece "sıcaklık"tan iba
rettir. 

Grekçede "sıcak" mefhumunu ifade 
eden d_aha başka sözler varken kaplıca 
suları ıçın (termos) kelimesinin tercih 
edilmesinde acaba hiç bir sebeb yok 
mudur? 

.Bitkiler7, gecenin serinliğinde çiğ 
halınde drrım verdiği için suları, kay
nak ve ırmakları, golleri himayesine a
lan; sinirlerini diriltmek için sık sık 
bu sularda banyo törenleri tertib eden 
tarımcıları ı yardımcısı Tanrıça Arte~ 
mis'in taşıdığı (Thermaia) unvanı sı
caklıktan mı mülhemdir? 

Yoksa {termos) ve (termaia) kelime
lerıyle tavsif edilen mefhumların di
rim ve tarımla olan alakasına bakarak 
unları (therapia) ve (theros) ile ilgi'. 

li saymak mı lazım? 
İşte bir takım sorular ki ancak 'Gü· 

neş - Dil'in ışığı altında aydınlanabi· 
lir. 

(Termal) sözünde ilk eleman mev

kiinde gördüğümüz {t), hakikatte 
(eğ+ et) tir. Bu iki unsur kaynaşarak 
~e vo_k~l değiştirerek (et, at, it, ot, öt, 
ut) gıbı şekiller alabilir. 

Bunlar bir ana kök ile bir dinamizm 
elemanından bileşmiş olduklarına gö
re şöyle bir fikir uyandıran sözler ol
mak icab eder: Sıcaklık, hayat veya 
kudretin bir obje üzerinde "olmuş ol
ması." 

Filhakika bunlardan {at, et, it) gibi
lerinin hayat mefhumu ile olan ilgileri 
meydandadır. 

{Öt, - üt-) Kazan, Çagatay ve başka 
lehçelerde "yakmak:" manasına gelir. 
Bizim kullandığımız {ütü) ve (ütüle
mek) sözleri de bunlardan ayrı değil
dir. 

(Ot) ise, yukarıda geçen ana mef
humların hepsini nefsinde toplamış, 
ı;okanlam!ı bir kelimedir: 

Ot = 1. Ateş 
2. Nebat 
3. Deva 

(Ot) sözünün türlü istikametlerde 
türettiği şekil ve anlamları bir arada 
incelemek, ilgimizi önemle çekecek bir 
konu olur. Ancak, araştırmayı dağıt
mamak için biz yalnız (termal) sözü
nün gösterdiği istikamette yürüyece
ğiz. 

{Termal) sözünü meydana getiren 
elemanlardan ikinci ek (V. + r) dir. 
Ana kökün taş,ıdığı anlam (V. + t) i
le bir obje üzerinde yapıldıktan sonra 
başka bir objede takarrürünün ifadesi 
olan bu (V. + r) elemanını (ot, od) 

•özüne ekliyecek olursak, bugi.ın Dili
mizde bulduğumuz (otar·) ve (odır-) 
kelimeleri meydana !jıkar ki birincisi 
"otlatmak" (L. O.); ikincisi de "bir 
şeyi yakmak, tutuşturmak" anlamına
dır (Rad. "Tel."). 

Bu iki kelimenin arasında görülen 
c.ınlam ayrılığının, mortolojilerindeki 
hafif farktan değil de ana kök .anlamı
nın her birinde başka başka olmasın
C:an ileri geldiğini söylemeğe hacet 
yoktur. 

(Ot) sözüne, takarrür unsurunun ek· 
lenmesiyle {odır-) ve {otar-) şekilleri 
geliştikten başka, kelimenin başındaki 
\"Okalin düşmesiyle {tar) şeklı de çı
kar. Bunun anlamı "dinamik bir sıcak· 
Jıgın tekarrür etmiş olduğu obje" ol· 
mak icab eder. Filhakika Sagay ve 
Koybal lehçelerinde "barut" bu sözle 
ifade edilir (l<ad lll). 

Eğer (termal) sözünün dayandığı 
(terme) kelimesi ve (ter-) teması sade
ce "sıcak" methumu ile ılgili bulun· 
$aydı bunu, doğum ve gelişim safhaları 
gözümüzün önunde cereyan etmış gibi 
a~ık bulunan (tar) örneğiyle bir tutar 
ve bu suretle kelimenin orijinini tayin 
edecek bir tip elde etmiş olurduK. 

Fakat yukarıda birer soru şeklinde 
saptamış olduğumuz mülilhazalar Luna 
imkan bırakmıyor. 

Şu halde kelimeyi, Güne~ - Dil meto
diyle ve (ot) sözünün ilham ettiği ana 
mefhumları hesaba katarak analizliye
lim: 

Terme 
(1) (2) 
eğ + et + 

(3) (4) (5) 
er + em + eğ 

1) Eğ: Güneşın sıcaklığı ve bu sı-
caklığın taşıdığı hayat ve kudret 

2) 1':t: J.Jinamik bır halde 
3) Er: takarrür ediyor 
4) Em: bir objede 
5) Eğ: o obje isimleniyor. 

Görülüyor ki {terme) kelimesi, bir 
kaplıcanın en güzel tarifini hayat ve 
kudret veren hassalarrnın ifadesiyle 
birlikte, kendi yapılışında taşıyor. 

Esasen hayat ve kudret anlamlarına 
clac türk~c (tirim) ve (tirem) sözleri 
de (ternie) den ayrı eyler eğllc1lr, 

Ilıcalarla "tedavi,. mefhumu arasın
da mevcud sıkı alaka düşünülünce, 
{terme) ve {tirim) arasında görülen 
yakınlığı (terapia) kelimesine de teş
mil etmek mecburiyeti hasıl oluyor. 

{Terapia) nın manası iddia edildi
ği gibi "hizmetçilik" fikrinden doğ
muş olamaz. Bu kelimeyi kulanan in
sanların hizmetçi sahibi oluncaya ka
dar tedavi hakkında hiç bir fikre ma
lik olmadıkları nasıl düşünülebilir ? 

Ayni temayı taşıyan ve tedavi fikrin
de birleşen, {terme) ile {terapia) gi
bi iki sözden birini kor; diğerni hiz
metçilik mefhumuna vermek anlaşıl
ması kolay olmıyan bir lojiktir. 

Bizim reel vakalardan çıkardığımız 
sonuç şudur : 

(Terme) sadece ''sıcak" anlamına 
bir kelime değil.. O,{terapia) ile bir
likte, türkçe (dirim) sözünün dayan
dığı prototürk orijinden kaynamış bir 
kelimedir. 

(Termal) sözünde de {dirime!) in 
başka bir fonetik şekli apaçık görünü-
yor. 

FRANSADA 

Elebaıllar1 tam 
13 bu~uk yaıında 

bir h1rsıı ~etesi ! 
Fransada Pontuvaz'da, en yaşlısı 17 

ve elebaşıları 13,5 yaşında olan altı ço
cuktan mürekkeb bir hırsız çetesi gizli 
surette muhakeme edilmektedir . 

Bu çete, aylarca süren takibten son· 
ra ancak zorla ele geçirilmiştir. Hatta 

tevkif hadisesi bir tesadüf eseridir: Çe
te, sahibi kadın olan bir ticarethaneyi 
soyarken bir emniyet tabancasının in -

filakı üzerine şefinin eli yaralanmış ve 
ertesi gün bu yarayı tedavi ettirmek ü
zere hastahaneye müracaat etmesi, ya -

ranın vaziyeti dolayısiyle, şüpheli gö -
rünerek polise haber verilmiş, çocuk 
sıkıştırılmış, çetenin reisi olduğu anla
şılmıştır. Çete efradından ikisi kaçmağa 
muvaffak olmuştur. 

Biri 14 ve diğeri 17 yaşında bu 
firariler bir gecede, yaya olarak, 50 ki
lometre mesafe katetmişler ve açlık yü
zünden tekrar kendilerini ele vermiş { 
!erdir. 

plıik neoriyatı - 19.00 Ti.ırk mu 
halk şarkıları (Makbule Çakar ve 
ları) - 19.30 Saat ayarı ve arabç 
yat - 19.45 Türk musikisi ve hal 
ları (Hikmet Rıza Sesgör ve arka 
- 20.15 Radyofonik temsil: (Anka 
tiyatrosu artistleri tarafından) - 2 
jans haberleri - 21.15 Stüdyo salon 
rası : 1 • Lte Deli bes : Coppelia 2 
Erbard: İm rühlichen Zecherkrc 
Cari Roberche: Winter 4 • Tschai 
Suite İnternationale - 21.55. 22.00 
pro1"ram ve lstikl;il mar~ı. 

İstanbul: 

Üğle Neşriyatı: 12.30 Plikl 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 
turK musikisi - 13.30 - 14 Muhtel 
ne~rıyatt. 

Akşam Neşriyatı : 
18.30 Plikl 

musikisi - 19.00 Şışli halkevi gösteri 
tarahndan bir temsil (l:hr kıtab) 
Kontcran11: Doktor .Fahfcttin Kerim 
yalar) - 19.SS Borsa haberleri. -
N ecmeddin Rı.za ve arka.daBları tara 
türk musikisi ve halk p.rkıla 
20.30 bava raporu - 20.33 ôme 
ı:a tarafından arabça söylev -
Nezihe ve arkadaşları tarafından tür 
sıkısı ve haJk ~arkıları (Saat ayarı) -
ı.·asıJ su heyeti; okuyanlar lbrahi~ 
kuçuk ~afiye, kanun Muammer, kla! 
Haındi, ut Cevdet Koı:an, tanbur Sel 
din, keman Cevdet - 21.50 O.l<KES 
1 • W eber; Obcron, ouvcrture. 2 • 'f 
kowsky: Allegro con arazia 3. Plcssow 
ve de mariagc. 4 • .Nedhal: Valse triıt 
Offenbaı;h: La pCricoıe, potpourri - ~ 
Ajans haberleri - 23.00 .Plakla ıolol 
pera ve operet parçaları - 23.20 • 23.3 
naberlcr ve ertesı gunun procramı. 

Avrupa: 
Ur.c.ru> ve v>'ERETLER: 19.10 F 

furt, Korugsber& - lY.2!> Vıyana - 20 
dapc~te - ~l.JU .Doyçıa.nzenaer, 

0.l{Klı:STRA KONSJı:RLJ;Rl ve S 
FONiA KON~Eı<L.t;!{: 10.30 liambur 
19.10 Acza - 20 oerıın - 20.S l"raa 
öruKseı - 21.lS lJroıtwich. 

OlJA MUSlKlSl: 15.25 Hambure 
.licrun, !"arıa - l/.15 !<.oma - .ıı::u oru 
- :t~ • .>U 1.Joyçlanzenacr, 

SOLO KONS.lı:!{Lh.l{l: B.20 Layp•• 
10 !' rankturt, .lVıunıb - 16.30 .Franır.ıur 
17.ıu ..ıs...oıonya - 17.40 Keza - ıs.ıs .h 
burc, ~Onı&sbcr& - 20 .Monte Cene 
21 . .:su Layp~ıg., 

NEF.t:SLl SAZLAR (Mara v. 1.): 
Bcrhn, Laypzi& -11.S Pra&-14.10 .Fra 
furt. 

ORG KONSERLERİ ve KOROLAll. 
Droitwıcb - 14 Viyana - 19.30 Stokh 
- 20.25 J:leromUnstcr - 21.30 Hambur&"~ 

HAFİF ZİK: 6.30 Berlin - 12 Br 
lav, Frank.Curt, Hamburı1 Stuttgart - 13 
MU.ruh - 14.lS Bertin - 16 KOniısbcrı 
18 Bertin - 18.15 Struburı - 21.30 Bcr 

HALK MUS1KIS1: 11.30 Stuttgart 
19.10 l..aypzig- 22.30 Stuttgart. 

DANS MUZ1G1: 22 Floransa-22.20 
yana - 23 Krakovi, Milano, Poznan, Ro 
Vilna, Droitwich -23.10 Poste - Pariıien 
23.25 London - Reıional - 24 Liiksembu 

İzmir fuarında 
yeni çahşmalar 

İzmir, {Hususi ~uhabirimizden) 
Dost yunan hükümetinin konsolos 
.lzmir belediye ve fuar komitesi rei 
Doktor Behçet Salihi ziyaret edere 
Hükümetinin, beynelmilel İzmir fu 
ruıa resmen :.ştircike ve aynı zamand 
daimi bir pavyon inşasına karar verd 
ğini bildirmişti. 

Pavyonun, münakasa ve ihalesi 
bizzat komite yapacaktır. Pavyon, yu 
nan mimari tarzında ve yunan sanatı 
ziraatini, kültür ve umumi varlığı 
tebarüz ettiren ruliyeflerle süslü ola 
rak inşa edilecektir. 

Önümüzdeki fuar, öyle tahmin edi 
liyor ki, geçmiş yıllara nisbetle, bü 
yük bir üstünlük gösterecektir. Bu a 
rada, iki eser daha kazanıyoruz: 

1 - Zehirli gazlar pavyonu, 

2 - Kapalı atış poligonu, 

Bunlardan birincisini, İzmir vilayeti 
zehirli gazlar komisyonu tesis edecek

tir. Burada, halkın en kolay şekilde, 
anlıyabileceği bir esas dahilinde, ze• 

birli gazın ne demek olduğu, neler ya
pabileceği, hava taarruzlarında zehir
li gazın ne suretle kullanıldığı, buna 

karşı ferd ve şehirce nasıl müdafaa ve 
muhafazada bulunulacağı gösterile
cektir. 

İkincisi de inhisarlar idaresine aid 
olacaktır. Hatta, idarenin mütehassııt 

mümessili de sırf bu mesele için şeh
rimize gelmiş ve poligonun inşa edi .. 
leceği sahayı görmüştür. 

tzmirde, bundan bir sene evvel te

şekkü Jetmiş bir atıcılık kulübü var• 
dır. Ve bu kulüb, Reşadiye arkasında

ki eski sahayı esas tutmuştur. Fakat, 

bu yer, iş, güç ve nakil vasıtaları gibi 

sebebler karşısında istenilen alakayı 
görmemiştir. 

Kültür park sahasında inhisarlar i• 
daresinin tesis edeceği poligon, gerçi, 

yüksek atıştaki zevk ve arzuyu temin 
edemiyecekse de, hiç olmazsa, ona kar 
şı alakayı artıracaktır. 
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Seyhanın beş senelik 
kalkınma programı 
Bu yı 1 plônın en 

kısımlarının tatbikine 
mühim 
başlanıyor 1 

Diyarbakır 
Nafıa binasi 

1 

Arkadaşımız, Adana valisi 1 
Bay Tevfik Hadi Baysalla 

konuşuyor 
Mil 111111111111••+ •• , _____ H 

Adana (Hususi Muhabirimiz
den) - Zirai, iktısadi kalkınma 
vadisinde olduğu kadar, sosyal 
ve kültürel cephede de Seyhan 
bölgesini yük•eltmek için hazır
lanan be§ yıllık ijlanrn en mü
him kısımları 1938 içinde tatbik 
edilecektir. Adana vilayet umu
mi meclisinin, ilk toplantısını 
yapması münasebetiyle vali Tev
fik Hadi Baysal'ı "Ulus,, namı
na ziyaret ettim. 

Bay Tevfik Hadi Baysal, vilayetin 
umumi kalkınması yolunda girişilen da
vaları, teşebbüsleri ve tesbit edilen 
programı şöyle hulasa etti: 

- Seyhan bölgesinin her yönden 
kısa bir zamanda inkişafını temin ede
bilecek geniş bir programımız var. Bu 
planın tatbiki için bütün tedbirler alın
mış bulunuyor. Az para ile çok iş yap· 
mak prensipini daima göz önünde tuta
rak hareket etmekle beraber, bugün vi
layet büdcesinin memnuniyet verici bir 
dereceye yükseldiğini de müşahede et
miş bulunuyoruz. 934 • 935 senelerin • 
do,.yedi yüz bin küsur lira olan vilayet 
büdcesi, 936 • 937 de dokuz yüz bin 
küsura çıkmış ve bugün ise, 938 büdce
aini 1.000.000 küsur liraya yükselmiş 

görüyoruz. 
Bu inkişaf, bize işlerimizi başarma 

yolunda güçlük görmiyeceğimizi müj • 
delemektedir. Bunun için büyük işlere 
girişmekte tereddild göstermiyeceğiz. 
Milyonluk büdcemizin 116.731 lirasını 
umumt meclis ve hususi idare masraf • 
!arına ayırdık; geride kalan kısmın da 
21.000 lirasını nafıaya 286.429 lirasını 
maarife, 18284 lirasını ziraate, 4353 li
rasını sıhiyeye, 89693 lirasını mütefer· 
rik masraflara, fevkalade büdcenin de 
176681 lirasını yollara, 19.000 maarife, 
5000 lirasını ziraatc, 15.000 lirasını sı
hiyeye, 67 339 lirasını da müteferrikaya 
ayırdık. 

- Bu paralar ne gibi işlere sarfe· 
dilecek? Neler yapmak tasavvurundası· 
nız? 

Tevfik Hadi Baysal bu sualime bir 
an tebessüm ettikten aonra ccvab ver • 
di-

- Tasavvur değil, işlerimize başla
mak üzereyiz .. Düşündüklerimiz büd • 
cclerimizle mütevazin bir şekildedir. 
Geçen yıl ayrılan tahsisata ilave edile
rek mükemmel ve modern bir halkevi • 
nin temelini atmak üzereyiz. Bu yıl büd 
cesinde belediye ile yapılacak birliğin 
başaracağı işler için de para ayırdık. 
Bu birlik, her yıl vilayet ve belediye • 
nin koyacağı elli bin liralık bir sermaye 
ile tesis edilecek ve sekiz sene devam e
decektir. Birliğin kurulması etrafında 
belediye ile hususi muhasebe arasında 
tam bir anlaşma olmuştur .Vilayet ve 
belediye meclisleri teklifleri kabul eder 
etmez, birlik derhal faaliyete geçecek
tir. 

Yeni ve modern bir hastahane ya • 
pılacak ve şimdiki hastahanede bir sa· 
nat mektebi açılacaktır. Şehir hipodro· 
munda bir hayvan sergisi, bir de poli
gon kurulacaktır. Aynca, şehir içinde 
modern bir ilk mektep yapılacak ve 
bundan böyle her yıl aynı tipde birer 
ikişer tam tesisatlı ilk okullar inşa edi
lecektir. 

Ziraat amelesi, fakirler için sıhi mes 
kenler yapılacak ve bunlar on sene müd 
detle taksite rabtedilerek faizsiz olarak 
amelelere verilecektir. Bu işi de, bele
diye, vilayet ve Kızılayın iştiraki ile 
kurmak üzere bulunduğumuz birlik ya· 
pacaktır. 

Gene bu yıl eski postahane binasın
da yapılmakta olan tadilat biter bitmez 
önümüzdeki mart ayı içinde burada, 
memur subay ve sporculara mahsus ol· 

Diyarbakırda bir sene 
içinde yapılan yollar 

bütün doğuyu 
bağlamış olacaktır 

Yapılan yollar 
Diyarbakıra 
Diyarbakır (Hususi Muhabirimizden) - Diyarbakırda Nafıa 

işlerine çok önem verilmektedir. Nafıanın geçen yıl yapılmı§ olan 
modern binasının bahçesi ta:nzim edilmektedir. 

Bu yıl vilayet yolları üzerinde esaslı bir surette çalışılmıştır. 
Diyarbakırdaki yol çalışmaları başlıca Mardin, Urfa, Elazığ ve 

doğu vilayetlerini Genel Müfet
tişlik merkezi olan Diyarbakıra 
bağlayan Bitlis yolu istikametin
de ilerlemektedir. 

Bu yıl gerek Nafıa vekaletinin · 
dımı ile gerek hususi muhasebe L 
çesile yapılan yollar büyük bir yekun 
tutmaktadır. 

Köylere kültür ·götüren e§itmenler 

Bu sene Nafıa Vekaletinin yardı
::niyle, İstasyondan Urfa kapısına ka
dar 127 metro uzunluğunda ve 37 met
re genişliğinde bir parke yol yapıl -
mıştır. Silvan yolunda 13 kilometre
lik şose; Mardin yolunda 6 Km. yeni 
şose, 3 tane betonarme menfez, 500 
metre Atatürk köşkü yolu, 

Çermik yolunda en küçüğü 3 met
re olmak üzere 10 tane betonarme 
menfez, 14 metrelik bir köprü, Urfa 
yolunda 1 Km., şose, 1 menfez; Lice 
yolunda 24 muvakkat menfez 6 Km. 
yeni tesviye; Kulp yolunda 14 Km. 
yeni tesviye, 20 Km. tesviye ıs!:ilıı, 

27 muvakkat menfez ve Şakiran köp· 
rüsü yapılmıştır. Bunlardan başka ki
lometrelerce yol da hazır bir vaziye
te getirilmiştir. 

Nafıa Vekaleti tahsisatiyle Ambat 
çayı üzerinde 120 metrelik bir de be· 
tonarme köprü ile Ergani istasyonu 
şosesi yapılmaktadır. Şose bugünler· 

bl rll kt:lr. KOprU n m lzcm 

Yukardaki resim, Halkavun nahiyesinde lymir köyü eğitmeni ile tale
belerini bir arada gösteriyor. Köy eğitmeni gündüzleri bu yavruları 

geceleTi de köy delikanlılarını okutmaktadır •. 

ihzarına hararetle çalışılmaktadır. 
Bu yılki yol çalışmaları Diyarba

km Genel Müfettiflik bölgesinin en 
ırak illeri olan Van, Bitlis, Hakkari 
vl!' Muşa en kısa yolla bağlıyacak o
lan Diyarbakır • Silvan • Melefan yo
lu üzerinde toplanmıştır. 

Vilayet, il içindeki diğer bayın

dırlık işlerinin jle muvaffakıyetle i· 
lerlemesi için çalışmaktadır. 

Usmaı;ı Eti 

Develide kültür 
Develi, (Hususi) - Bu sene kasa

bamızın üç köyünde daha okul açıl· 

mıştır. İki tane de yatılı okul yapıl
maktadır. Köylerimizin mekteb yap
mak hususundaki çalışmaları ve hü
kümetin de yapılan okullara öğret· 
men vermesi sayesinde kısa bir istik
balde okulsuz köy kalmıyacaktır. Bu 
sene merkezde 940 ve mülhakatta 2164 
talebe okumaktadır. 
Beş sene evvel açılan orta olı;ulda 

Yukarıda, "kahraman" piyesını temsil eden Keskin gençlerini bir da. talebe sayısı 50 den 200 e çıkmış-
arada görüyorsunuz. Piyes muhitte büyük bir alaka uyandırmııtır. tır. 

mak üzere büyük bir lokanta açılacak· 
tır. Bu lokanta, memur. subay ve spor
culara yüzde elli tenzilatla yemek ve • 
receği gibi memur evlerine de aynı şart· 
la yemek gönderecektir. 

Bu binanın üst kısmı da spor bölge 
idaresi ile ziraat odasına tahsis oluna · 
caktır. Şehir stadyomu da tanzim etli • 
lecektir, Bu yıl masraflarda nazami ik
tısad yaparak fazlaları kalkınma işle • 
rine sarfedeceğiz. 

- Kasabalar, köyler arası yolları i
çin nasıl bir karar aldınız? 

- Vilayetin bütün kasabaları ara -
sındaki yolları büdcenin imkanı nisbe · 
tinde düzelteceğiz; Tarsus · Karaisalı 
yolunu ise müstakil bir yol ile birleşti
receğiz. 

Bilirsiniz ki yol inşaatı karşısında 
büyük büdceler dahi arzu edilen şekli 
hakkiyle temin edemiyor. Biz esaslı ta
mirlerle, yavaş yavaş sağlam yollar in
şasiyle bu işe hızla devam etmek mec • 
buriyetindeyiz. 

- Nahiyeler ve köyler arası yolla
rı? 

- Köyler arası yollarının inşa ve 
tanzimi de beş senelik köy programına 
tabidir. Biz, bu yıl, bu programın sür • 
atle ve hakkiyle tatbiki için azamı has
sasiyet ve gayret göstereceğiz." 

Çukurovanm her bakımdan kalkın
masını temin edecek olan bu çalışma ve 
güzel iş teşebbüsleri seyhanlıları şimdi 
den sevindirebilecek mahiyettedir. 

NiHAD TANGÜNER 

Samsunda başarılan işler 

Samsun belediyesi önünde itfaiye arabaları 

Samsun (Hususi) - Belediye çalışmaları Samsunun yüzünü 
her gün biraz daha ağartmaktadır, belediyenin üzerine el koy
duğu işler arasında tehrin genel kanalizasyonu, modeıın mezba
ha yapılması, belediye memurları arasında kooperatif tetkilatı 
yapılması, kahvelerin ıslaht, sırthamallığının kaldırtlması, mo
dern mezarlık yapılması itlerivardır. 

Bir müddet eve! kurulan doğum -
ve bakımevi de muhitin büyük bir ih. 
tiyacını karşılamış bulunmaktadır. Koropınordo _şarbon 

Belediyenin ~kiden kurduğu itfa· 
iye teşkilatının da genişletilmesi dü
şünülmektedir. İtfaiye teşkilatında 
üç tane pompalı arazöz vardır. 

Konya (hususi) - Karapınar ilçe
sinde 53 yaşlarında Osman oğlu Öme
rin şarbon hastalığına tutulup öllnesi 

1 
ı 

___ A_vu_K_A_T_L_ı_K_K_A_N_u_N_u_D_o_L_A_Y_ı_sı_Y_L_E __ r 
Cüppeli ve perükalı avukatlar 
kıdemlerine göre yer alırlar 

Bunların arkalarında da, resmi 
elbiseleri olmıyan "Solicitor,,lar oturur 

-8-
Her hafta, bir hafta sonra müdafaa

sı yapılacak olan davaların bir listesi 
neşrolunur, ve bütün (Solicitor) !ara 
gönderilir; her akşam saat beşte, ertesi 
günü müdafaası yapılacak olan davala
ra aid günlük listeler neşrolunur. Ta
lik yoktur. Avukatlar hakime tabidir
ler. 
Eğer avukatlar kendileri gelemez

lerse yerlerine müdafaa etmek üzere 
Jniorlarını gönderirler. 

İşlerin hepsinde barristerlere lüzum 
yoktur : Ara kararlar miktarca ehe
miyetsiz olan para tediyesine aid mah
kemeler, hukuki cepheden müdafaa 
ve münakaşa götürmiyen diğer bir ta
kım hadiseler, bizim müstacel kaza u· 
sulünü andıran seri bir şekle tabidir
ler. Ve Barrister hazır bulunmaksızın 
(At Cahmber) olarak hakim tarafından 
rüyet edilirler; ehemiyetsiz keşifler, 

bonolara veya borç ikrarlarına aid da
valar "Master" huzurunda görülür ki 
bir nevi baş katib veya tali -derecede 
bir hikim olan Master, bir barrister v~
ya (solicitor) huzuru ile büyük bir sür
at, tam bir maharet ve vuzuhla bu mese 
leleri halleder. (Master beş sene tecrü
be görmüş avukatlar ·arasından tayin 
edilir.) 

( 40000) davadan ancak (2500 veya 
3000) i umumi duruşmada rüyet edilir. 
Miktarı çok fazla olan işlerden biri

si de kabule müstenid poliçelerdir. Bu 
gibi davalarda (Master) senedi tetkik 
ederek kabul edip etmediğini müddea
aleyhe sorar, müddeialeyh senedin itfa 
sı hususunda bir takas dermeyan eder
se bedeli depo ettirilerek iş mürafaaya 
tevdi edilir . 

Muayyen haller müstesna olmak Ü· 

zere mehiller hakim "At Chambers " 
tarafından tadil edilemez. (Solicitor), 
müdafaaya sevkedilmiş olan işlerde, 

(Retainer) denilen ücreti vekaleti pe
şin göndermek suretiyle bir veya müte 
addid (barrister) '!erin yardımlarını 
temin eder. 

Barr r) ı r k ndl h 

müvekkillerden uzak olarak yalnız (So 
licitor) !arla görüşebilirler, Mürafaa
dan bir kaç gün evvel (solicitor) tara· 
fından görülen işin mükemmel bir ra· 
poru olan (brief), (barrister) in mua
vinine (clerk) tevdi edilir; (brief) in 
içinde evrak ve vesikalar vardır, bun

ların on sayfayı tecavüz eden kısımla
rı matbu olmak mecburiyetindedir. 
Bricfin üstünde (barrister) !erin ve 
(junior) !arının ücreti vekaletlerine 
aid çek ve (clerk) için küçük bir hedi
ye vardır. 

Bu suretle mürafaaya hazırlanmış 

demektir. Mürafaa büyük bir mera· 
sim ile başlar. 

Hakimin solunda, eğer varsa, jüri 
bulunur (hukuk ve hadisenin birbiri
ne karışmış olduğu bütün işlerde jüri 
vardır); sağında şahidlere mahsus o· 
lan yer vardır. 

Cüppeli ve perukeli avukatlar kıdem 
derecelerine göre müteaddid kanepe
lere sıralanırlar, arkalarında da resmi 
elbisesi bulunmıyan (solicitor) !ar yer 
alır. 

Müddei aVttkatı, hadiseyi kısaca izah 
eder ve şahitlerini dinletir (ingiliz u
sulü mahkemesinin esası şahidle isba
ta istinad eder, yazı ile tesbit edilen 
şeyi tekrardan ibaret bile olsa yine böy 
ledir). 

Şahidler sözlerini tevsika yarıyacak 
evrakı beraber getirirler, ve hatta bazı 
zavallı tacirlerin bütün hesap defter
lerini bile getirdikleri vakidir. 

Avukat onları isticvap eder (Cross 
examination); hasım avukatı da onla
rın hüsnü niyetini, sözlerindeki hulfı
su ve doğruluğu çürütmek için hakimin 
nezaret ve idaresi altında isticvap e
der. Bilahare sıra müddeialeyhin şahit· 
lerine gelir, ve bazı mürafaalar böyle
ce günlerce devam eder; hakim icabın
da not alır, avukatları susturur, sözle
rini keser, jüriyi isticvap eder ve ilh. 

Şahitlerin dinlenmesi bitince her a
vukat hadiseyi kendi noktai nazarına 
göre telhis eder. 

Bu usulü mahkeme, lüzumsuz hita
belerden azade olarak en basit müdafa
alar şeklindedir. (Avukatın asıl maha
reti, son müdafaalarında değil, şahid-

üzerine Karapınara bir veteriner gön
derilmiş ve icab eden ihtiyati tedbirler 
alınmıştır. 

Karapınar merkezi kordona konarak 
hayvan ve hayvani maddelerin ihracı 

muvakkaten menedilmiştir. Bakteriyo
lojik tetkikler yapıldıktan sonra neti
cenin vereceği şekle göre hareket edi
lecektir. 

!eri isticvap tarzındadır). Son sual· 
lcrden sonra hakim münakaşaları jüri
ye telhis eder; jüri kararını verir. Eğer 
hikim jürinin kararını muvafık bulur• 
sa hemen hükmünü verir, aksi takdir
de müzakereye bırakır. Hakim kararı
nı verirken stenograflar ve (Solicitor) 
lar hikimin sözlerini not ederler. Ve 
ilam, (Master) tarafından usulüne gö· 
re tanzim edilerek ceridesinde neşre-
dilir. • 

Bütün bu kararların heyeti mecmu• 
ası İngilterenin kanunlarını teşkil e· 
der. 

İstinaf hali müştesna olmak üzere 
artık dava neticelenmiştir. Davayı ka
zanan (solicitor), masraflarını davayı 
kaybeden taraftan tahsil eder ve o ta• 
rafa en ehemiyetsiz işleri dahi göste• 
ren bir nevi muhtıra (bili) gönderir: 
(müvekkilini yarım saat dinlediği 

için istişare ücreti olarak beş schil
lilgs; dört teşrini evvel tarihli mektu· 
bu okuyup tetkik ettiği için: altı pena 
ve ilh.), bunlar tatbikatta çok tahav• 
vül eder. Eğer mahkilm olan müddei 
aleyh hükmü kendiliğirtden yerine ge· 
tirmezse "bailli" ye bir icra buyurultu· 
su (Wirt) i tevdi edilir. Ve (bailli) 
menkul malları haczeder ve satar. Eğer 
tediye edilecek şeyi ödemez veya yap· 
mağa mahkilm olduğu şeyi yapmazsa 
o zaman mahkemeye hürmetsizlik 
"Contempt of Court" yapmış olur ve 
onun bütün neticeleri meydana gelirı 

Bu da müddeti gayri muayyen bir mah· 
pusluktur ki ancak hakimin kararı ile 
refedilebilir. Eğer mahkeme sırasında 
hakim müddeialeyhin, kendisini hali 
acze düşürmek veya ecnebi memlekete 
kaçmak çarelerini aradığına kani olur· 
sa onu teminat yatırınağa icbar ederı 
aksi takdirde hapseder . 

İngiliz adli rejimi işte budur, hakim· 
!er (Lord chancelier) tarafından eskl 

u tı El n ed1ltr. (LOrd 
chancelier), bunları şöhreti haiz, ve 
eski meslekdaşları üzerinde otorite sa• 
hibi olanlardan seçmek hususunda çok 
hassas davranır. Müşterek bir aileye 
bağlanan İngiliz hakim ve avukatları, 

aralarında mütekabil hürmet ve dost· 
luk münasebetleri tesis etmişlerdir. 
Bu da o asırdide adalete ilim, fazilet, 
itidal ve hissi selim esasını temin onun 
bütün kıymetini ifade eder. 

Birleşik Amerika devletlerinde 
avukatlık meselesi 

1 - (241 Brodway • Equitable Buil• 
ding • 17 inci kat) adresi budur; firma• 
sı da :"Simpson, Tockaer et Bartlette) 
Lawyers" türkçe ifadesiyle (avukat• 
!ar) dır. 

Orada Simpson yoktur "Tacker" de 
yoktur, onlar ölmüşlerdir; fakat isim· 
!eri, mesleki liyakat ve şerefin sembolü 
olarak idame ve muhafaza edilmekte• 
dir, 

N evyork devletinin eski ayan aza., 
ve muktedir hukukçu Amerika baroau
nun azası ve kanunları tevhit komite
sinin reisi olan ihtiyar uBartlett" in ia
m !müşterileri celb için, firmanın ba· 
şına yazılmışsa da kendisi orada değil· 
dir, ayrı dairesi olduğu için buraya gel· 
mesi pek nadirdir , 

Cemiyetin karlarını aralarında mü· 
tenasiben taksim edert hakiki şerikler 
dört tanedir : 

(Charles G. Granham) ki Amerika· 
da (Legal Adviser) denilen ve kat1yen 
müdafaalarda bulunmıyan şeriktir ki 
yalnız .•• 

(Sonu var) 

İzmitte yeniden tarih 
eserleri bulundu 

İzmit (Husus!) - İkinci kağıd 
ve Sellüloz fabrikalarımızın inşaatı 
devam ederken temellerde dikkate de
ğer tarihi abideler bulunmuştur. Bu· 
lunan eserlerin türklere aid olduğu 

söylenmektedir. Fabrika temellerinde 
tabaka tabaka beyaz ve renkli mer· 
mcrlcr, işlemeli sütunlu mermer hey• 
keller, merdivenler, kitabeler çıkmak· 
tadır. 

Belediye tarafından kaldırılan me· 
zarlığın altından da cesim taşlarla 
örtülü bir mabede tesadüf edilmiştir. 
Mabedin içinde, kemerler, dehlizler 
vardır. 

J 
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insan neden titrer ? 
. • me 

1 
rarun kirlenmif, mikrobların kana gir-

'Ankarada bu mevsımde tıtre ' · lmak ihtimali hatıra gelmelidir. 
k • kt lir insan gece mıf o 

en ço , sogu an ge · d k Titreme ate•li olmıyan hutalıklar-
k b . d kra kal ı tan :ı 

sıca ır yer e. ço :ı. da da da bulunur. Şeker hutalığında en· 

ULUS -5-

Elektrik bayramı 
istiare ve tef}>ihe sığınarak yazo 

drkça kullanırız: Ölü gözü gibi ya 
nan ıtık... Yağ mumu aydınlığı il 
ı,ıldayıp sönen lamba ... 

sonra sokağa çıktıgı vakıt, arkaıın dil' k •-- daki k 
'- b 1 • dd tli bir sülin ıırınga e ır en -n fe er 
aalın paltosu bulunsa 1 e, f 1

• e .. ~ beti azalınca titreme geldiği gibi bu 
titreme gelebilir, bu türlü tıtreme vu· n~s bet kendi kendine dü§Ünce de tire. 

d d • • k .... , mukavemet nıs 
cu umuz a ıoguga a.:ı. d onu haber verir. Daha başka kan 
' b "dd ti . lemesı demekse e, me 

cı azının şı e e ış . . d h stalıklannda da titreme başlıca ala • 
hiç de iyi bir ıey değıldır. Sıcak yer e a J d eli z h' ) 1 d titre • "h nız va• met er en r... e ır enme er e 
gevşemit olan mukavemet cı azı 1 T "t- .. "k tini' • t ''be . . . bT z frree de me o ur. u unun nı o ecru 
zıfesıru tam yapmıya 1 ır. . ~ 1 

• hayvanlanna ıınnga edilince onlara 
b d ·ı . r Onun ıçın tıtreme 

un anı erı ıe ır. . b"I titreme getirir. Çok ııgara içen inaanla· 
'-··I anınızdan bır otoıno 1 

""'! ayın~ Y • • • akı olsa bile n da titrettiği bilinmemekle beraber, 

Yazan: H. Lechenperg -35- Çeviren: Kerim Bükey 
fahlandırabilecek bir §eY eksik. Bu ne olabilir ? 
Bana Öyle geliyor ki Jaek DempMy Kristof K.o
lombun yumurtasını bulmU§. Fra.naız spor muha
birlerinin en tanınmıtlarmdan birim, .Jack Demp. 
aeyle yaptığı bir mülakatta, Ameriblılar neden 
Sockeri sevmiyorlar diye aonmca, DempM)' bir 
müddet düıünınüf, aonra birden haykll'llUf : 

karfıya çıkarabilecekleri yirmi iki oyuncu bulama
maları yüzünden, muhakkak batka kuliiblere kar· 
fı oynamaia mecbur kalan bu kulübleri görünce, 
insan fikrini değittiriyor. 

Profe•yonellerde var, amatörler de var. Li.kin 

bütün ''aoccer'' CU'ftayanlar topu topu bir avuç ol· 
duğundan, gerçekte, amatörlük meselesi bile yok .. 

Profeayoneller,le amatörler ayni takımda veya 
kartı karııya oynuyorlar. Muhakkak ki aralarmda 
filen fark yok. Zira profesyoneller de ayrıca bir 
meslek tutmak zorunda. Zaten ceplerine giren haf
tada on veya onbe, dolar. Usteli.k bu da yalnız 
aezonlarda. Doğrusu bu para ile .ahiden de ya· 
§&IUDaz r 

Eller, baynn .. Eller •• Anlıyonnuaunuz. Amerika
lı ıi§Çidir. Amerikalı kendini, ellerini duymak ister. 
Amerikan futbolunda, beysbolde, bokada .. her yer
de, eller esas rol oynar. ''Sockerde" ise itin içinde 
el yok. Amerikalı ellerin bulunmadığı hiç bir spo
ru sevmez. 

Ancak, fenizliği ne kadar İyi an 
lat.. ölü gözü tabirindeki $0ğuk 
luğa tahammül etmek iç.in muharri 
rin veya kar.iin ıinirleri haki.kate 
sağlam olmalıdır. Ve genç neaill 
bilmem yağ mwnunu hatırlarl 
mı? 

Fakat bazı kaaa.balarnnızd 

lcomtuya gidenleri - onlarm elle
rinde ekaeriya birer mupmba veya: 
cam fener de Varcfl1' ya f - veya kah• 
veye çrkanlan bozuk yolların kald .. 
rnnlanndan, yahucl batlıan boı do • 
la§aD hayvanlardan korumak mak • 
aadile eski evlerin ~lerine aaı· 
lan petrollu sokak limbatan - hele 
k11m, buzlu rüz1ri.rlar köpı bqlarm
d.a ıslık Ç&larken - zifiri branlıkta 
ölü gözünü ve kadim berhanelerin 
ıaaız odalanndakıi yat kandilini ak
la getirir: Bu l&mbalar sönerken 
birden bire parlar, yolcu.ya emniyet 
vermek isterken etrafı hüzne boğa -
rak .öner ... ve gene yanar. Geceni11 
bütün korkuıunu duymak iaterseniz 
eski kua.balarunızm petrol lambala 
aokaklannda bir kıt geceai geziniz. 

geçerse, gıde~~gınızlymaker Y t ntereddüd !ayed titretirıe hiç §&§mamalıdır ... 
hemen onun ıçıne al a a . 
etmeyiniz. Otomobil bulamazsanız, tit· 
- k .. .. k olmakla beraber, 

Titremenin aynca bir ilacı olamaz. 

rıyere yurume zor k 
durmayınız, ,iddetli so~ukta durma 
daha tehlikeli ohıt. lyisı sıcak. ye~_den 
soğuk sokağa, birden bire değıl, vucu• 
du soğuğa alııtırarak çılanakbr... 

1 

Soğuktan, üıenrnekten ıelenler gibi 

tabii fekillerinden birine bailanama· 
yınca bir haıtalık al&meti olduiu düfÜ· 

nülerek hekime ıörünmek lazımdır. 

Titreme çabuk geçıe bile alametlerin

den biri olduğu hastalık tedavi edilme-
Titreme sadece böyle soğuktan. ~-e • 

nı• ... ıe de eskiden en mühim sebebı oy· 
.... , h k ' tit le ıayılmıt olacak ki İpokrat e un . • 

r-emenin sebebini, haıtalıklarda bıle, 
gökten gelen teairlere bağlayarak ka
nın donduğuna ve vücuddaki ah~a~n 
katılaıbğına atfebniıti. Sonr~ ~ızım 
burıalı methur Aıklepiyat hekim, ınıan 
titrerken kanının donmuf olmaıını faz· 
1 b 1 k ti•tremenin kan molekülleri· a u ara , . 

1 nin yürümeyerek durmasından ilen g~ .• 
diğini söylerniıti. Şimdiki fikirlere go· 
re titremek sinirlerin heyecana uğra
masının netieesi olduğu aöylenirse de 
bu da iıi eski zaman hekimlerinin de
diklerinden daha derin izah ebnez. 

lidir. G. A. 

Güreı hakemleri i~in kurs 
T. S. K. Güret Federaıyonundan: 

Federasyonumuzca açılması karar 

altına alınan hakem kursları yarbaş

kan B. Tayyar Yalaz tarafından 18 şu
bat cuma günü saat 18 de halkevi salo
nunda başlayacaktır. 

Bir ay kadar devam edecek olan bu 
kurslarda muvaffak olanlara resmi gil
reş hakemliği ehliyetnamesi verile
cektir. AJakahJarın teşrifleri rica olu-Yalnız, herkeı bilir ki titremenin 

sebebi her vakit soğuk değı1dir. lnaan 
B 

nur. 
korkudan da • sıcakta bile • titrer. u 
türlüıü büyük ceaaretsizlik sayılıa bi· 

le, soğuktan ıelen tekli gibi korkudan 
aelene de mukavemet göstennek elde 
olmadığından korkudan titriy~nleri 
mutlaka ayıblamamalıdır. Zaten, btre • 
me • ceaaretleri pek meıhur olanlar ~a 
bile. bir ıeye nefret et~kten .de gelır. 
Nefret edilecek bir ıey gormen~n yah~d 
pek ziyade can ııkan bir habenn ~e til· 
rettilcleri vardır. Bundan baıka ınaan 
çok yahud mideıine dokunacak yemek· 
ler yedikten sonra da ti~r~yebi!ir. '! v~· 
~t titremeyi geçinnek ıçın mıdenın U• 

ıterine soğuk yahud sıcak suyla ıslatıl· 
mıı bir bez koymak yeti ir ... Bazıları da 
.au dökmeğe gibnek için ütendiklerin· 
den uzun müddet tutunca kendilerine 
titreme,gelir ve bunu hemen bir haıta-
bğa hamlederler. Oıenme~ten v_a::- ge
çince titreme bir daha gelmıyecegınden 
bunun bir ha.talık olmadığı da anlqı • 
lır. Bu hal yataklarını ı~lattık~ann~an 
dolayı kötekle terbiye edılmek ııterule'! 
çocuklarda daha çok görülür. Zavallı 
tatlı uykusundan titriyerek u~an~r ... 

Buraya kadar titreme tabu bı.r ıey 
1 b"li Fak t titreme daha zıyade sayı a ı r. a . 

8
. 

bir haıtalık baılangıcına alamettır. ız· 

Mezbaha resmi indirilecek 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Belediye 

reisliği mezbaha resminin kilo üzerin 
den alınması hakkındaki teklifile bu 
teklife göre hazırlanan tarifeyi bele
diye meclisine verdi. Tarif ede mezba· 
ha resmi marttan itibaren siklet üze
rinden kilo başına 100 para olarak ah· 
nacaktm-. Kesilmiş olduğuh alde dışa· 
rıdan getirilen hayvanlardan da beşer 
kuruş alınacaktır. 

Sovye ôlimlerinin 
bulundu§u bankiz 
boyuna ilerliyor 

Moskova, 8 (A.A.) - Deniz cere
yanlarına tabi bir halde bulunan ban
kiz, ilıtilnde tqııdığı dört ceaıur ku
tub aeyyahile birlikte Groenlaiıd ada
sının doğu sahillerinde ilerlemekte· 
dir. Papanin gurupu fenni milfahede· 
lwini kayda devam etmekte ve elde 
ettiği neticeleri her gün muayyen sa
atlerde telsiz telgrafla Moskovaya 
bildirmektedir. 

de en meıhuru ııtma haltalığın~~ ge• 
leniclir. Sıtmayla mücadele tetkilabnm 

himmetiyle sıtma ha~t~lığı "::!:!:.!!: Bir buzkıran daha yola çıkti 
• ıükürler olıun • gıttıkçe 

1 
b'I 

İle de ondan kurtulmuf ol~ ar 
1

1 ~ 
nöbetlerinin bafında gelen tıtreme erı 

unutamazlar. • 1 
Gebelikte, lohuıalıkta tıtre~. g~ • 

mesi ihmal edilecek bir alamet de:1ıldır: Hemen mütehaasıs hekime göııterı mesı 
lüzumunu haber verir. . 

Ateıli haatalıkların bir çoğu tıt~e
meyle ba,lar. Gribteki hafif olıa bıl~ 
zatirree haıtalığının bqlangıcınd~ki 
çok ,iddetli olur. Soğuk mevsimde tıd
detli titreme zatirreeyi hatırlatmalıdır. 

Bir tarafından büvük veva küçük 
hir yaralı kimseye titreme gelince ya • 

Deniz suları ve sahillerine dair 
tedkiklerde bulunmak üzere huırlan· 
mış olan Murmanetz vapuru ile yolda 
bulunan Taimir buzkıranından ve bu 
günlerde Leningraddan hareket ede
cek olan Ermak vapurundan maada 
bükümet cesur Papanin gurupunu 
tehlikeden kurtarmak için Murman 
buzkıranını da dün hareket ettirmit· 
tir. Bu vapurda pek çok kömür ihtiya
t? ve altı ay yetecek erzak vardır. Ay· 
rıca iki tayyare de taıımaktadır. 

Murman 7 şubat saat 13 ü 20 ge· 
çerek yola çıkmıştır. 

Bir Amerikan faDlpİyonaaı da yok değil. Şu ıe· 
kilde yapılıyor : Amerika, biri tark ve biri garb 
grupu diye, ikiye bölünüyor, Her birinin faDlpİyo
nu kupa ıistemine göre aeçiliyor. Şark ve garb gru· 
pu diye ayırmak, aırf seyahat masrafından kaçm
mak için. Her iki fUDpİyon üç defa kartılaııyor. 
Birer defa kendi fe}ıirlerinde, üçüncüsünde bitaraf 
bir sahada. iki maçı kazanan f&IDpİyon oluyor. 
Beraberce kahtda her ÜÇ OJ"UD.un gol adedi yeku
nuna bakılıyor. 

Normal bir oyunda seyirci adedi nadiren bini 
geçer. Şampiyona maçlarmda da daha fazla kala
balık yok. Buna mukabil tanınmıt ecnebi takımlar 
ile yapılan maçlarda ıeyirci adedinin ıaıılacak ka
dar kabardığı görülüyor. Hatta arada bir, meseli. 
Jngilizler veya lakoç.yalılar geldiği zaman, bir o
yunda yirmi, yinni bet bin kitinin toplandığı. olu
yor. 

* 
Fakat fU muhakkak ki, "Socker" Amerika da 

biç de yerle§Dlİ.f değildir. Nitekim, bu itte seyird
lerin, oyuncuların, hatta "Socker" ile uğratan ga
zetecilerin ecnebi olmasmdan belli : ''Sockerde" 
olup biteni anlamak için ya bir Alman ya da bir 
İtalyan gazeteli okumak lazım. Tribünlerde ititi
lenler de zaten Almanca, ltalyanca, Fransızca ve 
Çekcedir. En kuvvetli aayılan takımlar Filadelfiya 
Almanlarınmki ile, yilzde yüz Fransızların yerleı
mi! olduğu, New England havzasının çıkftrttığı 

"Pawtucket Rangerı" )er, Broklin'i lrlandalılar 

ve Chicagolu ltalyanlardır. 

* 
Bunun aebebi ne ? Gece gündüz &por yapan ve 

spora bir türlü kanlkamayan Amerikalılar, tam 
da bu kafa iti ve heyecan Terici oyuna acaba ne
den yanaıaıryorlar ? 

Bunun üç sebebi var ı Tarihi, ekonomik ve psi
kolojik. 

Tarihi telcimül üzerinde Amerikan futbolu bah· 
sinde konupnuttuk. 

1860 yıllarında kolejlerde "Asaoc:.iation'' futbo
lu oynamyonhı.• Kanada yolunda ithal edilmit 
rugby ile, nqby ve "aaaodation futbolünden" çar
pıftmlmıı Amerikan futbol kokteyli yavq yavq 
bildijimiz futbolun yerine geçmif. Ekonomik •· 
beb ı Be1abol "da.ha eakiden yerletmİf ve bey.bo
la" geçea aırm aonlarma doina milyonlarca aer
ma,ye yatD'llmıftı. Beyabolün kod&manlıan tabii, 
"Auoci&tion futbolü" ile kaıflDAk istemiyorlanb. 
Perde arkaamdaki ufak bir mücadele filhakika 
hiç dıtarı a.ızmamıttı. L&kin, ''aocker'' oynamak ia
teyea kulübler, bir türlü bey.bol sahalarını her 
halde makul bir fiya.tıa kiralıyaınamıılıardı. Baaıün 
de böyle. 

Socker, varotlardaki aahalarda oynanıyor, be· 
ysbol aermayedarlarmm yağlı kazançlarına, pek 
'"de bigane olmayan ıazetelrde aockere aldırıt et
miyorlar. 

"Sockerin" Amerikada yayılmayıfına belli bat
lı engel olan aebeb pıikolojikdir. 

''Sockerde'' Amerikalıları sarma.yan bir §ey var, 
yahud daha dofnuu Amerikalıların beyecanmı 

lıte bu yüzden bütün dünyada en fazla yapıl· 
mıı olan spor, dünyanın en büyük spor memlek• 
tinde, üvey evlad ka.lnuttl1'. 
Yukarıda söylemiıtimya : A vrupada futbol ne 

ise Amerikada da beysbol odur. Yok canım ne ge
zer.. Beysbol yÜz defa, bin defa daha fazla, zira 
zezonda olup biten her §ey, kulüb baıına 145 oyun, 
98 milyon ae,yİrci.. Bütün bu.nlar AmerÜ(anm bir
birine girdiği haftaya : Harb mi oluyor, sulh mu 
oluyor, a.ıkmtı mı var, bolluk mu var adam mı öldü-.. , 
nıyoralr çocuk mu kaçD"lyorlar diye kimaenin ba-
!mı kaldırıp bakma.c:lığı, dünyanın metelik veune
diği haftaya : Beysbol tampiyonaımm oynanaca
ğı haftaya hazırlıkdan ibaret. 

Bey&bol ıampiyonası yapılıyor ... 
Beysbol dünya §ampiyonu seçiliyor, bafka ne

yin sözü olur ki ! 

Büyük maç 
Cihan serileri oynanıyor. Ordu ile donanma 

mevaimin en büyük v~ en son futbol maçı için kar· 
ııla,ıyor. Boksör Joe Louis boksör Mas Baer ile 
döğüıüyor. 

Bunlar öyİe gÜndelik itler, olagan ıpor bacliee
leri değil. Şimdiye kadar ohnfunlf bir vaılra. Biri
cik ha~se. BüyÜk maç. 

Amerika •porunun büyiik maçau tuanour et· 
mek mümkün değildir. Amerika sporu. bnirin
den az çOk ayn bir takım spor hadi.elerinin bir 
ailaileai değildir. Her 19yi bir hat üzerinde, her te
yi birbirine bağlı, her feyİ evveliyatı ve zaruri ne
tice&i olan bir manzume. Amerika sporunda her 
~Y bir cihan §atllpcyonluğuna, muazzam bir hadi
seye, fevkalade bir maça doğru ıürüklenib gider. 
Bir defa da bu biricik hadise vaki oldu, büyiik maç 
yapıldı mı, artık dünya yerinden oynar. artık Ame
rikanm gözüne bu büyük maçtan bqka bir teY gö
rünmez. 

ı 935 cihan serisi : Detroit. Bil inc:itepin batlan
gıcmda günlerden beri sazeteJerin ilk Myf&J.n -
dece cihan aerieine aid re.imler w melrwı leı.rle do
lu. SoluJdar taldmı llklım. lfne atacak ,..- ,.-. 
Her kötede bir sürü inNn topLanm'f, bey.bol ta
kımlarmm ,.nalarmı kOftUfUyorlar. Mafa.aa Yit.rİll
leri beysbol oyununa .e müaabakaLarma aid mal
zemeler ortumda, kupalar, bayraklar madalyalar 
teıhir ediyorlar. Aaıl fiyatı dört dolar olan bilet. 
ler elden ele yüz dolara kadar aatılryor. Detroit ti
minin zaferi kazandığı günün akpmı, ak aaçh te
kaüdler amıfma kadar, çolUk çocuk bütün tehir, 
tenlikler jçinde; aa.bahlara kadar içip çotuyor. Şe
hirde kim var kim yok, herkes ayak üatüncle. Ge
ce yanları bir atağı bir yukarı, bütün maldan ar
tmlıyorlar. Kimsede evine gidip yatacak söz fOk· 

Newyor.k. Louiı • Baer 24 eylul 1935. Otellerde 
bir tek oda yok, hepıi baıtan bata tutulmut. Kah
velerde, lokantalarda, sinemalarda günlerden be
ri bir tek boı yer bulmanın im.kam yok. 

Maç için biraz iyice yerlerin biletleri dört yüz, 
beı yüz dolara elden ele kapııılıyor. Bahislerin ye
kiınu dağları atmıı; bet, altı, yedi milyon dolara 

(Sonu var) 

bir harekette bulunmadı. ayaklarına kapanmak ister gibi, ilerle
di. 

kocasının gözlerine dikerek titreyen 
bir sesle: 

Korsika Haydudla~~. 
yazan: Proıper M erunee 
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- Buradan geçerken seni v.e ye~e-
. p , selamlamak ıstemış· 
m epa yı k · 

im. Bugün uzun bir yolculuk yaptı ' 
akat çektiğimiz zahmete k ek ac~~; 

k lazım zira elimize mil e~e . 
v geçirdik. Giyanetto Sanpıero yu 

akaladık. 

Giuzeppa bağırdı: f 
- Hay allah razı olsu_n ~ geçen ha • 
b. . b" sütlü keçimızı çalmışt~. 

Bızım - ılr Gambayı ınemnun ettı. 
u BOZ er 

Mateo· 'd" . d" her halde aç ı ı . 
-Zavallı, d~ ı, ub devam etti: 
Baş çavuş, bıraz. ~ahs~anlar gibi mü· 
- Çap~ın kendını a birini öldür· 
faa ettı, avcıla~ım~an tıniyerek, on

.. , ve bunnula da ıktı a ~ rdı. bunun 
ıtı Şardon'un kolunu ı ' d 
T • • yok fransız ı ... 

ek o kadar ehemıyetı ' ki şeytan 
onra, öyle iyi sa~la:ı~t~ yeğenim 
'le keşfedemezdı. ç irnkinı yok, 
ortunato olmasaydı onu, 
lamazdım. 

- Fortunato, h 
Giuzeppa tekrarladı: 

- Fortunato, ha 1 • 
'Gianetto şu ot yıgınının ~1-

- Evet . . kil ük eğenım 
tına gizlenmıştı. Fakat ç. By . 

·· • rettı unun ı-bana bu kurnazlığı og · b' 
dndir ki zahmetinden dolayı baonad ır 
:s • • amcası on şı an hediye göndermesını . .. 
. • . Müddeiuınumıye gon-

rıca edccegıın. 1 senin ismini-
dereceğim rapora onuı,ı a 
zı yazacağım. ld d · 

. ' tı'lı'r ı"şitilmez mırı an ı. Mateo, ışı 
_Ne felaketi . 

1 e aelmış er· Kıtanın bulunduğu yer • ı ha· 
di Gianetto teskereye yatırılm I• 

. u Gambanın re· 
rekete hazırdı; Mateoy f "lilm· 
fakatinde görünce tuhaf tuha ~;u dö
sedi; ve sonra ,evin kapısına dog 
nerek efiğe tiıkürdü: 

_ Bir kahpenin evi. d 
Kahpe kelimesini Falkone hakkın a 

· b" adam te· ancak ölmeğe karar vermıt ır 
1 
.. 

laffuz edebilirdi. Tekrarıanınaaınabeu~ 
zum olmayacak bir tek kama d~ 11 

bu hakaretin cezasını derhal tayın e· 
derdi. Fakat Mateo, bitkin bir :dam 
haliyle eli ile alnına vurmaktan qka 

Fortunato, babasının geldiğini göre· 
rek eve girmiıti. Biraz sonra elinde bir 
kise sütle gelip, gözleri yerde, Gianet· 
toya uzattı. 

Haydud, yıldırım gibi müeaair bir 
feıyadla inledi: 

-Defol! 
Sonra, avcılardan birine dönerek : 
- Arkada9, bana su ver, dedi. 
Aıker, matraaını haydudun eline 

teslim etti ve 'Gianetto, biraz evel ken· 
disine kur9un aıkmıt olan bu adamın 
verdiği suyu içti. Sonra, ellerini arka· 
ı.ma bağlayacak yerde göğaüaüniln il· 
zerinde kavu9turabilecek surette bağ· 
lamalarını iıtedi. 

- Rahatça yatmak istiyorum, diyor
du. 

Arzusu hemen yerine getirildi. Son· 
ra, bat çavut hareket emrini verdi, Ma
teoya allaha ısmarladık dedi ve Mate· 
odan cevab alamıyarak hızlı adımlarla 
ovaya doğru inmeğe başladı. 

Mateo ağzını açıncaya kadar hemen 
on dakika geçti. Çocuk tasalı gözlerle 
bir anasına ve bir - gittikçe fazlala~n 
bir hiddetle kendisini baştan atagı &üz
mekte olan - babasına bakıyordu. 

Mateo, nihayet, sakin fakat onu tanı
yanlarca tüyler ürpertici bir ıeale: 

- lyi baflıyorsun 1 dedi. 
Çocuk, gözleri yat içinde, babasının 

Fakat Mateo bağırdı: 
- Yaklaşma bana 1 
Ve çocuk, babasından bir kaç adım 

ötede durdu, hareketsiz, hıçkırmağa 
başladı. 

.Giuzeppa yaklaştı. Fortunato'nun 
mintanından ucu görünmekte olan 
köstek dikkatine çarpmıştı. 

Sert bir tavırla ıordu: 
- Bu saati aana kim verdi? 
- Yeğenim haf çavuş. 
Falkone saati yakalayıp bir kayaya 

fırlatarak bin parça etti. 
- Kadın, dedi, bu çocuk benden mi? 
Giuzeppa'nın esmer yanakları kire

ınid kırmızısı oldu. 

- Ne diyorsun, Mateo? sen kiminle 
konuştuğunu biliyor musun? 

- Öyle ise bu çocuk, soyunun iha
netide bulunmuş ilk çocuğudur. 

Fortunatonun hıçkırıkları gittikçe 
çoğalırken Mateo da o parıl parıl ya
nan gözlerini çocuğun üzerinden ayır
mıyordu. Nihayet, tüfeğinin dipçiği
ni yere vurdu, sonra tiıfcği omuzuna 
yerleştirdi, ve Fortunatoya arkası sıra 
gelmesi için bağırarak makınin yolunu 
tuttu. Çocuk itaat etti. 

Giuzeppa Mateonun peşinden kofup 
kolundan tuttu. Zihninden geçenleri 
okumak istiyorınut gibi kara gözlerini 

- Bu senin oğlundur, dedi. 
Mateo: 
- Beni bırak: babasıyım, cevabını 

verdi. 
'Giuzeppa oğlunu öperek ağlaya ağ

laya kulubeyc girdi. Bir Meryem res
minin öniınc dız çöküp uzun uzun dua 
etti. 

Falkone, dağ yolunda iki yüz adım 
kadar ilerledi ve nihayet kenarında 
durdugu küçfik bir dere çukurunun i
çine girdi. Toprağı tüfeğinin dipçiği 
ile muayene edip yumuşak ve kazılma
sı kolay buldu. Burası tasavvurunun 
icrasına müsaiddi. 

- Fortunato bu büyük taşın yanına 
git. 

Çocuk, babasının emrini yerine ge
tirdi, sonra diz çöktü. 

- Dualarını et. 
- Babacığım , babacığım, beni öl-

dürmeyiniz. 
Mateo korkunç bir sesle tekrarladı: 
- Dualarını et 1 
Çocuk kekeleye ağlaya pazar duaaı

n ı edip §!Chadet getirdi. 
Baba, her duanın nihayetinde amin; 

diyordu. 
- Bütün bildiğin dualar bunlar mı? 
- Baba, Ave Maria ile halamın öi· 

ı cttiği mersiyeyi de biliyorum. 

Dünkü Ulua'cLa ''Bartm elektrik 
için bayram yapıyor,, haberini oku
duğum zaman Bartm gibi kaaabala• 
rmuzda elektrik ıtığmm na611 bü• 
yük bir sevinç vesilem olabileceiini 
dütündüm. Oralard• hayat gÜDefİQ 
çıkıtı ile bql..- ve bütün ae.ler sü
netin batıtı ile auaar. 

Halbuki zamanmuzda elektrik. 
ferde ni.betle au nya ekmek ne ._ 
tehirlere mabetle odur; denilebtlİI' 
ki fehİrler onunla canlıanır, onunla 
geliıirıler; zira gündüz iti ve gücü 
bqmda yıpranan tehir gece clinle
nİp erteai güne hazırlanırken bol 
ıtıktan muhtaç olduiu enerjiyi alırı 
eğlenir, güler ... 

Fakat bu enerjiyi elektrik kudre. 
tinin endüatrideki rolü balummdaıı 
da mütalea etmeliyiz. Bol ve ucu• 
elektrik küçük küçük atölyelerin. 
doğup ka .. balerdak:i aanat ehlinin 
çoialmasmı, ve nihayet, bizzat ka • 
aabaların yavaı yavaf birer tehir ol
masmı da temin etmiıtir. Yalnı:11 

bizde elektriğin ekseriya bir kuauru 
'VaTdlT: Ufa.k tefek motoT\arla u\ih
aa.l edilmek • 
Geniı bölreleri bol ve ucuz elek • 

triie bof acak büyük ıantrallar dev· 
reaine yaklqmakta olmamız batlı -
ca tesellimizdir: Linyitle, yahucl MI 

ile istihsal edilip kilovatı bir iki ku
ruta •trlacak olan elektriie kavut
tufumuz gün memleketçe ba::yraıa 
edeceiiz. - N. Baydar 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
merkezi her sene olduğu gibi bu se
ne de Ankara ilk okullarındaki zayıf 
ve kimsesiz (603) çocuğa hergün et
li sıcak öğle yemeği vermektedir. 

Bir çocuğun bir günlük yemeği 
ekmeği ile beraber bet kuruş tutmak· 
tadır. Her vatanda, Kuruma beş ku· 
ru9 yardım etmek suretiyle yoksul 
bir yavruya kan ve can vermiş olur. 

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

- Uzun dualar ... Peki ... Oku. 
Çocuk mersiyeyi boğazında kısılan 

bir sesle bitirdi. 
- Bitirdin mi? 
- Ah, babacığım, merhamet edinl 

affedin beni 1 bir daha yapmayacağım l 
on batı amcama öyle yalvaracığım ki 
Gianetto affedilecek! 

Çocuk hala sözlerine devam ediyor· 
du; Mateo ıilahını doldurup nişan a
lırken: 

- Allah kusurunu af etsin, dedi. 
Çocuk kalkıp babasının dizlerine sa

rılmak için ümidsizce bir gayrette bu
lundu, fakat vakit bulamadı. Mateo a
teş etti, ve Fortunato sesini bile çıka· 
ramadan düştü, öldü. 

Mateo, cesede bakmaksızın, oğlunu 
gömmek için bir kürek almak üzere e• 
vinin yolunu tuttu. Ancak bir kaç a -
dım ilerilemişti ki silil\ sesinden tela
şa düşerek koşup gelen Giuzeppa ile 
kartılaştı. 

- Ne yaptın? 
- Adaleti yerine getirdim. 
- O nerede? 
- Derede. Gömeceğim. Dindarca öl· 

dü. Mevlüd okutacağım. Gelip bizim
le beraber oturması için damadım Tio
doro Bianki'ye haber gönderilsin. 

Prosper Marinee'nin Mateo Falkone 
adındaki hikayesinden Türk~e'ye ~evi
ren. - N. Baydar 



Güzel Fransız artisti Edwigue Feuillere'in bu kualürii,~ çehresi
nin ifadesine ne kadar yakışmış !. t~:an_, onu~ ~onuşma~a başla

yıp "ne olmuş ? Ne var sankı ? dıyecegını zannedıyor. 

Yüzünüzün çerçevesi : saçlar 
çehrenizin biçimine Kuafürü.nüzü, 

uygun olmasına dikkat edin 
---------------1 İri yapılı iseniz sıkı, dar roblar giy................. ~ 

Çanta, eldiven, f 
fular ve saire... f 

Yukarıda 

~ı k Büyücek çanta, ince ve beyaz og a 

d .. d k"' .. - .. de beyaz domuz erısın en, uçugu 
. . k k .. I den yapılmıştır. derısı ve parla ose e 

· · kli ı'akarFular kırmızı ve mavı ıpe 
' . k ve mavi fötr-dandır. Çıçekler rrmızı 

dendir. 

Ortada 

1 Ştır ve üzerinÇanta ketenden yapı mı 
... 1 r vardır. Sapı de deriden garnıtur e 

. .. erinde kırmı-yoktur. Beyaz zemın uz . 
. d 1 rle emprıme zr sarı ve yeşıl esen e 

' h m boyun-. kJ' f 1. hem başta, e zpe ı u ar, 
d b ·ı · Elde dikilmiş koyu ye-

a taşrna ı ır. Jd. n 
d 'sinden e ıve -§İl renkte ceylan erı . d 

• '1 güzel bır teza ler, çanta ve fular a 
teşkil yaratmaktadır. 

Aşağıda 

ve timsah deri-
Çanta beyaz renkte d be-

. 1 ve kemer e sindendir. Eldıven er . b · 

mez&iniz. Yüzünüz uzun ve çene
niz sivri ise yüksek ppka kullan· 
mazsımz.. Böylelikle de tuvaleti
nizi, vücudunuzun veya yüzünü
zün biçimine uydurursunuz. Fa· 
kat kuafürünüzün de yüzünüzün 
biçimine uyması icab ettiğini ha· 
tırdan çıkarmamanız lazımdır. 

Dağınık saçlar, tombul yanaklı ve 
"renkli" çehreleri daha ufak, da
ha ince gösterir. Buna mukabil 
ba~mız ve yüzünüz ufaksa, basık 
saçlar, ''yassı" bir kuafür sızı 
çok güzelleştirecektir. 

Onun için berberinize gittiğiniz za
man çok 4dikkatli olun. O size 
belki güzel fikirler verecektir. 
Fakat çôk defa sizi modayıa ''uy
durmak" isHyecektir. Modaya ta
mamen uymak da belki şahsiye
tinizin kaybolmasına yol açar. 
Yaptıracağınız kuafür modasını 
seçmeden önce yüzünüzü karıı
dan ve yandan iyice tetkik edi-
nız. 

Eğer boynunuz kısa ve sıska ise. 
enşeye dökülen küçük bukleli ku
aförü bilhassa reddediniz. Y a§ı
nızı da unubnayınız : Alnı açık 
bir kuafür yaptırabilmeniz için, 
alnmızm buruşmamı§ olması la
zımdır. 

Kulağınızı, güzelse açıkta bırakı 
herkese gösteriniz. Yani aynada 
kendinize, beğenerek değil, ten
kid ederek bakınız ve güzelliği· 
niz hakkında hiç bir müsamaha 
beslemeyiniz : Bu, güzel olma
nm en iyi çaresidir. 

Güzel olmanın 
"on şartı" nedir? 
Hollywood makyajcılarırun kralı 

olan Ma:x Factor, kadınların nasıl bo
yanmaları lazım geldiği hakkında, a
şağıdaki "güzelliğin on emri" ni ve
riyor : 

1 - Her güzelliğin esası temizlik
dir. 

2 - Sinema yıldızlarım taklide öze 
neceğiniz yerde, kendi sevimliliğini
zi artırmağa çalışınız. 

J - Cildinizin, gözlerinizin, saçla
rınızın rengini iyice tetkik ettikten 
sonra kendinize yakış~cak tonlarr se
çerek boyanınız. 

4 - Saçları, şahsi güzelliğinizin bir 
çerçevesi haline koymamz lazımdır. 

5 - Makyajda ifrata kaçmaymız. 
6 - Ekzotizm de fenadır. Hindli, 

Çinli kadınları taklid etmek Avrupa 
veya Amerikada neye yarar i' 

7 - Hiç bir zaman kalabalık yerler
de saçlarınızı veya makyajınızı tan
zim etmeğe kalkışmayrnrz. 

8 - Ellerinizin de yüzünüz kadar 
itinaya muhtaç olduklarını unutmayı
nız. 

9 - Sevgilinizin veya kocanızın 

hoşuna gitmek istiyorsanız, kullana
cağınrz parfömü ona seçtiriniz. 

Yağh cildleri' 
muhafaza usulü. 

Kuru cildleri muhafaza nisbeteıı 
kolaydır, fakat yağlı cildlere daha 
fazla itina göstermek lazımdır.Yağ 

lı cildlerde sivilciler daha kolay 
çıkar, toz ve kir daha kolaylıkla 
yerleşir. Onun için bu gibi deri· 
ler diğerlerine göre daha çabuk 
kirlenir. 

İşte size, yağh cildlere gösterilecek 
itinalar hakkında bir rejim, 
Söylediklerimizi iyice kaydedin. 

Ak§amları çok sıcak su ile bilhassa 
yüzün orta kısmını uzun uzQı 
yıkayın. Sonra deriyi uğU§tur 
maksızm kurulayın. 

Bir yumurtanın akmı iyice çalkala• 
yın, sonra da buna bir limonun 
Önceden hazırlıyacağınız suyunu 
yavaş yavaş ilave edin. Elde ede
ceğiniz halitayı yüzünüze sürün 
ve kurwnasınr bekleyin. Ondan 
sonra da, yüzünüzde bu madde 
sürülü olduğu halde yatın. 

Sabahleyin yüzünüzü sıcak su ile 
sabunsuz yıkayın. Suya da (orta 

büyüklükte leğene iki çorba ka· 
§ığı hesabiyle) bikarbonat dö sut 
ilave edin. Yüzünüzü yıkadıktan 

sonra gene uğu§turmaksızın iyice 
kurulayın. 

O gün için yüz tuvaleti yapacaksa
nız, aradan uzunca bir müddet 
geçmesini bekleyin. 

ıo - Şarlatanca reklamlar yapan 
ucuz kremlerden, pudralardan sakını
nız. Bunlar çok zaman fayda yerine 
zarar verir. 

Açık renk zemin üzerine mütenevvi çiçekli deıenler taşıyan 
taftadan bir suare elbisesi. 

1 

Şayed yüz tüvaletini yapmak için 
beklemeğe vaktiniz yoksa. yüzü
nüzde bikarbonat dö sud•dan iı: 

kalmaması için bir pamuk paı;
çasını temiz suya veya gül suyu• 
na batırıp bununla yüzünüzü sil• 
dikten sonra tuvalete başlayın. 

1 
............................................................................................................... , 

Küçük çocuk için yün palto Kadınların Korkulu Rüyası 

8 yaşrnda bir çocuk için olan bu yün 
palto, dört düğmelidir ve tahminen 
450 gram yünden yapılabilir. Etekle
rin, ceblerin ve yakanın kenarına ay
rı bir renkte yünden pikür yaprlmış
tır. Kenarda yünün nasıl örüleceğini 

gösteren örneği görüyorsunuz. 

Küçük tavsiyeler 

İhtiyarlamak! 
1htiyar1amak, batıl bir itikaddan, kötü bir ihtiyaddan farksızdır. Bazı 

muhitlerde, başka muhitlere göre, ihtiyarlık daha çabuk gelir. Bundan el
li sene evel 30 yaşında bir kadın ihtiyar sayılırdı. Bugün bunlara "genç 
kadın" diyoruz. 

Bazı ahbablarımızı genç olarak 
bırakırız. Bir iki sene sonra onları 
ihtiyarlamış buluruz. Neden? Genç
likten vaz geçmişlerdir ve gençlik 
de onları bırakmıştır da ondan. 

Çabuk ihtiyarlayanlar, ekseriya 
yeknasak, düm düz bir hayat süren
lerdir. Faaliyet. çalışma, insanı ihti
yarlatmaz, gençleştirir. 

Gençleşmenin bir çaresi de seya
hatetmektir. Bunun faydası yalnız 
sizi dinlendirmekten, eğlendirmek
ten ibaret değildir. Gezen insan et
rafında kendisine mütemadiyen ya
şım hatırlatacak şahıslara. eşyaya 
rastlamaz da ondan genç kalır. 

Fransızlar. "yola çıkmak, biraz 
da ölmektir" diyorlar. Ben bunun 
aksini düşünüyorum: buradan ge
ce yola çıkıp da, sabahleyin yabancı 
bir şehirde uyansanız, kendinizi bil
mediğiniz bir alemde yeniden dün
yaya gelmiş zannetmez misiniz? 

Istanbula gelen seyyah kadınlara 
dikkat ettiniz mi? bunların çoğunun 
yaşı belli değildir. Genç değiılerdir 
amma, ihtiyar da görünmezler. Hal
buki bazılarının büyük anne bile ol
duklarını hayretle öğrenirsiniz. 

Gençliğinizi yalnız makyaj, yal
nız tuvalet, yalmz jimnastikle mu
hafaza edemezsiniz. Fikriniz, dü
şünceniz de genç olmalı. Hayattaki 
her yenilikle alakadar olunuz. Ar
tık yaşım otuzu geçti. şunu yapa
mam. bunu edemem" demeyiniz. 

Ev içinde giymeğe mahsus bu güzel 
dezabiyye, Ka:şmirden yapılmı§trr 

ve üzerinde açık mavi renkte işleme
lerle geniş kadifeden bir kemer vardır. 

Kısa etek giymek 
. . 

Eskilerin "ihtiyar olsam da gön
lüm tazedir'' sözü büsbütün mana
sız değil. Fakat gönül gençliği, dü
şünce gençliğinden sonra gelır. Hiç 
bir zaman hislerinizin. itiyadlarımz 

Bazan küçiik bir şey, bir roba şıklık ıçine gömülüp kaybolmalarına mey-
ve §ahsiyet verir. Mesel~, manto- da · · 

boşanmak ıçın sebeb 
. . .. n vermeyınız. nuzun ıçıne, astarın one gelen kö- . 

şesine isminizin ilk harflerini ku- Eğer her sabah dünyaya yem na
maştan keserek dikerseniz bu, zarlarla bakıyorsanız ve günün ışı
mantonuza hiç kimsede görülme- ğı sizde her zaman sevinçli bir hay~ 
yen bir "çeşni" verebilir. ıet uyandırıyorsa, gözleriniz genç 

• 
ilkbahar yaklaşıyor. Bu sene açık 

renk yünlüden (bej, gri, kırmızı 
gibi) mantolar moda olacak. Bil
hassa düz biçimler, bazan da ha 
fifçe kruaze olanlar bilhassa rağ
bet kazanacak. Ayni kumaştan kü
ç~k §apkalar da bu mantolar lçin, 
güzel bir süs olabilir. 

• 

kız gözleri gibi kalacaktır. Bakışla
rın da bir çehreyi ne kadar gençleş
tirdiğini söylemeğe, bilmem, hacet 
var mı? -EFSER ABLA 

bir kumaş seçip bundan bir abajur 
yapabilirsiniz. 

• 

olabilir mi? 
İnsanların tuhaf tuhaf iddiları var· 

dır. Fakat bunlar, mahkeme huzuruna 
çıkınca büs bütün garibleşiyor. Şu ha· 
dise de onlardan birisi sayılabilir; 

Mahkemeye baş vurarak karısını bo· 
şamak istiyen bir avusturyalı, talaka 
sebeb olmak üzere demiştir ki: 

"Karımın etekleri çok kısadıır. Rüz· 
garlı bir havada bunun nelere sebeb o-
lacağını kendisine anlatmak istedim; 
dinlemedi. Onun için mahkemeden ta· 
lSk kararı istiyorum." 

.. 

. er herhangı ır 
yaz deridendır. Kem b klin-

·ı · Murab a şe elbise ile taşınabı ır. d. 
'meden ır. deki fular, parlak eıııprı 

Beyaz tüylü ve vualetli olan bu güzel ~apka, siyah 
kadifeden yapılmııtır. 

Gençkızlarrn odalarında, şen bir ay
dınlık olmalıdrr. Bunun için de 
mesela üzerinde mavi ve beyaz kü
çük çiçekler bulunan P.embe fonlu 

Yünlü dantel sıivare roblarında çok 
güzel duruyor ve giyenlere ağır, 
muhteşem bir eda veriyor. Bunla 
trn etekleri ekseriya geniş yapılı
yor ve HJbun beline de muslinden 
veya satenden geni~ bir kemer ko
yuluror. 

Mahkeme, ciddiyetle meseleyi ele 
almış, kadını sorguya çekmiş, kadm da 
o sırada kısa eteğin moda olduğunu is
bat ettiği için mahkeme talak kararını 
vermemi;ıtir, 
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Bir İngiliz 
gazetesinin 

verdiği haber: 
( Başr I. inci sayfada ) 

için çok mühim mikdarda adam ve 
harb malzemesi göndermek !hım gel
diğini anlamıştır. Bu ise, çok paha
lıya mal olacaktır ve karşılığında faz
la bir menfaat de getirmiyecektir. 
Fazla olarak Habeşistan da B. Muso
liniyi düşündürmektedir. Zira habeş
liler, harb yoluna yeniden girmiş bu
lunuyorlar. Habeşistanda mühim bir 
kuvvet bulundurmak !Szımdır. Hatta 
son zamanlarda takviye kıtaları yol
lanması dahi icabetmiştir. İtalyadaki 
mali ve ekonomik sıkıntılar da dur
madan büyümekte berdevamdır. Bay 
Musolini'nin eski dostları, italyan 
hükümet reisini terketmekte ve yahut 
dostluklarnın harareti azalmaktadır. 
B. Musolini, bunların yerini doldura
cak adamları güç bulmaktadır. 

Bütün bu sebebler dolayısiyledir 
ki, B. Musolini, İtalyanın İngiliz a
leyhtarı propagandasına, ezcümle Fi
Jistinde ve Mısırda nihayet vermesi 
ve Akdenizde ingiliz menfaatlerine 
hürmet göstermeği teahhüd eylemesi 
şartiyle muhtemel olarak kendiıine 
bir istikrazda bulunacak olan İngil
terenin dostluğunu elde etmeğe doğ
ru teveccühe karar vermiştir. 

Gönüllülerin geri çekilmeai 
hakkındaki teklif 

Londra, 8 (A.A .) - İyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre Fransa 
hükümeti, İspanyadaki ecnebi muha
riblerin yüzde ellisinin geri alınması 
için diplomasi kanalile bir itilafa va
rılması hakkında Grandi tarafından 

yapılan teklifi kabul etmiştir. Sovyet 
hükümeti bu teklifi itirazla karşıla
mıştır. 

Bu husuıta muhtelif hükümetlerle 
müzakereler cereyan etmektedir. 

B. Eden B. Grandi ile tekrar 
konuşacak 

Eden yarın veya öbür gün Grandi 
ile tekrar görüşerek kendisine bu hu
susta elde edilen neticeleri bildirecek 
ve ingiliz .. İtalyan münasebetlerinin 
ıslahı için mevcud imkanlar hakkında 
müzakerelerde bulunacaktır. İyi haber 
alan mahfiller Fransa ile İtalya arasın
daki münasebetlerde de böyle bir sa -
!ah husule gelmesi !hım geldiğini be
yan etmekte ve bilhassa Garb Trablu -
sunda Tunus hududu boyunda dört 
İtalyan kolordusunun manevra yap
makta olduğu hakkındaki haberin en
di§C uyandırdığıını ilbe eylemektedir. 

lngiliz - İtalyan münasebetleri 
düzelecek mi? 

Roma, 8 (A.A.) - Tribuna gazete
si, Londradan aldığı bir yazıda, Lon
dra havasında birden bire İngiliz -
İtalyan münasebetlerinin salahına mü 
aaid bir §ekil aldığıını temin etmekte
dir. Gazeteye göre, bütün ingiliz bası
m, Roma ve İngilterenin anlaşmaları, 
batı ve doğu Akdenizinde bütün mu -
allak meseleleri halletmeleri ve birbi
rine müteveccih menfaatleri bulunan 
iki millet arasında barışın teessüs et
mesi arzusunu göstermcğe başlam~

lardır. 

Bir İngi liz vapuru 
takip edildi 

Londra, 8 (A.A.) - Buraya gelen 
haberlere göre, ingiliz Peckttan vapu
ru gönderdiği bir telsiz telgrafta İs
panyanın şark sahiJleri açıklarında 
harb tayyareleri tarafından takib edil
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Peckttan Odesadan Barselonaya git
mektedir. İçnde karışmazlık komitesi
nin bir yüzbaşı olan müşahidiyle İn
giliz subayları vardır. Mürettebatı 

Hollandalıdır. 

lngilterenin verdiği karar 
v(!Almanya 

Berlin, 8 (A.A.) - Havas Ajansının 
muhabiri bildiriyor: Salamanka hükü
meti nezdinde yapılan teşebbüs ve İn
giliz kontrol bölgesi içinde görülecek 
denizaltrların batırılmasına dair İngil
terenin verdiği karar hakkında Eden 
tarafından yapılan beyanat alman mah
fillerinde infial uyandırmıştır. 

Alman matbuatı Bden'i taratkirlikle 
ittiham etmektedir. 

Matbuat, Alciranın İspanyol cumhu
riyetçilerine aid tayyareler tarafından 
batırıldığına kanidir. 

Karışmazlık komitesinde 
Londra, 8 (A.A.) - Lord Ply

aıouth bugün ayrı ayrı fransız, italyan, 
sovyet büyük elçileriyle görüşmüştür. 
Haber alındığına göre bu mülakatlarda 
müdahale komitesi mesaisinin tesirl 
görülmüştür. 

Plymouth yarın alman maslahatgü
zariyle görüşecektir. 

Karışmazlık komitesi ya cumaya 
yahud da önümüzdeki hafta batında 
toplanacaktır. 

İtalyan büyük elçisi Grandinin E -
denle mülakatta bulunması da bekleni
yor. Henüz bir tarih tesbit edilmiş de
ğilse de mülakatın bu hafta içinde ya -
pılması kuvvetle muhtemeldir. 

Türk hava 
yollarında 

( Başı I. inci sayfada ) 
"R. T. E." ye üç tayyare için telsiz 
cihazlarr sipari§ edilmiştir. 

Yer tesisatına ve uçucu cihazlara 
olduğu kadar yetişmiş personele de 
lüzum bulunduğuna vakıf olan idare 
bir idareci, 4 pilot ve 4 makinistten 
mürekkeb bir heyetin İngilterede tay 
yarelerin mübayaa edilmiş olduğu De 
Havilland tayyare fabrikasına gön
dermi' ve genç idareye nafi olacak 
birer eleman olmalarını temin etmiş
tir. 

İcabeden hazırlıklardan sonra ha
ziranın 26 aında Ankara - İstanbul a
rasında gündelik hava seferlerine baş
landı. 

Hava Yolları İdaresi tayyarecili
ğin, ucm.niyet, rahatlık ve &ilrat,, 
prensiplerini benimsemiş olduğundan 
bu prensipleri tahakkuk ettirecek o
lan yer telsizlerinin de kurulmasına 
ehemiyet vermiş ve seferlerin başlan
gıç ve dönüş noktaları olan Ankara 
ve İstanbulu birer kilovat takatinde 
alıcı, verici uzun ve kısa dalgalı Fi
lips telsiz cihazları ile techiz etmiş ve 
Ankara - İstanbul haattmda mua-,in 
emniyet meydanları da hazırlanmıştır. 

Bir senelik tam faaliyet devresin
den sonra, idare, gördüğü alakaya bi
naen ilk üç tayyarenin satın alınmış 
bulunduğu De Havilland fabrikasın
dan 200 beygir takatinde GİPSY 
SİX ınotörü ile mücehhez 10 yolcu 
ve 3 personel taşır, telsizle mücehhez 
saatte 230 kilometre yapar dört yolcu 
tayyaresiyle, bir tane ilk alınan tipte 
ve bir tane 130 beygir takatinde çift 
motorlü Dragon Fly tayyaresiyle, bir 
tane de gene 130 beygir takatinde 
"Gipsy Major" marka motörle mil· 
cehhez talim tayyaresi satın almıştır. 

Bu tayyarelerin sipariş, verildiği 

fabrikaya, staj için 3 pilot ve 3 maki
nistten mürekkeb bir heyet gönderile
rek yetiştirtilmlştir. 

İdare, bir taraftan uçucu personel 
ve cihazlarını çoğaltıp kuvvetlendirir
ken diğer taraftan da, iktısaden yük
selmiş şehirlerimize ve komşu memle
ketlere seferler tertib etmek gayesi
ne erişmek için esaslı adrmlar attı: 
Şarka doğru uzanan hava yolunun 
ilk merhalesi olan Ankara - Adana 
ana ve güzergfilı yardımcr meydanla
rını !ı,azırladı ve diğer cihetten de 
Ankara • İzmir yolunun keşiflerini 
ikmal ettirdi. 

1938 yılında Ankara·- İstanbul ha
v:ı. seferlerine illvete.n Ankara - İzmir 
ve Ankara - Adana servisleri de açıl
lacaktır. 

Önümüzdeki ıenelerde Adana -
Diyarbakır - Van - T ebrlz; Adana -
Haleb ve Adana - Muıul - Bağdad 
seferleri ile garba doğru btanbul -
Blikref seferlerinin de açılması için 
bütün emniyet tedbirlerinin alınmıı 
olduğunu göreceğiz. * "' 

Mısırda seçim hazırl ı ğı 
Kahire, 8 (A.A.) - Mısırda yeni 

mebusan seçimi dolayısiyle her taraf
ta hararetli hazırlıklara başlanmıJtır. 

Hükümet yeni tayinlerle vilayet
lerin yüksek memurlarını değiştirmiş 
tir. 

Dünya sürat rekoru 
Faris, 8 (A.A.) - Fransız tayyareci 

Rossi bir Amiet 370 uçağıyle iki bin 
kilometre dünya sürat rekorunu kır
mıştır. Bu tayyareci iki bin kilo yükle 
mezk!lr iki bin kilometreyi saatte va
sati olarak 437 kilometre süratle uç
muıtur. Evelki rekor 428 kilometre 
295 metre idi. 

B. Delbos Paris büyük 
elçimizle görii§tÜ 

Pariı, 8 (A.A.) - Hariciye nazırı 
B. Delbos, dün öğleden sonra Tür\d
ye Büyük Elçisi B, Suad Davaz'ı ka
bul etmiştir . 

lngilterede yabancı memleket· 
lere haber vermek için bir 

komite kuruldu 
Londra, 8 (A.A.) - Dün Avam 

kamarasında Başvekil B. Çemberlayn, 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Muhtelif' müesseseler ve te
şekküller tarafından İngiltere hak
kında yabancı memleketlere istihba
rat vermek hususundaki gayretlerini 
birleştirmek üzere bir husus! komite 
teşkil olunmuştur. Ve reisliğine Ro· 
bert Vansittard tayin edilmiştir . ., 

Teki rdağ stadyomu 
Tekirdağ, 8 (A.A.) - Bugün saat 

beşte Tekirdağ stadyomunda temel 
atma merasimi yapılmıştır. 

Törende söylevler verilmif, Trak
ya U. M. Dirik, Tekirdağ valisi, tü
men komutanı, memurin ve kalabalık 
halk bulunmuştur. 

Son olarak general Dirik gençlik 
namına ve spor hakkında söylev ver
miş ve ilk kazmayı vurmuştur. 

Çinin şinıalinde 
Japonlar yeniden büyük 

bir taarruza geçtiler 
(Başı ı. inci sayfada) 

ğunu beyan etmektedirler. Bu taar
ruzlar, dehşete düşmüş olan çinli hal
kın kütle halinde Amoy'nun enter
nasyonal imtiyazlı mıntakası olan 
Kulanghsu'ya tehacüm etmelerini in
taç etmiştir. 
Çinliler mukabele edemediler 

Perşembe günkü bombardıman es
nasında japon ta~~.;.· uzuna karşı yalnız 

çinlilerin tayyare defi toplarının iki 
endah,tı ve mitralyözlerin, tüfeklerin 
gayri muntazam ateşiyle mukabele e
dilmiştir. Cuma günü japonların iki 
harb gemisi kaleleri ve radyo iMasyo
nunu bombardrman etmiş ise de iyka 
etmiş oldukları hasar ehemiyetli de
ğildir. Kaleler, şiddetle mukabelede 
bulunmuş, bunun üzerine japon harb 
gemileri çekilmiştir. 

Japonyanın hakiki zayi.at 
mikdarı nedir? 

Salahiyetli yabancı müşahidlerin 
ınütaleasına göre, harbın başlangıcın
dan beri japon zayiatı, resmen yirmi 
bin ölü olarak gösterilmiş olmasına 
rağmen ölü sayısı elli binden aşağı 
değildir. Yaralılar da 150 bin kadar
dır. Çin zayiatr ise her halde bunun 
dört mislidir ve ölü nisbeti, sıhiye iş
lerinin iyi olmaması yüzünden daha 
fazladır. 

Çin mukavemeti 
Harekatın inki~funa gelince, aynı 

salahiyettar ecnebi müşahidler diyor -
!ar ki, filvaki japonlar hedeflerine 

vasıl oluyorlar. Fakat çinliler tarafın
dan hiç de beklemedikleri şiddetli bir 
mukavemet görüyorlar. 

Bu harbdan alınnan ders, umumiyet 
itibarile, mevcud yüksekliğin malze
me yiiksekliğine mukavemet edemedi
ği bir orduda mevcut silahların yek
nasal< olması zaruretidir. Çin bakı
mından ise Çin ordusunda alay ku
mandanlarından yukarı mevkiler için 
kabiliyetli kumandanların bulunma
dığıdır. 

Japonl.ar çin mavnal.arına 
hücum ettiler 

Hongkong, 8 (A.A.) - Texas Oil 
Co tarafından satın alınmış olan ben· 
zin nakleden mavnalardan mürekkep 
küçük bir filo, 5 şubatta Kongmun 
yakmında Pakki civarında japonların 
mitralyöz ateşine maruz kalmıştır. 
Hasarat yoktur. Yalnız bir çinli telef 
olmuştur. 

lngili:ıı dok işçileri japon gemi
lerine boykot yapıyorlar 

Londra, 8 (A.A.) - Dok amelesi 
Asaka Waru ve Kashima Waruis is
mindeki japon gemilerindeki eşyayı 

boşaltmaktan imtina etmişlerdir. Bu 
gemileri boşaltmak için Nevyork !ine 
sendikaya dahil olmıyan işçiler tut
mak mecburiyetinde kalmıştır. Bu tarz 
hareket sendikalarla vapur kumpan
yaları arasında itilaflara mugayir ol
duğu için dok amelesi arasında mem -
nuniyetsizlik uyandırmıştır. 

ve Diş 
Artritizm, 

Grib, Baş 
Nevralji, 

Ağrıları, 
romatizma 

Dört aatırhk kilçilk illnlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
lki defa için SO kurut 
Uç defa için 70 kurut 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinların her defaıı 
için 10 kuruı alınır. Meıelll 10 defa 
neıredilecek bir illn için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolayhk olmak il.zere, her ıatır, 
kelime aralanndaki bo5luklar müateı· 
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçilk 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört ıatırdan fazla her ıatır için ay. 
nca 10 kurul alınır. 

;... ____ ................... 11111111111111• 

Kiralık: 

Kiralık Daireler - Yenişehir sı
hiye kargısındaki Ugur apartmanında 
5 odalı ve modern tertibatı haiz iki da
ire kiralıktır. Her vakit görülebilir. 

Tel: 1851 1-541 
Kiralık - Yenişehir Selanik cad -

desinin arkasındaki Türe sokak 6 N o. 
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. 

750 
Kiralık - Alman Sefareti arkasında 

manzaralı üç odalı bir daire kiralıktır. 

Üç daire üç katlı olan bu apartıman u-
cuz satılıktır. Tel: 2487 777 

Kiralık - Bakanlıklar civarında Ö
zenli sokak, İnci apartımanında dört o
da bir hizmetçi odası hol, banyo, mut -
fak ve geniş balkon mutedil fiatla kira-
lıktır. Kapıcıya müracaat, 794 

Dağınık: 

Satılık Aroalar - Telgaz karşısın

da 550m/2, 550 kuruştan Lakavuz 
mevkiinde 7 500m/2 25 kuru;tan sa-
tilacaktır. Tel: 2181 1-542 

Satilık araa - Yenişehir, Bomonti 
caddesi, llkiz sokakda üç tarafı açık 
(518) metre murabbaı bir arsa satılık
tır. Tel. 1581 704 

Satılık ve kiralık ana - İsmet Paşa 
Demir köprü yanında iki yüzü asfalt her 
türlü inşaata elverişli 3500 metre arsa 
toptan satılık ve kiralıktır. Emniyet 
Şirketi Bay İsmaile müracaat. Tele-
fon: 1833 739 

Satılık kamyonlar - Ford, Fiat, 
Brennabor marka müstamel kamyon -
!ar satılıktır. Görmek istiyenlerin Bo
monti fabrikasına müracaatları. Tel: 
1842 795 

Satılık ve kiralık ev - Y cnişchirde 
Sıhhiye Vekaletinin arkasında 5 oda 
banyo, bütün konfor. Ulusta (ev) ru
muziyle mektupla müracaat. 775 

lş arayanlar: 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca

ya vakıf genç bir mürebbiye vazife arı· 

yor, talibler Salti ve Franko'da M. Al-
tay. Tel. 1855 1-618 

Diplomalı ve tecrübeli bir bayan 
fransızca ders veriyor. Ulu.a L. rumu • 
zuna müracaat. 1-643 

Arar Liıan Okulu - Her meslek için 
her lisanda akşam saat 10 a kadar kur

Talebe Kurlan - Yalnız talelre için !ar açılmıştır. Yenihamam apartımanı 
almanca, fransızca, İngilizce kurlar teş- kat 2 Tel: 3714 Posta kutu: 277 726 
kil edilmiştir. Yeni hal arkasında Yeni- Fransızca Ders - Muktedir mual
hamam apartımanr kat 2 Arar Lisan !im fransrz bayan çabuk ve kolayca asri 
okulu Tel: 3714 723 

1 

usulle fransızca öğretir. Emin terakki-
Memur Kurları - Yalnız memurlar !eri. Ucuz fiat İtfaiye alanında Pamuk-

için her lisanda kurlar teşkil edilmiştir. çu apart. zemin kat. 795 
Yent hal arkası Y cnihamam apartıma . 
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3 714 

724 
Üniversiteliler kuru _Üniversiteli . 

!er için her lisanda kurlar açılmıştır. 

Yeni hal arkası Yenihamam apartıma
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

725 

Sahlık: 

Satılık Bağhane - Şehre yakın ha
vadar 2 kat evi on dönümlük bahçe u
cuz fiatla satılacaktır. Meclis Matbaa
ı~nda Mehmet Erçeviğe müracaat. 546 

Aranıyor 

Eczacı aranıyor - Nazillide ecza -
ne için diplomalı bir eczacı aranıyor. 

Taliplerin Telefon 2487 ye müracaat -
!arı. 773 

Kız veya erkek bir lohran aranı

yor - Ankara Yüksek Ziraat Enstitü
sü zirai ham maddeler enstitü
sü için bir laborana ihtiyaç vardır. Ya
zı makinesiyle yazabilmesi arzu olunur. 
Tahsil en aşağı orta mektep olacak. Üc-
ret 60 lira. 787 

.JI•···················································· ························ . ~ 
: lıtanbul Univeraitesi Arttırma, Eksiltme ': . . 
: ve pazarlık komisyonu ilanları : 
~ : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• t" 

Kliniğ binası yaptırılacak 

1 - 379965 lira 88 kuruş keşifli İs
tanbulda Cerrahpaşa hasthanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşa

sı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler Şunlar-
dır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık genel şartnamesi 

D) Özel şartname 

E) Keşif cedveli, tahlili fiyat ced
veli, mesaha cedveli 

F) Proje 

İsteyenler bu şartnameleri ve evra
kı keşif bedelinin yüz binde beşi niı
betinde bedel ile Güzel sanatlar aka
demisi tatbikat bürosundan alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 24. 2. 938 perşembe 
günü saat 16 da Universite rektörlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 18 bin 950 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşa• 
ğıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

1) 937 senesine aid 150 bin liralık 
Bayındırlık bakanlığından alınmış 

inşaat müteahhidlik vesikası ve tali
bin kendisi bizzat mühendis veya mi
mar değilse inşaat müddetin<:e fennt 
meıuliyetl kabul ettiğine dair bir 
mühendis veya mimarın noterden tas. 
dikli senedini ve yahud da bir mühen
dis veya mimarla müştereken taahhü· 
de girdiğine dair noter senedi verme
si. 

5 - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir ıaat evvel ek
siltme komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektublarm en geç 
3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmi' olmaaı ve d1' zarfının mühür 
mumu ile iyice kapatıl!l'Uf olması 

f"rttır. 

Postada gecikmeler kabul 
(722/356) 

edilmez. 
781 

Satılık ev ve arsalar 
Ankara Defterdarlığından ı Met- dipo

ada parsel kıymeti zitosu 
Lİ KU Ll KU 

r(\ke vergi 
Mahallesi Sokağı Cinsi miktarr K.No. 

------- ---------------
Boyacıali şamlı.O. hane 81.M2. 32 

1stik131 Sıvas Arsa 191 
H U n 3,75 
,, tf H 24,25 
Hududları: p!§nına göre 

292 15/ 
5446 

4 

397 12 1200 00 90 00 

190 28 
190 24 
190 23 

955 00 71 55 
19 00 1 45 

121 00 9 10 

Evin müştemilatı: Üç oda bir odunluk ve kömürlük bir mutbah bir ha-
layı mÜ§temil. 

Yukarda cinsi ve evsafı yazılı gayri menkulün mülkiyeti 28-1-938 tari
hinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

1 - İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edilir. 
2 - Ev ve arsaları görmek isteyenler her giln defterdarlık mi111 emlfilô 

müdürlüğüne müracaatları. 

3 - Taliplerin ihale gününden evvel hizalarında yazılı dipozito mik
darlarını defterdarlık veznesine yatırmaları ve sözü geçen gün ve saatta 
komisyona müracaatları. (304) 790 

Kereste altnacak 
---,.~--

:Ankara Bölge Sanat Okulu Dire~ törlüğünden ı 
Aşağıda cins, mikdar ve evsafile tutarları yazılı kereste ayrı, kontra-

plak ayrı olmak üzere açık eksiltmeye konmu9tur. 
İ~teklilerin gartnameleri görmek üzere her gün okul Direktörlüğüne, 

eksıltmeye gireceklerin de yüzde 7.5nisbetindcki teminat akçelerlle birlik 
te_ 21-~-9:'8 tarihine rastlıya~ pazarteıi günü saat 15 te okullar uğıftDBD• 
lıgındakı alrm satım ~om11yonuna müracaatları. . 
Cinsi Miktarı Tutarı % 7.5 teminat akçeli 

Çam kereste (muhtelif) 37 M3 
Kontraplak 520 adet 

lstanbul borsası 
8 - 2 - 1938 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 627.- 632.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 76.- 82.-

Liret 100.- 100.-
Belç. franrı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
İı. franıı 575.- 582.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 10.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezeta - .- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Penıö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron tı. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Açıht F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brüksel 
Atin& 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 

Praı 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varıova 
Budapeıte 
Bükret 
Belıırad 
Yokohama 
Moskova· 
Stokholm 

bJU.-
0.795726 

24.23 
15.1142 

4.6910 
86.7460 

3.4282 
63.4920 
1.42 34 

22.6285 
4.20 

13.65 
1.97 
4.19 

3.9880 
105.8730 
34.2460 

23.73 
3.0794 

630.-
0.79425 

24.2575 
15.12 

4.6910 
86.7460 

3.4284 
63.4920 

1.4234 
22.6285 

4.20 
13.65 
1.97 
4.19 
3.9880 

105.8730 
34.2460 

23.73 
3.0794 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk Borcu I. 

" " .. 
1933 İkramiyeli 

Ercani 

III. 

18.95 18.95 
( Peıin) 

19.- 19.-
( Petin) 

98.50 98.50 

1776 Lira 
1260 

" 

133.20 
94.50 

(327) 695 

Kazalar 
İnşaat münakasası 

lidır Mal Müdürlüiünden ı 
1 - lğdırda yapılmakta olan hükü

met konağının 15000 ve 4000 liralık 

ki ceman 19000 liralık inşaatına ilil.
veten mezkur inşaatın bakiyeıi olan 
17818 "Ol" liralık bir k11ım inşaatı da 
kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 25.2.938 tarihine mü
sadif cuma günü saat 15 de Iğdır mal
müdüılüğünde toplanacak eksiltme 
komis)'onunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1336.35 li
radır. 

4 - Dosyasındaki evrak şunlardır. 
Plar., keşif, silsilei fiat, fenni, 'art

name, rksiltme şartname, mukavele 
projesi. bayındırlık işleri genci şart
,ıamesi. 

5 - İstekli olanlar nafıa vekaletin
den almış oldukları 938 yılı yapı ehli
yet vesikası, 938 ticaret odası vesikası 
ve teklif mektublarını mühür mumu 
ıle knpatılmış bir zarfa koyarak yu
karıda yazılı saatten bir saat evelino 
kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri. Ve ya
hut posta ile göndermeleri. 

6 - Postada geciken teklif mektub
Jarı kvmisyonca nazarı itibarc alınmı
yacaktır. İlk talibine verilecektir. 

(604/305) 679 

Kurban bayramı 
Diynet itleri Reisliğinden : 

11 Şubat 1938 cuma günü Kurban 
Bayramı olduğu ilan olunur. 

Bayram namazı 
Sa D 
7 22 (321) 750 



·H i K A y E 
Kocasmın ölüinüne engel 

olan kadın 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar . İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez " 
Sah Ankara ,. 
Çarpmba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perıiembe Halk ve Sakarya ,. 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Y eniııehlr eczaneleri 

Y Qzan: S. So:zçenko Çeviren: Hikmet TunQ 
HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

MATİNELER 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 

Devletler 

Leningrad civarındaki kasablardan 
birin::'c- 1van Saviç Butilkin adında 
f<tkir bir ressam yatıyordu. Butilkin, 
bir nefis sanatlar mektebinde, levha
lar, plakalar, ve her çc.şid ev numara
ları, işaret oklan, iŞaret için el resim
leri yapmakla meşbuldu. Doğruyu 
•öyl .. mek lazım gelirse, bu kadar çok 
Çalışmasına mukabil, kazancı pek az
dı. Hatta, beni bile müteessir edecek 
dere"ede sık sık hastalanan bir adam
dı. Sefilce bir hayat sürüyordu; o, bu 
be bad yaşayışı düzeltmek imkanını 
buJam~mıştı. Hayatındaki sefalet yet
tniy :ımuş gibi, bir de karısı Matrena 
l3asi!evna ona ağır bir yük olmuştu. 
Bu kndın, öğle yemeğini hazırlamak, 
\>e su mtmaktan bafka hiç bir if yap
ınayarı, velhasıl tahammül edilmesine 
İtnk:in olmayan bir kadındı. Gene bu 
hali de yetmiyormuş gibi, her gün çı
kardığı çıngarıyla, avazı çıktığı kadar 
\aykırmalarıyla, hassas bir adam olan 
hizil'l" zavallı r sammıızı ş tkma çe
virmişti. 

ölmek istiyorsun. Fakat ben senin öl
mene müsade etmiycceğiml diyQr. 
İvan da, 
- Çok komik şeyler söylüyorsun a
a, ben senin sözlerine değil de, he-

kimin sözlerine ehemiyet veriyorum. 
Allahını seversen beni rahat bırak .. Di
ye cevab veriyor. 

Matrena, 
- Hekim bana vız gelir. Dedim ya, 

her ne pahasına olursa olsun, senin öl
mene engel olacağım! Ölmek için ne
reden para buluyorsun, bana söyler 
misin? cenazeni kim yıkayacak; buna 
bile para lazım. 

Bu atışmadan sonra, iyi yürekli ih
tiyar bir kadın olan Anisa içeri giri
yor ve 

- Ben ıenin cenazeni yıkarım, 1-
van; hiç beş para da istemem, emin ol. 
Çür.kü, bu iş tanrı işidir. Diyor. 

Matrena ise, 

ve İspanyol meseleleri İngilizler Ronıaya teYecciili 
ettiler 

21.00 
Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A L K 6incmaııında herrün halk 
matineleri: 12.15 

Film değiljme günleri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Korsanhğa ve bombardımanlara 

karıı ahnacak tedbirler 

Eko dö Pari diyor ki: 
"İngilizler, von Ribbcntroptan ne 

İngiltere ne de diğer milletler için iyi 
hiç bir şey beklememektedirler. Bu se
bebten ingilizler, Roma'ya doğru te
veçcüh etmiş ve pek muhtemel olarak 
Kont Grandi de ingilizleri bu hususta 
teşvik eylemiştir. Fakat Musolini'nin 
hattı hareketi kolay kolay anlaşılır bir 
mahiyette değildir. Zira gene B.Muso
lini'nin taleb~ üzerinedir ki, Almanya • 
nm Roma büyük elçiliğinde değişiklik 
yapılmış ve von Hassel yerini nasyonal
sosyalist partisinin bir mümessiline ter
ketmiştir. 

Yangın ihban: 1521. - Telefon mllracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
r.:urluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 

S §Ubat tarihli Le Temps'in baş ya
zısı: Akdenizin garbındaki korsanlık 

mahfillerinde, böyle bir teşebbüse pren
sip itibariyle iltihak olunmakla beraber 
gecikmiş olduğu ve taraflardan birıne 
bilhassa yardımı olacağı sırada ileri sü
rülmüş bulunduğu hakkında mütalaa 
beyan edilmesi hayreti mucib olmuştur. 
Voelkische Beobahter, harbı insanileş
tirmek arzularının ancak ihtilalci kuv -
vetlere aid hava filoları tam üstünlük -
lerini isbat ettikleri esnada ortaya çık
mış bulunduğuna işaret etmektedir. 

Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -
Havuzbauı: Birlik taksi: 2333 - Canları 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN l 1 k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah 
İ 1 k 

aefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Uluıı M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus. M. na 8.00 

Ulus M. dan Keçlören'e 6.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 

Ulus M. dan Etllk'e 6.30 
Etlik'ten Ulua M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl ra 6.30 
A1. fabl. dan Cebeci'ye 
Y eniıehir'den Ulus M. na 
S. pazar'ndan Akköprü'yo 6.30 
Akköprü'den S. pazarı'na 

Akııam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

:?l.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 
7.10 
7.15 
9.45 

Yeniııehir, İstuyon ve Bakanlıklara 
Ulus M. dan Ycniııehir'e 7.00 

her saau be11 gece muntazam seferler 
birer saat sonra ba:ılar. 
Akşamlan Ulus meydanından Y cnl-

11ehir'e ve Yeniıchir'dcn Ulus meydanına 
&'İdecek otobüslerin hareket saatleri, sine
malann dağılrı saatlerine tabidir. 

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

TREN SAATLERİ 
Haydarpa3aya ı Her aabah 8.20. Her 

akşam 19.15 vo 19.45 
de (salı, perııembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına ı Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonguldak hattı : ,, 
Kırıkkaleye rayotobU:: " 

9.40 
15.00 
16.05 

Akdenizln garbındaki korsanlık fi
illerinin müessir surette önüne geçmek 
maksadiyle fransız ve ingiliz hükümet
lerince alman tedbirler ve iç harbta kar
şı karşıya bulunan iki tarafça yapılan 

hava bombardımanları yüzünden bü-
yük ispanyol merkezlerindeki sivil hal
kın ıztırab çekmemesi hususunda girişi
len teşebbüsler üzerine herkesin dik -
kati temerküz etmiş bulunmaktadır. 
Filvaki, bunlar büyük ehemiyeti haiz 
iki meseledir, ve kolayca tahmin edile
bilir ki bunlara dair tahakkuk ettirile -
cek bir uzlaşma, harbı insanileştirmek 
gaye.sini istihdaf edecek işbirliği politi· 
kası için bir hareket noktası teşkil ede
bileceğinden umumi bir menfaat tevlid 
edecek bir mahiyet arzeder . 

Bir taraftan ispanyol buhranının, 
diğer taraftan Çin· Japon anlaşmazlı -
ğınını ve nihayet, devletler arasındaki 
münasebetlerin heyeti umumiyesindeki 
gerginliğin fazlalaştırdığı enternasyo-
nal sıkıntı, pek haklı olarak, bütün zi
hinleri kaygılandırmaktadır. VaziY,eti 
aydınlatacak, ve gayed daha kötüsünün 
önüne geçilmek isteniliyorsa yeni yeni 
imkanlar anlaıma imkanları yaratacak 
her türlü gayretleri sarfetme zamanı 
bütün hükümetler için gelmiş bulun
maktadır. 

Endymion vapurunun torpillenmesi 
üzerine Bay Eden ile Londra'daki fran
sız elçisi Bay Corbin ve İtalya elçisi B. 
Grandi arasında yapılan müzakerelerin 
verdiği ilk neticeleri bu bakımdan tak -
dir etmek lazımdır. Fransa hükümeti, 
Akdenizdeki kooianlık fiillerine karşı 
tüccar vapurlannı k~ruma mak.sadiyle 
ingiliz bahriye lordluğu tarafından alın

mış olan tedbirlere muvazi tedbirler al
mak hususundaki kararını dün akşam 
bir tebliğle bildirmiştir. N yon anlaş-

Bu iddia hakikate uygun değildir. 
Barselona'mn Franko tayyarelerince 
son zamanda yapılan bombardımanları 
enternasyonal kamoyu bilhassa heye -
cana getirmiş ise bunun asıl sebebi si -
vil halktan yüzlerce ve yüzlerce kimse
nin yaralanıp ölmüş olması bulunsa bi
le inkar olunamaz ki bu gibi hava taar
ruzları hangi tarafın eseri olursa olsun 
en şiddetli protestolara sebebiyet ver -
miş, harbı insanileştirme teşcbbilsleri 
aylarca evvel yapılmış, ve Londra ve 
Paris hükümetleri de bu işten hiç bir 
vakit alakalarını kesmemişlerdir. 

Geçenlerde Avam Kamarasında bu 
meseleyi ortaya atan Morgan Jones'e 
dış bakanı Bay Eden tarafından verilen 
ve müdafaasız halkın hava bombardı -
manlarından korunması için enternas -
yonal bir anlaşma yapılmasına müteda
ir bulunan cevabtan bahseden Le Tem
ps makaleye şu suretle devam etmekte
dir: 

Hava harbları hakkındaki bu teşeb
büsün tavazzuh etmesi temenni olunur. 
Fakat bu, bugün İspanyol harbrnın or
taya koymuı olduğu meseleden büsbü
tün ayrı olup §imdiki halde yapılacak 
olan şey Barselona ve Salamanka hükil
metleri nezdinde sivil ahalinin bombar· 
dnnan edilmemesi hususunda derhal 
müdahalede bulunmaktır.'' 

Vaziyet yakında aydmlanacak 
Sonra şurası da cidden tuhaftır ki, 

B. Musolini, von Ribbentrop'un alman 
hariciye nezaretine getirilmesi keyfiye
tinin kendisine Akdenizde Almanyanın 
daha geniş bir yardımını mümkün kıla
bileceği bir ada, İspanya meselelerinde 
bir yumuşaklık göstermektedir. Her hal 
de çok az bir zamanda vaziyet tavazzuh 
edecektir. Muhakkak olan bir şey varsa 
İspanya işlerinin ortadan kaldmlması, 
sulh eserine büyük bir yardım teşkil ey
liyecektir.'' 

İtalya rla lngiltntyc yaklaşıyor 
Popüler diyor ki: 

" İngilterenin başladığı ciddi hat
tı hareketten büyük bir memnuniyet 
duymaktayız: Ümid ederiz ki, bu key· 
fiyet, yalnız Akdeniz işlerine inhisar 
etmiyecektir.1' 

J ur gazetesi diyor ki; 
" Muhakkak olan bir şey varsa o da 

f talya'nın, Fransanın müttefiki İngiltc
reye doğru yaklaşmak üzere bir adım 

attığıdır. Bugün gerek Roma'da gerek 
Londra'da, Musolini - Çemberlayn 
mektup teatisinde esaslan çizili teklif
lerin yeniden tetkikine başlamak ciddi 
surette mevzuu bahistir. Almanya'da 
vukua gelen değişikliklerin B. Musoli
ni'yi düşündürmüş olduğu da pek va
riddir." 

So'tetl 
Almaııyada nazizm - ordu 
mücadele inin yeni safhası 

Bu kadın, tiyatroya gitmek, iyi ye
inekler yemek isterim diye tutturu
Yordu. Butilkin, tabii elinden geleni 
Yapıyor, uğraşıyordu ama, hepsi boşa 
gidiyordu. Böyle olunca da, karısı o
nu paylayıp duruyordu. Kısacası, res
•anumız kadının işkencesi altında idi. 
Ve bu hayat, on sekiz yıldanberi böyle 
&Ürüp gidiyordu. Kavga ettikleri, dö
ğüştükleri de doğru idi. Fakat, işi, is
kandala kadar ileri götürmüyorlardı. 
lie de olsa onu bakan kocası olduğu 
isin, iskandahn kati surette aleyhinde 
idi. Eğer kocasından ayrılmıf olsa, 
kiın bilir hali ne olurdu. 

- Seni yıkayacakmış; iyi ama, ya 
tabutun, ya cenaze arabasının, ya pa
pasın paraaı? 1 bunları kim ödeyecek? 
yoksa, sandık sepetimdeki eşyamı nu 
satarım sanıyorsun? 1 kör olası 1 hayır, 
hayır, onun ölmesine engel olacağım. 
Hem az kazanır hem de ölmek ister. 
Önce bir kaç para kazan, bir iki ay
lık g.:-lirimi temin et - Ondan sonra 
öl~bilirsin. 

GÜNDELiK 

ması ile tekarrilr etmiş bulunan muha
faza tedbirlerinin • ingiliz, fransız ve 
italyan deniz mütehassıslannın muta -
bakatlarma tevfikan - icrasına memur 
fransız harb gemileri, kendi muhafaza
larına mevdu rmntakada, İspanyol kara 
sularının dışında, Bec - de - l'Aigle 

Günün bütün hadiHleri hakkında, 
dünya 11azetelerinin mütalea ve 
tefairlerini akacttiren aıaiıdaki 
bcuın hülôaaları, Anadolu :A.janaı
nın bültenlerinden alınmaktadır : Pravda gazetesi, Almanyadaki son 

hddiseleri milli sosyalistlerle askeri 
mahfiller araaındaki mücadelenin yeni 
bir safhası saymakta ve bu hadiselerin 
ta 1934 senesi 30 mayısında Hitler'in 
ordu şeflerini memnun etmek için, bü
tün orduyu eli altına nlmağa çalışan 

Roehm ve diğer milli sosyalist rüc.sası
nı feda etmesinin bir neticesi olduğunu 
iddia etmektedir. 

Bir de, günün birinde !van Savi.ç 
nutilkin'in hastalandığını tasavur edı
niz. Butilkin kolunu bile kıpırdatamı
Yacak derec;de kendinde bir bitkin
lik his ediyordu; ayni zam~n~a ru
han da ıstırab çekiyordu. Yenı bı~ ha
Yatı, küçük bir gemiyi, çiçeklerı t~
hayyül ede ede, sessiz ve melankolık 
bir adam oldu. Evdeki gürültü ve pa
tırdı onu rahatsız ediyordu. Komşular 
acaba niçin .balalayka çalıyorlardı? 
hasılı, sah günü hastalandı ve çarşam
ba olur olmaz Matrena onunla esaslı 
bir surette he;ablaşmağa karar ve~di. 

. - Niçin ölmek istiyorsun? bu ıst~
ğın, senin bir kaprizinden başka ~ır 
§ey değil ı çalışmak ve kazanmak. ı~· 
tenıiyorsun da onun için ölmek ıstı
Yor&un I 

Matrena işte ona böyle çatıyor fa~ 
kat, o sesini çıkarmıyordu. Ve ke~dı 
lcendine "istediği kadar söylensın, 
benim i~in artık hepsi müsavi;" di
Y0rdu. Nihayet ölümüne iki gün ka 
l~nca, aralarında ~öyle bir hadise ge~
tı: Matrena içeri girerek onun yatagı 
~a~na geliyor ve ona garezli bir eda 
lle, 

lHm hiç sesini çıkarmadan bir ölü 
~ibi bütün gün yattı. Sürüne sürüne 
yataktan çıktı; öksürüyordu. Bu ha
liyle avlıya çıktı. Burada karşılaştığı 
nahiye memuru lgnaz, ona 

- Geçmiş olsun, geçmiş olsun 1 di-
yor. 

·- tgnaz sana bir şey söyliyeceğim. 
Karun benim ölmeme engel olmak is
tiy ,- Şunu da sana söyliyeim ki, o 
bt.:ıder., önce kendisine iki aylık gelir 
temin etmemi istiyor. Ben nereden 
para bulayım? diyen !vana, 

tgnaz, 
- Ben sana yirmi kopek verebili

rim; geri kalanı da başka birinden te
min et. 

l\~~:taleasında bulunuyor. 
Tabii, !van yirmi kopek'i almadan 

fokağa .tırladı. 'ı'akatsizlikten trotu
varın kenarına çöküp oturdu. Bu sı

rada 01 adan geçen bir yolcunun, kuca
ıYm..ı bir para attığını birdenbire far
ketti. !van canlandı. "Madem ki böyle 

l or ben de buradan kalkmayıveri-
c; uy ' · h b' k . olur biter." bclkı da a ır ço pa-
rım, . k ,, 
ra toplarım. İyisi mı şap amı açarım. 
Diye düşündü. Ço.k. sür:'11~den şapka-

d epey para bırıkmıştı. İvan, an-
sın a .. V ü b 
~; JC gece yarısı eve döndu.'. dst aşı 
kar içinde kalmıftı ama .v~cu u ısın
mı~tı. Gelir gelmez kendı~ı yatağa at-

ı . d sım sıkı tuttugu paraları 
tı; e ın e 

k ı·stedi fakat 0 miısaade etmesaymn • .. d' 
dı. Ertesi günü tekrar kalktı; gıyın ı 
ve sokağa çıktı. Gece yarısı gene pa-

·ı e do"ndü Hasılatı saydıktan ra ı e ev · . . 
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- Demek ölmek istiyorsun ha? 
Diye soruyor. f van da ona, 
- Evet, hoş gör ve affet am?., ~en 

lüyorum. Hiç bir şeyle bunu~ onune 
t'Çeınezsin; çünkiı, artık senın ~ud
et ve nüfuzun altında değilim. Dıyor. 

üçUncli günü de aynı şekılde sonra o, .. d d' 
hareket etti. Fakat günün bırı~ e ın- Soldan sağa : 

.Matrena ise, •. 
1 

• 
- Nüfuzum altında JI1ISID, degı mı-

in g" .. .. L1'ınzır herif, sana • orursun sen. n 
· ayene et-annııyorum ben. Senı mu . 

esi için bir hekim getireceğım, eşek: 
enim nüfuzumdan sıyrıldın sanma, dı 

. .... t ena hasta-or. Bunun üzerıne, .ma r .' • 
k . · ı r.agırıaneye gidip nahiye he ımın :ı 

or. Hekim tvan'm yüzüne baktıktan 
0 nra, Matrena'ya, .. , e 
- Ya tifoya veyahud da zaturre.~ Y .. 

k.... Olumu 
tulmuş. Vaziyeti çok o!u. itmez 
uhakaktır · hem de ben gıder g 

lcccktir. D
1

iyor ve çıkıp gidiyor. 
M:atrena, 1van'a yaklaşıyor, . 

~. . . . • • . go"re bakıkaten - ~ımdı ışıttıgıme • 

lenmemeğe nihayet karar verdı. ~r.tık 
iyileşmişti ve onun bunun kendısıne 
para verdikleri z~m~n olduğu ka.d~r 
müteessir de değıtdı. Tekrar eskı ı
ŞJyle meşgul olmağa ba~!adı.: Bu su
retle cie ölmemi' oldu; çunku, Matre
ııa hakikaten onun ölmesine engel ol-

du. 
Bu hidiseden tıb alemi de iyi bir 

deı,. alaLilir: İvan kendini sokağa at
tır-1 zaman, belki hiddetinden vücudu 
kı~ışmış ve döktüğü terle hastalığı da 
çıkıp gitmi~ti. Maamafih bu hususta 
kati bir hüküm yürütülemez. Ancak, 
hırı. ve tema, umumiyet itibariyle ta
mamiyle aksi neticeler verdiği halde, 
bu defa, ıırf aç gözlü kadının hırsı ve 
tama, kocasını ölümden kurtardı. 

1 - Yugoslavyalı. 
2 - Bir gazetenin altı ay veyahud 

bir sene müddetle müşterisi. 
3 - Mektubların üstüne yapıştırılan 

-Tasvir. 
4 - Sanat - Bolgar dağında çıkan 

maden. 
5 - Nihayet - Yugoslavyada bir 

şehir. 

6 - Bahriyeli 
7 - Bursanın en yilksek dağı 
8 - Uymaktan emir - Güzel koku

lu bir nesne. 
9 - Kocası ölmüş kadın - Bir nota 

• ukardan afağıya : 
ı - Bir nevi yiln - Bir nevi saz. 
2 - Göçüp gitmek - Uyumaktan 

emır. 

Fransa 
hattının garbındaki deniz yollan Uze -
rinde dalmış halde görecekleri denizal· 
tı gemilerine hilcum etmek ve kabil o -
!ursa bunları tahrib etmek emrini ala-
caklardır. Bu radikal tedbir, esasen, ge
çen eylı1ldeki Nyon anlaşması üzerine 
İngiltere ile Akdeniz ve Karadenizde 
sahilleri bulunan devletlerce tasavvur 
edilmiş bulunan tedbirlere uygundur. 
Vakıa bu tedbirler şimdiye kadar tat -
bik ~evkiine konulmamıştı, zira o tarih 
ten beri ciddi hiç bir korsanlık vakası 
hıidis olmamış ve garbi Akdenizde kor
sanlık nihayete ermiş sanılmıştı. 

"}'raııko hcJiiJi bir işe girdi!'' 
Par.üı gazeteleri, bilhassa İspanya 

hıidiseleri ve İngiltere - İtalya münase
betleri ile alakadar olmaktadır. 

Endymion hadisesinin korsanlarca 
tekrar faaliyete başlanıldığı ihsas etti
ğine bakılınca hiç bir devletin müsama
ha edemiyeceği caniyane usullere karşı 
derhal ve en büyük enerji ile harekete 
geçmek lazım geldiği anlaşılmaktadır 
E.ndy~i.on'~ ~atıran denizaltı gemisi : 
nın ~li.vıy.e~ının henüz anlaşılamamış, 
~~ bır ıngılız vapurunun ne gibi şartlar 
ıçınde .batmış olduğunun da tesbit edi
lem~mış bulunması garbi Akdenizde 
seynseferde bulunan ticaret .1 . . gemı en -
nı koruma hususunda iktıza eden bütü 
kati tedbirlerin ittihazına mani olama~ 
mak lazım gelir. 

Hiç bir hakiki askeri menfaate isti
nad .etmiyen ve kurbanları ancak sivil 
ahalı olan korkunç hava bombardıman
l~rına ni~ayet verilmesi için yapılan 
dıplomatık teşebbüse gelince. b b" -.. d • ' u, u 

Peti Parizyen diyor ki: 
" Endymion" ve "Alcira" yı batır

makla general Franko, belalı bir işe gir
miştir. Bu çifte cinayet filhakika tngil
tere'de kuvvetli bir nefret uyandırmış 
ve Londra kabinesi şiddetli bir surette 
har:ket. etmek mecburiyetinde kalmış
tır. ımdı, Franko'nun gemileri, Kata -
lonya sahillerini abluka edecekleri yer· 
de, kendileri abluka edilmiş halde bu
lunmaktadırlar. Bu gemiler şimdi yal • 
nız İspanyol kara sularınıın dar sahasın 
da hareket edebileceklerinden, hemen 
hemen tam bir atalete mahkum kalmış
tır. 

Fran"a'nm yardımı 

İhtiyar generaller \'e Bitler 
Bu gazete ezcümle şunları yazmak

tadır: 

" İhtiyar Prusya generalleri, tıpkı 
alman sermayedarlarının en büyükle
rinde olduğu gibi Hitler'i kendileri için 
bir rehber saymıyorlardı. Ordu baş ku· 
mandanlığı esaslı meselelerde, bilhassa 
ordunun faşist şefler tarafından tanzim 
edilmiş olan plan mucibince ıslahata 

tiibi tutulması meselesinde boyun eğ

medi. Son iki sene zarfında general 
Fritz, ordu tesisinde çok yavaş hare • 
ket ettiğini iddia eden Hitler'le iki de
fa ihtilaf halinde kaldı. Hitler 1937 ka. 
nunusanisi için 50 yeni fırkanın teşki • 
lini talebettiği halde mUşkilatla 36 fır-
ka yapabilmiştir." . 

İspaıı~·a işlcrint' miidnlıaJc 
Bundan sonra İspanya işlerine mü

daheleden bahseden Pravda gazetesi, 
bu müdahalenin muvaffakiyetsizliği bir 
taraftan ve iptidai maddelerin tedari
kinde tesadüf edilen müşkülat diğer ta
raftan General fon Fritz'i daha "supl" 
bir politikanın lüzumuna ikna ettiğini 
kaydetmektedir. 

tun me enı dünyaca en müsaid şekilde 
kar§Ilanmıştır. 

~u i~renç harb usulüne İspanyollar-
dan ılk once hangi tarafın gı' • . 1 

w rışmış o -
dugunu aramağa mahal olmadıgyı 'b' 

. li ·ı gı 1 
mıs ı .e ?1ukabele etmtk bahanesi de 
e? ~as.ıt ınsaniyet hissinin tayib ettiği 
bır ıntıkam ıeklini haklı •. Eh • 

1
• gosteremez 

e~nıyet ı olan cihet bu gibi zulümle~ 
re bıran evvel nihayet vermektir. İşte 

Eğer İngiltere hükümeti bu derece 
kuvvet ve isticalle harekete muvaffak 
olmuş ise bu, Fransa hUkümetinin der
hal verdiği tam mUzaharet veitalyan 
hükümetinin çabukça iltihakı üzerine 
olmuştur. Roma hükUmeti, filhakika 
bugün, kendisine daha az pahalıya mal 
olacak bir Franko lehdarı siyaset tercih 
eder gibidir, Kırk bine yakın faşisti İs
panyadan geri çağırmağa karar ver
me~le, muhtemel olarak Franko'ya mu
harıb hukuku alabilecektir. Bu vaziyet· 
te Franko denizde daha serbestçe hare
k~~ edebilecek ve karada karşılaştığı 
gıtikçe fazla mukavemeti bu suretle 
kendi lehine çevirebilecektir. Herkesin 
ka,ıdi emellerine bir nihayet vererek is
panyollan kendi aralarında sulh yap
mak için serbest ve yalnız bırakması za. 
manı çoktan gelmiştir." 

Göniillii1cr mcıoclc i 
Maten gazetesi, Londradan aldığı 

aşağıdaki telgrafı neşrediyor : 

Gene aynı gazeteye nazaran fon 
Neurath'ın yerine fon Ribbentrop'un 
getirilmesi hariciye nezaretinin tama • 
miyJe Hitler'in tesiri altına geçmesi de
mek olduğu gibi iktisadi yüksek ma • 
kamlardan Doktor Schacht'a sadık me
mur~arm uzaklaştırılması da "büyük 
harb ' ı hazırlamağa matuf hareektle • 
rin süratlendirilmesi demektir. 

bu sebeblerden dolayıdır k' b 1 ı azr aman 

3 - Futbolda sayı. 
4 - Dokuzdan sonra gelen sayı -

Hınzır. 

5 - ~~.htabta sevgilinin penceresi 
o~unpe söylenen şarkı. 

6 - İlaç .,....... Eyüpte bir kışlanın yeri 
7 - Atlara konan sinek. 
8- Cerahat 

9 - Elektrikte mukavemet vahidi 
kıyasisi - Okumaktan emir ... 

"Londra siyaei mahfillerinde cere
yan eden muhaverelere göre, İngiltere, 
yabancı gönüllüler meselesinde Roma
dan mühim teminat almrgtır. B. Muao
lini, Franko'ya yeniden takviye kıtala
rı göndermek şöyle dursun, son aylar 
zarfında İspanya'dan gizlice mühim 
mikdarda gönüllü geri çekmiştir. ftal -
yan faşistlerinin geri çekilme hadi
seleri Umid verici bir intizamla halli de
vam etmektedir. 

İZMİR E t rıı ~cın ı 
fuanna Haurlanrnız 

20 ag~stos 20 eylul 
1938 3-7041 



Vilôyetler 
Buz fabrikası tesisatı 

Gaziantep Belediyesinden : 
G. Antep belediyesi buz fabrika

ıına ilave edilecek tesisata talip çık
madığından bir ay müddetle tekrar 
eksiltmeye konmuştur. 

ı - Tesisatın muhammen bedeli 
.. ıo6ı 7,0S" liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartnapıe 
"" saiı evrakı G. anteb belediyesinden 
parasız alabilirler. 

3 - Eksiltme 2S.2.938 tarihine rast
layan cuma günü saat ıs de Gazianteb 
belediyesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat "788,78" li
nadır. 

5 - Teklif mektublarında şimdiye 
kadar bu işleri yaptığına dair 6.000 li
rdık bir vesika ile işin batından ni
hayetine kadar çalııtıracağı bir fen 
ıdamı ve vesikasını gösterecektir. 

6 - Teklif mektubları ihale günü 
eaat 14 de kadar ilmühaber mukabilin
de beıediye reisliğine verilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektub
ların iadeli teahhüdlü olması ve niha
yet bu saate kadar riyasete gelmiş bu
lunması lazımdır. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat al
ıoak !stiyenler Gazianteb belediyesi
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

(608/307) 680 

Kirahk dalyanlar 
lzmir Defterdarbğmdan: 
lzmir körfezinde üç senelik mu

hammen bedeli 20.000 lira olan boma 
dalyanında ve yine üç senelik mu
hammen bedeli ı800 lira olan Çakal
voli mahallinde ve yine üç senelik 
muhammen bedeli 1000 lira Kırdeniz 
voli mahallinde ve yin e üç senelik 
muhammen bedeli 1200 lira olan çı
lazmak voli mahallinde ve yine üç ıe
nelik muhammen bedeli 900 lira olan 
eski Gediz voli mahallinde bir mart 
938 tarihinden itibaren (üç sene müd
detle) 28 şubat ı94ı tarihine kadar 
balık avlamak hakkı su ve kaıa av ver 
gileri umumi talimatnamesinin 28 in
ci maddeıi delaletiyle 2490 No. 1ı ar
tırma ve eksiltme ve ihale kanununun 
4ı inci maddesi mucibince 2-2-938 ta
rihinden itibaren ıs gün müddetle 
17-2-938 tarihine müsadif perşembe 

günü saat ıs de ayrı ayrı ihaleleri ic
ra edilmek üzere açık artırmaya çılra
rıldığından taliplerln Ankara defter
darlığına müracaatla prtnameyi para 
ıız tedarik edebilecekleri ve her dal
yan veya voli mahallinin muhammen 
bedelinin % '7 ı/2 ğu ayrı ayrı nis
bette nakden depozito akçesi yatır
mak ve yahut bu nisbette bankaların 
teminat mektuplariyle devletin mu
ayyen tahvil ve bonolarını vermek 
prtiyle muayyen gün ve saatte def
terdarlık odasında müteşekkil komis
yona müracaatları ilin olunur. 

(368/3SO) 755 

Malatya pamuk ıslah 

istasyonu binası 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden : 

24. 2. 938 peqembe günü saat ıs 
de Malatya Nafıa dairesinde 
(34806.76) lira keşif bedelli eski Ma
latya pamuk ıslih istasyon binaları 

inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuttur. 

Mukavele, Eksiltme, bayındırlık 

l§leri genel hususi ve fennt tartna
meleri proje, keşif huliaaSI ile buna 
müteferri diğer evrak her gün nafıa 
müdi,\rlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (2611) liradır. 
lateklilerin teklif mektublan ve 

en az (20.000) liralık bu ite benzer it 
yaptıklarına dair nafıa vekaletinden 
almıt olduğu müteahhidlik ve ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfla
rmı 24. 2. 938 perşembe günü saat ı4 
de kadar Malatya Nafıa müdürlüğüne 
vermeleri (3S4) 792 

Pavyon yapt1rılacak 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün -

den: 
İki defa eksiltmeye konulup ilim 

yapılan 34230 lira 92 kuruşluk D. bakır 
lise pavyonu talibi çıkmadığından 
17.ı.938 tarihinden itibaren 17.2.938 
pertembe günü akpmı saat on bire ka
dar eski ıeraitle pazarlığa konulduğu 
ilin olunur. (330) 7ı7 

Açık arttlrma 
Ereili Cumhuriyet Halk Partisi 

ilçe Yönkurul Batkanlıimdan : 
Cumhuriyet Halk Partisine aid Ka-

radeniz Ereglinin müftü mahallesi 
hududu dahilinde ve çartı mevkiinde 
cumhuriyet parkı ittisalinde 456 ar-
1111 murabbaı muadili 2S9/92 metre 
murabbaından müfrez ı67/25 metre 

murabbaında tahtan! kirgir anbarlar 
ve fevlıcanisinde halkevi salonu hariç 
kalmak üzere tahtani bir eczahane ve 
bir kahvehane ve bir anbar ve fevka
ni dört oda ve bir aofa ve bir salon ve 
bir abdestlik ve abdesthane ve bir 
merdiveni müştemil kirgir mağaza

nın müfrez bu kısmı 23 şubat 938 ta
rihine müsadif çarşamba giinü saat 
14 de parti binasında ihale edilmek 
üzere (Sl) gün müddetle açık artır
maya ve bedeli peşin alınmak prtiy. 
le satılığa çıkarılmıştır. Bedeli mu
hammini (12000) liradır. lsteklilerin 
şartnameyi parti binasından alabile
cekleri ve ilk artırmaya gireceklerin 
(900) liralık teminat akçeleriyle iha
le günü parti ilçe yönkurula müraca-
at etmeleri ilin olunur. 1-477 

icra 

Ankara tkinci icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı haciz altına a

lınan satıfı kararlaştırılan Fort mar
kalı ve SOO lira değerinde bir adet 
binek otomobilin ilk açık artırmaaı 

.?4-2-938 pellCmbe günü saat ı4-ı6 da 
peşin para ile belediye mezat salonun 
da icra edilecektir. 

Mahcuz otomobilin artırma bede
li muhammen kıymetin% 7S ini bul
madığı takdirde ikinci artırması 28-2-
938 pazartesi günü aynı saatte yapı
lacağından istekli olanların mahal
linde hazır bulunacak memura müra-
caatları ilin olunur. (368) 799 

Mahkemelerden 
Ankara Büinc:.i Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Orta tedrisat sanatlar D"~ktebi mü

dürü mütekait binbafı Mustafaya. 
Milli müdafaa vekiletine izafeten 

hazine vekili avukat Recai tarafm
dan aleyhinize açılan 40 lira 50 kurut 
un tahsili hakkındaki davinın ika
metgihınızın meçhuliyetine binaen 
ilanen davetiye ve gıyap kararı tebli 
ği suretile yapılan duruşma sonunda 
40 lira SO kuruşun mahkeme masrafı 
ve yüzde 10 avukatlık ücretile birlik
te tahsiline 24-4-937 gününde karar 
verilmit olduğundan ifbu hüküm bıu
lbaaının tebliği tarihinden itibaren 
sekiz gün içinde temyiz etmediğiniz 
takdirde hükmün katileftceği ilanen 
bildirilir. 803 

Ankara Birinci Sulh Hain* H&
kimlliinclen : 

Ankaranm Balaban mahallesinde 
Güzel Erçin tokaimda 25 numaralı 
hanede ve elyevm (Trabzon. ile İran 
arasında itleyen Tranait yolu otoblla
lerinde çalııan Şoför Uşaklı Kerim 
oğlu Şemsettin) e. 

Ankara Belediyesine izafen umu
mi vekili Avukat Hüseyin Fevzi Hak
man tarafından aleyhinize açılan ıs 

lira alacak daviıının yapılmakta o
lan durupnasmda adresinizde bulun
madığınızdan tebliğat yapılamamı§· 

tır. Usulün ı41 inci maddesi mucibin
ce ve 20 gün müddetle gazete ile teb
ligat yapılmasına karar verilmiş ve 
duruşmada 7-3-938 pazartesi saat 9,5 a 
bırakılmış olduğundan o gün mahke
mede bizzat hazır bulunmadığınız ve
ya bir vekil g&ıdermediğiniz takdir
de mahkcmeniıe gıyaben bakılacağı 

tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (369) 800 

Çanlun Sulh Hukuk Hüimli 
ğinclen : 

Çankırı b,azinei maliyeai vekili 
avukat Bekir Sıtkının Çankırının i
maret mahalleslinden topçu oğlu Hay 
ri vereseıinden oğulları Ziya ve Nabi 
ve kızı ölü Aliye varisi oğlu Hayri 
aleyhine olarak açılan fazla alınan i .. 
timlilıc bedelinin geri iatirdadı davl· 
11 üzerine müddei aleyhlerden Hayri
nin mahalli ikameti meçhul bulun
duğundan tebliğat yapılamamıt ve ona 
aid tebliğatın ilin icrasına mahkeme
ce karar verilmit olduğundan mahke
menin talik olduğu 1S ıubat 938 salı 
Sa: ı4 de adı geçen Hayrinin Çankırı 
sulh hukuk mahkemesinde iabatı vil
cut etmediği takdirde hakkındaki 

mahkemenin gıyabında bakılacağı teb 
liğ makamına kaim olmak üzere iljn 
olunur. (362) 798 

Harita Umum Md. 

Freze eksiltmesi 
Harita Genel Direktörlüiünclen. : 
ı - Harta Gn. Drk. Fotoğrafaneai 

için ı4 tubat ı938 pazartesi günü ek
siltmesi yapılacak Freze makinesi
nin; Eksiltmesi; yevmi mezkQrun 
Bayramın son gününe tesadüf etmesi 
dolayısiyle ıs tubat ı938 sah günü 
saat ı4 de yapılacağından isteklilerin 
mezkQr gün ve saatte Hrt. Sa. Al. K.o. 
na gelmeleri. (370) soı 

Murakıp muavinliOi 
imtihanı 

Divanı MuhaMbat Riyaaetinden: 
Divanı muhaaebatta münhal bulu-

. , ........ ,, 

• 
nan (30) lira asli maaşlı murakıb mu

avinlikleri için 15 • f Ubat • 938 salı 

günü Ankarada divanı muhuebat bi

naaında ıııUaabaka imtihanı yapılacak

tır. lmtihana kabul edilmek için ı 

Hukuk fakültelerinden veya mülki

ye ve yilbek iktiaad ve ticaret mek-

teplerinden mezun bulunmak liznn
dır. 

Muaabaka imtihanında muvaffak o
lanlar muvaffaldyet dereceleri ııraaı
na göre mevcud münhallere tayin kı
hnırlar. İsteklilerin nüfus hüviyet 
cüzdanları, mekteob şahadetnamesi. as
kerlik vealkaaı, ıihat raporiyle 9 • fU· 

bat • 938 akpmına kadar bir arzuhal 
ile divanı muhuebat reialiğine milra• 
caat eylemeleri Jizmıdır. Ondan son• 
raki müracaatlar kabul edilmiyeceğl 

gibi bu müddet ı:arfmda müracaat e
dip de yukarıda yazılı vesilıcaları ibras 
etmiyenler imtihana kabul edilmezler. 

(259) 1-604 

Cıımhuriyet Merkez Bankasının 
AKTiF 

Kau: 
Altm: Saft ldloıram 19.690,156 

Banknot 
Ufaldık 

Dahildeki muhabirler ı 
TUrk llruı 

Hariçteki muhabirler ı 
Altmı San ldlosram 6.482,909 
Altma tah•ill kabil aerbeat 
diTbler. 
Dlter d6'9blcr Ye borçla ldirin& 
bald:relerl 

Huine tahvilleri : 
Denahte odL evrakı nakdi:r• 
karphiı. 

Kananan o •• 1 inci maddele.. 
rine tevfikan hazine tarafından 
ftki tedi:rat 

Senedat cüzdanı ı 
Hubı• bonolan. 
Ticari amedat. 

Eabam ve Tahvillt Cüzdanı : 
( Denıbte edilen eTrab 

'a\ - ) nakd.l:renlD karplıp ... 
( bam Ye tabırlllt (ltlbart 

la:rmetle) 
B - Berbat ~ 'le tahTnit 

Avamlar ı 
Altm .,. elim tızerine 
T.ımı&t tlzerine 

Hi•edarlar 11 
Muhteltf .ı 

S şubat 1938 vaziyeti 
.i.fRA 

27.695.779,61 
19.769.032,-

1.179.250,76 48.644.062,37 

950.271,25 950.271,25 

9.118.729,56 

1.790,81 

25.763.992,52 34.884.512,89 . 

158.748.563,-

14.372.277 ,- 144.376.286,-

2.500.000,-
36.169.887 ,40 38.669.117 ,40 

31.127.876,02 
5.203.405,51 44.031.211,53 

61.371,-
7 .523. 777 ,68 7.592.155,61 

4.500.000,-
ls.750.065,89 

YBK'ON ı 337.391.523,01 

PASiF 
Sermaye ı 

İhtiyat akçesi 

Acil vo fevkaltde 

Huaual 

Tedavüldeki banknotlar ı 

Deruhte edilen evrakı nakdi:re 
ıtananım 6 •e 1 inci 1111.ddelerine 

tevfikan hazine tarafından nld 
tedi:rat. 

Deruhte edL evrakı nakdi7e 
bald:reaL 

Kartılıiı tamamen altm olarak 
Ulveten tedarile vazedilen. 

Reeskont mukabili il&veten ted. 
nzd. 

Türk lirası mevduatı ı 

Döviz taahbüdatı 1 

Altına tahvili kabil dömler. 

Diler dövisler •• alacaklı ldirin& 
büi7eleri. 

Muhtelif .ı 

\ 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.741.563,-

14.372.277,-

144.376.216,-

19.000.000,-

13.000.000,-

2.089,78 

21.824.367,33 

YEK'ON ı 

LiRA 
15.000.000.-

176.37UM,-

9.155.427,91 

28.826.457,11 

101.419.171,81 

337.391.523,01 

2 Mart 1933 tarilıincleıı itibaren: Iskonto liaddi % 5 1[2 Albn üzerine avans % 4 lLI 



9. 2. 1938 

iktisat bakanhğı 

Hahcılık kitabı 

eksiltmesi 
lktisad Vekaletinden : 

ı - Takriben 8 formadan ibaret ve 
'(2000) lira muhammen kıymetinde es
ki ve yeni halıcılık hakkındaki kita
bın tab'ı eksiltmeye konulmuş~u.r. 

2 - Eksiltme 16-2-938 tarıhıne te-
sadüf eden çarşamba günü saat (lO) 
da vekalet satınalma komisyonunda 

yapılacaktır. . 
3 - Muvakkat teminatı (150) lıra-

dır. 
4 - Kitabtaki renkli halı resimleri

nin Ofset makinesinde tab'ı meşrut
tur. 

5 _ Taliplerin bu husustaki şartna-
meyi görmek, fazla izahat almak ve 
teminat akçesini yatırmak üzere leva
znn müdürlüğüne müracatları ilan o

lunur. 
(279) 1-606 

M. M. bakanlığı 

15.000 Timar fırçası 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

ıniayonundan : . . 
1 - Her bir tanesine tahmın edı-

len 75 kuruş olan 15000 tane Timar 
fırçası kapalı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. 

2 - İhalesi 24-2-938 perşembe gü-
nü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı (843) lira 7S ku -

ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek 
iatiyen bedelsiz olarak her gün öğ -
leden sonra M. M. V. satın alma ko. 
misyonuna müracaat. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 

ıayılı kanunun 2, ci ve .3. cü ma~de. 
!erinde gösterilen vesaıkla temınat 
ve teklif mektuplariyle birlikte iha • 
le ıaatindan en az: bir saat evvel ko -
misyona vermeleri. (319) 698 

lühendis ve mimar alınacak 
M. M. V. Satın Alman Komiıyo

nundan: 
M. M. v. inşaat şubesinde çalışmak 

tlzere 300 lira ücretli bir yüksek in
taat mühendisi ile 200 1i~a ü~retli iki 
ınimar alınacaktır. 1steklılerın Anka
rada M. M. v. inşaat şubesine müra-

caatları. (298) 
650 

30.000 kilo pirinç alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma !'0 • 

nıisyonundan : · d" 
1 H b . k'ılosuna tahmın e ı -- er ır . . 

len (23) kuru§ olan (30000) kılo pı-
. 1· le satın alma-
rınç kapalı zarf usu ıy 
caktır. . .. 

2 - İhalesi 21-2-938 pazartesı gu-

nü saat 11 dedir. 
3 - llk teminatı Sl 7 lira 50 kuruş-

tur. . . ör-
4 - Evsaf ve şartnamesını g .. 

ınek istiyen bedelsiz olarak her gun 
.. - M M V Sa. Al. Ko. ogleden sonra . · · 
nuna müracaat. . 

2490 
S - Eksiltmeye gireceklerın 

. . 3 üncü mad-
layılı kanunun ~ ıncı ve . 
delerinde gösterilen vesai~l~ te_m~: 
nat ve teklif mektubiyle bırlıkte ıh 
le saatından en az bir saat evvel ko· 

misyona vermeleri. (318) 699 

Boy1ndırhk BokonhOı 

Eksiltme durdurulması 
Nafıa Vekaletinden : 
Ulus Cumhuriyet, Akşam, s.on 

' T" kı ·e Posta Kurun Lirepüblik. ur ş 
' , . . 1 şu 

Post ve münakasa gazetelerının k 'lt
d e sı -bat 1938 tarihli nüshaların a, ~ 

d'l Susıgır-
ıneye konulduğu ilan e ı en Adana 
lık G d" Büyük :Menderes, . · 

' e u:, d tesıs edı-
\re YeRilırmak havzaların a . h 'ta 

T • aıt arı -
lecek sulama şebekelerıne 

• 1 · le ahnması 
ların fotoğrametrı usu ıy . k 
• 1.. m üzerıne e -
ışlerinin görülen uzu 

• ·ıan olunur. 
•iltmeden kaldırıldıgı 1 

) 804 (376 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Kanalizasyon inşaatı 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

ı - İdaremizin Paşabahçe müskirat 
fabrikasında ,artname ve projesi mu
cibince yaptırılacak kanalizasyon in
şaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 

konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 22890 lira 51 kuruş 
ve muvakkat teminat 1717 liradır. 

3 - Eksiltme 15.2.938 tarihine rast
layan salı günü saat ıs de. Kab~taşda 
levazım ve mübayaat şubesındekı alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 _şartname ve projeler 1.14 .~e~el 
mukabilinde inhisarlar umum mudur
lüğü inşaat şubesiyle Ankara başmü-
dürlüğünden alınabilir. . . 

5 _ Eksiltmeye iştirak etmek ıstı-
yenlerin fenni evrak ve vesaikini inhi
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası almaları lazım-

dır. 
6 - Mühürlü teklif mektubunun, 

kanuni vesaik ile S ci maddede yazılı 
ehliyet vesikasını ve % 7.5 güvenme 
parasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar yukarıda adı geçen alım komis
yonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilmiş olmalıdır. (430/207) 

1-487 

Elektrik santralı 
yoptırılocok 

inhisarlar Umum Müdürlüğün -

den: 
ı - İdaremizce Çamaltı tuzlasında 

yaptırılacak elektrik santralının ,art
namesi değiştirilerek dizel esasına 

müstenit olarak yeniden tanzim olu
nan ,artname ve tablo şeması mucibin
ce tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konmuJtUr. 
II - Bu tesiatın montajı da dahil 

olmak üzere muhammen bedeli sif İz
mir 65.000 lira muvakkat teminatı 4500 
liradır. 

III - Eksiltme 31.lll.938 tarihne 
rastlayan per,embe günü saat ıs de 
Kabataşta levazım ve mübayeat şube
tindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

iV - Muaddel şartname ve proje
\er 3.25 lira bedel mukabilinde inhiaar
\ar umum müdürlüğü tuz fen fUbeıiyle 
Ankara ve lzmir b&f müdürlüklerin
den alınabilir. 

V _ :Münakasaya, Hornsby, Roolı
ton, Sulzer, Deutz, M. A. N., Atlaa. 
Penz, 'Guldner, Krupp, Deutıche Wer~ 
lıe firmaları girebilir. Bundan gayrı 
Guldner, Krupp, Deutsche, ~er~e 
firmaları girebilir. Bundan gayn gır
mek istiyen firmaların fenni şar.tna
mede yazılı takatta bir dizel ~esı.sa~ı 
apmış olduklarına dair idarenın ıatı

;eceği evrakı resmiyeyi inhisarlar tuz 
fen şubesine ibraz etm~le~i. ,arttır. 
Aksi halde münakasaya ıştırak ede-

mezler. . . 
Vl _ Eksiltmeye iştirik etmek ııtı-

firmalar tartnameye uyğun olmak 
yen 'hzar olunmut fiatsız son teklif-
üzere ı . . 

.. "yedek aksam fıatlarıyle bera-
lerını . . . . k .. 

ProJ' elerını tetkık edılme u-
ber,. ve .. l" 

ksilune gününden ıs gun evve ı-
zere e .. d .. 1 .. ~u 

d 'nhisarlar umum mu ur ug ne ka ar ı 
besi müdürlüğüne vermelc-

tuz fen şu b'l k . 
. .. kasaya iştirik ede ı me ı-

rı ve muna •. k. 
. .. akasa gününden azamı ı ı 

~ın de ınun . . 
::ı 

1
. kadar verilen tekhflenn 

gün evve ıne b 
.. .. tazammın mezkfir ıu e· 

kabulunu mu 
'ka almaları lazımdır. 

den vesı . k b 
Vll - Mühürlü tekhf me tu unu 

'k' ve v inci maddede ya-kanunt vesaı ı . . .. 
zılı eksiltmeye iştirSk vesıkasıyle gu

nı ihtiva edecek olan ka
venme parası 

1 
rflar eksiltme günü en geç saat 

pa ı za d en alım 
14 de kadar yukarıda a ı geç 

. başkanlığına makbuz mu-
komısyonu 

kabilinde verilmiş olmalıdır. 
(212/3SS) 780 

A. Levoxım Amirli{Iİ 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

Tümen birlikleri için 19500 kilo sa
de yağı kapalı zarfla 18.2.1938 saat 
14.30 da alınacaktır. Teklif mektup
ları bir saat eveline kadar kab~l o~u-

Muhammen bedeli 19SOO ııra, ılk 
ııı.ı. ı eki' 
teminatı 1462 lira 50 kuruşt~r. ıt ı-
lerin prtnamesini görmek il%ere her: 
gün ve eksiltmeye İftiıik için bellı 

gün ve saatte teklif mektupları ve ka
nuni vesikalarile Lüleburgaz Tümen 
satın alına komisyonunda bulunmala-

Maliye bakanhğı 

Kirahk büfe, büvet, 
gazete satış yeri 
Devlet Demiryolları ikinci lılet

me Komisyonundan ı 

1 - Yeni inşa olunan Ankara garı 
içindeki büfe, büvet, guete satı§ yeri 
ile garın yanındaki büyük ve lüks ga
zino binası ve müştemilatının üç sene 

tarihe kadar matlub vesaiki vermiyen
ler pazarlığa kabul edilmiyeceklerdir. 

3 - Şartnameler Ankarada ikinci it
letme komisyonu ile Haydarpaşada bi
rinci itletme müdürlüğünde ve lzmir
de sekizinci işletme idaresinde parasız 
olarak istiyenlere verilecektir. 

(335) 721 

rı. (262) 1-571 

Karnabahar alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan : 

müddetle 7 şubat 1938 pazartesi günü 
Maliye Vekôletince ol- icrası mukarrer bulunan pazarlığı gö

rülen lüzuma binaen 28 şubat 1938 pa
tın ohm ve satımı yap- zartesi gününe bırakılmıştır. 

Afyon Döner 
köprüsü 

D. D. Yollan aatın alma Komisyo
nundan: 

1 - Harb okulu için 7800 kilo kar
nabahrm açık eksiltmesi 28.2.938 sa
at ıs de Ankara Lv. imirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. • 

2 - Talihlerin uzun müddet Anka
mağa mezun kıhnmı_ş ra - İstanbul gibi büyük şehirlerde bi- Muhammen bedeli 4825 lira olan Af

yon döner köprüsü ~ukur iksa malze. 
mesi 4. 3. 1938 cuma günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

k 1 1 k rinci sınıf bir gazinoyu muvaffakiyet· 
olan Ban o or a uyum- ıe ve ehliyetle idare etmı1 01duk1arını 

2 - Muhammen bedeli 1560 lira ilk 
teminatı 117 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli saatte komisyonda bu-

• k d ve .ialen böyle bir müesıeseyi idare e-
CU, antı acı Ve işçi- debilecek ehliyet ve mali kudrette bu-

lunulması. (266) 1-625 

lunduklarına dair ve bu cihet vesikada 
lerin nozorı dikkatine sarahaten yazılı olmak ,artiyle ticaret 

Maliye Vekaleti Nakid lıleri U- odalarından alı~J bir belgeyi ve nü-
mum Müdürlüğünden : fus veya hüviyet cüzdanlarının aslı ve-

Bu işe girmek isteyenlerin 361.87 
liralık muvakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Uizımdır. Kereviz alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komi•yonundan : 

1 - Harb okulu için 7800 kilo kere
vizin açık eksiltmesi 28.2.938 saat 14 
de Ankara Lv. lmirliği Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

Türk parası kıymetini koruma hak- ya saHlhiyetli makamlarca musaddak 
kmdaki 12 numaralı kararnameye ek- suretlerini pazarlık gününden bet gün 
kararnamenin hükümleri dairesinde eveline yani 23 şubat 938 akşamına ka
al tın ticareti ve altın alış verişi ile dar Ankarada ikinci işletme komiıyo
meşgul olan hakiki ve hükmi şahısların nu reisliğine teslim edeceklerdir. Bu 
mezkfir kararnamenin dördüncü mad-

Şartnameler parasız olarak Ankara. 
da malzeme dairesinden, Haydarpa• 
şada tesellüm ve sevk tefliğinden da· 
ğıtılmaktadır. (286) 1-629 

2 - :Muhammen bedeli 1170 lira ilk 
teminatı 87 lira 75 kuruttur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli saatte komis-
yonda bulunulması. (26S) 1--626 

Vakıflar Umum Md. 

Arsa satılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

1 - Ankarada bostan mahallesinde 
soğukkuyu sokağında kain 3421 met
re murabbamı havi vakıf arsa peşin 
para ile ve kapalı ·zarf usuliyle mill
kiyetinin satılması artırmaya konul-

muştur. . 

desi mucibince tutmak mecburiyetin
de oldukları defterlerin nümuneleri 
hazırlanmıştır. 

Altın ticareti yapmak üzere Maliye 
vekaletince mezun kılınmış olan ban
kalarla kuyumcu ve antikacılar gibi sa
nat ve ticaret erbabının ve dişçilerin 
ve hurda veya masnu altın alım ve sa
tımını sanatı mutadc halinde icra e
den hakiki veya hükmi şahısların aza
mi bir hafta içinde idaremize müracaat 
ederek mezkur numuneleri almaları 

ve defterlerini ona göre hazırhyarak 

tasdik edilmek üzere umum müdürlü
ğümüze ibraz eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. 797 

Demiryolları 
2 - Artırma müddeti 20 gün olup 700 d k'' k k 

ihale ıs. 2. 938 tarihine müsadif sah ton ö um o u 
günü saat 16 da ikinci vakıf apartma- alınacak 
moda vakıflar umum müdürlüğü va-
ridat müdlirlüg-ünde 

0müteşekkil ihale D. Demir Yolları Satın Alma Ko-
misyonundan: 

komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli (24500) lira olan 
3 - Teklif mektubları ikinci mad. 700 ton döküm koku 24. 2. 938 perşem

dede yazılı ihale günü saat on bete be günü saat 15.30 da kapalı zarf usu
kadar komisyon reisine verilmi§ ola- lü ile Ankarada idare binasında satın 
caktır. alınacaktır. 

4 - Arunın muhammen bedeli Bu iı,e girmek isteyenlerin 1837.50 
10263 lira olup taliplerinden 770 lira liralık muvakkat teminat ile kanunun 
muvakkat teminat alınacaktır. Bu te- tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
minat ya banka kefalet mektubu ve ahhidlik veaikaıı ve tekliflerini ayni 
yahud vakıflar ve.zneıine makbuz mu- gUn saat 14,30 a kadar komisyon re-
kabili yatırılmıf nakid olacaktır. isliğine vermeleri lazımdır. 

S - Şeraitini &örmek iateyen ta- Şartnameler paraau olarak Ankara-
liblerin ikinci vakıf ayartmanında da Malzeme daireıinden, Haydarpa
vakıflar umum mildilrlUğU varidat pda tesellüm ve sevk fefliğinden da-
müdu .. rlüğline müracaatları. ğıtılmaktadır. (353) 791 (232) 1-523 ..._ ___________ _ 

Arsa satılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden ı 

Miktarı 

Metre murabbaı Cinsi Mevkii Mahallesi 

1S91 Arsa Yeni mezarhklsmet paşa 
sokağı 

Teminatı 

Muvakkatesi 

120 

Muhammen 
bedeli 

1591 

1050 ,, " Ahiyakup 315 4200 
899 ,, Cami sokak Arslanhane 13S 1798 
175 ,, Çarşı sokak Tabakhane 26 350 

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

Z - Arttırma müddeti 20gün olup ihaleıi lS-2-938 tarihine mlisadif sa
İı günü saat 16 da ikinci vakıf apartımanmda vakıflar umum müdürlüğü 
varidat müdürlilğünde müteşekkil ihale komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - Şeraitini görmek istiyen talihlerin ikinci vakıf apartunanmda va
kıflar umum müdürlüğü varidat müdürlilğüne müracaatları. (233) 1-524 

Travers alınacak 
D. Demiryollan Satın Alına Komisyonundan: 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile mikdarları aşağıda ya• 
zıh iki liste muhteviyatı kayın traversler 22-2-1938 aalı günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek iıtiyenler her liıte hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veıikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini aynı giln ıaat 14,30 a kadar komisyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 474 kuruta Ankara ve Haydarpa_şa, Eskitehir ve İzmir vez• 
nelerinde satılmaktadır. 
Eksiltme 
listesi 

No. 
1 
2 

Cinsi 

Kayın 

Mikdan 

Adet 
111.000 
33.000 

Muhammen 
bedeli 

324.120 
94.710 

Muvakkat 
teminatı 

16.714,80 lira 
5.98S,50 " 

(338) 753 

Dört kalem malzeme 
Devlet Demiryollan Umum Mü dürliiiü Satın Alına Komiayonundaa 
Mecmu muhammen bedeli 46.780 lira olan miifredat ve mikdarları aşa. 

ğıda yazlI dört kalem malzemenin 18. Z. 1938 cuma günü saat ıs den itiba
ren sıra ile ve kapalı .zarf uıulU ile Ankarada idare binumda satın alına• 
caktır 

Bu işe girmek lıteyenlerln hl.zalarmda yazılı muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve teklifle
rini ayni gün saat 14 de kadar komiıyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa

şada tesellüm ve sevk şefüğinden dağıtılmaktadır. 
Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

lami 
Kaynamış İngiliz bcziri 
Kaynamış ince bezir 
Neft 

Kg. Lira Lira 

Sikatif 
(285) 

80.000 
4.000 
5.000 

7.000 

19.920 

6.860 

2994 

514.SO 

6S2 

Lokomotif ve vagon alınacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komisyonundan ı 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları a,ağıda yazlı 7 grup 
muhtelif cinı vagon ve lokomotifler ayrı ayrı veva icabında toptan ihıa"= 
edilmek ,artiyle 8. 4. 938 cuma glinü saat 15.30 dan itibaren sıra ile Anka· 
rada idare binasında kapalı zarfla satm alınacaktır. 

Bu itlere girmek isteyenlerin llf&ğıda g&terilen muvakkat teminatları 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik veıikası ve tek· 
liflerini ayni gün saat 14.30 .za kadar Komiıyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Şartnameler 82S kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

grup İsmi -- mikdarı 

I 
il 

llI 
iV 
v 

Vl 
VII 

• 

1 E tipinde lokomotif 44 
I Eve 1 D I tipinde lokomotif 44 
Yolcu vagonları muhtelif tipte 106 
Kapalı yük vagonları 450 
Muhtelif cins yük vagonları 366 
muhtelif tipte otoraylar 12 
Dinamometre vagonu 1 

(240) 

muhammen 
bedeli 

lira 
4.100.000 
4.080.000 
3.100.000 

1.800.000 
1.400.000 

1.100.000 
16S.OOO 

muvakkat 
teminatı 

lira 
136.7SO 
136.150 
106.750 

67.7SO 
SS.150 
46.750 
9.500 
713 

Kirahk gayrı menkuller 
Ankara Defterdarlrfından : 

SO K.P Ada Parsel Cinsi 

1 69 
2 6 
3 5 
4 7 
5 4-2 

4-1 
6 26-36 

1 
7 49-1 

2 
8 17 

9 10/1 
10 10 

11 9 
12 2 
13 10 
14 3 

324 ı 

326 21 
327 10 
327 9 

327 16 

323 

326 

321 

323 
323 

322 
326 
32S 
327 

9 

10 

10 

s 
19 

8 
19 
18 
11 

Kargir ev 
Ahşap ,, 

,, ,, 
,, " 
,, ,, 

ve dükkan 

" .. 
Ahşap ev 

ve iki dükkin 
Ahşap ev 

" ,, 
,, " 

,, ,, 
,, " 
" " 
" ,, 

Mevkii 

Ulkü. M. İstasyon So. 
Altay. M. Kınacılar. So. 

,, 
" " 

" " " 
" " " 

" M. haymana. So. 

Ulkü. M. Lise. sokağı. 

Altı ay. M. İstasyon. So. 

Ulkü. M. Lise. So. 

" ,, Koca bey ,, 

Alhay. M. Kayalı. So. 
,, ,, kınacılar. ,, 

UlkU. M. çanakçılar ,, 
Altay. M. Kınacılar. So. 

lradı 

LlKU 

lSOO 00 
126 00 
120 00 
620 00 

1380 00 

230 00 

310 00 

240 00 

84 00 

240 00 

60 00 
18Ö oo 
96 00 

420 00 

Aylık icar 
Muh. Bedeli 

Ll KU 

12S 00 
10 50 
10 00 
51 67 

115 00 

19 34 

2S 84 

20 00 

7 00 

20 00 

5 00 
15 00 
8 00 

35 00 

Dipozltosu 
Lt KU Sahibi evveli 

52 25 
4 75 
4 50 

Z3 25 
51 75 

8 62 

11 63 

9 00 

3 15 

g 00 

2 2S 
6 7S 
3 60 

ıs 1s 

Mustaf Mikdat oğlu Cafer Günön. 
Osman oğluOmer. 
Ali oğlu Ahmet Arat. 
Ali km Fatma ve Abdullah. O. Ali 
kula ve Mustafa kula. 

Emtn oğlu Selim. 

Mehmet Rifat oğlu Halit Ritat rın
cancı oğlu. 

Ahmet oğlu Hasan ve Hasan kızı 

Hatice. 
Mehmet oğlu Bahri. 
Mehmet oğlu bahri ve Hüseyin otl" 
Osman. 
Nazife ve Şükrü. 
Muıtafa kızı Şerife Akdel. 
Hüseyin kızı Şerife dokumacı. 
Mehmet Ali oğlu Sait Ozdemırhan. 

Yukarda cinsi, ada, parsel ve mevkileri yazılı ve maliye hazinesi namına kayıdh gayri menkullerin aylık icarlarmm pazarlıkla ihaleleri 15.2.938 salı 
günU ıaat 15 de Defterdarlıkta teşekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin hizalarında r.uılı diP.ozite mikdarlarını havi makbuzlariylebirlikte sözü geçen gün ve saatte komisyona müracaatları. (3S8). 783 
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Diş tabibleri 
diyorlar ki: 

Dişlerinizi f ırçalaymız. Ancak 
"Lazım olan, dişleri alabildiğine fırçalamak değildir. Evvela 

diş temizliyen tertipleri iyi intihap etmelidir,, 
Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde dişleri güzel ve 

beyaz pek az insan tanımaklığımız bu sözün doğruluğunu ispat eden 
en kuvvetli delillerden biridir. Diş macununuzu iyi düşünerek seçiniz. 
Daha doğrusu diş macunu denince ilk akla gelen ve en mükenunel, en ,, 
müessir, en çok sevilen ve kullanılan macun olduğunda şüphe bulunmı· 
yan ''R A D Y O L 1 N'' i kullanınız 1 

ULUS 

Ankara Belediyesi 

Fabrika ve kaloriferli 
apartmanlar hakkında 
Belediye Reisliğinden : 
Şehirde mevcut fabrika, kaloriferli 

apartıman ve evlerin ocaklarında du
manı ve gaz ve kurumlardan temizle
yici tertibat yapılmadığı takdirde 
şehrin havasını bozacak mahiyette 
duman ve kurum veren kömürlerin 
yakılması yasaktır. 

Keyfiyet sayın halka ilan olun~r. 

(371) 802 

HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R I 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir. Pariı ruj ve altıi
ları ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, kler, movayen vezengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

RADYOLIN 789 

Türkiye İşbankasından 
Kurban bay.camı münasebetiyle 

Merkez ve Yenişehir Ajansımızın §U· 

batın 11, 12, 14 cuma, cumartesi ve pa
zartesi günleri kapalı bulunacağını sa-

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdaların

dan sakınınız! Yavrularımzın midesini 

abur cuburla doldurmayınız! 

Tabii, saf, lezzetli 

Hasan öz.lü unları 
çocuklar bayılıyor. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk 
doktorları buna şeb.adet eder. Avrupada daima diplomalarla musad
dak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gı
da ancak H A S A N O Z L tJ U N L A R 1 D I R. 

Pirine: Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar, Ozü Unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 657 

~~-REÇETELERİNİZİ--~ 
(Sakarya eczane) 1 

sinden yaptırınız. Her istedi-

gıruz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. 
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Gala Serilerinden: 
Bu akşam 

VEN EDİK 
GECESİ 

"N uitsa de Ven ise,, 

YENi 
Programlarla 

Masalannızı tutunuz 759 

--------111: 

yın müşterilerine bildirir. 793 

Baı, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
lcabrnda günde 3 kate alınabilir. 

660. 

Şehzadebası şekercisi •'=--
Osman Nuri 

Bankalar caddesinde Ankaranın biricik en eski şekercisi BAY
RAM MUNASEBETlLE hediyelik taze şeker ve envaı şekerlemele
r\ni saym müşterilerinin emrine hazırladığını tenzilatla satışın de
vam toptan ve perakende sipariş kabul ettiğini sayın müşterilerine 
ilan eder. Tl. 3277 722 

Krem Balsamin~ 
Kumral, Sarış.ın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

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

İNG!L!Z KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
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Beher 65 kiloluk damacanası: --- -:ıoo kuruştur. Halde 3 numaralı de·: 
:pomuz müşterilerinin susuz kalma-: 
:ması için 1425 numaraya telefon: 
=:etmelerini ve depomuzun her za.: 
:man taze olarak İstanbul menba: 
:sularını bulundurduğunu ve emir-: 
:1erine amade olduğunu saygılarım-: 
:1a bildiririm. 1-484 : -., 1111111111111 m 111111111111111111111 ı r 

Bentler 
Pasta ve kahvealtı salonu Karpiç 
karşısındaki sokakta açılmıştır. 
No: 5 1-538 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her eün has

talanm kahul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No. 1 

3-6949 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

HASAN TIRNAK CILASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 673 

ŞEKERCİ 

Ali Muhiddin 

HACI BEKiR 
Mamulatı Haliı ve Nefistir 

Ali Muhiddin 
.;. 

Teminatı da H A C 1 BEKİ R. Finnaaldır. 
Ankara §Ubeıi Bankalar caddesi 55 778 

İnşaat sahihlerinin nazarı dikkatine 

KİREÇ 
Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarıında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmakta 
idim. 

Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin iyiliği· 
ni bütün inşaatçılar teslim etmişlerdir. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çubuk
çu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi İsmail 

Özar, Telefon: 3659 
Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon : 1446 

ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vaııtaaiyle 
sattırmaktayım . 

Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler vaııtaaiyle ai. 
parişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarımla ilan ederim. 

Karaköy Pazarcığında Kireççi 
1-514 Mehmet Çavuı 

Uyanıı · Sen·etifünun 
1891 

... Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senC'dir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

~==========================================& 

SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE ........... 

Son derece hissi ve alakabahş bir mev
zua malik emsalsiz ve hakiki bir şaheser 

---- ---- Bakir ormanlarda: geçen büyük aık 
ve macera filmi -

IUÜCRll\I 
- - CENNET PERİSİ - -- -- Türkçe sözlü --- --ULUS • 19 uncu Yıl • No. 5939 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Bilhassa hukuk müntesiplerinin mut
laka görmeleri lazımgelen bir eser 

----
- Baş rollerde: Dolores Del Rio • -- Joel Mac Crea -Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

.... 
1 
V\ 

'° .... 
Baş rollerde: 

Pierre Blanchard - M. Ozeray 
Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45. Gece 21 de 

- -- Seanslar: 2,30 • • 4,30 - 6,30 Gece 21 de - --- -
,ımır Hal~ Matinesi 12.15 de 

lKt MESUD KALB 

~==============================================================.:::d) 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Terefon: 2619 595 

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

Şekerlerinizi Anafa'rtalar caddesi şekerci Ali Uzundan ahnız 665 


