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Baımuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı iıleri 1062-1063 
İdare müdürlüili 1061 
Atölye 1064 ADiMi% ANCIMl%DIR. • • pazar ıaat 15.30 da kır koıuıu 

bölge birincilikleri 

Vergilerde yapıla tenziller 
Balkan konferansından sonra 

başvekil B. C. Bayarla bir görüşme 
Maliye Vekaleti projeyi 
tamainlamak üzeredir 

Başvekil diyor ki: 
Bizi nazariyelerden, 
akidelerden ziyade 

realiteler ve başanlar 
aldkadar eder 

Bizim için emniyet evvela 
kendi kendimizin kuvvetine 
sonra ittifaklarımıza dayanır. 

Hangi vergiler ne 
nisbette indirile<ek ! 
Buhran ve muvazene vergilerinde 
bilhassa az maaşlı memurlardan 
alınan vergi.nin tahfifi düşünülüyor 

Proje bakanlar heyetinde görDıUldUkten 

sonra kamutayın bu devresine yetiıtirilecek 
Ver~üaJe yapdacak t~n%ülere aiJ tal.ilôt f S. inci .ay/aml%JaJır 

Bafvekilimi:s B. Celal Bayar, "Ajanı Ekonomik e Ji~11!
yer'' mü'dürü B. Huısar'a bir müwkaı vermiı ve bu müUi
kal Pariııe Pöıi Parisien tarafından neıredUmlf, diğer 

teler tarafından da ikıibaa olunmuftur. '~Balkan 
'6::.ıermuından ıonra B. Celal Bayar'la bir görüıme,,,, 
baflığı altındaki bu çok dikkate değer ve mühim mülakatı 
siitunlanmıza alıyoruz : 

Şotan kabinesi istifa ·etti 

Balkan Antantının son toplantısı 
plıftDalarının neticesi, doğu Avru
p•ı devletlerinin bugünkü enternas
yonal muelelere kU'§ı gösterdiği ali
kayı bari% bir surette iapat etmit bu
lunmaktadır. 

Berlin, Roma, Paris ve Viyana'da
ki son politik te.zahllrler, burada bü
yük bir akis uyandırmış ve Ankara, 
bu defa, haa.at-.. .ı •• ;" ftllktai n•••• 
teatilerine ıahne olmu~tur. 

Bu görüşmeler aoğukkanhlık ve 
itidal ile temeyyüz etmit ve bu suret
le, Kemal Atatürk'Un, tamamiyle te
min edilmiş politik ve askeri bir em
niyete ve aym zamanda kuvvetle tar
ain edilmit ekonomik bir vaziyete da
yanan tam bir nefse güvenme hissini 
vermeğe muvaffak olduğu, Kemalist 
Türkiyenin politik havasını aksettir
mittir. 

Bugün, Türkiye, eeaslı surette is
tikrarını bulmuı. kuvvetini ve imkin
larını müdrik ve yalnız ekonomik kal
kınma programını takib arzusunda 
bulunan bir memleket olarak gözük· 
nıektedir. 

Esaeen Reisicumhut' Atatilrk'Un 
ve Bqvekil Celil Bayar'ın, parlamen
tonun yeni içtima devresine baflama
sı münatebetiyle söyledikleri, diğer 
parlemanter memleketlerde Adet olan
ları hacim itibariyle geçen iki nu· 
tuk da, Tilrkiyenin kendisine olan bu 
güveninin yeni bir tezaJıürilnü daha 
tetkil etmektedir. 

Atatürk, bu nutkunda ''EkonO'l1Jik 
1calkrnma,· Türkiyenin, hür, müstakil, 
daima daha kuvvetli, daima daha r~ 
fahlr Türkiye idealinin 'bel kemiği
dir. Türkiye bu kalkrnmada, iki bü
yük kuvvet ~risine dayanmaktadır.,, 
diyor ve biraz ilerde sözlerine şöyle 
devam ediyor: "Büyük davamız, en 
ıtıedeniğ ve en müreffeh millet ola
rak varlığımızr yükseltmektir. Bu, 
yalnrz kurumlarında değil, düşünce
lerinde temelli bir inkrlab yapmış o

entelektüeli hl•lnl vermektedir. Ce-
1'1 Bayar, tam, bir modem türlr: tipi
dir. 

Barekil, beni, saat elinde kabul 
etti ; nazik fakat aynı zamanda katt 
bir ifade ile, bana bir çeyrek saat tah- • 
sis edebileceğinden memnun olduğu
nu bildirdi. 

Eski hatıralar. ,.thnJnıde yeniden 
..... ıa1uyv1: .Hu, Celil Bayar tarafın
dan kabul edilmekliğim terefinin ilki 
değildir. Bundan 12 sene evvel, bugün 
tilrk bankaları içinde töhreti dünyaya 
yayılmıt en büyüğü olan ve yüzde 
yüz türk bir mileueae tetkil eden İş 
Bankasını ilk kurduğu günlerde bir 
kere daha glSrmilftüm. Arada geçen 
müddet zarfında, kendisi İmar ve İ• 
kin Vekili, Hariciye Vekileti Veki-

(Sonu 8. inci say/ ada) 
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Yarin 

16 sayfa 
llôvemiz 

ASKER 
Gen~lik 
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Sotan kabinesi a.zcuının hep bir araJa alınm .. re.un.leri 

Yeni kabineyi kurmağa. 
Blum memur edildi 

Paris, 10 (A.A.) - DUn akp.mdan- .-----------------:. _ __;,_..:.__..;_ __ ...,:__ 
beri beklenen kabine buhranı Bqve
kil Şotanın mebuaan meclisinde töyle
diği veda nutku ile bqlamıttır. Meclis 
sabah erken olmasına rağmen ağız a
ğıza dolu idi. 
Şotan nutkunu bitirir bitirmez hil

kümet sıralarında oturan arkada,lan· 
na itaret etmiı ve hepii birden ayağa 
kalkarak batvekil ile birlikte mecliai 
terketmişlerdir. Bütün kabine uiları 
saat 10.40 da Elize sarayına giderek 
B. Löbrüne hükümetin miifterek istl· 
faaını vermitlerdir. Cumhur reisi ka
binenin istifasını kabul etmiftir. 

B. Şotan iaıifatıının aebeblerini 
anlatıyor 

İstifa etmeden önce parlamentoda 
(Sonu 8. inci say/ada) 

lan büyük türk milletinin dinamik i- ---------------------------
dealidir. Bu ideali en kısa bir zaman
da başarmak için, fikir ve hareketi, 
beraber yürütmek mecburiyetinde
dir . ., 

Filhakika, Avrupa ve Asya'nın 
birleşme noktasında olan bugünkü 
'rürkiye, geniı bir inıaat yeri manza
rası arzetınekte, ve orada, sükftn için
de sağlam ve muhtetem bir bina önü
ne geçilmez bir hızla yükselmektedir. 

Halen, bu geniı mekanizmanın i•
çi batısı olan Batvekil Cetaı Bayar
dan hususi bir görüıme elde etmeğe 
Çalışmıttım. 

Büyük bağa gözlükleriyle, sakin
liği ve itidali ile, zariflik ve sevim
lilik ve aaalet dolu demokratik teva

auu Ue, CeW Bayar, bir Amerikllı 
SehiJ tayyaı ~ Ma.a l ırHl'in cenaeai Jün hain bir törenle 

/ttıUınlmqtır. Tör.,.. llİll llılRIGı iJıinci aqiaıımılllllır. 

Auu•turyayı ve Almanyayı •ö•terir laarita 

Avustu ryada plebisit 
F• Pıpen tekrar Ylyınıyı dindi 

Naziler plebisite girmiyecekler, 
'AlllUCur;)w PlehüiliM tlair •-'• Werlcr 1.inci .,q#_.llllu) 

Maliye Vekili B. FuaJ Airalı 

Hatay seçimi 
• • 

nızamnamesı 

Beıler komitesi Cenevrede 
tetkiklerine deYam ediyor 
Ceneore, 10 (AA.) - Anoulol• 

ajanaının hu•u•i muhabiri bildiriyorı 
H_,.y •Pm nüuımncm..U.i ,.,_ 

lıilı oe tadile memur 6etler lromitui 
Hataya 11itmif olan Milletler Cemi
yeti kom~nunun hazırladıfı ni
.z:amname ile Türkiye tarafından teo
cliolunan mukabil proje üzerinde Üf 
gündür BÖrÜf111elercle bulunmalıt0o 
clır. Bu iki projenin ba.z:ı maddeleri
nin tetkik ve münakGfcuı henüz: d .. 
ilam ediyor. 

Fıkra 

Rakamların teıviki 
Asfalt Trakya yolu hududa eripnd 

üzeredir. Bulgar ve yugoslavların da 
Jıeadi bisselerjrıi tamamlamağa çalı19 

tılclarınr biliyoruz. En get; iki seae i· 
t;inde Avrupa turizm yolları, lstaabu· 
la bağlanmış olacııkczr. · 
- O zamana kadar lstanbul şebriode 
de bir takım yeni ~eyler yapmış olaca· 
ğız: Boğazit;inin sahil asfalt caddesi de 
bitecek, Galata köprüsünün iki tarafı•· 
çrlacak, Florya plaj-kasabası kurulmq 
olacak, belki de lstanbul caddelerinia 
birt;oğu asfalta t;evrilecektir. Bursa ve 
Yalova ote/Jeri yapılmış olduğuna ı6-.ı 
re, lstanbulu lzmit üstünden kara yo
lu ile Bursaya bağlamak Judıyor. Tu
rizm davasından ancak o vak.it balu .. 
debileceğiz. 

Bizi bugün bu meseleye avdet etti• 
ren sebeb, bu havadisleri vermek de
ğildir. Elimize geçen bir mecmuad• 
Meksika turizm hareketi haklunda 
gördüğümüz rakamlardır. Bir müddet 
öncesine kadar, - yani otomobil yolları 
yapılıncaya kadar - Meksika seyyah
lara kapalı idi. Bu memlekete geçea 
sene yalnız turizmden ne kadar dövia 
girdiğini tasavvur edersiniz? Tam 60 
milyon dolar! Yani 75 milyon türle ı;. 
rasıl 

Ancak, şimdi bize olduğu gibi, ora· 
ya da pek. meraklılar uğrardı. Ne tabi· 
at ne tarih bakımından Marmara böl· 
gesi ile Meksika kıyas edilemez: bun
dan başka onların bitişiğinde Ameri
ka varsa, A vrupanın bütün yolları ls
tanbula çıkıyor! 

Eğlence mrzıkaları ile artistler için 
biraz müsamaha göstermek, lstanbu
lun 1937 kı§ına müstesna bir hareket 
vermiştir. lki otel mütemadiı•n dolu 
idi. Deniz kulübün, Boğaziçi yollarr
nın, §ehir asfaltlarının, tamam olaa 
Florya plajının, lzmit körfezini dola
şan yolun, nihayet Bursa ve Ya/ova
nın, her tarafta her türlü eğlenti im
kanlarının canlandırdığı lstanbulıı 
göz önüne getiriniz. Hayallerimizde 
mübalağa olmadıif na billuDederu. 
ııı.. • llata7 
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Milli mimari 
insan düşünür ve düşünceleri, dışarda şekilleşen maddi varlıklarda 

aile gelir. Yazı, resim, heykel ve bina, dilinden anlayanlarla bitmez 
tükenmez bir konuşma halindedir. Homer yirmi dokuz a,sırdır sustu
ğu halde, Odise yirmi dokuz asırdır konuşuyor. Ehramlar bundan daha 
eski bir zamanın diliyle ufuklarının fersahlarca ötelerinde hala sayısız 
muhatablar bulmaktadırlar. Sfenksin boş gözlerle susuşu, bizden asır
lar sonra gelecekleri de susuturarak - harfsiz ve kelimesiz - kendi 
diline ve düşüncesine onları sırdaş edecektir. 

Sanat eseri, zamanın mesafel'erini delip varlığını istikbalini şuuruna 
nakledebilen bir ebediyettir. Plastik sanatlar içerisinde beşer zekasının 
en büyük terkibini yaşatan mimari, eserlerinin yıkık izlerinde bile bu 
ebediliğin gölgelerine bizi çeker. Resim ve heykel onda ancak bir ziy
net malzemesi gibi kalır. Bina ve inşa sanat dehasının kümeleşmişi ve 
yığınlaşmışıdır. Onun yarattığı ahenk, donmuş bir musiki gibidir. 
Süleymaniye'nin ve Sent Piyer'in kubbesi altında duyduğumuz -yük
seltici olduğu kadar ezici - intibaı mimariden başka hangi sanat ese
rinde duyabiliriz~ 

Sanat eserlerinin gözle görülür, elle dokunulur ve hatta içine girilebi
lir olanı mimaridir. Bir neslin maddi ve manevi varlığından koparıp a
yırdığı kudretlerin timsali olarak yarattığı binalarda o neslin yaşadığı 
hayat canlanmış görünür. Onun için bir mimari abidenin güzelliği ve 
değeri, sanatkann şahsında onu yapan cemiyetin maddi ve manevi bü
tün varhğına bir ifade vasıtası olmakla kaimdir. Millet ne kadar varsa 
milli mimari de o kadar vardır. Onun için milli mimari ne iktibas, ne 
intihal edilemez; ancak ibdağ edilir. 

H aıan - Ali Yücel 

Kliring vaziyetimiz 

kredili Kliring bakiyeleri ve 

mübayaalara aid taahhüdler 
Türkiye Cumhuriyet merkez ban-ı 

kasından alman hesap hulasalarına gö
re S.3.1938 tarihindeki kliring hesap
lan bakiyeleri ve kredili ithalat için 
Cumhuriyet merkez bankasına veril
miş teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankaaındaki kliring hesabları 

borçlu bakiyeleri 

Memleket 

Avusturya 
Bulgaristan 
,Çekoslovakya 
.Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
ln&iltere 
lıpanya 
İsveç 
laviçre 
ltalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
.Yugoslavya 
~unanistan 

Miktar T.L. 

1.720.000 
1.500 

3.184.0ÔO 
654.500 

3.808.400 
1.116.100 
8.646.500 

440.900 
1.712.200 

923.800 
l.685.000 

77.500 
938.800 
755.800 

1.660.400 
521.900 
363.100 
152.500 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat için Cumhuriyet 
Merkez Bankuma verilmit olan 

teahhüdler :r,ekWıları 

Resmi Hu&usi 
14emleket daireler ıahıılar Yekfin 

T.L. T.L. T.L. -

İstanbul C. B. Partisinde 

İatanbulda et iti 
hakkında bir toplantı 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Bugün 

partide Vali Ustilndağ'ın reisliğinde 

bir toplantı olmut ve et meselesi konu
şulmuştur. Belediyenin almağa karar 
verdiği 250 bin liralık borç meselesi 
halledildikten sonra paranın et piya
sasına müdahale için ne şekilde kulla

nılacağı tesbit edilecektir. 

Buğday ihraunm kontrolü 
hakkındaki rapor 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Buğ
day ihracının kontroluna aid nizam
name. hakkında hazırlanan rapor bu
gün zahire borsası idare heyetinde 
bir defa daha gözden geçirildi ve ba-
zı mütalealar ilave edildikten sonra 
Ankaraya gönderildi. 

ÇAGRI 
1 

X Arzuhal enclimeni bugün umu
mi heyet içtimamdan sonra toplana
caktır. 

ULUS 

Kamu tayda 
Kamutayın bugUnltU ruznamesi şu

dur: 
Riyaset divanının he.yeti umumi

yeye maruzatı. 
1 - Sayın üyelerden bazılarına i

zin verilmesi hakkında Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

2 - Tekirdağ mebusu Faik Öz
trak ve 9 arkadaşının, memurlar hak
kındaki kanun teklifinin muvakkat 
bir encümende mUzakeresine dair 
Dahiliye encümeni mazbatası 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler: 

1 - Demiryollarr ile eşya nakli
yatına müteallik beynelmilel mukave
lenameye istinaden teşekkül eden he
yetle beynelmilel nakliyat komitesi 
tarafından ittihaz olunacak kararların 
meriyet sureti hakkında kanun layi
hası. 

Serom ve aıllar1n 
fiatlara uçuzladı 

Serum ve aşıların çeşidleri günden 
güne çoğaldığı gibi gerek üniteleri ve 
gerek fiatları bugünkü fenni esaslara 
ve rayice göre deği1ml9tlr. Bu esaslar 
göz önünde bulundurularak birçok 
hastalıkların aşı ve seromlarının fiat
lan yeniden tesbit edilmiştir. Buna 
göre kolera, veba, dizanteri, tifo, me
nengokok a_şıları ile kızıl toksini ve dif
teri anatoksininin ı cc. ampullerde bir 
taneıi S kuruf, 10 cc. tiıelerde 20, 100 
cc. şişelerde 100 kuruştur. Difteri se
rumu bir ampul 1000 ünite 10 kuruş, 
3000 ünite 25, 10.000 ünite 100 kuruş
tur. Tetanoz serumu 3 bin ünite 25, on 
bin ünite 100, dizanteri serumu 15 cc. 
30 kuruştur. 

Menengokok, pnonomskok, kızıl, 

normal şarbon ve kangren seromları 
15 cc. bir ampulde 30 kuruştur. 

Firengi aza, saks, maynike, kalın an
tijeninin bir gramı 5 kuruş, firengi ke
bet antineji için 20 kuruştur. 

Aglutinan serumla hemolitik seru
mun 1 cc. lik ampullerde tanesi 10, 10 
luk şişelerde 50 kuruş, Gimza boyası
nın yüzer gramlık §Jşelerde kilosu 10 
lira olara ktesbit edilmiştir. 

Denizbank idare meclisi 
dün f oplandı 

DUn Denizbank idare meclisi, Bat
bakarumız Celll Bayar'm reialiğint!o 

toplanmıştır. İdare meclisi bankanın 
vaziyetini ve mUstakbcl faaliyetini gö
rüşmüştür. 

450 kilo kaçak köylü 
si§arası yakalandı 

İstanbul, 10 (Telefonla) - İnhi
sar takib memurları dün ak,am Mİ.ı
danyadan limanımıza gelen Bursa va
purunda bir ara,ıınna yapmışlar, aı
hiye memuru Salibin kamarasında 
450 kilo kaçak köylü sigarası bulmu§
lardır. Saim sigaraların kendine aid 
olmadığını iddia etmiştir. Tahkikat 
devam ediyor. 

Pedagoji enstitüsünün aletleri 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Üniver

site pedagoji enstitüsü için ısmarlanan 
aletler bugün Amerikadan geldi. 

Baba ve kardeş 
katili Zeki 

mahkemede 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Geçen

lerde Kuruçeşmede babasını ve erkek 
kardeşini tabanca ile öldüren Zeki
nin muhakemesine bugün Ağır Ceza
da başlanıldı. Zeki adliyeye getirilir
ken annesi avazı çıktığı kadar bağır
mağa başlamış, bunun üzerine büyük 
bir kalabalrk birikmiş ve jandarma 
ile polis, kalabalığı dağıtmak için mü· 
dahaleye mecbur kalmıştır. 

Mahkemede şehadetine müracaat 
edilen zavallı anne baykınlıklar için
de evladının masum olduğunu söyle
miş ve affını istemiştir. Muhakeme 
diğer şahidlerin celbi için başka bir 
güne bırakıldı. 

Ölen halkevlileri ziyaret 
Ankara halkevinde çalışırken ölen 

değerli halkevlilerimizin, Ankara bal
kevinin kadirşinas çocukları tarafın
dan her yrl olduğu gibi bu yıl da me
zarları ziyaret edilecektir. Bu pazar 
günü saat 14 de Halkevinin önünde 
toplanılacak ve hazırlanan vasıtalarla 
mezarlığa gidilecektir. Doktor Reşid 
Galip, Sami Çölgeçen, İbnirrefik Ah
med Nuri, Ali Rıza Çankaya'nın me
zarları ziyaret edilerek hatıraları anı
lacaktır. 

Devlet ziraat iıletme 

kurumunun çah~maları 
Devlet ziraat işletme kurumunun 

memleketin muhtelif noktalarında vii- ' 
cuda getirdiği teşkilat bu bölgelerde 
köylülerle sıkı temasta bulunarak bu
ralarda nadasın daha iyi hazırlanma
sına hasad ve harmanın daha iyi va
sıtalarla ve iyi usullerle yapılmasına, 
bu mıntakaların ağaçlanmasına çalış 
maktadır. 

Kurum teşkilatı bölgelerde damız.: 
lık ve irad hayvanları yetiştirmek ve 
bakmak usullerini de göstermektedir. 

Bu bölgelerde her sene hasa<l bay
ramları ve hayvan bakım müsabaka
ları yapılacaktır. İyi hayvan yetişti
ren ve besliyen köylülere bu müsaba
kalarda kazanan muhtelif cins hay
vanları için mUkafatlar verilecektir. 

(A.A.) 

Dün, bir bahar havası vardı 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

hafif bulutlu ve hafif rüzgirlr geç
miştir. Gecenin en dUşük ısısı sıfırın 
altında 4, günün en yüksek ısısı da 
13 derece olarak kaydedilmiştir. Yurd
da hava Ege mıntakasında açık, Ka
radeniz kıyılarında kapalı, doğu Ana
dolusunda bulutlu ve bazı yağı,ır, di
ğer mmtakalarda bulutlu geçmiştir. 

24 saat içinde yalnız Vanda yağı' ol· 
muş, ve karemetreye iki kilogram su 
bırakmıştır. En düşilk ısılar sıfırın 

altında Sıvasta 10, Vanda 12, Erzin
canda 15, Erzurumda 16, Karsta 18 
derecedir. En yüksek ısılar, Eskişe
hir, Antalya 15, Anada, Kocaeli, İz· 
mirde 16, Edirnede 21 derecedir. 

ı1· . 3-1938 

Meşhur planörcü Voli Hirf dün Türk Hava Kurumunda ilk mu-
aahabe•ini yapmı,tır. Yukardaki resimde tanınmıt 

planörcüyü görüyorsunuz 

Hava ıehidi Musa Gürselin 
cenazesi törenle kaldınldı 

Havacı gençlik, arkadaşlarının ölüsü başında, 

azimleri kırılmadan şerefli 

davalar1nı gerçekleıtireceklerini tekrarladılar 

Musa Gürsel'in cenaze töreninden bir görünüş 

Ônyüzb(lft Zeki Gülaü.m mezar batında nutkunu •Öyliyor 

Hamamcılar Ankaraya bir 
heyet gönderdiler 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Hamam
cılar terkos suyunun metro mikabının 

kendilerine 3 i1a 4 k~ruştan verilmesi
nin teminini istemek üzere Ankaraya 
bir heyet gönderdiler. 

Evelki gün, beklenmiyen bir kaza 
neticesinde kaybettiğimiz Türkkuşu
nun değerli gençlerinden B. Musa 
Gürsel'in cenazesi, dün hazin bir tö
renle kaldırılmıştır. 

Almanya 13.003.665 8.742.128 21.745.793 ıırıırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Saat 12 de Nümune hastahanesinden 
kalkan cenazeye birçok çelenkler gön
derilmişti. Hava şehidimize karşı son 
bir vazifeyi ifa etmek istiyen kadirşi· 
nas bir güzide kalabalık, Cebeciye ka
dar takib etti. 

Cebecide, Türkkuşu kumandanı, ön. 
yüzbaşı Zeki Gülsün, §U hazin }tonuş• 
mayı yapmıştır: 

Avusturya 44.875 190.580 235.455 
:Belçika 19.488 19.488 
Çekoalovak. 513.522 301.262 814.784 
Estonya 16.254 16.254 
!-'inlandiya 170 13.626 13.796 
Franıa 5.303 222.089 227.392 
Holanda 83.877 57.847 141.724 
1nıilterc 284.303 529.022 813.325 
İspanya 14.849 12.329 27.178 
1ıveç 1.736.366 264.686 2.001.052 
lıviçre 33.858 230.963 264.821 
İtalya 138.277 292.818 431.095 
:Macaristan 398.984 144.884 543.868 
Norveç 19.026 55.690 74.716 
Lchi&tan 6.040 6.402 12.442 
Yuroılavya 12.516 4.627 17.143 
:Yunanistan 54 33.863 33.917 
Ruıya 38.860 24.070 62.930 

:Yukarıda~i 2 nwnaralı cedvelde 
7azıh kredili ithalatın vadelerine gö
ı-e vaziyetleri : 

6 aya kadar vadeli 

Memleket Resmi daireler Hususi §ahıslar 

T.L. T.L. 

Almanya 1.287.552 4.977.524 
D.M. 348.170 1.386.235 

Daha uzun veya baııka vadeli 

Memleket Resmi daireler Hususi şahıslar ---- -

Almanya 
D.M. 

T.L. 

11.716.113 
2.982.710 

T.L. 

3.764.604 
1.034.265 

Cetvel: 3 
Muhtelif memleketlerin merkez 

bankalannda tutulan kliring 
hesablarmdaki alacaklarnnız 

Memleket Miktar T.L. 

Almanyada (A ve B hesapları) 16.149.500 
Belçikada 12.400 
Eıtonya 35.300 ' 
Lehistan 69.800 

Vatanla öpüşenler 
Yüzbaşı Dreyfüs'ün kaç sene son

ra masum olduğu anlaşılarak kuş 
uçmaz, kervan göçmez menfasından 
geri döndüğü hatmmda değil. 

Fakat şeytanlara yaraşan ve ce
hennemi andıran Güyan adasında 
tam yirmi sene çile çeken iki va
tandaşımız, . üç, dört gün eve! ana 
vatanlarrna döndüler. 

Bu iki vatandaşın, lstanbul rıhtı
mına çıkar çıkmaz ilk işleri kapa
nrp yeri, yani vatan toprağmı öp
mek olmuş. Bir gazete, iki yolcu
nun bu hareketini gören memurlar 
"onları önce deli sanmış!,. diyor. 
Vatan hasretinin insanı, hazan de
liler kadar coşkunluğa sürükliyece
ğini düşünmek J!ızım gelmez mi? 

Hayatrn sonuna kadar sürecek bir 
ıstırab, bir işkence, bir sürgün 
hayatı yaşarken, günün birinde 
vatan güneşi, kurtUlu§ ve artık ih
tiyarlamış bir ananın sıcak kucağı. 
Bunun şiirini, yalnız, o iki zavallı 
değil, hepimiz duyabiliriz. 

Galata rıhtımında, lstanbul top
raklarına kapanan bu iki vatandaşı 
gözümün önüne getirdim ve gözüm 
ya§ardı: 

Esir 1stanbuldan Güyan cehenne
mine giden ve yirmi sene sonra 
hürriyete kavuşarak döndükleri gün 
vatanı da ebediyen kurtulmuş bu
lan iki vatandaş-. .. 

Ve orada, Galata rıhtımında kur
tulmuş vatandan bir par? toprak
la, büyük kurtuluıu bu kadar 7!1 

sonra ogrenen iki millet çocuğu 
dudak dudağa öpüşüyorlar gibi gel
di bana ... T. 1. 

Silahları bırakma t 

Gazeteler, Vqington'da "Silahla
n bırakma'' konferansının toplanh
ya çafnlacağını yazıyorlar. 

Zaman zaman bu konferansa, top
lantıya çağnlır ve dağıldıktan ıonra 
milletler, yaradana ınğmıp ıilih ya
n§mı, bir kat daha, arttınrlar. 

Gazetelerimiz eıki harflerle çı· 
kar ve bir çok tabirlerin oımanlıcasr, 
terkibliıi kullanılrrken bu konferans
lara : "tahdidi tealihat'' konfe
ran11 denilirdi. O günlerde bir mi-
zah muharriri, bu toplanblar hak· 
kında §IUnu yumııtı: "tahdidi teıli
hat" konferanslarının vardığı biri
cik netice ıu oluyor. Toplantı so-

nunda "ha"nın altına bir nokta ko
yuyorlar, "tecdidi teslihat'' oluyor.,, 

yine aynı sıralarda bir İngiliz Humo.. 
rilt &§ağı yukan, demiıti ki ı 

"Milletler, ellerindeki ailihlarm 
modası geçince bunlan bıralmıak i· 
çin konferamlar qluyoı ye QAClaQ 

sonra yenilerini yapmağa ıiriıiyor
lar. 

Yeniden toplanacak olan konfe
ranıın bugünkü dilde adı "silahlan 
bırakma,, olduğuna göre bunu da bir 
masdar gibi değil de, bir emir gibi 
ele alabiliriz: 

- Silahlan bırakma ! 

Haya tın sırrı ! 

T elliz telgraf daJgalanm zabte
den meıhur Boru'yu ilk defa icade
den Branli'yi bilirıiniz. Branli, ken· 
diıinden sonra Markoni'nin çıkmaıi
le, telaizin ağababaıı gibi, gölgede 
kalmııhr. Tıpla Kriıtof Klomp ile 
Ameriko Veıpuçi gibi. 

Iıte bu Branli, kendiıinden daha 
genç olan Markoni, öteki dünyaya 
göçtüğü halde, hala bugüa sağdır 

ve 94 yaımdadtr. 

Geçenlerde bir ıazetede hayatın 

eıranru anlatıyordu. 

Eh, hayat denilen bilmecenin ıır· 
n da, yarım yamalak da olsa, 94 yıl. 

lık tecrübelerden to0ra biru anlatı· 
labW,. 

Hangisine kızarsınız ! 

Siird'de bir adam karıaiyle bera
ber kaplıcaya gitmiı; dönerken yol
da bir ayıya rall gelmiıler. 

Henüz mart ayında bulunduğu

muz için, puvaaon davril yapbğmn 
sanmayınız. Lafonten masalı da an· 
latnuyorum • 

Tam dönerlerken karıılarına bir 
ayı çıkını,. Erkeğin meıhur cesur· 
lardan olduğu anlatılıyor, çünkü bu 
vahşi hayvanı görünce karıaıru bı
rakbğı gibi, tabanlan kaldınnıı. 
Ayı da korkudan bayılan kadına sal
dırarak biçareyi ağır ıurette yarala
mıf. 

Neden ıonra baba yiğitliğini ha
tırhyan erkek Reri dönmü,, ayıyı 
taılamıt ve k- ·nnrı. 

Bu hikayeyi okuduktan ıonra, 
hangisine içerlerainiz? Ayıya mı ? 
Şimdi hastanede inleyerek yatan 
kadının kocaıına mı ? 

Giinden gi;nc 1 

Bir gazetede büyük puntulu bir 
bqldc: gördüm : 

Çin orduıu mevcudunu günden 
güne arbnyor.,, 

Fakat bu baılığın hatıra getirdiği 
bir ikinci batlık var ki hazindir ve 
gene o gazetenin satırları arasında 

göze görünmez ha.rflerle yazılımı-
trr: 

'.Ne yazık ki günden güne mevcu
du artan Çin orduıunu Japonya, 
ıinden Pne eluiltmektedir• 

"Arkadaşlar; 

Bugün Türkkuşu ailesinden değerli 
bir arkadaşımızı daha toprağa verdik. 
İçimiz acı ile, ıstırapla dolu. Ölü

mün ansızın aramızdan ald ığı Musa 
Gürsel, yurdun kendisinden çok biz.. 
metler beklediği kıymetli, karakterli, 
bir gençti. Henüz yirmi beı yaşında i
di. lspartada doğmuştu. Güzel sanatlar 
akademisi resim şubesinde tahsil gör
müş, 1937 temmuzunda motörlü kampı
mıza iştirak ederek turizm brövesi al· 
mağa muvaffak olmuştu. 

Arkadaşlar ; fedakar arkadaşlarımız
dan herhangi birini kaybedince kalbi
mizin sızlaması gayet tabiidir. Yalnız 
vazife uğrunda can veren sevdikleri
mizin ölümleri, büyük ve şerefli da
vamız yolundaki çalışmalarımızı sars
mamalı, azmimizi asla kırmamalıdır. 

Yalnız, bir nokta üzerinde ehemiyet· 
le durmamız lazımdır. Her mesleğin 

kendisine göre tehlikeleri vardır . .Bu 
tehlikeleri soğukkanlılıkla, azim ve 
metanetle ve bilhassa bilgi ile yen· 
mek lazımdır. 

Bunun için bi.zler, hepimiz iş başın
da dipdiri bir şuurla dikkat ve hassasi
yeti gev~etmeden çalışacağız. 

Arkadaşları vazife kurbanı olan bu 
kıymetli ve fedaka r arkadaşımız Musa 
Gürsel'in aziz hatırası önünde hürmet 
ve huşu ile eğilir, hepinize taziyeleri
mi sunarım.,, 

Hava kurumuna, TlirkkuŞ,u ailesine 
ve aziz ölünün yakınlarına başsağı di
ler, acılarını P.aylatırız. 
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Orta avrupa Ye Almanya 
Son bir kaç ay içinde alman dıı poli

tikaımıa ıiklet merkezi orta Avrupa 
üzerine ağırhqmııbr. En büyük iki •· 
iırlık merkezi de Avuıturya ve Çekoa
lonkyadır. Orta Avrupaya doğru bu al
ınan taarnızu,Şutnis ile Hitler arum
claki mülikatla baflımut, Hitler tara
fmdan ıubabn yirminci ıünü aöyle
aen natuk ile hızlanmıt " ondan IOD

l"a da bütiiıı kuvvetiyle devam etmek
tedir. 

ULUS 

DÜNYA HA.IBERLERİ 

Londrad,a Fon Ribbentropun 
temasları netice vermiyecek 

TEZAHÜRLER YAPILDI 

Polis Ribbentropa karıı bağırıp · 
üstüne yürüyen iki ki§iyi tevkif etti 

GENE HASMANE 

Gene hasmane tezahürler 
yapıldı 

B. Bekin ROllliya yaphğı 

resmi ziyaretten sonra 

Polonyanın dıı 
politikası 

değismiyecek 
Roma, 10 (A.A.) - B. Bek dün ak· 

şam Kont Ciano ile yeni bir görüşme 
daha yapmıştır. 

Dün akşam neşredilen son tebliğde 
bilhass"a şöyle denilmektedir : 

-3-
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................................................ ~ 
TÜRKiYE BASINI .................................................... 

Mekleblerde disiplin meselesi 
CUMHURIYET'te mekteblerdo 

diaiplin meıeleai hakkında aon za• 
rnanlarda gazete sütunlannda görü
len neşriyat hakkında Kültür Baka
nımız B. Saffet Arıkan•m bir beya• 
nalı intiıar etti. Kültür Bakanonu 
bu hu•uıta diyor ki: 

"Yeni terbiye ve yetiştirme esas
larına göre hazırlanmı§ olan mode
m talimatnamelerimizin değiştiril
mesini icab ettirecek bir disiplin me
selesi mevzuu bahis değildir. Bunla
" kafi görmeyenler eski maarif ha
yatımızla §imdikisini mukayese e
demiyenelerdir. 

Şuınig ile Hitler arasındaki müla· 
katın neticesi malumdur: Avuıturya 
bqvekili, kabineıi için~ Sayı lnkuart'ı 
clıahili_r Tekili olarak almaya muvafa
kat etmiı ve hariciye vekilliğine de 
Şmid'i getirmiıtir. Bunlann her ikisİ· 
de "Büyük .Aımanya" taraftan olmak
la beraber, resmen nazi partiıine men
aub dejillerdir. Avuıturyanın Alman
,.. önünde boyun eğmeıi ıeklinde tef
air eclilen bu hareketi bir hafta, on gün 
aonra Şuınig, kuvvetli bir nutuk ile i
• etti. Avuaturya bqvekili Hitler ile 
7&Ptıiı anlqma ile A Yuıtarya istikli.
linden hiç bir feclUarlıkta bulunmadı
iwm lııilclirdi. Hitler • Şuınig mülikatı, 
Almıuıyaya iltihak taraftan olan avuı• 
tarplllan ne derece aevindirmit ise, 
Şupipn nutku da Awıturyayı müıta· 
lal sörmek istiyenleri menmun etti. 
Fakat bunu takibeden hidiaeler, Avus
turya • Almanya münaıebetlerinin hiç 
de nonnal bir mecrada yürümediğini 
ı&terdi. Bir defa alman gazeteleri 
eıki pddetleriyle A...usturyaya bücmn 
etmekte devam ettiler. Sonra Gratz ve 
Lintz fehirlerinde naziler A...uıturya 
hükiimetine kartı büyük nümayqler 
Japtılar. Disiplin ile hareket eden nazi 
PU'tiıi mensuplannm, Bedinden lef• 

~ik görmeden böyle bir tetebbüıte bu· 
lunmıyac&klan mub•kkaktı. Karqık 
~aziyeti büsbütün ltarıtbran bir imil 
de yeni dahiliye vekilinin hareket hat
tı idi. Sayı lnkuart, Viyanada neıret
tiği bir beyanname ile nazi aelimmı 
lnenettiği halde Gratz nümayişleriyle 
1ne11ul olmak için bu ıebre vardığı za. 
inan, nazi ıelamiyle karşılandı. Ve 
kendisi de bu aelimlara karp nu:i ..,.. 
liım ile mukabele etti. S.ys 1nJaaart. 
Cratz' da ve Linb' de Şatniiin dahiliye 
...ali llilfatble delil, Hitlerm mümea
.m ~ brplandı. Saya lnbart, 
.,...._ Şaınig'in muvafakatiyle mi, yok
• Avuaturya bqvekiliıie rağmen mi 
J'aplyordu?. Hw iki bn..lti de ileri 
IÜ1'91er vardır. Eier Şaıılia""m mu...a
fakatiy)e yapıyorsa, Avusturya ~ 
kili ile nui tefi arumcla bir .Unqıldı 
döiüt var demektir. Şaınis'e rafmen 
J'apıyorsa, Avaıtıuryanın idareıi artık 

Şuınic'in elinden çıkarak Hitler tara
fından tayin edilen mümeuilin eline 
l'eçmİf demektir. 

Londra, 10 (A.A.) - Alman dış iş
ler bakanı Fon Ribbentrop'un ingiliz 
devlet adamlariyle yaptığı görüşm~ler
den bir fayda hasıl olmıyacağı kanaati 
muhtelif partilere mensup gazetele
rin neşriyatından anlaşılmaktadır. Ga
zeteleri bilhassa bedbinliğe sevkeden, 
Almanyanın ileri süreceği şartlardır. 

Alman şartları. 

4 - Büyük Britanyanın alınan impa
ratorluğu dışında yaşıyan alınanların 

hukukunu sempati ile dikkate aldığının 
bir beyanname ile bildirilmesi. 

5 - Almanyamn kendisini ve kendi 
menfaatlerini komünizme karşı müda
faa hakkının tanınması. 

Fon Ribbenırop'un dünkü 
ıenwsltırı 

B. fon Ribbentrop, lord Halifaka ile 
iki saatten fazla görüştükten sonra sa
at 19.30 da hariciye bakanlığından çı
karken, kapıda toplanmış olan 300 ki
şinin hasmane tezahürleriyle karşılan
mıştır. 

"B. Musolini ile B. Cianonun B. Bek 
ile yapmış oldukları görütmeler esna
sında umumi politikaya müteallik muh
telif meselelerle iki memlekete teallu
ku olan hususi meseleler gözden geçi
rilmiş ve bu tetkikler, haberlerin ve gö
rüşlerin diplomasi yolu ile teatisine 
devam edileceğinde iki hükümetin ta
mamiyle hem fikir olduğunu her iki 
tarafın memnuniyetini calib olacak su
rette tebyin edilmesine medar olmuş 

ve iki taraf iki memleketin müşterek 
menfaatler ve nizam ve sulh hakkında 
müşterek arzu esasına istinaden sami
mi ve doıtane itbirliğine politik, eko
nomik ve kültürel sahalarda devam et
mek arzusunda olduklarını müşahede 
etmişlerdir . 

Eskiden mekteb hayatı dııarıya 
akaetmezdi. Çünkü mekteblerin sa
yısı son derece mahduddu. Burada 
okuyanlar da hali vakti yerinde kü
çük bir elitin çocuklarıydı. Bunlar 
mektebe az çok hazırlanmlf olarak 
iyi bir aile ter:biye&iyle geliyorlardı. 
Böyle olmakla beraber o zamanki al• 

kı inzibat tedbirlerine rağmen ho
ca He talebe arasındaki rabıtalar bu
günkü kadar sağlam ve aamimi de· 
ğildi. itaat korıkudan değil, sevgiden 
doğmalıdır. içtimai bir kıymet ifa.de 
eden hakiki itaat da böyle olur. Ab
dülhamid devrinde ıiddet ve deh'fet 
tedbirleri hülanüferma olduğu hal
de hocalanna kaput dayağı çeken, 
11fır aldım diye kamasına sarılan .. 

Şimdi ş .. m., araya mGracaat iıtme
)'e karar vermiıtir. Te~raf haberleri
ne göre, gelecek pazar günü, A vuatur
J'a hallo, bugünkü rejimi kabul edip 
etJneclifini beyan etmeğe davet edile
cektir. Plebisit hükümet aleyhine· ne
ticelenirse, Şuınig çekilip naziler mi 
İlcticlara gelecek? Gelecek pazar günü 
)>apdacak olan Plebisit Avusturya me
leleıini ballebneae de hiç olmazsa 
Şuınig'in vaziyeti etrafındaki mübhe
tniyeti ~le etmefe yanyacakhr. 

• Avuıturyadan Çekoılovalı:yaya ge
lınce; burada da vaziyet mha az had 
h~r ıafhada değillir. Son ay içiade 
bir taraftan Hitler, diier taraftan Çe
koılovak bqvekili Hodza ve Cumhur 
l'eisi Beneı, üçüncü taraftan da franıız 
._, vekili Şotan ve hariciye vekili Del
boı tarafından söylenen nutuklar ara-"'-'. , -aı ihtilih bütün açıkbğı ile meydana 
~ıtır: 
k 1 • Hitler ırkdaılık dolay11iyle Çe

oslovakyadaki almanlann mukadde
t'atiyle alikadar olmaktan vazgeçemi
~iini bildinniıtir. Ve Hitler'in·hak

vardır • 
2 • Hodza ve Beneı bahiı mevzuu. :lan nüfusun Çekoılovak tebeası ol· 

lılclannı habrlatarak yabancılann mü
~aleıini kabul etmiyeceklerini bildi
l'iyorlar. Onlar da haklıdır. 
~ • Franaaya &elince; Delbos Anupa 

.._.v~ıi bakımından Çekoılovak· 
~-Yı Franaanın koruyacaimı bildiri· 
:;:· Franaız noktai nazarının da haklı 
~~ bulunduğunu kabul etmek 

..._lı·lc alikaama, vatandqhk vazife ve 

.ı_ •uliyetine. müvazene düıünceıine 
'h. t•nan üç noktai n.Zar Çekoslovak· 
rr.·~· çarprımaktadır. Bunlann telifi 
" lırnJcün müdür? Hodza ve Beneı, ıon 
'-ltı!darmda Almanya ile anlatmayı 

telcJif 1 ebniılerdir. Ve Almanya Çekoı· 
O.alrya ile eörüımeie hazır eörünü-r-· Fak.at bir tarda: Fransa elini ko-

>lıralı çekmelidir. Hitler, Franaaom 
.. ~daınına süvendikçe, Çekoıfovakya
-. Ahnanya tarafından ileri sürüle
~ teldifi kabul etmiyecejine kanidir. 
~Fransa ela, elini kolunu pıld:İ• 
'G.a takdirde, Çekoılovakyaıuo biebü-

.ıa.. kollan araama ablaca-

. 
Niyuz Kronikl ve Deyli Herald Ga-

zeteleri, muhafazakar gazeteler tara
fından bile anlaşmayı güçleştirdikleri 

itiraf olunan alman şartlarını, aynı ted
birlerle hülasa etmektedirler. Niyuz 
Kronikl bu şartlan şu suretle saymak
tadır : 

1 - Almanyanm iç işleri hakkında 
İngiliz gazeteleri tarafından yapılan 
aleyhtar neşriyata nihayet verilmesi. 

2 - İngiltere hükümetinin Bertin -
Roma mihverini zayıflatınağa teşeb
büs etmiyeceği hakkında taahhüdatta 
bulunması. 

Sömürge istekleri tanınması 
3 - Avrupa işlerinin Jlalline bağlı tu

tulmakaızm Almanyanın eski sömür
gelerini taleb etmesi hakkının İngilter~ 
tarafından tanınması. 

Japon gemileri 
Uzerlerinde uçan 

tayyarelere 
ates edecekler 

Tokyo, 10 (A.A.) - Amirallrk dai
resi namına söz siSylemeğe salihiyetli 
olan bir zat, Japon harb gemilerinin 
Çin sularında kendi Üzerlerinde uçan 
tayyarelere ateş açma mecburiyetinde 
kalacaklarını bildirmektedir. . 

Bu zat, Çin tayya~leri yabancı ol
duğundan Japon harb ~ruUerlnin bu 
~ilYY"reler1 yabancı tayyarelerinden 
tefrik etmelerinin çok müşkül olduğu 
suretinde izahlar vermiştir. 

Bu zat, üçüncü devletler tayyarele
rinin bu kabil hareketten kati surette 
çekinmelerinin, Japonyanın pek ziya
de arzu etmekte olduğunu beyan et
miştir. 

Sansi eyaletinin işgali 
tamamlandı 

Pekin, 10 (A.A.) - Dört hafta hare
kattan ıonra Japon kıtaatı Şanıi·vita
yetinin itgalini tamamalamıılardır. 

}aponyada gazetelere 
sansör mü konacak? 

Tokyo, 10 (A.A.) - Plan büroaunun 
mümessili, seferberlik plinını tetkik 
etmekte olan komisyonda, hükfunetin 
matbuatın kontroluna dair olan 20 inci 
maddyi derhal tatbik etmek niyeetin
de olduğunu söylemek auretiyle bü
yük bir heyecan husule getirmi!tir. 

Ba§bakan partileri takbih 
ediyor 

Tokyo, 10 (A.A.) - Ba,vekil, mec
liste, partilerin seferberlik kanununa 
karşı olan hareketlerini takbih etmit
tir. Batvekil Japonyanın ne fqimıe, 
ne de halk cephesine ihtiyacı olmadı
ğını ve kanunun yalnu: harb müdde
tince meriyette kalacağını bildinnit
tir. 

Politik mahfillerde, diyet mecliai
nin dağıtılması ve hilkibnetin yakın
da istifaaı ihtimalinden bahıedilmek
tedir. 

. 
ğından !..Jrkuyor. Görülüyor ki çekoa-
lovak meselesi, Almanyanın ıörmek 
istediği ıibi, yalnız bir çekoılovak • al
man meselesi deiil, bir Avrupa meae· 
lesidir. Fakat bu karakterini daha ne 
kadar muhafaza eclecek? Dün Avustur· 
ya meaeleai de bir Avrupa meaelesi İ· 
eli. Buaiin Almanya cermealik meaele
sinin hududlan dııında bir Avuaturya 
meaelesi yoktur eliyor. Ve iki ay içinde 
Avn.pa buna alıtmaya bqladı. Anlatı· 
byor ki Almanya, Avuaturya halduncla 
tatbik ettiti politika tabiyesinin mu· 
vaffakiyetioden cesaret alarak Çekoa
lovr-kya hakkmda da aJJD mannn11 
Ç' nete php,or. 

A. Ş. ESMER 

B. fon Ribbcntrop saat 11 de dış ba
kanlığında lord Halifaks ile görüş
müştür. 

B. :fon Ribbentrop elçilik otomobili
ne binerken komünist selamı veren bir 
kaç genç "defol Ribbentrop,, diye ha· 
ğırarak yaklaşmışlardır. İki genç he-

B. fon Ribbentrop, dış bakanlığı ö
nüne gelQiği vakit komünist grupları
nın hasmanc bağırışmaları ile karşı
lanmıştır. 

Polis nümayi,çileri dağıtmıştır. 

Neler konu§uldu? 
Sanıldığına göre, Lord Halifaks fon 

Ribbentrop ile yaptığı görüşmed~ in
giliz hükümetinin orta Avrupa ve bil
hassa Avusturya ve Çekoslovakya me
seleleri hakkında takındığı tavrı kay
detmiıtir. 

Bugünkü görüşmelerin başlıca he
defi, iki memleketin devlet adamları a
rasında temaslara başlamak için elve. 
rişli zamanı tesbit etmekti. 

men polis tarafından tevki fedilmiştir. 
Bununla beraber, otomobil, polis oto· 
mobillerinin arasında berekete geçtiği 
esnada aynı sözler birkaç defa tekrar-
lanmıştır. . · 

Fon Ribbenırop bugün 
Londra' dan ayrılıyor 

Fon Ribbentrop bu akşam hariciye 
bakanlığına tekrar gelerek Van Siku
art ile görüşmüştür. 

Fon Ribbentrop yarın öğleden son
l'a Berline hareket edecektir. Yarın 
sabah kırat tarafından kabul edilecek 
ve öğle yemeğini Çemberlayn ile yi
yecektir. 

MOSKOVA MAHKEMESiNDE 

Bugün gizli bir 
ce se yapı ocak 

Moskova, 10 (A.A.) - Tasa ajansı 

bildiriyor: Celse yeniden açıldığı va
kit hakimler heyeti ebperlerin rapo
runıt' dfnlemittir. Bu rapora nazaran 
Kankof tarafından hazırlanan illçlar 
üzerinde hiç bir kontrol mevcut 
olması ihtimali olmadığı anlqıl • 
maktadır. Menijinski'nin tutul -
duğu ağır kalp hastalığını tedavi için 
Kazakof tarafından kullanılan müs
tahzarları bu hastalık için kabul kabil 
değildir. Bunlar vijitalin ile birlikte 
verilmek neticeai olarak haatanın kalp 
faali~tini büıblltUn aektedar etmiş 
v.e nihayet ölümüne sebebiyet vennit· 
tır. 

Bu rapordan sonra mahkeme mütte· 
hlm Makaimov ve Dikoviıki'yi ıorgu· 
ya çekmittir. 

Makaimov'un anlattıkları 
Makaimov beyanatında, kendisinin 

1928 aeneainde ıağcılar teıkilatına gi
rerek Kuipi,efin katipliğine tayin o
lunduğunu ve 1932 de Enokitzenin ih· 
tilal harekitında kendisi ile ifbirliği 
yaptığını söylemittir. Onokitze 1934 
tarihinde aağcılar merkezinin kararı 
ile şefler aleyhinde tethit mücadelesi
ne giritilmeaini aöyltmit ve Yagoda 
da hazır olduğu halde Maksimof'un 
Kuybi,ef aleyhinde tethi9 hareketinde 
b~lunmasım taleb etmiştir. Enokitze
nın başlıca talebi Maksimof'un katil 
doktorlar tarafından Kuibişef aley
hinde yapılacak hareketlere mani ol
maması ~e. nefes darlıiından muzdarip 
olan Kuıbışefe buhran geldikçe hariç· 
ten doktor çaimnaması merkezinde
dir. 

Doktorların tatbik eııikleri 
usuller 

Doktor Lcvin ve Plednef tarafından 
tatbik oluna nuıuller neticesi olarak 
Kuibişef'in sıhat vaziyeti fenalaşmış
tır. Kendisi mcrkezt Asyada yaptığı 
bir seyahatten sonra bir komiserler 
meclisi toplantıımda 'iddetle hasta
lanmıştır. 

isticvabına geçmiştir. Kazakof 933 ae
neainde Levinle konuJtuktan aonra 
Y'agoda'nın kendisini çağırdığını ve 
tedavisi altında bulunan Menjinakiyi 
öldürmek üzere tedbir alması talebin
de bulunduğunu söylemiştir. Bu ölüm 
planı Kazakofla Lcvin tarafından ter
tip edilmiftir. Plana göre Menjinski 
de Hunnaki Sadir hem de Brans Asmi 
bulunduğu için bu hastalıklardan biri
nin tedavisinde bafka hastalıkta kulla
nılmaaı memnu olan ilaçlar verilmesi 
kararla9tmlmıttır. Bu suretle K,zako
fun hazırladığı kalp haatalıiına mah
ıua ilaçlarla Lyaatesler haatanm vücu
dunu harab etmi9 ve bu suretle tatbik 
olunan iki tedavi müddeti neticninde 
Mejinski ölmüıtür. 

YagOda' nın gayeleri 
Kazakof bu caniyane hareketleri sırf 

Ya8Qdanın kendi düşmanlarını snnaı
kı bağl.ayarak ~endisine de mealeğinde 
terakkıler temın edeceğine emin ola
rak yaptığını itiraf eylemi9t1r. 

Kazokof müddei umuminin bir aua
line cevab olarak, hükümetin kendi 
emrine fen mesaiai için en mükemmel 
enıtitlllerden birini tahais etznit bu· 
lunduğunu ve bu it için mühim paralar 
verdiğini söylemittir. 

Bundan sonraki ifadelerinde Kaza
kof, kendisini Yagodanm elinde kör 
bir Jilet imiş gibi göstermeğe çalışmış
tır. 

Müddeiumuminin sualleri 
Fakat müddei umumi Yagodanm bu 

caniyane hareketlerini meydana çıkar
mak istemiş olup olmadığını ve ilaçla
rının hazırlanmasında hiçbir kontrol 
mevcut olmadığına göre Yagodanın e
mirlerini harfiyen icra etmemesi imki-
nı bulunup bulunmadığını ve nihayet 
Menjinskiye karıı öldürücü bir tedavi 
sistemi tatbik edilecek yerde fayda ve· 

r~ce~ ve hi.~ olmazsa zarar vermiyecek 
bır sıstem uzerinde yürümek ihtimali-
nin bulunup bulunmadığını sorduğu 
vakit Kazakof, bunlara doğrudan doğ- · 
ruya cevab vermemiştir. 

B. Bek'in resmi ziyareti, bu sabah 
saat 12.30 ıona ermiştir. B. Bek Napo
liye hareket etmiıtir. Bir kaç gün ora
da kalacaktır. 

l'olonya dış politikası 
değiımiyecek 

Varşova, 10 (A.A.) - Burada bir 
tebliğ neşredilmiş ve bu tebliğ, Bay 
Bekin ziyaretinin iki taraflı haber tea
tisine inhisar edeceğinin Polonyanın 

dıJ politikasını asli değiıtirmiyeceği
ni teyid eden siyaai mahfillerde büyük 
bir memnuniyetle karplanmııtır. 

Hiç bir anlaıma veya muahede im
zalannuı değildir. 

İtalyan imparatorluğunun filen ta
nınmasının ortaya yeni bir unsur çıkar
mıyacağı, çünkU Polonyanm bu mese
ledeki tavrnı vaktiyle tarif etmit oldu
ğu mütalea11 ileri ailrülmekteclir. Maa
mafih bu hareket, bir dostluk havası 

ihdu etmlf olup bu hava, tebliğin bah
aetmelrte oldufu u.mimt itbirlifini ko
laylaıtıraealrtır. 

Yeni Bulgar mebuslara 
hükümete taraftar 

Sofya. 10 (A.A.) - Yan remnt 
Dnee gazeteai, pasar g(lnü yapılan se
çimden sonra yeni seçilen mabusların 
iki ıülU.U tarafından verilen beyanatı 
nejretmektıedir. Bu beyanatta, yeni 
~ebuslar, bugünkü hük(hnetin görüşü 
ıle tam surette hemfikir olduklarını 
ve hükOmetin politikasına yardıma ka
rar vermit bulunduklarını bildirmek
tedir. 

1 Küçük Dıı Haberler 

X Brüksel - Maliye bakanı B. dö 
Man aıhi aebeblerden dolayı iıtifa et
mit ve yerine vekileten nafia bakam 
B. Merlo tayin edilmittir. 

X Bük.ret - 13 mart bayramı dola
yıaiyle bütün Romanyada milletin ha
nı ve birlik içinde' yaıamaaı için ayin
ler yapılacaktır. 

X 8elsrad - İakonçina dıt itler ba
kanlığı büdcesini büyük bir ekaeriyet
le kabul etmiştir. 

X Londra - lrlanda bafbakanr dö 
Valera burada bakanlarla temaslarına 

devam etmektedir. 
XTokyo - Formoz adalarında kor

kunç bir fırtına 27 evi yıknut ve 100 
m hasara uğratmt}tır. 3 gemi ile bun
lann 22 tayfası kayıbtrr. 

X Pariı - Sağcı grupun bir. toplan
tısı esnasında. baıka bir salonda top
lanan franaız soayal partisi menıubla
riyle bu grup azaları arasında kavga 
çıkmıı, bir kaç kişi hafi( yaralanm1t
tır. 

X Londra - Avam Kamarası, iıçile
rin dış itler bakanlığı bildceainin azal
~lamaı hakkındaki takririni reddetmiş
tır. 

X Budapette - Eski maliye bakanı 
Fabinyi aenatoya daimt aza tayin edil
mittir. 

XCezayir - Cezayir hakkında tan
zim edilen Blum - Vlyolet projesini 
protesto için Cezayirde. lsdfa eden be
lediye r~iıi ve azalarnın sayısı 320 yi 
bulmuıtur. 

X Berlin - B. Göbela gazeteciler ö
nünde bir nutuk vererek garb demok
rasilerindeki baam serbestliğini ve bu 
gazetelerin neıriyatını tiddetle tenkid 
etmiıtir. 

Bem üniversitesinin f stanhul 
ünivenite.eine hediyeleri 

damlar sık alk görülürdü. 
Bugün vaziyet değiımiıtir. Mek

teblerimizin aay111 büyük bir aürat· 
le çoğalmıttır ve çoğalıyor. Buralar· 
da on binlerce çocuk yetittiriyoruz. 
Bunların içinde cemiyetin her taba
kaıına mensub olanları var. Terbiye 
sistemimizde ileri adanları takib et
meye mecburuz. Bir kaç dejenere
nin, bir kaç psikopatm aebeb olduk
ları hadiseler yüzünden on binlerce 
yavru üzerinde müabet ~eticelerini 
her gün gördüğümüz bu ileri •İstem
leri feda edemeyiz. 

Gazetelerin bu gibi patolojik va
kaları tiıirerek yazmaları iradesi 
zayıf olan çacukları cürme teşvik et
mekten batka hiç bir ite yaramaz. 
Gazete neıriyatının haıta ruhlu in-
aanlar üzerindeki telkin kuvvetini 
hep biliriz. Gazetelerden rica ediyo
rum, nasıl ki intihar haberlerini yaz· 
mıyorlaraa, ayni içtimai dütünce ile 
bu çocuk cürümlerini de ya.zmasm
lar. Çünkü bu cürümlerin menteini 
terbiye 'Ye di•İplin noktasmda değil, 
dofruclan dofru:ra paikopatıo~ 
da aramallJ'IS. 

Cwnhuriyet hükUnıeti, hareketle
rinin meauliyetini müdrik, iradesi 
kuvvetli vatandaılar yetiıtinnekle 
mükelleftir. Bu neticeyi temin ede-
cek vaaıtalarm hiç birinden mahrum 
bulunmuyoruz. 

Terbiye sistemimize dair fikir yü
rütenler maarif hayatımızı daha ya
kından ted.kik ederlerse eminim ki 
ayni kanaata varacalardır." 

YAKIN MAZiMiZiN TARIHl 
TAN'da Ahmed Emin Yalman mü

him bir mevzua temas ederek yakın 
mazimizin vaka ve hadiselerini te .. 
bit lüzumunu ileri •ürüyor: 

"Yakın mazinin tarihini zaptet· 
mekteki ihmallerimiz affedilmez 
bir hatadır, Bugün bu tarihin hatıra
larmı, vesikalarını çoktan inkilab 
müzemizde bir araya getirmemiz la
zmıdı, bu müze umummi hayatmıız
da canlı bir merkez olmalıydı. Hal· 
buki sönük bir halde bir tarafta kal· 
mııtır. Türlü türlü mühim vesikalar 
huau.i ellerde birer birer kaybolu
yor, gidiyor. ihmal içinde geçen her 
gün tamir kabul etmez bir zarardır. 

Ortada iki meaele var: Biri ha
kikati milli tarih heaabma zaptet
meldir. Diğeri de bu haki.kati halka 
duyurmaktır. 

Halkımızın büyük kılDll dün ne
ler olup bittiiini bilmiyor. it batın
daki idareler, hakikatin yayılması· 
na imki.n bıra.k.mamııtır. Bunun için 
yakın maziye dair gazetelerde çı
kan tefrikalar büyük bir merakla o
kunuyor. Fakat, acaba bu tefrikalar, 
hakikatin tam bir ifadesi midir? Ha· 
diseleri yaıayanlarm bir çoiu bu ıu
ale bayır diyorlar. 

O halde hakikat nerededir? Bunu 
bugün. eıki neale menaub bir çok va
tandaılar yaıarken tesbit edemez
sek yarm nesil deiittikten sonra bat 
gösterecek derin botluiu nasıl dol
duracaiız? 

Maksimof bunu anlatırken diyor ki: 
"- Bana evelce verllmi' olan tali

mat mucibince doktor çağırmadım ve 
Kuybi,efin yalnız ve yaya olarak evi~ 
ne gitmesini temin ettim. Bundan son
ra telefonla vuiyetl Enokitzeye haber 
verdiğim vakit bana dedi kl: "Size ne 
a8yledimse onu yapınız, ıİnirlenmeyl
niz.,, Az zaman sonra bir doktor çağır
dıkları vakit iş İften geçmitti ve Ko
iblşef bu buhran neticesi olarak Bidil.,, 

Ka:sako/, Menjinski'nin na1ıl 
öldürüldüğünü anlaı&yor 
Bwıduı aonra mahkeme Kuakof'wı 

Müddei umumi aynı suali kendiaine 
sorduğu vakit müttebim Levin Kau· 
kof un ilaçlarının kimae tarafından kon 
trol edilmesine imkin bulunmadığını, 
çünkü bu iliçların Kazakof tarafından 
en mahrem bir surette salı:lanılmakta 
olduğunu beyan etmiştir. 

Müddei umumi aynı suali eksperle
re tevcih etmiştir. 

YUbek mahkemenin önilmüzdeki a
leni elseıi 11 martta yapılacaktar. 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Bem 
Gniveniteainden İstanbul ilnlvenite
ılne hediye edilen 67 ldtab bugün lı
ri~en 19ldl. Bunların çolu yilkaek 
delerdt doktora ldtablarıdlr. 

Sonra yeni nesle dün hakkında ne
ler öğmiyoruz? Bugünün 7-8 ya
tında bir tür.k ya vruau yurdesever
liiin ateıli, güzel bir örn.ejidir. Yav
rulardaki vatan alakasını ve düfkün
lüjünü görünce iftihar ve emniyet 
duyuyoruz. Fakat bu güzel iatidadı 
gldalandıramıyoruz. Taze neailde 
büyük bir okuma hevesi var. Eline 
•erdiğimiz kitablar içinde mazin.in 
mücadelelerini, fedakarlıklarını, 
kahramanlıklarını yaıatacaklar çok 
azdır. Y avrulardaki &'Üze) atef, ıün 
geçtikçe kuvvetlenecek yerde içinde 
kozmopolit bir sinema, tercüme ki
tablu, mecmualar olan bir i.leaa 
içiade r-..rar. sicl;,Or. 
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Z·EYL 

Kır koşusu 
birinciliği 

13 bölgenin atletleri 

ıehrimize gelecekler 

• 

. 1 1.. .. RADYO 
4 h. 4 

Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plak 
neşriyatı - 12.50 Plak: Tıirk musikisi ve 
halk ıarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
rici haberler. 

Plevne ordusunun kurulusu 
( Ordre de bataille) Heybeli Adada yapılan bir kır koşusu 

Atletizm federasyonu bu ay içinde 
(Türkiye kır koşusu birinciliği) mü
sabakalarını yapmağa karar vermiştir. 
Memleketimizde ikınci defa tertip e
dilen bu yarışa 13 bölgeyi temsil eden 
genç atletler ıı;tirak edeceklerdir. 'Ge
çen defa bu yarışta altı bölge atletle
rini görmüştuk. Bu sene kış çalışma 
programını en iyi tatbik eden boıge 

sayısının arttıgı bu suretle filen go
rülmüş olmaktadır. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Karışık pllk 
neşriyatı - 18.35 İngiliı:ce ders (Azime İ
pek) - 19.15 Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Makbule Çakar ve arkadaşları) -
20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 
Saksofon solo: Nihad Esengin: piyanoda 
Manel Bi - 21.00 Konferans: Parazitoloğ 
Nevzad - 21.15 Plakla dans musikisi -
22.00 Ajans haberleri - ~2.15 Yarınki proc• 
ram. 

lJçüncü alay: Kaymakam Zihni bey. 
4 tabur 

Dördüncü alay: Kaymakam Abdul
lah bey. 

4 tabur 
Altrtar toplu iki batarya. 
Üçüncü liva: Mirliva Tevfik pqa. 
Beşinci alay: Kaymakam Mehmed 

Nazif bey. 4 tabur 
Altıncı alay: Kaymakam Raıim bey 

4 tabur 

4 toplu 1 batarya 
Yekün: 88 top. 

lıtihkam-
lar 3 bölük. 
Karargah: 

ve 
9000 muhafızları: 1 tabur. 

Muharebe dııı olanlar, 
baıta ve yaralılar 
Yekun: 34,000 

( Bitti) 

Güneş kulübünün büyük 
güreş müsabakaları 

hararetle devam ediyor 
dan Suada sayı hesabiyle Galip geldi. 

72 kiloda : 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türk 
musikisi - 12.SO Havadis - 13.05 Plakla 
türk musikisi - 13.30·14 Muhtelif pllk 
neşriyatı .• 

Altııar toplu iki batarya. .. . . , a:ıutD p 7JLiRJlP aoıoıs:ııı.? 70 y sıwn 
1 alay (5 bölük) nizamiye ıuvanıı: 

Güneş kulübünün tertib ettiği güreş 
müsabakalarına dün saat 19 dan itiba
ren haJkevınde devam edildi. Salon bi
rinci günden daha kalabalıktı. Halk 
güreşleri biıyük bir heyecan ve zevk 
içinde takib etti. Saat 23.30 da bütün 
müsabakaların birinci turu bitirildi. 
Ve, 15 dakikalık bir o. uenmeden son
ra ikinci tura ba~anııuı. 56 kiloda bir, 
61 de iki ve 66 da iki giıreş yapıldığı 
zaman saatin gece yarısından sonra bi
re geldiği gorüldiı. Hakem heyeti ya
pılacak müsabakaların saat üç veya 
dörde kadar devam edeceğini hesab e· 
derek geri kalan güreşlerın pazar gü
nü akşamı yapılmasına karar verdi. 
Müsabakalara o gün hangi saatte de
vam edileceği ayrıca bildırilecektir. 

Demirçankayadan ankaralı Hüseyin 
Muhafızdan Ömere 2 dakika l saniye
de; Güneşten Celal Harbiyeden Hulfı
siye 13 üncü dakikada tuşla galip gel
diler. 

Musabaka 20 mart pazar günü şehir 
stadyomunda yapılacaktır. 11/iesate 6 
bın metredir. 1Vlevsim başından beri 
yapııan ıcır ko;;uıarının neticeıeri göz 
onune ı;etırıım,e musabakaıarın her
naıae ~uK neyecanlı oıacagı anlaşılır. 

Bu netıcelere gore, Kocaelı - ıstanbul 

ve AnKara atletlerinin biribirıeriyle 
çok çetın oır savaş yapacaklarını tah
mın edıyoruz. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plikla danı 
musikisi - 19.00 Konferans: Ali, Karni Ak· 
yüz (çocuk terbiyesi) - 19.30 Beyoğlu 
halkevi gösterit kolu tarafından bir temıil 
- 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Muzaffer 
Güler ve arkadaşları tarafından türk muıi· 
kisi ve halk şarkıları - 20.30 Hava rap?.ru 
- 20.33 Ömer Rıza tarafından arabça aoy• 
!ev - 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşları ta• 
rafından türk musikisi ve halk şarkılan 
(Saat ayarı) - 21.15 Mustafa ve arkadaıla• 
rı tarahndan türk musikisi ve halk şarkıla• 
n - 21.50 ORKESTRA: 1 - Çaykovıki: 

fCaymakam Şevki bey. 

ikinci fırka 
Kumandan: Ferik Adil paıa. 
Dördüncü liva: Mirliva Hüıeyİn 

Vaafi pa\a. 
Yedinci alay: Kaymakam Natuk 

bey.4 tabur 
Sekizinci alay: Kaymakam Hurıid 

bey. 4 tabur. 
Altııar toplu iki batarya. 
Beıinc iliva: Mirliva Sadık paşa. 
Dokuzuncu alay: Miralay Hafız bey. 

4 tabur 
Onuncu alay: Kaymakam Latif bey. 

4 tabur 
Altrıar toplu iki batarya. 
Altıncı liva: Mirliva Ethem paşa. 
On birinci alay: Kaymakam Kazım 

bey. 4 tabur. 
On ikinci alay: Miralay Süleyman 

bey. 4 tabur. 
Altrıar toplu iki batarya. 
1 alay ( 4 bölük) nizamiye ıüvar111, 

1/2 alay (S bölük) Selanikli ıüvari-
•er: Kaymakam Hakkı Bey. 

Nakliye livası 
Yedinci liva: Miralay Said bey. 
On üçüncü alay: Kaymakam Pertev 

bey. S tabur 
On dördüncü alay: Kaymabm Ali 

Mehmet bey. 5 tabur. 
Altııar toplu iki batarya. 
2 bölük omıanlı kazağı. 
1 bölük atlı Vodina gönüllüleri •• 

Süvari 
1 /2 alay (S bölük) Selanik süvari -

!eri 2 büyük çerkealer: Miralay Bekir 
'-ey. 

ihtiyat topçu 
1 batarya. dört top (6lb.) 

latihkimlar 
3 bölük: Kaymakam Tiflik bey. 

Karargah muhaf ızlan 
1 tabur oımanlı birliği gönüllüleri. 

icmal 
Piyade: 
Süvari: 

Topçu: 

58 tabur 
9 bölük nizamiye 
2 bölük osmanlı 
kazaklan 
10 bölük Selanik· 
liler. 
2 çerkealer (200) 
1 athVodina 
gönüllüleri 
Altııar toplu 14 
batarya. 

22500 

1500 

1500 

Plevneye dair 

Bir türk zabitinin 
hatırladıklar1 

B. R~id Galib Dozar 
"Plevne müdafaasında bir 1nıiliz
Zabiti" tefrikamızm zeyli olan "ku· 
ruluı" cedvelleri bugün bitmektedir. 
Askerlik ve kahramanlık tarihimiz
de yükaek bir yer alan Plevne'nin 
müdafaaıında bizzat bulunmut, har· 
betmit olan bir inıilizin yazdığı bu 
tefrikanın okurlarunız t.arafından 
büyük bir dikkat ve alaka ile takib o
lunduğunu aldığmuz mektublardan 
öğrenmiıtik. 

Bu arada bugün Genel Kurmay Aa
keri harb encümeninde mütereccim 
olan emekli kurmay albay Raıid Ga· 
lib Dozar'da matbaanuza gebniı ve 
tefrikayı tercüme eden arkadatınu
za aekiz, dokuz yaımda iken muha· 
sarasında bulunduğu, teslimden son· 
ra gördüğü, erkanı harbiye kayma
kamı olunca ziyaret ettiği Plevne'ye 
dair olan batlralannı anlattı. 

Bu değerli habralan pazardan itiba· 
ren dercedeceğiz. 

Dünkü güreşlerin teknik neticeleri
ni yazıyoruz: 

56 kiloda: 
Ankara gücünden Mustafa, Güneş

ten Namık'a 7 dakikada tuşla galip gel· 
di. 

Dcmirçankayadan İbrahim Harbi
yeden Cevada 5 dakika 45 saniyede 
tuşla yenildi. 

61 kiloda : y 
'Güneşten Mahmud, Demirçankaya

dan Habibe, Muhafızdan Vedad Har
biyeden Şabana sayı hesabiyle galip 
geldiler. 

66 kiloda: 
Harbiyeden Ali Güneşten Niyaziye 

19 dakika 50 saniyede tUfla yenildi. 
Demirçankayadan Ahmed Muhafız-

7') J.ilod<l : 
'Güneşten Celal Muhafızdan Süley

mana 1 dakika 46 saniyede tuşla; An
kara güçlü Vahid Harbiyeli Yusufa 
sayı hesabiyle galip geldiler. 

87 kiloda: 
Demirçankayadan Hüsnü, Muhafız 

gücünden Tevfiğe 2 dakika 11 saniye
de, Ankara gücünden Rıza Güneşten 
Şahine 11 dakika 22 sanıyede tuşla ga
lip geldiler. 

Ağırda: 
Ankara güçlü Necmi Güneşten İs

maile hükmen; Muhafızdan Süleyman 
Demirçankayadan Namığa 17 dakika
da tuşla galip geldiler. (Güneşli İsma
ilin birinci müsabakada kolu incindiği 
için müsabakaya gelmemiştir.) 

İKiNCi TUR ~10SABAKALAR 
56 kiloda: 

Çok çetin bir müsabakadan sonra 
Ankara gücünden Mustafa, Harbiye
den Cevada sayı hesabiyle galip geldi. 
Cevadın sağ kolu hırpalanınasaydı ne
tice başka türlü olabilirdi. 

61 kiloda: 
Habib (D.Ç.), Ali ömer (A.'G.) nün 

gare lcri d6n geceki kaK'911a,...atann 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı iL. - -------
-------------- -----------

Yazan: Al exiı T olıtoi 

----No: 24 ----
---------- ------------- ------ -- -- -- -- -- -- -- -- --- ------- ------------ ------ -------- --

Hıç bır tesısat ve hususi malzeme is
temıyen bu spor memleKetırnızde git
tıkçe yayumdıctadır. bu dera yapıla

cak yarıı;ıaroa şımaıye kadar bu gibi 
musaoaıcaıara ış.ırak etmıyen şehırle

rımızcıen geleceK atletler atıetizmin 

memıeket ıçındeki ınkışafını bize can
lı olarak gosterecektiI'. Ve belki de 
meçhul birınci, ikinci ve üçüncüler bu 
adlarını henüz bilmediğimiz genç ve 
dinç çocuklar arasından çıkacaktır. 

Kasnuvazct, süvit. 2 - Borodin: dan. luı 
santral. 3 • Delibcs: Mazurka. 4 - Sıede: 
Entermezzo - Z2.4S Ajans haberleri -
23.00 Plakla sololar, opera ve operet par• 
c;aları - 23.20 - 23.30 Son haberler ve er• 
tesi günün programı. 

Avrupa: 

..., .. -···• VE OPERETLER: 19.10 Ber• 
lin - 20.10 Hamburg - 20.20 Bükreı - 21 
Brüksel - 21.30 Strazburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
en heyecansızı oldu. İlk on dakika hep FONİK KONSERLER: 16.45 London • 
ayakta ge ,,tı·. Beşı'nc'ı dakı'kada Habı'b Recyonal - 17 Berlin - 19.40 Münih -

:ı 19.55 Bırno - 20 Laypzig, Varıova - 21 
alta düştü sonra kurtuldu. Roma - 21.5 London - Recyonal - 21.30 

ü" dakika altta kalan Habib epiyce Paris - P.T.T. - 22.15 Stokholm - 23.10 
:ı Kolonya - 24 Frankfurt 

ezildi. Ali Ömer altta iken Habib ü- ODA MUSİKİSİ: 16.40 Prai - ZZ.30 
midsiz ve yorgun görünüyordu. Neti- Breslav - 23.5 Lüksemburı. 
cede Ali Omer sayı hesabiyle kazan- SOLO KONSERLERİ: 13.30 Stokholm 
mış sayıldı. Gene aynı kiloda Muhafız- - 14.10 Laypzig - 16 Münib - 18.20 Layp-

zig - 22.20 Praf. dan Vedad Güneşten Mahmud güreş-
tiler. NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 8.30 

Frankfurt, Stuttgart - 12 Hamburg, Ko· 
Daha ilk dakikalarda Vedad, bir lonya, Laypzig - 12.35 Prağ - 16 Kolon• 

tuş tehlikesinden ibr köprü ile güç ya - 19.50 Stokholm - 19.55 Beromünı• 
ter - 20.15 Droytviç. 

kurtuldu, Mahmud üstün ve atak gü-
. d ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 

reşıyor u. 18.15 Königsbcrg, Strazburg - 19.35 Bilk· 
Vedad ilk defa umumi bir yerde reş - 20.35 Beromiinstcr, Sottenı. 

güreşe çıkışın verdiği heyeacn içinde 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Breılav, Hamburc 

bu müsabakayı sayı b,esabı ile kay- - 8.30 Breslav, Münib - 10.30 Hamburı 
betti. - 12 alman iatasyonları - 14.10 Fraııkfurt 

- 14.15 Berlin, Kolonya - 15.35 Berlin -
66 kiloda 1 16 Alman istasyonları - 16.15 Könicıberc 

- .11.10_..:uu..u. UL..&ıı •• u~ ı.o.oo J"•cu.Lo 
~~~~,.,.. lurt - 19.10 Kolonya, Laypzig - 20 Brea-

Ankara güçlü Abdullah ile Demir- lav, Königsbcrg - 21 Bertin, Millno _ 
ÇJnkayalx Ahmedin güreşleri seyirci- 22.15 Kolonya - 22.30 Bedin, Hamburı, 
leri çok heyecanlandırdr. Seri ve ham Stuttgart. 
leli bir güreşle Ahmed 7 dakika bir HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttıart -

18.10 Hamburg - 19.10 Münih. 
saniyede Abdullahı tuşla yendi. DANS Mütztöt: Z2 Floransa - 22.40 

Muhafızgüçlü Sedadla Güneşten Laypzig - 23 Milano, Roma - 23.5 Buda· 
Nlyazinin güreşi dün gecenin son pe!jtc - 23·25 London - Recyonal - 23 50 

müsabakası oldu. Sedad, beklenildiği 
gibi, 4 dakika 35 saniyede tu~la k<"
zandr. 

Neticeler : 
56 kilonun birinci ve ikinciliği bel

li olmu,tur. Bu kiloda Ankaragüçlü 
Mustafa birinci, Harbiye İdman Yur
dundan Cevad ikincidir. 

Üçüncülük için Namık (Güneş), 
tbrahim (Demirçankaya) ile karşıla
şacaklardır. 

61 kilonun birinciliği ve ikincili
ği Mahmud (Güneş), Ali Ömer (An
karagücü) arasındadır. Üçüncfrlüğü 
muhafızdan Vedad kazanmıştır. 

Diğer katagoriler de henüz tama
miyle taayyün etmiş bir vaziyet yok
tur. Bugün için Ankaragüçlüler iler
de görünüyorlar. 

Droytviç - 24 Lüksemburg, · 

İstanbul limanında dalla 200 
mavnaya ihtiyaç var 

fs!anhul, 10 (Telefonla) - Limanda 
vesaıt buhranını kar~lamak için )iman 
idaresi mevcudlardan ve ısmarla.nan• 
lardan başka yeniden iki yüz mavnaya 
daha ihtiyaç olduğunu tesbit etmittir •. 

İstanbul rıhtımlarındaki 
inşaat tamamlandı 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Sirke
cideki rıhtım inşaatı tamamlanm19, 
rıhtım bir metre yükseltilmiştir. Ga.· 
lata rıhtrmının Karaköy başında ya
prlan gümrük muhafaza barakalarmıtı 
inşaatı da bitmek üzeredir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: ::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
- Dediğime bak Sofiya Alekseev

na, biz haI'b edemeyiz.. Bize başka 
feyler için para lazım ... 

Sofi ya kati bir ifade ile: 
- Başka şeyleri harbden sonra ya

parsın, dedi. Ben iradeyi hazırladım. 
Başku .ıandan sen olacaksın. Gece 
gündüz senin için dua edeceğim, 
yavrum.. Bütün manastırları yaya 
dolaşacağım. Galebe çalarak geri ge
lecek olursan kim aleyhte bir kelime; 
talaffuzuna cüret edebilir? O zaman, 
ayıbımızı itiraf edebiliriz. Ben buna i
yice inanıyorum: Kırım hanına karşı 
mücadelemizde Allah yardımcrmız 

olacaktır. 

Sofiya, Vasili Vasiliyeviçi baştan 

ayağa kadar süzerek yataktan inerken 
Vasili de gözlerini sevgilisinin göz
lerinden başka tarafa çevirmeğe çah
§ıyordu. 

- Vassia, söylemekten çekiniyo
rum, ama daha başka ne dedi ko
dular yapılıyor, biliyor musun? Di
yorlar ki: Preobrajenski sarayında 
kudretli bir çar büyüyor ve naip ise 
saltanat süreceğim diye akıntıya kü
rek çekiyor. 

Sofiya, aşıkının elini sıcak avcuna 
alarak devam etti: 

- Petro şimdi on beş yaşındadır. 
Günden güne büyüyor. Bütün süvari
leri ve doğancıları kendi potieşni alay
larına almak için bir irade çıkardı .. Ve 
timdi onların topl· ve demir karabi· 
nalan var ... Vaasi Jeni günaha sok· 

-makta devam etme .. Bana Dimitri'den, : -Ugliç'ten bahsediyorlar .. Bunları dü· : -şünmek günahtır, değil mi? (Vasili : 

-:: düşmanın gerisi çevrilecek. Çar em-ı işin eğlence tarafı kalmamıştı. Ni· 
:: rediyor: nehirden yüzerek geçilec7k." ce adamlar topal edildi, kırlarda n~ 

Gece karanlığında yüzerek geçılen hayvanlar öldürüldü. 
: nehirlerde boğulanlar olurdu. - 8 -elini Sofiya'nın elinden çekti. Ağır : 

ağır ve acırcasrna gülümsedi.) Evet, -
evet, bunları düşünmek bile günah
tır .. Bunlar geçmif zamanlara ait şey
lerdir .. İki yüz bin kişi toplar, Kmm 
üzerine yürürsün.. Bütün Avrupa 
yaptıklarını öğrenir .. O zaman bu ço
cuktan korkumuz kalmaz .. İstediği ka
dar yaşar. 

Minski ve Yakatirin 
Uzun yollar boyunca yürümekten Kukuy'da almanlar ekseriya çardarı 

bırakıpta tembellik ederek kaçanlar, bahsederlerdi. Etrafı budanmış ağaç· 

Vasili Vasiliyeviç bıkkın bir ta-
vurla bağırdı: 

- Biz harb edemeyiz. Ne iyi kıta
larımız var, ne de paramız.. Büyük 
projelerim, ne yazık ki, bir İ.§C yara
mıyor. Bunları kim anlayabilecek, 
kim takdir edebilecek? Ah harbsiz, 
sulh içinde üç sene, hatta icab ederse 
iki sene geçirebilsek 1 

Böyle diyerek ümidsizliğini ifade 
eden bir vaziyet aldı: Konuşmak, 
inandırmak, karşıkoymak ... Hepsi boş
tu. 

-7-
Natalya Kirilovna Nikita Zotof'a 

çıkışıyordu: 

- Arkasından koş, ara, bul. Bir is
tavroz çıkarmağa, ağzına bir lokma ek
mek atmağa vakit bulamadan ıeher 
vakti çıktı, gitti. 

Petroyu bulmak kolay değildi; ci
vardaki koruda trampete gürültüleri 
veya karabina aeıleri ititiline bqka .. 
O takdirde çarm orada olduiun& em· 

niyet getirilebilirdi; zira potieşni'leri 
ile böyle eğlenirdi. Kaç kere Nikita'
yı esir etmiş, kliseye gitmek veya 
Moskovadan gelen bir boyan kabul 
etmek hakkındaki ricalariyJe kendini 
rahatsız etmemesi için onu ağaçlardan 
birine bağlamıştı. 

Zotof'un sıkılmaması için Petro 
emrederdi : "Ona vodka ve zakuski 
(*) veriniz." 

İşte böylece Zotof içkiye ahşryor, 
ve bazan kayın ağacının gölgesine, 
çayırlığa hapsedilmeği kendiliğinden 
istiyordu. 

Natalya Kirilovna'nın yanına dön
düğü zaman, Zotof, kederli kederli 
kollarını açarak: 

- Hiç bir şey yapmak imkanı yok, 
çariçe anamız; eve gelmek istemiyor o 
bizim pek sevgili ... 

Petro oyuna bayılıyordu: gürültü, 
heyecan, zevk olsun da, atılacak top 
ve çalınacak trampete bulunsun da yi
yip içmeden, yatıp uyumadan, günde 
yirmi dört saat mütemadiyen 
her hangi bir oyuna kendini verebi
lirdi. 

? etronun •imdi, saraydaki soyialer-

(1) llue 

~ , j veya izinsiz evlerine dönenler dey- larla çevrili ve zemini ince kumla 
den ve dogancrlar.da~ v.~ en .. ıyı aıle nekle dövülürdü. döşeli meydanda akşamları topla• 
çoc~kla.~ı~dan aeçılmış uç yuz kadar Son zamanlarda bu .k~talara bir voy- mr, masaları yumruklayarak bağırır• 
potıeşnı sı vardı. voda - yahud, bu gıbı şeflere veril- lardı: 

Petro, bunlarla, Moskova civarında- meğe başlayan isimle, bir general - - Hey 1 Mons, bitte ein Kug~I 
ki köylere ve manastırlara yürüyüş· tayin edilmifti: Avtamon Golovin ol- Bier ! 
ler yapıyordu. Bu yürüyüşlerde ba- dukça budala, fakat askerlik sanatını Mons ise, başında örgü takyesi, sır· 
zan papasJarı yüreklerine inecek ka- esaslı surette bilen bir adamdı. Golo- tında yeşil ceketi, ve dirseklerine ka• 
dar korkutuyordu. Tam öğle zamanı vin gayet sıkı emirler verirdi. Petro, dar çıplak şiflllan kollarının her biri 
ağaçlarda yaprak bile kımıldamaz, an- o geldikten sonra gelişi güzel, eğlenme altında ağızlarına kadar bira dolu be• 
cak ıhlamurlar altında arılar ağır a- ği bırakıp hakiki askerlik ilmini öğ- şer tane toprak çamçakla hanının kapı• 
ğır uğuldar, ve gözler uykudan ka- öğrenmeğe başladı. Preobrajenski adı sında görünürdü, Akşam sakin ve yu• 
pamrken yeşil kaftanlı bir kaç şey- verilen birinci bölükte trampete çal- muşaktr. Vakıa Turingen, Baden 'ffl 
tan, yabancı halleriyle, cehennemi gü- ma talimleriyJe uğraşıyordu. Vürtemberg gökleri kadar parlak "' 
rüJtüler kopararak yandaki korudan Franç Lö For, Kremlindeki vazife- haşmetli olmayan bu rua semasındl 
fırlar, ve manastır divarlarına - bum si başından ayrılamadığı için Petro yıldızlar birer birer görünürlerdi. Fa• 
-ta-ra-ra - tahtadan gülleler atar- nezdinde muayyen bir hizmet görmü- kat iŞ:te burada da yaşanır, ve doğrusıll 
dı. Papaslar, fU yarı deli, uzun boy- yor, fakat hergün atla gelip "krtaları" pek ala da yaşanabilirdi. 
lu, toz ve barut içindeki gencin biz- m gözden geçiriyor, tavsiyelerde bulu- - Yohan Mons, haydi bize Çar pet• 
zat çar olduğunu anladıkları zaman nuyordu. Golovin, onun delaleti ile, royu nasıl kabul ettiğini anlat. 
daha büyük bir korkuya yakalanırlar- topçu muallimi olarak, Fedor Zommer Mons, orada toplanmış olanlarıO 
dı. "Potiefni alayları" nda hizmet adında bir alman yüzbaşısını yanına yanına oturur, birinin çamçağındaO 
zahmetli idi; ne dur, ne otur vardı. aldı. Bu vesile ile Zommer'e general bir yudum bira alır, ve kurnazca gf1S 
Yağmurdaı sıcakta, günün her saatin- rütbesi de verildi. Topçu prikaz'ı kırparak anlatırdı: 

de çarın keyfi için haydi ileri 1 Hem on altı top verdi, ve potietnilere sahi- - Çar Petro pek müte<:essiadit• 
de nereye ve ne sebeble? Sadece na- ci mermi atmak da öğretilmeğe baş- Yemek salonumdaki muzika çalan Jıtıl" 
mualu insanları korkutmak maksa- landı. Taliın ve tedris işi son hadde tudan bahsolunduğunu i§itmi§.. JJ1' 
diyle... kadar ilerletildi: Fedor Zommer hiç kutuyu karımın babası Nürcnberİ• 

Bazan gece yarı11 herkes uyku.un- bir it görmeyip aylığını almakla ikti· den satın almıştı ... 
dan urandml»dN "Car ~· fa edecek adamJudan deiildi. Aıtıık (Sonu NI) 
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.J•···············································································\. - . Maliye Vekaleti projeyi 
·tamamlamak üzeredir 

. . . . . . HAYAT ve SIHAT 
. . . . . . . -

"'················································································'"' 

Göklerden gelen elektrik 
Teneffüs ettiğimiz havadaki elek-ı dağda o riyonlann tesiriyle, aıai•· 

triğin, b ir kere, topraktan geldiğini, da.ki 1,8 iyon yerine 5,5 İyon bulun
sonra da gene topraktan çıkarak ha- duğundan bunlar yüksek dağların 
vanın içinde kalan radiyoaktif ci- iklimine ayrıca bir hususiyet yerir
simlerden geldiğini biliyoruz. Halbu- ler ... 
ki havadaki elektriğin mikdarı ölçü- Bu reyonları anlayan alimler o 
lünce, bulunan sayı o iki kaynağın kadarla kaldıkları halde, eski astro
verebilecekleri elektrik mikdarm- loji (bizim eski ilmi nüciim) müte
dan fazla çıkar. Acaba, elektriğin hassıslannın bu zamana kalan çömez. 
bu fazlası nereden geliyor? leri, çoktanberi kapanımıı olan ağızla.-

Havadaki elektriği ölçmek için rım tekrar açarak : 
yapılan tecrübelerde madenden ve - itte, demiılerdir, eskidenberi 
içi bo§, yani hava ile dolu, bir kutu- yıldızlardan gelen kuvvet dediği
yu toprak üzerine koyarlar. Bu kutu- miz bu reyonlardır. Madem ki güne
nun içindeki havanın her santimetre ıin ötesindeki yıldızlardan gelen re
mikabında ve bir saniye müddette yonlar yer yüzüne kadar inerek in
müsbet ve menfi olmak üzere, do- sanlar üzerine geliyorlar ve teneffüs 
kuzar iyon bulunduğunu alet haber ettiğimiz havada fazla elektrik iyon
verir. Bu sayı, tabii, ortalama bir he- ları hasıl ediyorlar, bu halde onla
ıapbr. Bir yıl içeriıinde, bir gün içe- rın, analarının karmlannda bulu
risinde aıağı yukarı deği§ir. nan çocuklar üzerine tesiri de neden 

Bu elektrik iyonları ilkin, kutu- kabul edilmesin? Anasmm karnına 
nun içindeki hava ile kutunun ke- düıen çocuk hangi yıldızdan gelen 
tıarlarından gelirler. Fakat onlarm reyona tesadüf etmiıse o reyonun te
:verebildiklel'\i iyonlar, ortalama. an- airine göre büyüyecek veya yanacak 
cak dörttür. Demek ki bet tanesi faz- demektir ... 
la kalır. Yeni keıifleri eski faraziyelere 

Bunlann nereden geldiğini bul· destek yapmak ıüphesiz mübalağalı 
mak için kutunun dııarısmdaki ha- bir yanlıttır. Fakat ilmin ilerlemele
~ayı da hesaba katmak li.zımdır. 
Çünkü havanın elektriği maden ta
nımaz, Röntgen ıtıkları gibi kutu
dan içeri geçer. Şu kadar ki kutu 
içerisinde tesiri pek hafiftir. o.nd~ 
dolayı bu kaynaktan kutunun ıçen
ainde bulunan iyonlar, gene müabet 
:ve menfi olarak 0,2 ter sayılır. 

Kutu toprak üzerinde olduğu için 
topraktan gelen elektriği de §Üp~e
gjz unutmıyacağız. Fakat o da mua
bet ve menfi beherinden saniyede ve 
bir santimetre ınikabda ancak 3 iyon 
vrirler. Oç kaynağın mahsulünü top
larsak 7,2 eder. Şu halde, dokuza 
:varmak için, 1,8 iyon fazla kalır. Bu 
fazlalığın sebebini aramak pek me
raklı bir İ§ olduğunu elbette kabul 
edersiniz. 

Bunlar güneıin ıtıklarından dola
yı gelselerdi yalnız gündüz buluna
caklardı. Halbuki gece ve ıründüz 
bulunurlar. Göklerde daiılan kuy
ruklu yıldızların parçalarm~an do-

l eimeleri de kabul edılemez, 
ayı ıı " kil t ··nJırii 0 parçalar gokte on ome -
~den a~ğı inemezler. O halde.? 

Belçikalı Profesör Pikar bu ıyon
larm sebebini, yani yer yüzündeki 
havanın bir aantimetre mikabmda 
:ve bir &aniye de, hesabdan fazla ka
lan 1,8 iyonun nereden ,geldiğini an
lamak için meıhur baloniyle gök yü
zünde kilometrelerce yükseğe çık
mı§b. Prusyalı alimler gene· aynı 
maksadla göklere çıkmıtlar ve bazı
•• da inerken parelanmı,Iardı. 

rine uymak itin mimarlardan bazı
larına, bu ketif üzerine, gelen tasa
ya hak vermek lazmıdır. Çünkü yıl
dızlardan gelen o reyonlar kalın du-

varlardan, otuz metre derinliğinde 
sudan, bir metre kalınlığında kur
§UD levhadan da geçerler. O halde 
bir gün hekimler o reyonların insan
lar Üzerine iyi veya fena - yahud 
her iki türlüsü birden - tesirlerini 
anlayıp da evlerin divarlarını reyon

lan kolay geçirecek, yahud hiç ge
Çirmiyecek surette yaptırmak ister

lerse? ..• 
G.A. 

Elektrik şirketin i n iki 
delegesi Anka raya 

geliyor 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Elektrik 

şirketi idare meclisi azasından iki zat 
nafia vekaleti ile temaslarda bulunmak 
üzere bu akşam Ankaraya hareket etti. 

Halk konseri 
Cumhur başkanlığı filarmonik or

kestrası tarafından müzik öğretmen o
kul unda halk konserlerinin on altıncı
sı bugün saat 20.30 da verilecektir. Ay
nı kon11,. .. ,. .. rıu saat 15.30 da tekrarla
nacaktır. Program şudur: 

Şef: Erneet Praetoriue 
1. - Kurt Atterberg 4 üncü senfoni 

(Sinfonia piccola), İsveç halk prkıla
rı üzerine, op. 14. Con Forza - Andan
te - Scherzo - Finale, Allegro molto. 

2. - P. Tschaikovvsky: 4 üncü senfo-
ni fa minör, op. 36, • 

a) Andante aostenuto - Moderato 
con anima 

b) Andantino in modo di canzona 

c) Scharzo, Pizzicato Ostinato, Al
legro 

Aldığımız malılmata göre, Finans 
bakanlığı bazı vergi kanunlarında ya
pılacak hafifletmelere aid projelerin 
hazırlanmasına devam etmektedir. Pro 
jeler önümüzdeki günlerde Bakanlar 
heyetine verilecek ve en kısa bir za
manda Kamutaya sevkolunacaktır. 
Muhtelif vergilerde yapılacak tenzilat 
nisbetleri henüz tesbit olunmamıştır. 

Vergilerde yapılacak tenizlatı hükü
metin, 1938 finans yılı büdce i>roj~i 
varidat mucib sebebler layihasında 

gösterilmiştir. Bu izahat, hükümetin 
derpi~ ettiğı vergi hafifletmelerinin 
1938 finans yılı .büdccsi üzerinde yapa
cağı tesirleri ayn ayrı göstermektedir. 
938 finans yılı varidat büdcesinde te
mas edilen vergi tahfifleri dışında va-
ki olacak neşriyatın ihtiyatla karşılan
ması lazımdır. 

Vergi tahfiflerine de temas eden 
1938 finans yılı varidat mucib sebebler 
layihasını aynen yazıyoruz: 

Devlet geliri artıyor 
"Devlet varidatmda seneden 

seneye bir artma mevcuddur. İk
tisadi kalkınma ve vergi iılerinde 
takib olunan ıslah ve tahfif yolun
daki mesainin feyizli neticelerini 
görmekteyiz. Bu neticeler kuvvet, 
emniyet ve inıirah verecek mik
dar ve mahiyettedir. 

Yeni senenin varidatını tahmin 
ederken bir taraftan varidatta 
tesbit olunan inkiıaf payını göz ö
nünde tutmakla beraber diğer ta
raftan mümkün olduğu kadar re
alist kalmağı ve yapılması mukar
rer tahfiflerin tesirlerini ihmal et
memi§ bulunmaktayız . 

1938 senesi için tahmin olunan vari
dat umumi muvazene kanun layihası
nın ikinci maddesinde yazılı olduğu ü
zere 248.340.000 liradır. Bu mikdar 
1937 senesi muhammenatına . göre 17. 
milyon 300.000 lira fazladır. 

Bu fazlalık başlıca şu membalardan 
gelmektedir: 

Muamele vergisi: 5.000.000; gümrük 
vergisi: 3.000.000; muhtelif maddeler 
istihl!k vergisi: 2.000.000; inhisarlar 
safi hasılatı: 2.000.000; kazanç vergi
si: 1.480.000; iktısadi buhran vergisi: 
671.000; muvazene vergisi: 440.000; 
hava kuvvetlerine yardım vergisi: 
530.000 ; damga resmi: 935.000; buğda
yı koruma ver gisi: 350.000 ; emlak sa
tıı bedeli: 360.000; sair muhtelif vergi 
ve resimlerden 534.000. 

Refah seviyesi artıyor 
"1937 senesi içinde ithalata mevzu 

tediyat, genel ithalit rejimi ile yeni 
bir .aizama konulmuş olması. dolayı

siyle gümrük varidatmda husulü tabii 
bulunan bir mikdar tezayüd üzerinde 
tevakkuf edilmediği takdirde, sekiz 
aylık tahsilatın hiç bir vergi tezayüdü
ne gidilmeden gösterdiği fazlalık u
mumi refahın evelki senelere nazaran 
daha mühim bir inkişaf gösterdiği te
barüz ettirmektedir. 

daha ümidbahş bir sene olmu~ur. 1937 
senesi sekiz aylık tahsilitının son üç 
senelik hasrlatmikdarı ile mukayesesi. 
bunu açıkça göstermektedir: 

mi: 7.350.000, tapu harçları ve kaydi
yeler: 1.100.000, mahkeme harçları: 
1.630.000, pasaport, kançılarya ve -ika
met tezkeresi iharçları: 900.000, noter 

Senelik 
8 aylık tahsili-

Senesi 8 aylık tahsiJ&t tın muhamme-
12 aylık ta hsil&t muhammenat nata nisbeti ""• 

~ 

1934 129.566.680 196.773.258 184.081.000 70.38 
1935 138.619.938 207.552.252 195.013.000 71.68 
1936 160.452.344 236.560.175 213.764.000 75.41 
1937 180.196.327 

1934 senesinde yeni bazı vergiler ih
das edilmiş olmasına rağmen sekiz ay 
zarfında umumi muharrunenatın ancak 
yüzde 67 si tahsil edildiği halde, bu 
nisbet 937 senesinde yüzde 12 derece
sinde bir tezayüd ile yüzde 79 açıkmış 
bulunmaktadır. 935 senesi içinde vazi
yet hemen hemen aynıdır. Geçen sene 
tahsilat nisbetinde görülen mühim te
zayüdün bu sene biraz daha yükseldi
ği görülmektedir. 

1937 senesinin sekiz aylık tahsilat 
mikdarının, sene sonuna kadar seyrini 
muhafaza edeceğini ve sene sonunda 
bu mikdarın 250.000.000 lirayı bulaca
ğını ümid etmekteyiz. 

Neler lwfifliyecck ? 
Önümüzdeki sene başından itibaren 

meriyete geçmek üzere muhtelif ver
gilerde yapılmasını derpiş eylediğimiz 
tahfiflerin kısaca ifadesi şöyledir: 

Buhran ve muvazene vergile· 
rinde bilhassa küçük maa§lı me
murların istihkaklarından kesilen 
vergilerin tahlili iltizam olun
maktadır. Bu tahfi, i icra ederken 
re&mi ve hususi memurların istih
kaklarından kesilmekte olan ver
gilerin, hava kuvvetlerine yardım 
vergisi harif tutularak, tevhidi 
muhtelif senelerde tahakkuk etti
rilecek tahlil programının bu tev
hid edilen ınikdar üzerinden İcra
sı, tarh ve tahsil wullerinde be
satet ve kolaylık temini hususla
rına itina olunmu1tur. 

Hayvanlar vergisinde 938 senesinde 
yapılan mühim tahfife ilave olarak ö
nümüzdeki sene, at, katır ve eşekler
den alman verginin tamamen kaldırıl
ması ve koyundan alınan ver:giden on 
ve tiftik keçiden alman vergiden de 
beş kuruş daha tenzil imkanları ihzar 
edilmi~tir. 

Tibbi ve ispenciyari müstahzarlar
dan alınmakta olan istihlak ve11gisinin 
ilgası esasen mukarrerdir. 

Oyun aletlerinden alınmakta olan 
resmin, belediyelere terki cihetine gi
dilecektir. 
Yukarıki ihzarata aid kanunlar pek 

yakında yüksek meclise arzolunacak~ 
tır. 

Bu ahval ve şerait göz önünde tutul
mak suretile varidat nevHerinden her
biri için yapılan tahminlerin dayandı
ğı esaslar aşağıda arzedilmiştir: 

J' aridat tahminleri 

231.020.000 78.00 

harçları 521.000, diğer harçlar s 
106.000, hayvan sağlık zabıtası resmi: 
70.000 inhisarlar safi hasılatı: 

35.185.000, tütün ve içkilerden alına
cak müdafaa vergisi: 3.666.000, kib-
rit ve çakmak inhisarı: 1.229.000, o
yun kağıdı: 30.000, işletilen emlak 
hasılatı: 285.000, emlak ve eml§k sa
tış bedeli: 1.500.000, darbhane ve dam
ga matbaası hasılatı : 10.000, resmi 
matbaalar hasılatı: 35.000, umumi mck 
tebler hasılatı: 16.000, diğer müesse
seler hasılatı: l 00.000, Konya ovası 
sulama idaresi: 100.000, Fenerler ha
sılatı mukabilinde Denizbank'tan alı-
nan 650.000, mükerrer sigorta şirketin 
den alınan: 233.000, mukavelesi muci
bince Musul petrollarından alınan 

800.000, hazine muamelelerinden mü
tevellid varidat: 1.730.000, tayyare 
resmi: 2.600.000, askerlik mükellefi-

yeti: 1.400.000, kıymetli evrak: 200.000 
muayyen masraflar karşılığı varidat: 
170.000, eski alacaklar: 60.000, ceza -
lar: 1.640.000, İstanbul üniversitesi: 
75.000, müteferrik hasılat: 2.600.000, 

iktrsadi buhran vergisi: 13.650.000, 
muvazene vergısı: 18.000.000, hava 
kuvvetlerine !fardım vergisi : 5.400.000 

buğdayı koruma vergisi: 7.350.000. 

1938 finans yılı varidat büdcesine 
tahsisat konulmıyan fasıllar hakkın

da hükümet mucib sebebler layihası 
fasıllar kısmında şunları söylemekte
dir: 

Kahve ve gazinolarda bulunduru
lan tavla, dama, şatranç tahtalarından 
senevi üçer ve biUirdolardan beşer li
ra hesabiyle alınan resmin, senelik 

hasılatı otuz bin lirayı geçmemekte 
olup, mahiyeti itibariyle belediye re

simleri arasına konulması daha mu
vafık olacağı düşünülmüf ve 3330 nu
maralı kanunun milzakeresi sırasında 
bu cihet yüksek meclis umumi heye-

tince de tasvib edilmiş olduğundan 
bu fasla 1938 senesi için bir varidat 
konulmamıştır. 

Devlet demiryolları ve posta, tel
graf ve telefon idareleri techizat ve 
tesisatını tamamen tecdid ve ilana! 

etmiş vaziyette bulunmadığından iş
letme netayicinden hazineye hasılat 

verecek hale gelmemiştir. Bunun için 
de büdceye tahsisat konulmamıştır. 

Önümüzdeki sene içinde faaliyete 
geçecek yeni fabrikalarla üç senelik 
maden programı tatbikinden mütevel
lid faaliyetler, memleketteki iş hacmi
nin bir derece daha genişlemesine mü
him mikdarda yardım edeceğine şüphe 
yoktur. 

Hükümet bundan sonra val'idat 
nevilerinin dayandığx esasları ayrı 
ayrı izah etmektedir. Varidat tahmin
leri şöyledir: 

Umumi müesseseler ve şirketler 
hasılatı devlet hissesi, memleketimiz

de İmtiyazlı demiryolu olarak yalnız 
cenub demiryolları kaldığından bu 
fasla geçen sene olduğu gibi bu se
ne de varidat tahmin edilmemiştir. 

Vç senelik rakamların 
mukayesesi. 

Nis radyosunu 
dinlerken ... 

Zihin yorgunluğunun en tesirli ila• 
cı, tecrübemle biliyorum ki, akıam ye
meğinden sonra radyo cihazının düğ. 
melerini gelişi güzel çevirerek ruh ha
linize en uygun musikiyi bulup dinle
mektir. Hafif bir oda musikisi taze kah
ve kadar dinlendirici, bir opera parçası 
·kıyasa ne hacet! - kuvvetlendirici, 
tatlı bir sea ümid vericidir. Bazan bir 
feryad işitirsiniz; o zaman düğmeyi çe
virin: bu ya bir propaganda nutku,.ya
hud her hangi bir ajansın tebliğidir ki 
ertesi sabah gazetenizde bulacak ve i ... 
tediğiniz gibi tefsir edeceksiniz. 

Evvelki gece, güzel musiki dinlemdt 
hevesi ile radyomun düğmelerini dön
dürürken, tadına doyulmaz bir Marail
ya tivesiyle bir §eyler anlatan bir aea 
kulağıma çarptı: Hanri Tomaü'dea. 
bahsediyor, onun Konikalı genç biJ. 
kompozitör old\ığunu söyliyerek biraz 
sonra eserlerinin de dinletileceği habe
rini veriyordu. 

'Karmen müellifi Prosper Merime'yf 
okunmuş olmak Kolomba'mn çetin mi. 
zaçlı hemşerilerinden genç bir kompo
zitörü merakla dinlemek için kafi de
ğilmidir? Ben de Hanri Tomaz'yı zevk
le, takdirle, hayran olarak dinledim. 

Korsika kan davaları görülen, kıraç 
topraklı, makileri çobanlar ve haydud
Jarla dolu bir adadır. B&;ı adanın folk
loru, bu adanın deı:Wb, kırları, dağlan, 
kuştan, bu ıi<ran"" ~ayalı naaıl bir tnu.• 
siki yaratal>11ir~i ( 

tık önce Tomazi bize Kolomba ~ 
perasının üçüncü ve dördüncü ta.b
Jolarmı dinletti: Fırtmalı bir hava. 
da, ocaktaki ateı vurulmuı bir hay. 
van iztirabı ile inlerken Kolomba 
babaaınrn intikamı alınıp alınanuyaca
ğı kaygm ile hıçkırıyordu. Sonra
makiden haber geldi: lntrkam alm
mııtı. Rüzgarlar sustu, ve genç ka
dın duaya b&§ladı. 

Tomazi bize, artık dağdan dön&o 
miyecek· olan oğlunun yetimini ku
cağında uyutmağa çalı§8n bir büyük 
ana ninnisi terennüm eUİ. Genç mu
sikiıinasın Liman'ı, Orman kenarı 
ve Dağ'ı en kuvvetli fırça dar.heleri 
ile yapılmı§ birer tablo idi. 

Niı radyosunun Tomazi 
tam iki saat aürdü. 

festivali 

Türılc musikisini yaratacak genç 
musiki üstadlannıızı ve onların e
serlerini türk radyosunda böyle ta
nıyıp dinlemek sükunet bulamayan 
arzumuzdur. - N. Baydar 

iki iKi atır yaralandı 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Beyoğ

lunda İstiklal caddesindeki bir binada 
inşaatta çalışan Mustafa ve Niko is~ 
minde iki amele iskele kırılması yü
zünden yere yuvarlanmış ve ağır ya
ralanmışlardır. 

Bir falcı kadın 
mahkemeye verildi 

Bu alimlerin gök yüzüne aeyahat
ları hem onların, hem do yer yüzün
de kalını§ olanların merakını teskin 
etti. Yer yüzünden bir kilometre 
yükselince havadaki elektrik iyon
larının arttığı, 9 kilometre yÜkaek
likte, yer yüzündeki dc>kuz iyon ye
rine 85 bulunması, yer yüzünde he
u.bdan fazla kalan 1,8 iyonun da 
göklerden geldiğine ıüphe bırakma
dı. Fakat gök yüzünün neresinden? 
Şimdiki halde o kadarı bilinmez, 
yalnız bu fazla iyonların, güneıin Ö

tesindeki yıldızlardan gelen reyon
ların tesiri olduğu kabul · edilerek o 
kadarla kalınır. Bu reyonlar yüksek 
dağlarda daha kuvvetli olduğundan, 
mesela 3.500 metre yükseklikte bir 

ç) Finale, Allegro con fucco. 
Gelecek konser: 18.3.938 cuma günü 

saat 20.30 ve 19.3.938 cumartesi günü 
saat 15.30 dadır. 

İçinde bulunduğumuz 1937 senesi 
vergi tahsilatımızın gösterdiği inkişaf 
noktasından, geçmiş senelere nazaran 

Hayvanlar vergisi: 15.400.000, ka
zanç vergisi: 21.775.000, veraset ve in
tikal vergisi 450.000, madenler vergi
si: 650.000, İstihlak ve muamele ver
g.isi: 49.878.000, dalım istihlak vergi
sı: 20.946.000, muamele vergisi: 
2?.430.000, kara ve deniz avları vergi
sı: 400.000, nakliyat vergisi: 900.000, 
sefineler rüsumu: 120.000, damga res-

Halkın srhi ihtiyaçlarını tazyik et
memek üzere tıbbi ve ispençiyari 
müstahzarlardan alınmakta olan is
tihlak vergisi ilga olunacağından bu
na aid fasla da varidat tahmini ko-
nulmamıştır.,, 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Bayazıt
ta Soğanağa mahallesinde Selime a
dında bir kadın evinde fasulya açarak 
fala bakmak suçundan mahkemeye ve
rilmiştir. Dava, şahidlerin dinlenmesi 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

YEŞ i L DEFTE R 

Viv, Saseks haritasını tetkik etmek
le meşgul olduğu Cimmi'nin bürosun
dan çıkarak içeri girmişti. Elinde kah
ve rengi kağıda sarılı ve Rezayr'a gön
derilmiş bir paket vardı. 

Betti'nin elini sıktıktan sonra: 
- Ha, Cimmi, dedi, şu paketi biri 

Öğleden sonra getirmiş. Size vermeyi 
Unutmuştum. 

- Kim getirmiş? 
- Bilmiyorum. Dışarı çıkmıştım. 

Jo, getirenin genç, traşlr, iyi giyinmiş 
biri olduğunu söylüyor. 

Cimmi paketi aldı, şüpheli bir nazar· 
la tetkik etti. Paket oldukça ağırdı. 

liayslop: 
... - Belki de Karamaskenin gönderdi
&ı bir bombadır, dedi. 
. Cimmi sarardı ve çözmeye başladığı 
lpj bıraktı. 

1 
- Yok canım, şaka olsun diye söy

edim. Verin bana şunu. 
.liayslop kağıdı açtı, içinden bir de

ttlır çubuk parçası çıktı. 
- Bu dn ne demek, dedi Cirruni? 

~ernek evime gelmek için bunu vesile 
aptrJar. J o ile konuşmalıyım. 

J ~esele hakkında sorguya sekilincc 
0 lZahat verdi: 

Yazan: Margörit Ranclü 
20 =:.'l 

- Bayan dışarı çıkmıştı. Bay Hays
lop uyuyordu. Ben de cigara almak i
çin sokağa çıkmı~tım. Geri döndüğüm 
zaman delikanlı kapının önündeydi. 

Beni görünce biraz ,aşırmış gibi ol
du. 

- Anlaşılan bu kadar çabuk döne
ceğini tahmin etmemişti. Evde bir 
hasta ile hizmetçi kadından başka 
kimse kalmadığını sanıyordu. 

- O kadar da değil. Çünkü hizmet
çi kadının izin günüydü. 

- Öyle ise iş büsbütün aydınlandı. 
Peki sen ne yaptın? 

- Ona ne istediğini sordum, buı;
keti size getirdiğini söyledi. Kapıyı 
açmak üzereydim, fakat evvela herifin 
gitmesini beklemek daha iyi olacağı
nı düşündüm. Herifi tepelemekte evel 
allah kusur etmezdim ama, bir gece e
velki tabanca oyunları gözümün önü
ne gelince, ne olur ne olmaz, dedim. 
Hem lastik sopam da yanımda değil
di. 

- İyi etmişsin, Jo. 'Görüyorsun ya, 
bu paket bir oyundan başka bir şey 
değilmiş. Bu demire ne dersin? 

- Ne diyeyim, a11ah bclilarını vcr
ıin. Banı bunu caıµ ıdul_mıt biı: ta· 

vırla verdi ve uzakla§tı. Paketi baya- -:- 15 numaradan yüz bulamayınca, 
na verdim, sonra da bir daha düşünme- herıf demek 11 numaraya ba§: vurmuş. 
dim. - Her halde, sağır bir ihtiyarla çii-

- Mersi, Jo. Taliimiz varmış. Gide- li hizmetçisinin oturduğu apartıman-
bilirsin. dan geçerek 13 numaraya gene meş-

J o dışarı çıkınca, Cimmi Hayslopa hur ip merdivenle tırmanmak istiyor-
ne düşündüğünü sordu. du. 

- Her halde, burada defterden baş- - Karamaskenin bugün talii yaver 
ka daha bazı şeyler ele geçirmek isti· olmadı. 
yorlar. Cimmi yumruğunu sıkarak söylen-

- Tamam. Ben de ayni fikirdeyim. di. 
Dün akşam geri kalanları aramak için - Gelecekleri varsa görecekleri de 
kafi vakıt bulamadılar. var. (Sonra, heyecanla muhavereleri 

Viv: k"b de ta ı e n Betti'ye döndü) görüyor-
- Anladım, dedi, anahtarı buınıak sunuz ya, Betti, bizim bütün hayatımız 

istiyorlar. işte böyle geçer • 
Hayslop, kafasını tutarken: - Ne yapaacksmız? Meraktan çat-
- Bu akşam da nöbet beklemeli, de- !ayacağım. 

di. Ah, şu Fred her.gelesi de bir gelse. - Çocuğum, hemen evinizin yolunu 
Mukabeleten kafasına şu demiri güzel tutun. Viv size refakat edecektir. Çel-
bir darbe ile yerleştirmek isterdim. mers işe başlayıncaya kadar sizi emni-

Jo Plumer girdi: · yette sayamıyacağım ve emin olamı-
- Çinli aizi görmek istiyor, dedi. yacağım. · 
Esrarengiz Ah Sin içeri girdi ve an- Viv, Betti'yi evine bıraktıktan son-

lattı: ra gidip Çelmers'le mutabık kalın .. O-
- 11 numaraya bir adam geldi. E- rövuar. 

fendim B· Leyman'la görüşmek ister. Betti mütevekkil bir tavırla: 
Çok mühimmi9. Ah Sin dedi "efendi - Gene görüşürüz, dedi. 
uyur 1" adam ısrar etti, efendisi ister Onlar dışarı çıkınca Cimmi Hayslo-
görmek bizim efendi aaat beşte. Ah pa döndü: 
Sin "peki" dedi. - Nasıl, Hayalop, kendinizi daha i-

Cimmi saatine bir göz attı. Dört bu- yi his ediyor musunuz? Çünkü size iş 
çuktu. Çinlinin verdiği izahat esrar- vereceğim. 
en giz ziyaretçinin J o'ya paketi veren
den başkası olmadığını meydana çı
kardı. Ah Sin çıktıktan sonra Cimmi 
Hayslop'a döndü t 

- lıler kı!ıtııor, değil ml Uv.:w.IW.· 

Nahoş bir sürpriz 
Saat 5 de, bahsı geçen genç adam a

P!rtımanın 11 numaral.I daiı:esinin ka-

pısındaydı. Kendisine refakat eden zat, 
.kılığına bakılacak olursa her halde pat
ronu olmalıydı. Eldivenleri ve basto
niyle siti'nin ticari şirketlerinden bi
rine mensub olduğu sanılabilirdi. 

Ah Sin kapıyı açtı. 'Genç adam sor
du: 

- B. Leyman evdeler mi? Memu
rum size ziyaretimi haber vermişti. A
cele bir iş için görüşmem lazım. İşte 
kartım. 

Ah Sin, eği ldi ve ziyaretçinin geç
mesine müsaade etti. Fakat tam memur 
patronunu takib etmeye hazırlanırken 
hızla kapıyı yüzüne kapadı. 

Bu hareketin süratinden hayrete dü
şen meçhul adam, hemen kendini top
ladı: 

- Adamım burada bekleyebilir, de-
ğil mi? Dışarısı ı;ok soğuk. 

- Ben anlamaz. 
- Diyorum ki .... Şöyle .. 
Kapının kilidine doğru elini uzata

rak fikrini izaha çalışıyordu, fakat Ah 
Sin bir odanın kapısını açmıştı bile ve 
burada buruşuk yüzlü sivri sakallı bir 
adam oturuyordu. 

Ziyaretçi ısrar edemedi. Kendisini i
çeri aldıkları oda mütaleayı seven ih
tiyar bir bekarın zevkine uygun bir 
şekjlde döşenmişti. Gri renkteki dı
varlar kısmen camlı kUtüphanelerle 
örtülü idi. Bir köşedeki dolabın bir ke
lebek koleksiyonunu ihtiva ettiği ~e
rinde görillen şeylerden anlaşılıyordu. 
İki deri koltuk ve kağıdlar, kitablar, 
pipolarla kaplı bir yazı ~ı odanm 

ortasını işgal ediyordu. İhtiyar ziya
retçiye titrek bir sesle hitab etti: 

- Ayağa kalkamadığım için mazur 
görünüz. Bir iskemle alınız lütfen. 
Hangi münasebetle şerefiyab oluy~ 
rum. 

- Adım Rebörn'dür. Rebörn, Vaşing~ 
ton ve Rebörn şirketinin mümessili
yim. Nazik bir iş için geliyorum. 

- Efendim? Hızlı söyleyiniz. Kula
ğım çok ağır işitir. 

B. Rebörn, daha hızlı sesle söyledik
lerini tekrarladı. 

- Her zaman burada oturmuyordu
nuz, Sir dedi. Londrada yerle~'lleden 
önce, siz .... 

- Seyahatlerimin sizi ne münase
betle alakadar ettiğini anlayamadım. 

- Gerçi, bunlar beni alakadar et
mez. B. Leyman. Fakat nezdinizde tem
sil etiğim müşterilerimden birini 
alakadar eder. Burada, bir çinli hiz
metçi ile birlikte, oldukça garib bir ha
y at sürüyorsunuz. Nadiren dışarı çı
i<ıyorsun ı.ı z. Mektub kabul etmiyorsu
nuz. Belki dt mazinizi örten esrarlar
dan müftehiısiniz. 

- Neden bahsettiğinizi anlıyamiyo· 
rum, doğrusu. 

- Bir dakika. İzah edeceğim. Bu es
rarlı mazi ölmemiştir. Londrada bazı 
vesikalara sahib bir adam var ki, ese
fe değer bazı unutulmuş vakaları ay
duılatabileceğini iddia ediyor. 
İhtiyar itiraf etmiyordu. Gözlerini 

indirerek: 
( Sonu var l 



Marmariste süngercilik 
.,. ................................................................................................ ........_. 
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DEVLET MAKİNESiNDE ~ 
. . . . . . . - . ..................................................................................................... ,. 

Bu sene 2500 kilo 
sünger çıkanldı 

Sünger denizden 
nasıl çıkarıhr? 

Tehlike ile pençeleşen dalgıçların 

hayati 1.000 liraya sigortahd1r 
........................... 

Süng. • •tJ • Sağda, Marma· 
erın çeşı en ve riıte bir dalgıç 

ık ulı • dalmaya hazır 
ç arma uı en bir vaziyette, 

Marmaris. (Hususi) - Son sene aşağıda dalgıç • 
içinde şehrimizde süngercilik işleri 25 dakika de
inkişaf etmektedir. Eskiden kazamız-ı niz dibinde 
da mevcud olan iki sünger motörü~e kaldıktan ıon-
dört yeni motör daha ilave edilmı' ra çıkarken 
bu suretle süngercilik çalışına sahası '"""""'"'"'""""" 
genişletilmiştir. 

Merkezi İstanbulda bul\lnan ~irket, 
dalgıçların sıhhi vaziyetlerini göz 
önünde bulundurarak, dalgıçların ha
yatını 1000 liraya sigortaya koymuş
tur. Şimdilik şirkette 110 işçi çalış
maktadır. Bunlardan 65 tanesi dalgıç
tır. 

Bu çalışmalar, Marmarisin bir sün
gercilik merkezi haline gelmesini, 
sünger istihsalinin yeni bir döviz 
kaynağı olmasınr sa.ğlıyacaktır. Bu 
aene Marmaristen 2500 kilo sünger 
çıkarılmıştır. Süngerin kilosu yedi 
ile on dört lira arasında satılmakta
dır. Önümüzdeki sene yeni ınakine
Jer ve yeni tesisatla sünger istihsali
nin bir kaç misline yükseleceği umul
maktadır. Üç dört gündenbcri çalış.
nıalara başlanmıştır. 

Sünger çqiJleri 
Senelerdenberi süngercilik ifleriy-

Ne kadar memurumuz var? 
Ve bunlara her sene 
Ne kadar maaş verilir ? 

Bir mütekaid dostumuzun, Keçiörendeki bol ağaç-
lı, ~rin evindeyiz. Orta yayla.da şubat ayının ba· 

şında pek rastlanmayan bir bahar ılıklığı, bahar has
reti çeken biz iki arkadaşı bu dostun evine kadar gön
derdi. 

En çok memuru olan· 
vekô letid i r ad liye 

Bu aylar, bahçe meraklılarının kendilerini toprağa 
verme zamanlarıdır: Yeni fidanlar, yeni aşılar, çapa
lamalar, temizlemeler ve bütün diğer hazırlıklar hep 
şu sırada başlar. Bahçesinde uğraşırken bulduğumuz 
yaşlı ahbab, bize köşkünde yaptıracağı tamirleri de 

anlattı ve gülerek ilave etti : 
"- Tekaüdlük dinlenme ayları

dır derler değil mi? Ne gezer .. Kırk 
sene devlet kapısında emek verdik
ten sonra, hayatın ikinci devresi 
başladı. Kendi içinizde yaşamış o
lan, fakat bir tezahür vesilesi bula
mayan zevklerinizle baş başa kal
mak ... Mesela bendeki bahçe merakı 
gibi. 

Hayretle sorduk: 
"- Kırk sene mi, siz kırk sene 

memuriyet mi yaptınız? 
"- Evet, tam kırk sene ... Maliye 

hülefalığı, sandık eminliği, tahak
kuk memurluğu, mal müdürlüğü, 
müfettişlik, gene müfettişlik, mali 
komisyon azalıkları, defterdarlık .... 
Bu kırk senenin dörtte üçü, devam
lı bir ümidsizlik içinde geçti. O za
man biribirimize sorardık. Sonumuz 
ne olacak? Ben, kırk kuru~ gümüş 

para ile memur olmuştum. Kırk sene 
çalıştıktan sonra, ona yakın bir te
kaüdiye alacaktım. 

zaktır. Maa~ havalelerinin pek geç 
geldiği vakidir. Hıristaki efendi, bu 
memurlarımızın maaşını toptan kı
rar .... " 

Sonra, bu tefeciliği, şöylece tefsir 
etti: 

"-Ne yaparsınız efendim. .. İda
rei maslahat ... " 

O zaman ben değil, maliye nazırı 
bile bunu tabii olmayan bir şey sa
yamazdık. Hatta defterdarı, tebrik 
etmek lazımdı. Çünkü her taraf, e
ğer yüzde elliye razı olmazsanız, 
maaşınızı kırmazdı. Hakkı da yok 
değildi: Sekiz ay, maaş havalesi gel
mediği zamanları pek hatırlarım." 

'Gençlik ve olgunluk çağını geçir
miş olan tecrübeli başını, bir tarih 
dersi veriyormuş gibi, iki tarafa sal
ladı: 

"-Bugünün kıymetini bizler, siz
den daha iyi biliyoruz. Dünü bildi
ğimiz için... Ben, tekaüd olurken, 
beş bin !ıraya yakın ikramiye aldım. 
Şimdi peşin olarak üç ayda bir iki 
yüz liradan fazla para alıyorum. Şu 
gördüğünüz yuva, Cumhuriyet ka
dirşinaslığının bir abidesidir. İki 
oğlumdan biri bir elçiliğimizde ka
tib, diğeri bir vekalette memurdur. 
Devlet hizmetinin onları da benim 
gibi mesud edeceğini bilerek hayata 
gözlerimi kapayacağım." 

mız ıçın sayısının hakikatten çoli 
fazla olduğu hissini veriyor. 

Halbuki, mesela 936 kadroların& 
göre, askeri teşkilat hariç olarak, bii
tün devlet memurlarının sayısı 41590 
idi. Buna., gene aym sene içinde üo
retli kadroları yekunu olan 10746 da 
ilave edersek, devlet memurlarıma 
yekun sayısının 53 bin rakamı içinde 
olduğunu görürüz. Bu rakamın, bü
tün nüfusumuza nisbeti, 320 de birdir .. 
Her vatandaşın, senede bir defa dev• 
Jet dairesiyle işi olduğunu kabul e
dersek, hepimizin bir defa işini göreıı 
devlet memurunun, hepimizin üzerin• 
de bir iş görmüş olma hakkı var do
mektir. 

Elli üç bin memur acaba hangi 
devlet dairelerinde hizmet gör• 

mektedirler? Bir de, bunu tetkik ede• 
lim: Büyük Millet Meclisindeki ım• 
mur sayısı 110 dur. Cumhur reisliğin• 
de la, Divanı muhasebatta 298, Başve• 
kalette 34, Devlet şurasında 81, 1sta• 
tistik umum müdürlüğünde 62, Diıı 

işlerinde 480, maliye vekaletinde 6001, 
tapu ve kadastro umum müdürlüğün• 
de 1493, Gümrük ve İnhisarlar veka• 
!etinde 1849, Dahiliye vekaletinde 
4089, Matbuat umum müdürlüğünde 

1e uğraşan kaptan Mustfa Güngören-1----------- ------------------

Cumhuriyete kadar hiç bir ay, 
vaktinde maaş aldığımı hatırlamam. 
Evela peşin maaş bizim için bir ha
yal ve delilik alameti idi. Memur, 
bütün esnaf gözünde, hiç bir şeyde 
muvaffak olamadığr için devlet ka
pısına sığınan bir zavallı idi. İki ku
ruşluk bir kredi bulamazdık. Size 
daha başka ve büsbtün hayret edece
ğiniz bir şey söyliyeyim: Memle
kette tefeciliği kim kurdu, kim yap
tı, biliyor musunuz?" 

Ayrılırken, bize bir tavsiyede bu
lundu: 

6, Emniyet umum müdürlüğünde 

6073, Gümrük muhafaza umum ku· 
mandanlığında 1926, Hariciye vekal .. 
tinde 332, Sıhat ve İçtimai muavenet 
vekaletinde 1928, Adliye vekaletinde 
6323, Maarif vekaletinde 5847, Naf• 

le konuştum. Kaptan evveı.a süngerle
ri iki kısma ayırıyor. Biri Deli sün· 
ger, oöürU iyi sünger ... Deli sünger 
büyük gözlü olurmu,, tahta silmek 
için kullanılımılf. İyi sünger ince 

mesamatlr, beyaz renkli olurmuş .. 
bunlam da çeşidleri varmış ve şun

larmış: Epsatör, Melat, kaba ıünger, 

,Çumuka, Aşkalr ... 

Sünger tarlaları 
Deniz içinde süngerler adeta bir 

tarlaya ekilmiş ağaç yığınlarını andı
rır. Akdeniz, Ege denizi mıntakasında 
çok bulunur, Türkiyenin en iyi sün
gerleri Fethiye, Marmaris, Bodrum 
sahillerinde bulnur. 

Mustafa kaptan anlatıyordu: 
- Denizden çıkan siyah renkteki 

ıünger ilk defa fena kokar. Bu ko
kuyu veren içinde be.yaz südil vardır. 

Bu süd çıkarılır ticarete sevkederiz. 
Denizden çıkan süngerler ayaklar

la yıkanır. Südü çıkarılır. Deniz su

yunda 24 saat bırakılır tekrar yıka

nır ve kurutulur. Artık bu halden 
sonra sünger kullanılacağı yere göre 

ayrıca temizliğe tabi tutulur. 

Sünger ncuıl çıkanlır ? 
Süngerin denizden çıkarılması dört 

şekilde olur: 
1 - Çıplak dalgıç : Dalgıç anadan 

doğma denizin dibine 20-40 kulaç ka

dar gider aynasiyle deniz üstünden 
gördüğü süngerleri koparır. Çıkarır. 

2 - Kankava : Bu da denizin dibi
ni aletlerle tarayarak süngerleri ko· 
partır. 

3 - Fernis veya Mahanizma dedik
leri başın yalnız yüz kısmına geçiri
len maske şeklidir. Bununla da çok 
derinlere inilir. Lakin tehlikesi çok
tur. 

4 - Skafanda : Dalgıç elbisesiyle 
denizin dibine iner. Bununla dalgıç 
denizin her tarafında, suyun muayyen 

yerlerinde keskin kayalıkların üze
rindeki süngerleri alabilmesi müm
kündür. Bununla yarım saat kadar 
denizin dibinde durulabilir. 

Tehlike 
Marmaris sünger şirketinin dalgıç

ları tehlikesi az olan bu §ekli tercih 
etmiştir. Elbiseleriyle denize dalar
lar. 

Dalgıçlar çok tehlikeye maruz ka
lırlar. Bilhassa denizin dibinde öyle 
büyük balıklara rastlarız ki insan on
ları kendi üzerine gelir vaziyette gö
rünce korkar. Fakat bunlara rağmen 
denizin dibinde dakıça hücum eden
ler de olur. - Me.13Ded EzgiD 

Marmariste 
• 80 dekarlık er azı 

ağaçlandırılıyor 
Marmaris, (Hususi) - Köyceği

zin Dalam nahiyesinde bulunan (O· 

kalitos) ağaçlarından bu sene 26 kilo 
tohum toplattırılmıştır. Bu tohumlar 
Marmaris kazasının Gelibolu köyün
de 80 dekarlık sulak bir araziye eki
lecektir. Bu arazi hazırlanmış, etrafı 
tel örgülerle çevrilmiştir. Okalitosla
rın ekilme işine başlanmıştır. 

Burada yetişecek fidanların dokuz 
ay sonra üç metre boyda olacağı söy
lenmektedir. Bu fidanlar Muğla vila
yetinin bütün kazalarına dikilecektir. 
Bu suretle ağaçlar az zaman için
de düz ve büyük gövde gösterdiğin
den kerestesinden istifade edilecek -
tir. 
Bataklık arazide iyi yetişeceğinden 

suların azalmasını bataklığın kurutul

masını da temin edecektir. 

Bataklık yerlerde görülen sivrisi
nekler bu ağaçların kokularınx sevme
diklerinden bu muzır hayvanlardan 
da ora arazisi bu sayede kurtulmuş 
olacaktır. 

İzmirde 

Kültü rparkta suni göl 
yapıl.yor 

İzmir, (Hususi) - Kültürpark ve 

fuarın planları bastırxlmış olarak şeh
rimiz belediye reisliğine gelmiştir. 

Kültürparkta 10.000 metre murabbalık 

bir saha üzerinde vücuda getirilecek o
lan suni gölün hazırlığı devam etmek

tedir. Suni gölde adacıklar ve bir de 

y.ırımada bulunacak, bir yerinden de 
köprü geçecektir. Suni gölde küçiik 

motörlerle eğlenceler tertib edilecek
tir. Bu seneki fuara İngiltere, Sovyet 
Rusya ve Yunanistanın iştirak edecek
leri kati surette anlaşılmıştır. Diğer 

bazı hükümetler de fuar ve paviyonlar 

hakkında muhabere halindedirler. 

Erzunımda ~tad 

Erzurum, (Hususi) - Şehrimizde 

kapalı bir stadyom yapılıncaya kadar 

gü:z .. bir futbol sahası yapılması ka
rar\ •?ıtıJftır. 

Kar1sını öldüren adam 
18 yıl yatacak 

Erzurum, (Hususi) - İki buçuk 
yıl evvel çalışıp kendisine para getir
mediği için karısını öldüren Osmanın 
muhakemesi bitmiştir. Osman 18 sene 
hapse mahkum olmuştur. 

BalıkeF.irde maç 

Balıkesir (Hususi - İdman gücü i
le İdman yurdu arasındaki maç çok 
heyecanlı oldu ve 2-3 yurdun galibiye
tiyle ~eticelendi. 

Yüzüne baktık. 
··- Devlet, dedi ... Hiç unutmam. 

Meşrutiyetin ilk senesi idi. Bugün 
bizde olmayan bir vilyetc, maliye 
müfettişi olarak gitmiştim. Bana, 
bütün memurları tanıttılar. Akşam 
- o zamanlar adet olduğu için -
bir yere ziyafete gittik. Defterdar 
bana davet sahibini tanıttı: 
"- Hıristaki efendi.. Sarrafımız .. " 
Ben, yüzüne bakınca biraz izahat 

verdi: 
"- MalUmualiniz vilayetimizin 

varidatı azdır ve Derseadete çok u-

r-:--" """""""'""" ... "."'"."" "'"" "" ":" ... """"""'" """""" ., 
i YURDDAN RESiMLER 

Kayseri' de Selçuk türk lerinden kalma bir eaer. 

''- Devlet memurlarının maaşla
rını, hayat seviyeleri, yaşayıŞ:larını 
bir tetkik ediniz. Bilhassa eskilerle 
lıuyiaalarnaya unuuna.y ... -.SU.e o --

man, hayatın bugünkünden on defa 
daha ucuz olduğunu söyleyenler o
lursa hiç itiraz etmeyiniz. Bu hesa
ba göre o zaman 40 kuruş alan kati
bin, bugün 400 kuruş alması lazım 

değil mi? Fakat bugün asgari devlet 
maa7ı, 4000 kuruştur." 

Rakamlar, devlet memurlıtrı ma
aşlarının, seneler geçtikçe ge

rek mikdar, gerek hacim itibariyl.e 
yükseldiğini gösteriyorlar. Şu mı
sallere bakınız: 929 senesi devlet 
memurları kadrosunda birinci dere
cede maaş alanların sayısı 21 di. 936 
kadrosunda bu sayı, 27 ye yüksel
miştir. 500 liraya tekabül eden 2 in
ciderece 929 da 40 iken, 936 da 47; 
400 liraya tekabül eden 3 üncü dere
ce 929 da 97 iken 936 da 149 olmuş
tur. 200 - 300 lira arasında olan ma
aşlar da artış nisbeti daha fazladır. 
Mesela, baremin dördüncü derecesi, 
929 kadrosunda 98 iken, 936 kadro
sunda 260 şı; baremin beşinci dere
cesi 103 iken 399 zu, altıncı derece 
175 iken 648 zi bulmuştur. 

Buna mukabil, 40-60 lirasında o
lan maaş alanlar azalmaktadır: Me
sela 1929 kadrosunda baremin 18 in
ci derecesinde maaş alanların sayısı 
4079 iken, 936 da 1435 e düşmüştiır. 
17 inci derecede maaş alanlar 1929 
da 7004 iken, 1936 da 2854 e inmiştir. 
Bu misaller, devlet memurlarımızın 
refah seviyesinin daimi bir inkişaf 
ve yükselme halinde olduğunu gos
teren rakamlardır· 

BaHehirden nahiyelere varıncaya 
kadar, memleketin dört köşesinde 
halk hizmetlerini ve devlet mevzu
atını gerçekleştirmek vazifesini ü
zerine alan memurlarımızın sayıla
rını hiç düşündünüz mü? Biz Anka
raya, memur şehridir, der dururuz. 
Fakat Ankarada ne kadar memur ol
duğunu ve bunun şehir nüfusuna 
nisbetini yaparsak, bulacağımız ra
kam, belki kanaatimizi kuvvetlendi
recektir. Bize, memur sayısının ol
duğundan fazla göründüğü kanaati 
ni veren sebebler daha başkadır: 
memur, iç pazarın en esaslı müşteri
sidir. Senede, muayyen mevsimler
de ve hemen hemen mahsul zaman
larına rastlayan günlerde pazarda 

görülen köylüye mukabil, o, her va
kit, ve bilhassa ay başlarında bulun
duğu yerin pazarlarının baş müşteri
sidir. Memur, maaŞ:ının, eğer tasarruf 
yapabiliyorsa, cüzi bir mikdarı hariç, 
geri kolan bütününü ev kirası, yiye-

cek, içecek, giyecek, eğlenecek pa
rası olarak elden ele veren bir para 
devircisidir. Onun bu hususiyeti, 
kaıdiaiyle her yerde Jwıı~tıb-

.,..ı.Aıe~ın.ı.- 1c.20s, ~u o vc:ıı.1"'~: .. J. 

479, Ziraat vekaletinde 2561, İskan u· 
mum müdürlüğünde 84, Meteoroloji 
umum müdürlüğünde 310, memıar 

vardır. Bareme dahil bütün bu 
memurların sayısı, 41590 ı buluyor. 

Bir de, aynı senede. yekunu 107415 
yı bulan ücretli kadroların dairelere 
göre bölünüşüne bakınız: Büyük 
Millet Meclisi 247, Cumhur reisliği 
5, Divanı muhasebat 45, Başvekalet 
25, Devlet ~l'lıa•• 13, Lıtatistfk umunı 
müdürlüğü 27, Din işleri reisliği 79, 
Maliye vekaleti 1771, Tapu ve ka· 
dastro umum müdürlüğü 269, Güm
rük ve inhisarlar vekaleti 476, Dahi• 
liye vekaleti 1564, Emniyet işlerl 
umum müdürlüğü 267, Hariciye ve• 
kileti 70, Sihat ve içtimai muavenet 
vekaleti 694, Adliye vekaleti 2646, 
Maarif vekaleti 1202, Nafıa vekile• 
ti 372, Ziraat vekaleti 684, İktısacl 
vekaleti 354. Yekun 10.746 ... 

Bu rakamlara göre kadrosunda eıı 
çok ücretii memur olan vekalet, ad. 
liye vekaletidir. Adliyeden sonra 
Dahiliye vekaletleri gelmektedir. 
Bareme dahil devlet memurlarına 
gelince: en çok memuru olan veka
let, gene adliye vekaletidir. İkinci 0o 

larak emniyet işleri umum müdür
lüğü, üçüncü olarak Maliye vekal~ 
ti, dördüncü olarak Dahiliye veka
leti gelmektedir. 

1936 mali senesi kadrolarına 

göre, askeri teşkilat hariç o
laı d'·· bareme dahil memurlarımıza 
veril,en maaşın senelik tutarı 37 mil• 
yon 830.556 liradır. Bu paranın da
irelere taksim şekline göre, en yük• 
sek mikdar, 5847 memuru olan Kül• 
tür bakanlığına isabet etmektedir. 
Kültür bakanlığının senelik maat 
tutarı, yalnız barem derecelerine da· 
hil memurlar faslında 6.456.252 H· 
radır. İkinci olarak 5.974.392 lira ile 
Adliye vekaleti, üçüncü olarak 1 
milyon 262.768 lira ile Maliye veka· 
Jeti gelmektedir. Dördüncü 4.019.656 
lira ile emniyet umum müdürlüğü• 
dür. 

Hükümet, memurlarımız için bir
~ok yeni tedbirler almak üzeredir. 
Yeni memurlar kanunu ile, ihtısasa. 
yüksek tahsil ve şahsi mesaiye, daha 
geniş istikbal ufukları açılacaktır. 
İnşa ve kuruluş halinde bir memle
kette devlet memurunun vazifesi, 
çok geniş ve mukaddestir. Yeni biZ 
hayat nizamı tesis eden rejim, bü
tün büyük eserlerini, çalışkan ve 
yurdsever memurlarının ellerinde 
gerçekleştirmiştir. Onları, bugünkl 
ileıi hayat şartlarını haiz ve metoucl 
görmek, bir cumhuriyet eseri 
larak, tilrk milletini aevindir~oı. 
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Holivuda giden güzellik 
kraliçelerinin akibeti 

Yıldız olmalı için gelmiı aç bin kraliçe 
burada manikür/ak veya çamaıırcılılıla 

· hayahnı kazanmaktadır 

Pari-Suarda Pol Bringiye yazıyor 

Bu rıhtımda ilk önce göze çarpan 
yalnız genç kızlardır. Her renkten, 
her biçimde elbiseler görülür. Fakat, 
kılıkları mütevazi veya lüks olsun, 
milyoner kızı veya i§çi kızı olsunlar, 
hepsinde Amerika kızlarının üç müş· 
terek ciheti farkedilir.: Açık başların
da enseye ve hatta omuzlara kadar i
nen saçlar, parlak dişlerin üzerine kı
zıl çizgilerle muntazam tel'CSsüm eden 
mağrur, açık ve hayırhah tebessüm, ve 
ipek çoraplar içinde seri halinde mü
kemmel bacaklar. 

film çıkarır, her sene üç tatil ayını 
Çinde geçirir. Franaaya biç dönmemi§
tir, Fakat her akşam pipo8unu içerken 
eski vatanını tahayyül eder ve Napol
yonun el yazılarını koleksiyon yap
mak için bi rsürü para aarfeder. 

- Sizi öğle yemeğine Vandom'a gö
türeceğim. Öğle yemekleri burada, ak
ıam yemeğini de Trakadero'da yemek 
en muvafakıdır. Sebebini ıonra öğre

nirsiniz. Holivudda bir manastırdan 
daha ııkı kaideler hüküm sürer. Tabii 
bugün pazar olduğu için lokantada 
kimse yoktur. Betondan ve penbe ki
reçten bir salon olan Vandom'un her 
maaasında telefon vardır. Voestiyerci 
kız Karol Lombard'dan daha sarışın, 
Loretta Yung'dan daha güzel, Garbo-' 
dan daha vakurdur. Şapkamı kendisine 
verir ve şeffaf elinden bir numara a
lırken utancımdan kızardım. 

Vagonun basamağında Marle'l gö
rününce hepsi, kovana koşan arılar gi
bi, üzerine atılıyorlar. İki üç tanesi el
lerindeki buketleri zorla kollarına sı
kı§tırıyorlar. Bir çokları fotografları
nı, kağıd parçalarını, imzalatmak iste
dikleri karnelerini ellerinde sallıyor

lar. Hepsi birden gülüyor, söylüyor, 
ve haykırıyorlar. 

Marlen onların arasına iniyor, par
maklariyle birinin yanağını okşıyor, 

Gülümsiyerek bayılma taklidi yapıyor 
ve müsaade rica ediyor. Bu hususta 
tecrübelidir. Çünkü senelerdenberi 
her yıldızın dönüşünde tekrarlanan bu 
meraaimin bütün teferruatı tesbit e
dilmi§tir. Genç hayranlar çekilince, 
ikinci hücum dalgası, omuz omuza, 
fotograflarla nişan alarak ilerler. Mar
len gülümser. 

- Lütfen, MisDitrih, profilinizi çe
virir misiniz, bir saniye çiçekleri şöy
le tutar mısınız? Tenk yu 1 

- Ne olur, Mis Ditrih vagona çıkıp, 
iniıinizi tekrarlarmısınız? Çiçekleri 
bir saniye için zenciye veriniz. Bir a
yağınız basamakta bir ayağınız havada 
Holivudu selamlıyorsunuz. Ha töyle. 
Lütfen bir kere daah. Tenk yu 1 

Tren ıefi ll&bınulanıyor. Daima bu 
böyledir. Ne saman trende bir yıldız 
bulunH. bir çeyrek geç kalmak Adet
tir. Şikayet etmeye de im.kin yoktur. 
Çünkü bunun böyle olmasını herkes 
hoş görür. Bir yıldızın binmesi, hat 
için, tur.izm için, ticaret için bir rek
lam telakki edilir,. 

Nihayet fotografçılar Madeni ve tre 
ni rahat bırakıyorlar. Paramunt mü
meuillerinin tirketleri namına yıl
duı aelimlamalarına ııra gelmittir. 
Gazeteciler zahmet edip gelmemişler
dir. Çünkü az aonra, bu gelişi bütün te
ferruatiylc, bütün rıesimleriyle anla
tan mufaual bir yazımın kendilerine 
ıönderileceğinden emindirler. 

Artık Marlen, resmi merasimin aona 
ermesini demindenbcri sabırsızlıkla 
bcldiyen tahıi doetlariyle kucaklap
bilir ve bunlar kendiaini beyaz siyah 
boyalı uzun bir otomobile doğru götü-
rüyorlar. . 

Pitkin bir zenci, bütün bu meraaım
lerden sahada arta kalan kırıntıları top 
lamakla mc11uldür : Kiğıd parçaları, 
dütürülmÜf bir eldiven teki, buruşmuş 
gazeteler, çiğnenmiı çiçekler. 

Gün pazar ve vakit sabahın dokuzu
dur. Halivud cuma alı:pmından pazar
tct1i sabahına kadar tamamiyle boşalır. 
Ben bombot bir ıehre giriyorum: Kı
ım Dovil gibi, Pompei gibi. Mavi çi
mentodan, beyaz çimentodan, penbe 
çimentoda caddeler akıyorlar, çap
razlqıyorlar, etrafları palmiyeler, por 
takat ağaçları, alçak kötkler veya yük
aek binalarla çevrili göller, deltalar 
Yiicuda getiriyorlar. 

Hertey yepyeni. Sanki tehir yeni 
bitmi' ve açılıJ merasimine hazırlan
maktadır. İlk karıılaşmada, sinema 
ıehrini istenilen ıekilde canlandıracak 
olan bir suni dekor gibi görmek fırsa
tını buluyorum. Seyrüsefer işaretleri, 
hiç bir memurun yardımı olmadan, 
kendi kendine oyuncaklarmış gibi ya
nıyor, sönüyorlar. 

Ah, diyorum, kötklerin birinden bir 
adam çıksa. Ve o çıkıyor: ayaklarında 
tahta sandallar, sırtında gömlek var. 
Pi~unu içerek gazetesini okuyor, 
Her halde B. Ruzvcltin politikası üze
rinde düıünmektedir. Bu, Kaliforan
}'anın iyi kalbli, orta amerilı:ahaıdu. O
tomobil geçerken batını kaldırıyor, ve 
onu tanıyorum: Kari Kopcr. 

Salon bom bo§tu. Püsbütün değil, 
harükulade güzel bir kız uzun boylu, 
bir delikanlı ile oturuyordu. 

Genç kız pek memnun görünüyor
du, fakat erkeğin canı sıkıhyora ben
ziyordu. Bizi görünce Floreye bir göz 
iıareti yaptı. Gidip masalarına otur
duk. Bu adam reklam ve neıriyat şefi 
idi. Bize arkadaıını takdim etmek is
tedi, fakat ismini unutmuıtu. Genç 
kız, hafifçe kalkarak kendisini bizzat 
takdim etti : 

- Angelina Lcbster. 
Holivuda daha evelıi gün gelmiştir. 

Tekzaa'ın Denver tchrinde bir güzel
lik müaabakasını kazanmış. Bu müsa
bakanın büyük mükafatı Holivudda 
bir mukavele imif. 

Genç kız nihayet cennete girmiı gi
bi mesut. Orada vazifeten bulunan rek 
lam tefi ise, somurtkan bir tavurla 
kutletini yiyor. Florey dinler gibi ya: 
parak dütilnüyor. Genç kızın hayalden 
büyümüt gözlerle, heyecanlı sesiyle 
anlattığı macerayı benden başka dinli
yen yok : 

- Ben asıl Denverli değilim, yakın 
bir köydenim. lntibab edildilim za
man köyde herkes bayram yaptı. Doğ
duğum yere teref vermiıtim. Hemen 
biri köyün adını değİJtirmeyi ve An
gelina vil koymayı teklif etti. Fakat 
belediye meclisi bir müddet daha bek
lemek doğru olacağına karar verdi. 
Daha evel mukavelemi onlara göster
meliymiıim. 

Beni buraya kadar merasimle ge
tirdiler. Denverden, hususi surette ki
ralanan, boyan!llı, v~ çiçeklerle süsle
nen bir otokarla geldik. Köyümden 
on beı kiti bu fırsattan istifade ede
rek Kaliforonyayı ziyarete geldiler. 
Hatta poliı müdürümüz ve bütün yol 
boyunca mızıka çalan ihtiyar maran
gozumuz da bunların arasındaydı. 
Meıhur ve zengin olduğum zaman kö
yümde yeni bir mckteb yaptıracağım. 
Çünkü mektebimiz eski ve kirlidir. 

Bu heyecan reklam ıefinin hiç ho
şuna gitmemiı olmalı ki, önündeki ta
bakları iterek yemek parasını ödedi 
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ve gitmenin umanı olduuğunu söyle
di. 

On1&1' gittikten sonra Floreyle ko
ca salonda yalnız kaldık. 

- Sempolik bir sahne d-edim. Belki
de bu kız Cin Harlov'un yerini tuta
caktır. Aynı cazibe, aynı canlılık. 

Florey : 
- Saçmalamayın, diyor. Zavallı 

küçük. İki ay ıonra bir otomatik bar
da kendisine bir aandüviç ikramın e
dersek bize minnettar olacaktır. 

- Ya güzellik müaabakası, mukave
le ..• 

- Her sene Amerikada en az dört 
yüz güzellik müsabakası tertib edilir. 
Yani vasati her gün bir tane. Bir müd
dettir bu müsabakaların hemen hep
sinde birinci mükafat Holivudda mu
kaveledir. Bu mukavele, genç kızın 

bir ay müddetle haftada altı yüz dolar 
ücretle angaje edileceğini ve seyahat 
masraflarının ödeneceğini söyler. Bu, 
ona rol vermek üzere bir tecrübe ya
pılmak içindir. Hepsi bundan ibaret. 
Halbuki bu rolü hiç bir zaman elde e
demiyecektir. Anlıyormusunuz ? 

Yani, anlıyacağın, dört haftalık üc
ret ve diğer masraflar üç bin dolarlık 
bir yekuna baliğ olur. Her güzellik 
müsabakasının organizasyon komitesi 
Holivudun bir sinema kumpanyasiyle 
anlaşır ve ona peşinen üç bin doları ö
der. 

- Peki komitenin bu işte kazancı 
nedir ? 

- Birinci mükafat olarak Holivud
da mukavele vadedilmesi eşsiz bir rek
lamdır, Bu sayede müracaatlar pek faz 
la olur. Müsabakaya girme ücreti, yer
li tüccarların teberrüleri bütün mas
rafları kapar. 

- Peki sinema şirketinin kazancı 
nedir~ 

- Müsabaka yerinde kendine biraz 
reklam yaptırmak. Bir ay tamamlanın
ca zavallı kızın itine nihayet verilir ve 
bu, onun için büyük bir inkisar olur. 

- Dönüş seyahatini kendisine ö
derler mi? 

- Mukavelede böyle bir şart yok
tur. Esasen gelenler.in hiç biri dönme-k 
istemez. Hiç biri, bu kadar parlak bir 
hamleden sonra, tekrar köyüne dönüp 
önlüğünü bağlamaya razı olamaz. Gi
derken mazisini kendi eliyle mahvet
miıtir. 

- Peki bunlar ne olurlar ? 
- Bazıları bir müddet figüranlık 

eckrler. En akıllıları geçinmekte müt
külat çekmezler: Sigara satarlar, pal

tonuzu çıkarır, man.ikürlilk ederler. 

En zayıfları ve iradesizleri de fena 
mevkilere düşerler. Holivudda bu kız
lardan üç bin tane vardır. 

- Peki ama içlerinden hiç biri mi 
ite yaramaz 

- Yok, iki üç tanesi filmlerde ol
dukça iyi roller alrrlar. Uç bin üzuin
clen ilci üç ki!i. Fakat bu nisbet bile di
ğerlerini ümide düşürmeye kifidiı'. 

Bir güezllik kıraliçeliği, Holivudda 

en aşağı mertebedir. Bir çamaıır~ı kız 
bulamazaınız ki bilmem nerenin mMıi 
olmasın. Görüyorsunuz ya 1 

Bir mahkOm affedildi · 
Esrar satmak yüzünden bir sene ha· 

pise ve 200 lira da para cezasına mah
kum edilen Hanife adındaki kadın ha· 
pislik müddetini doldurmuf, fakat pa
rayı veremediğinden bu ceza da hapse 
tahvil edilmitti. Fakat kadının hasta
lığı affını icab ettirecek derecede ol· 
duğundan Bakanlar heyeti affına ka
rar vermittir. 

Bu.z 
üstünde 
dokuz ay Sovyet ·mleri 

Papanin ve arkadaşlar1nın şimal 
kutbundaki heyecanh maceraları 

Sovyet heyetinin nası 1 çal ıştıOını, 
ve nasıl kurtarlldıOını gösteren bir 

nası 1 ycışpdıOınr 
foto- röportaj: 

21Mayıs1937 tarihinde dört kahraman Sovyet ilimi (Soldan sağa) Papanin, Krenkel, Fedorov ve Kirkov N. 170 
tayyaresi tarafından fimal kutbune bırakıldılar. 

Kutbun şiddetli soğuklarına mukavemet için, ilimlere 
her türlü elbise, yiyecek ve diğer malz~meden bıaşka, 
Jceçeden çizmeler de verilmişti. Alimler, ilk günden 

itibaren çalışmağa koyuldular. 

Kendilerine refakat etmekte olan Profesör Şmid 
es;ı.<;en kutublere yaptığı tetkiklerle tanınmış bir alim
dir. Ki!jillerle bir kaç gün beraber yaşadıktan, yiyip 

içtikten sonra Sovyetler Birliğine döndü. 

... Ve nihayet, Moskovadaki Kültür Parkında yukarıda gördüg~ünüz gibi bir eşı" 1 k ı le d ı 
Ç d 1 d · · . yapı an amp arını ur u at. 

a ır arın a kendılerının orada yaşamaları için lüzumlu bütün eşyalar, yiyecek içecekten başka, fenni tetlciklete 
yarryacak bütün aletler vardı. 

Alimler, bir taraftan ilmi tetkikler yaparken, öte 
taraftan da ev işlerini görüyorlardı. 

Krenlcel, radyo vasıtasiyle istasyonda dış alemle 
muvasalayı temin edi. ·oni u. 

' 

F~kat Sovyet Hükümeti derhal yardım tedbirleri almakta geçikmedi. Tay
mır, Murman, MurmaMt:ı ve Yermak vapurları hemen klıifleri kurtarmak 
Uzere Kutba gönderildi. Bunların üze rlerinde bulundukları buz parçası, 
Groenland açıklarına kadar sürüklen miıti. BlJtBn dUnyayı merakta bırakan 
heyecanlı anlardan sonra nihayet Taymir ve Murman buz kıranları kahraman 

Yazın yaklaşması alimler için yeni 
tehlikeler doğurmağa başladı. Üzerin
de bulundukları bankiz akıntıya kapı
larak sürükleniyor, aynr zamanda sr
cak akıntıların tesiriyle çatlayıp dağ• 
lıyordu. Alimler bu yüzden kampları-

ilimleri kurtardılar. nı nakil mecburiyct::ıde !:;:ld•'ar. 

Rober Florey beni dirseğimden tu
tarak geniJ adımlarla pcıinden sürük
liyor. Boyu bir doksondır, Gri fanila, 
bir pantalonu, ıarı damalı bir caketi, 
<in tarafı kalkık bir f&pkaaı vardır. O, 
llolivudu en iyi tanıyan fransızdır. 
!lir çeyrek asır önce buraya gelmiştir. 
lık zamanlar bütün sinema gönüllüle
ri gibi çahşmııtır. Yani sabahleyin ak
törlük, öğleden sonra operatörlük, ak
tarn laborartuarda developman iıçiıi, 
cece .enaryocu ve her zaman makiniıt
tl Bugün Paramuntun en sağlam sah
ae ruilerindendir. Doku ayda on 

Kutubta ilimleri ziyarete acaib mabUlklar da geliyordu. Bunlardan 
bir tuui, '1imleria Iİl»IU makineler ini hrı,ıuılc:'d: Wu UIJIMlilili iMd 

&idl•iftll. 

Çadırlar ve radyo istasyoau sökü/dil. FelUJi ilftl« n 
eualu vapurlara yerlepirildi. Kifillerdea bir mmı 
,..,,.,, .. dJln mm. Jlıuıwı bulvwm ,. .. ,,,,. 

.•• Ye Şirıov. kendini hayretle dinliyen arl;.:·'"~Trma 
bu akıllara hayret veren maceranın hikiyesini tatlı 
tatlı ulatnha, iki ı•mi de ana yurdun kıyı/ırıaa 

tlolru 7ollaadılu 
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Başvekil B. Cel61 Bayarla 
bir görüşme 

Avustu ryada plebisit 
için mücadele başladı 

Şotan istifasıntn 
sebeblerini anlat.yor 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
ti ve iki defa da Ekonomi V.ekili ol
JI\!.lştur. Hemen hiç Uıtiyarlamamı' 
olan yüz:U, ayni sakin enerjiyi, 
belki biraz daha fazla olgunluk ve o
torite ile, eakiıi gibi muhafaza etmek
tedir. 

İşte yeniden, Reisicumhur Ata
türk'ün yakın bir dostunun, bir ilk 
gün i§ arkadaşının, soracağım sualle
re en sals.hlyetle cevablar verebilecek 
adamın, kar§ısında bulunuyorum. 

Kemali:min ekonomik 
doktrini 

İlk olarak, zihnimi en ziyade kur
cahyan ıu ıuali sordum: 

- Kemalizmin ekonomik doktri
nini bana anlatır mısınız? 

Tllrkiye'de vekarı ve soğukkanlı
lığı bir darbunesel te§kil eden ve is
mi muvaffakıyetin bir müteradifi te
lakki olunan adam, sualime tereddüd
süz cevab verdi: 

- Kemalizmin ekonomik doktri -
nini, Cumhuriyet Halk Partisinin 
pıcoıramında tarif cdilmlf olarak bu
lacaksınız. Kemalist rejim, şahsi mül
kiyet ve şahst çalışma prensiplerine 
hürmet esasına dayanmakla beraber, 
§&hıt menfaatin milli menfaate tekad
dilm etmesine müsamaha etmez. "Fer
di ben'' ile "sosyal ben" in karşılaş
tığı her ihtilafta, Türkiyede, her za
man, ''101yal ben,, gatib gelir. Biz, 
her 9eyden evvel reaEstiz: Bizi, na
zariyelerden ve akidelerden ziyade 
realiteler ve ba9anlar alakadar eder. 

Liderimiz, Reisicumhur Atatürk, 
bu prensibi parlamentonun açılış cel
seıinde söylediği son nutkunda bir 
kere daha sağlamışlardır. Liderin bu 
s8zlerini, size, harfi harfine tekrar 
etmekten daha iyi bir cevab veremem: 
.,Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten 
'değil, doğrudan doğruya hayattan al
mı§ bulunuyoruz. Bizim yolumuzu 
çizen; içinde yaşadığımız yurd, bağ

rından çıktığımız türk milleti ve bir 
de milletler tarihinin bin bir facia ve 
ıstırab kaydeden yapraklarından çı· 

kardığımız neticelerdir.,, 
Celil Bayar sözlerine §Öyle devam 

etmiftir: 
- Memlelietin endUstrileştirilme -

•i itine de gene bu pratik dü§ünceler 
sevkiyle ba9ladık ve devam ediyo
ruz. Biz bu meselenin mevcudiyeti
mizle, istiklilimizle aıkı bir surette 
alakadar olduğu fikrindeyiz. Ekono
mik bakımdan kendi kendimize kifa
yet edeceğimizi iddia etmiyoruz. Ken
di kendimizi bof lafla oyaralamak e
melinde değiliz; "otar§it,, değiliz. 
Fakat, ekonomik bakımdan istihsal 
veya imali lazım her şeyi yapınağa 
azmetmiş bulunuyoruz; zira türk 
müstahsil, kendi istihsalinin kıymeti 
fazlalaşması sayesinde, memleketin 
dahili hayati ihtiyaçlarını kar§ılaya • 
bilecek kabiliyettedir. 

Batveklleti resmen deruhde etti
ğim zaman, parlamento huzurunda, 
realize edeceğimiz ikinci beş senelik 
plinın umumi hatlarını da çizdim. 

Gene bu münasebetle madencilik 
plinımızr da anlattım. Bu planın şim
diden ilerlemif olan tatbikatı netice
leri, Türkiyenin ekonomik inkişafın
da, bize en mUhim tediye vasıtaların
dan birini temin edeceğini gösteri
yor ve gittikçe de daha fazla göstere
cektir. Fakat bu görüşmenin hedefi, 
size poltikamızı övmek değildir. Şim
diden elde edilmiş neticelerin biza
tihi kafi derecede beliğ olduğunu 
zannediyorum ve istikbaldeki netice
lerin de bunlardan daha az beliğ ol
mıyacağına emin bulunuyorum. Israr
la tebarllz ettirmek istiyeceğim nokta, 
faaliyetimizin muharriki olan zihni
yetin, doktrinimizin, sadece realist 
bir dUfUnceden baıka bir şey olmadı
ğıdır. 

Bir devletin ekonomi makinesini, 
huıuıt teıebbüsU kırmıyacak şekilde 
işletmek llzımdır. 

Yapıcı ve yaratıcı olan Türk devle
ti, yapanlara yardım etmekte ve takdi
re llyık ferdi mesaiyi tanzim ve yolu
na ıokmakta ve mahreç bulmaktadır. 
Şiddetle murakabe edilen ve gayele
rinden biri dairelerinden bazılarını 
pratik uzviyetler haline getirmek o
lan ve masraflarını çoğaltması mem
nu bulunan umumi bir idare sayesin
de varidat menbalarını kıymetlendir
meye veya servetleri yaratmağa muk
tedir gelir kaynaklarını meydana çıka
rıyoruz. 

Bu prensibi tatbik mevkiine koya
rak, yalnız raporlar yazmağa alışmış 

bazı memurları, QU raporları bizzat tat
bik etmeğıc de mecbur ettik. 

Otarıinin hatalarından da bir çok 
defa intizamsızlık ve iırafın mütera
difi olan ekonomik liberalizmin ifratı
na dilpnemeksizin kendimizi aakınma
ğa çalışıyoruz. 

Politik pl4nda da, dahilde nizam ve 
vekar ve hariçte it birliği ve taahhild
lere hürmet üzerine müesses demokra
tik bir görüş esaslarını tarsine gayret 
ediyoruz." 

Emniyet meıeleıi 
İkinci ıual olarak, Başveki' e emni-

yet meselesi hakkındaki düşüncelerini 
sordum. Çok kisa cevab verdi ve dedi 
ki: 

- Bizim için emniyet, evvela ken
di kendimizin kuvvetine, sonra itti
faklarınuza dayanır. Jeografik vaziye
timiz, Avrupada ve yakın prkta mües
sir bir rol oynamamıza müsaiddir. Öy
le bir rol ki, her tUrlU yabancı ideolo
j ik ilhamlardan azade bir halde, bu ide
olojilerin hiç birine kartı da cephe al
mak istememekte ve yalnız sulhiin hiz
metinde bulunmayı arzu eylemekte· 
dir." 

Fon Papen tekrar Ylyanaya döndO 
( Ba~ı 1. inci sayfada) 

söylediği nutkunda hazine vaziyetinin 
biç de işaa edilmek istendiği gibi kor
kunç olmadığını kaydetmekle başla

Balkan Antantı Konseyi 
Başvekil, Balkan Antantı konseyi

nin son toplantısı neticeleri hakkında 
da bir kaç kelime lütfetmesine dair o
lan sualime §U cevabı vermittir: 

- Konsey, Balkan Antantına esas 
teşkil den fikir ve menfaat birliğini 
bir kere daha teyid eylemiştir. Balkan 
Antantı, bu toplantıdan da, herzaman
kinden daha sağlam ve realist politika
sında devama azmetmi§ bir halde ola
rak çıkmaktadır." 

l' abancı sermayeye kar§ı 
~ürk politikası 

Çeyrek saat geçmek üzeredir. Gö
rüşmeyi uzatmak arzuma rağmen, ne
zaket kaideleri muhatabımın kıymetli 
zamanını daha fazla işgal etmekden 
beni menetmektedir. Bununla beraber, 
veda etmeden evvel kendisine son bir 
sual daha sormak istedim: Yabancı ser
mayeye karşı türk politikası. Başveki
le dedim ki: Türkiyede müesses bazı 
yabancı şirketlerin hükumet tarafın
dan satın alınması, mali mahafilde türk 
hükQmetfnin türkiyedeki ecnebi ser
maye ve müesseselerine muarız bulun
duğu intibamı hasıl etmiştir. 

Başvekil tebessümle cevab verdi: 
"-Ekonomik politikamızı size umumi 
hatlariyle izah etmiş olduğumu zanne
diyorum. Telmih etmek istediğinizi 

sandığım şirketler imtiyazlı şirketler
di ve imtiyaz müddetlerinin bitmesi
ne çok zaman kalmamıştı. Bunlar, 
memleketin ekonomik kalkınması yo
lunda yapılan gayretleri takib edebil
meleri için kendi teşkilat ve servisle
rini tensik ve ikmal etmek icab ettiği
ni görüyorlardı. Halbuki, bu şirket

lerden bazılarının tesisatı modern ihti
yaçlara artık tekabül edemiyecek de
recede eski idi. Bazan, tadilitın yeni 
tesisattan daha pahalıya mal olduğunu 
bilirsiniz. Bu şartlar içinde mezkQr 
şirketler bizzat kendi arzulariyle hü
kGmet tarafından satın alınmayı ter· 
cih eylemiılerdir. 

Arzu edilmez telakki ettiğimiz tek 
bir nevi sermaye vardır: Bunlar da ser
seri sermayelerle münhasıran politika 
ve spekUfasyon gayeleri güden serma
yelerdir. Fakat ciddi sermayeler ve 
1ahıslar, kanunlarımıza ve ekonomik 
siyasetimize uymak prtiyle, Türkiye
de daima en derin anlayıf zihniyetini 
ve en samimt dostluğu ta91yan bir ka
bul bulacaktır.,, 

Artık ayrılmak zamanının geldiğini 
anladım. Bu mülakattan ve dünyanın 
bu köıesinde topladığım diğer bütün 
intibalardan edindiğim kanaat ıudur 
ki: Türkleri, bu derecelerde modern er 
lan bu eski milleti, her an daha ziyade 
hesaba katmak lazımdır ve lazım gele
cektir. Onların dostluğu veya düşman
lığı, ihmali ihtiyatsızlık olabilecek bir 
unsurdur. 

J. Huuar 

Viyana, 10 (A.A.) - B. Şuşnig, nut
kunu söyledikten sonra Viyanaya dön· 
müıtür. Mumaileyh, nutkunda bilhas
sa demiştir ki: 

"-Uzun senelerden beri bir plebisit 
yapmamız isteniyQr, Bu işin yapılması 
zamanı şimdi gelmi§:tir, İfte beslenilen 
akideyi izhar etmenin zamanı .. Hepi
miz, sulh muahedelerinin veya enter
nasyonal mukavelelerin amir olduğu 
bir istiklali değil, hakiki bir istiklal 
istiyoruz. Bu akide tefri.hi, benim için 
hayat, memat meselesidir ve zanneder
sem bu mesuliyeti deruhte etmek la
zımdı. 

P.lebiaiı için ıimdiden 
mücadele ba§ladı 

Plebisit için timdiden mücadele baş
lamıştır. 

Vatanseverler cebhesi, her tarafa sa
dece "Avusturya" kelimesi ile Şuşnigi 
gösteren muauam afifler yaptırtmış
tır. Vatanseverler cebhcsi tarafından 
sokaklarda birçok propaganda kağıd
ları dağıtılmaktadır. Bu cebhe, halkı 

Şuşnig'e rey vermeye davet etmek için 
birçok hoparlörler koymuştur. Plebi
site iştirak edecek kitlenin 4 milyon
dan aşağı olması muhtemeldir. 

lşçi sendikaları da B. Şuşnig lehin
de birçok mitingler tertib etmektedir
ler. 

Öğrenildiğine göre Almanyanın es
ki Viyana sefiri .li. fon Papen, bu sa
bah Viyanaya, kıratlık taraftarlarının 

lideri prens Starhemberg de yukarı A
vusturyaya gelmiştir. 

Fon Papen'in tekrar Avusturyaya 
gelmesi, Alınanyanın Avusturya hadi
selerine gösterdiği alakayı tebarüz et
tirmektedir. 
Diğer taraftan Nöye Fraye Presse

nin yazdığına göre alman başvekalet 
ekonomi dairesı m,üşaviri Kepler bu
gün Berlinden Viyanaya gelmış ve A
vusturya dahiliye nazırı bulunan nas
yonal sosyalist lnkuartı ziyaret etmiş-
tir. 

Linz muileri protesto 
nümayiı leri yaptılar 

Fakat diğer taraftan Linz şehri na
zileri, dün gece pazar günü yapılacak 
plebisit ,artlarını protesto eden teza
hilrlerde bulunmutlardır. Naziler, bil
haua plebieitıe iftira& etmek l~in ko-

nulan yaş kaydının yüksek olduğunu 
ve plebisit tarihinin çok yakın bulun
duğunu söylemektedir. 

Naziler ile plebiıit ıcrcfine bayram 
yapan vatansever cebhe mensupları a
rasında bazı çarpıJmalar olmuştur. Po
lis, tezahürcüleri dağıtmıştır. 

Öğrenildiğine göre, naziler yukarı 
Avusturya hükümeti nezdinde protes
toda bulunmuşlardır. 

Nwsiler Plebuiıe i§tirak 
etmiyecekler 

Avuaturya nazileri, Plebisite iı
tirakten iıtinkif etmeleri için ıef
lerinden resmen emir ahmtlardır. 

Avusturya nazilerinin eski tefi 
Leopold Avuaturyadan aynlarak 
Almanyaya sitmit •• Hitlerin em
ri altına sirmiıtir. 

Hükümeıe yardım edecek 
partiler 

Öğrenildiğine göre, eski sosyal 
hıristiyan partisi mensublan, katolik-

F rankistler üç cephede 
.taarruza geçtiler 

Aragon cephesinde hükUmetçilerin 
hatlarının yarlldıGı haber veriliyor 
Londra, 10 (A.A.) - Baraelondan 

bildiriliyor: Frankistler, dün şafak
la beraber şark, şimal ve cenub cep
helerinde büyük bir taarruz yapmış
lardır. Taarruz Saragosa'nın cepub 
garbisinden Montalbanın şimal garbi
ıine kadar uzanan bir hat üzerinde 
vuku bulmaktadır. 

Taarruz üç istikamette yapılmış 
ve bu hattın şimalinden, merkezinden 
ve .cenubunda inkişaf ettirilmiştir. 

Şimalde biler Fendetodei zaptet
meye muvaffak olmuşlardır. Bu mev
ki Saragosa - Teruel şosesinin ileri 
hattını te§kil etmektedir. Merkezde 
dUıman Odilla bölgesine taarruz et
miJ ve Santa Cruz dağını ele geçir
mittir. Taarruz Belşit - Montalban 
istikam4;tinde yapılmaktadır. 

Taarruzun gayeıi 
Havas ajansına göre, Frankistler, 

tarafından Aragon cephesinde ilkiba
harda Ebr vadisi ile Siyerra Sen just 
arasında 80 kilometrelik bir cephede 
girişilmit olan büyük taarruzun arazi 
kazanmaktan ve mühim 'ehirler elde 
etmekten ziyade hilkUmet orduaunu 

tahrib etmeği lıtthdaf eylemekte ol
duğu sanılmaktadır. Denize kadar yal 
nız son bir engel kalmııtır ki, o da 
Siyerra Arkos'dur. 

Hükümeıçilerin cephesi dört 
noktada yarılmıı 

Hükümetçilerin geri hatları ile 
münakaleyi temin edecek vasıtaları 
pek azdır. Güzel havalar, rollerinin 
çok mühim olduğu anlaşılmı9 olan 
tayyarelerln hareketlerini kolaylaş
tmnaktadır. 

Bilyilk umumi kararg1h, hilkilmet
çilerin cephesinin muhtelif dört mın
takada yarılmıf olduğunu ve frankist 
lerin 8 kilometre derinliğinde ilerle
mif olduklarını bildirmektedir. 

Frankistler, 500 nfr almıılar ve 
çok mUhim harb malzemesi zaptet
mişlerdir. 

Bir tayyare hiicumu 
Barselondan bildiriliyor: Düşma

nın salı gilnü Fuebla de Hijar'a karşı 
yaptığı tayyare hilcumu e.nasında, 
hastahane tahrib edilmit ve 105 hasta 
ölmli§tiir. Çarpmba sabahı dilgman 

ler ve kıra! taraf tarları pazar gilnkü mış ve hUkümetin kanuni olarak Fran
plebialtte blok halinde hükilmetin po- sa bankasından daha be' milyar frank 
litikası lehinde rey vereceklerdir. alabilecek bir durumda olduğunu söy-

Hllkilmet ile amele arasındaki gö- lemiş ve sözlerine şöyle devam etmiş
rUpeler de elveri91i bir eurette de- tir: 
vam etmekte olup vtanseverler cephe- "- Fakat Fransa bankasından bo
sinin soeyal §ubcsinin işçi delegeleri yuna para çekmenin hasıl edeceği psi
ile birlikte tamamlanacağı öğrenil- kolojik tesirlerden çekindim ve milli 
miştir. müdafaa sandığı için yapılacak istik-

Sosyal demokrat partisinden B. raz hasılatından bir mikdar para alarak 
Hemler'in vatanseverler cephesine gi- bu avansları kapamak ve bu suretle 
receği söylenmektedir. Eski hıriıti- memleketin kalkınma azmini göster
yan sosyalistler ve katolikler kırat- mek istedim.,. 
lık taraftarlarının pazar günü blok ha Hükümeti küçülten lıareketler 
linde hükümet lehine rey verecekleri Binaenaleyh ortada felaketi mucib 
söylenmektedir. hiç bir şey yoktu ve bu işi ba~armak i-

Alman gazeteleri nutku çin de hükümetin başında kalabilece-
meskiit geriyorlar ğimi düşünüyordum. Bu yolda bazı 

Bertin, lO (A.A.) _ B. Şuşnig'in taleblerde bulundum. İşte bu taleble-
13 martta Avusturyada bir plebisit rim haksız bir heyecan uyandırdı. Is
yapılacağını bildiren !nsbruk nutku, tediğim salahiyetleri ancak memleke· 
bu sabahki alman gazetelerinde tama- tin menfaati uğrunda kullanacaktım. 
miyle meskut geçilmektedir. Fakat Torezden Reynoya kadar giden 

D. N. B. şimdiye kadar yalnız ha- bir hükümetten, veya halk cebhesi ve
rici servislerinde buna dair kısa bir yahud da bir milJi selamet hükümeti 
havadis vermiştir. kurulmaıoından bahsedilmeye ba~landı. 

· b h k · Bütün bunlar benim öıümi.ım demekti. Alman gazetelerinın u are etı 
Avusturya plebisitine karşı şimdiye Bu gibi şayiaları ortaya atmak bükü
k d 1 ası alman ricalinin metı küçültmek demektir. Binaen-
v~ ar suskmbu'ş 0

1.m tarafından alınan aleY.h hıikıimeti mecliste zuhur edebi-
ıyana a ınes 1 h h · b" h · 

b t db' k d d v 'nfialin ba t:.cek er angı ır adıseden masun 
~ b~ dırelil'da:şı uy ugu ı - uuıuHu~mayı düşündüm. 

rız ır e ı ır. 1 ,, •1 d h. b. . . . . . 
Filhakika alman mahfilleri Şuş- ı f artı er en ıç ırını ıncıtmı-

nig'in bu teşebbüsünün Berhtesgaden yecek projeler 
anlaşmasının zihniyeti ile katiyen te- Maliye bakanı . ,ekonomik ve mali 
lif edilemiyeceği mUtaleasındadır. kalkınma projelerini hazırladı. Bu 

Plebisit Berhıes1ıaden 
anlaşma~ına aykın 

Bu mahfillerde kaydedildiğine gö· 
re, 12 şubatta Hitler ile Şuşnig ara
sında yapılan görüşmede plebisitin, 
daha çok zaman sonra yapılması dü
şünülmüştü. Almanya plebistin şart
larından da fevkaHide hoşnutsuzdur. 
Kullanılan usul en vahim yolsuzluk
lara sebeb olacak mahiyettedir. 

Binaenaleyh Almanyada plebisi
tin hukuki şümulü ve bundan doğabi
lecek neticeler hakkında el.ıha şimdi
den kati bir ihtiraz dermeyan edil
mektedir. 

I tal yan mahfilleri hayrette 
Rqma, ıo (A.A.) - Royter ajan

sı muhabirinden: Avusturyada plebi
sit icrası teklifi, İtalya mahfillerini 
hayrete düşürmüştür. Hususi mahfil
ler, bu işin dahili bir iş ve bu babda 
en iyi hükmü verecek h!kimin Şuş
nig hükümeti olduğu mütaleası ileri 
sürülmektedir. 

lngiltere Plebisiıte nazi 
tazyikini kabul etmiyor 

Londra, 10 (A.A.) - Öğrenildiği
ne göre İngiltere hükümeti, Berlin
deki ingiliz sefiri B. Henderson'u 
pazar günü -yapılacak olan plebisit 
dolayısiyle alman naayonal • soeyalist 
terinin Avusturya halkı üzerinde hiç 
bir tazyik icra etmemelerine lngilte
renin atfetmekte olduğu ehemiyete 
alman hlikiimetinin dikkatini celbet
meğe memur etmi,tir. 

Avam Kamarasında Plebisit 
etrafında görÜ§meler 

Londra, 10 (A.A.) - Avam kamara
sında, işçi mebuslardan B. Arthur 
Henderson Başvekilden, Avusturya 
hükClmetinin pazar günü Avusturya 
istiklili meselesi hakkında bir plebi
sit tertib etmek istemesi münasebetiy
le, Sen ]ermen muahedesi ve 1922 ta
rihli Cenevre mukavel-csi ile al4kadar 
olarak yapacak bir beyanatı olup ol
madığını sormuıtur. Bqvekil bu sual
lere, muhafazak!rların alkışları ara
sında: 

"Hayır yapacak hiç bir beyanatım 
yoktur" cevabını vermiıtir. 

Henderaon tekrar söz alarak, hUkQ
metin hiç olmazsa bu plebisitin hiç bir 
harict tazyik altında cereyan etmiye
ceğf ümidini izhar edip etmiyeceğini 
sorması üzerine B. Çemberlayn cevab 
vermekten istinkaf etmiıtir. 

Bunun üzerine diğer bir itçi mebus: 
,._ Baıvekil bu aükQtiyle, Avuatur

yanın Almanyaya girmesine tarafdar 
olanların fikrine ittirtk etmit olmu
yor mu?" diye ıormut ~bu ıual gU
rilltllyU mucib olmuıtur. 

· Erzurumlulınn toplınhsı 
Ankarada bulunan Erzurumlular bu 

gece Halkevinde ıaat ıekizde bir top
lantı tertib etmitlerdir. Bu toplantıda 
milli oyunlar oynanaçk ve çok güzel 
vakit geçirilecektir. 

tayyareleri Reua Uzerine de bir hü
cumda bulunmu9 ve 20 kifinin CSlümü
ne 25 kişinin de yaralanmasına aebeb 
olmuştur. Öğleden sonra da Tortosa 
bombardıman edilmi' ve burada da 18 
kiti ölmü1, 50 kadar kiti yaralanmı9-
tır. 

projeler partilerden hiç birini incitmi
yecek mahiyette idi. Tam sali.hiyetler 
istemem çok muhakkaktı. Çünkü mali 
meseleler üzerinde yapılan görÜf1De ve 
münakaşaların zararını hep milli kredi 
çeker.,ı 

B. Şotan ihtiyar işçilerin tekaütlük
leriyle aile tahsisatları hakkındaki 
projeyi bugün tevdi etmesi icab ettiği 
nı hatırlattıktan sonra demiştir ki: 
"- Aynı zamanda hem tasarruf ar

zumuzu bildirmekte ve hem de milyar
larca masrafı tazammun eden projele
ri tevdi etmeye imkan yoktu. Arkada
ıım Blumun bir sene önce yaptığı gibi 
hükümete itimad edilmesini istedim. 
Bir anlaşmaya varmadığımız takdirde 
ihtiyarlar ve köylüler daha çok müd
det bekliycccklerdir. 

Bir sosyal yatışma havası 
Keza, milli müdataa fabrikalarında 

kırk saatlik haftanın kaldırılmasını da 
istedim. Son meseleye geçiyorum: bir 
soıyaı yatışma havası içinde çalışmak 
istedim. İşçi sınıfı ile temasa geçenle
re müracaat ederek, artık nihayet ve
rilmesi Iazım gelen grevler mevcut ol
duğunu bildirdim. Silah altında bulu
nan bir Avrupada, Fransanın enerji 
kuvvetini artırmak arzusunda olduğu
nu göstermek lazımdır. Bütün istekle
rimde, bazı partilerin doktrininine 
zarar verecek hiçbir şey yoktu. 

Bunun i~indir ki, meclise son bir 
müracaatta bulunuyorum. Ekseriyet 
arasındaki dostlarım, bu müracaata 
mukabele edecek vaziyette olmadık
larını zannediyorlarsa, bundan icab 
eden politik neticeleri en vazıh bir 
şekilde çıkaracağım. 

Ekseriyet değişmeli mi ? 
Ekseriyetin değişmesi mi? Ekseri 

yet değiştirdiği takdirde, birlik da
vasına hizmet edebileceğine kim ina
nabilir? Bu takdirde anlaşmazlık 

yatıştığı yerde daha had bir hale ge
lir. Kabul etmediğim bir delil var. 
Bu delil projelerimin ekseriyet teş
kil eden partilerden birinin istiklali
ne halel getirecektir. Bazı anlarda, 
her hükümet bir partinin menfaati 
ile yurdun menfaatinden birini ter
cih etmek vaziyeti kar§ısında kalır. 
İftiharla yapacağı şey yurdunu tercih 
etmektir. Hükümet projelerinde, hiç 
bir ıey cumhuriyetçi fUUra karşı de
ğildir, fakat çok dar bir esasa daya
nan bir hUkümete genif salahiyetler 
verilemez. Bu delil benim için. çok 
kuvvetlidir ve bunu reddetmekten u
zak bulunuyorum. Eğer milli sayin e
saslarını genişletmek isterseniz yeri
mi büyük bir sevinçle terkederim. 

''Fransızların birleımeleri 
lazımdır" 

Birkaç gUn önce bildirdiğim gibi, 
dar bir kabine kurmakla, kendilerine 
yol açtığım arkadaşlarım tarafından 
ezilmeyi peşin olarak kabul etmiş bu
lunuyorum. Birkaç gün önce dış poli
tika hakkındaki görüşmeler esnasın
da kuvvetimizi birliğimizi temin lü
zumunu kendisine ıöyleyerek mecli
sin ittifakını kazanmakla bahtiyar ol
dum. Silahh kuvveti azamisine çıkar
mak hUkUmet için şeref olacaktır. 
Fakat Fransanın kuvveti için bu kafi 
değildir. Fransızların birleşmesi la
zımdır. Eğer fransrzlar anıa,mazlık
larını biribirlerinin yüzüne vurmakta 
daha az ihtiraı gösterirlerse, iktidar 
mevkiini terkederken derin bir ıevinç 
du1arım ve davaların en asili için kil· 

çük bir fedakarlık yapmış olurum.,, 
Bunun üzerine B. Şotan ve arka· 

daşları meclisten çıkmışlar ve mütea· 
kiben celse tatil edilmiştir. 

Hiç bir mebus söz almadı 

B. Şotan, beyanatını yapar yapmaz, 
hiç bir mebus söz söylemeden ve reye 
müracaat edilmeden salonu terkettiği 

için, celse sarih hiç bir politik işaret 
teşkil etmemiştir. 

Bu vaziyet karşısında, parlamento 
lojikine göre, şimdiki krize, sosyalist 
ve komünist grupunun müzaharet et
memesi aebeb olduğu için, devlet reisi
nin yeni hükfunetin kurulması için bir 
sosyalist parlamento azasına müracaat 
etmesi icab etmektedir. Bu suretlede 
cumhur batkanı sosyalist partisinin 
görüşünü öğrenmiş olacaktır. 

l' eni kabineyi B. Blum 
kuracak 

Buna binaen B. Löbrön, erkenden 
iki meclis reisi ile görüştükten sonra 
B. Blumu kabul ve kendisini yeni ka
bineyi kurmaya memur eylemiştir. 

Blum, ilk vazifesi frankın mtidafaa
sı ve devlet maliyesinin düzeltilmesi 
olacak olan hükQmeti için elzem yardı
mı temin edebildiği takdirde kabineyi 
kuracaktır. 

Aksi takdirde, B. Löbrönün istişare
lerine devam ederek tekrar bir radikal 
azaya müracaat edeceği ve bunun da 
sosyalistlerin iştirakleri bulunan ve
ya bulunmayan bir hükfunet teşkiline 
çalışacağı anlaşılmaktadır. Halen siya
si mahfillerde daha geniş ekseriyete 
dayanan bir kabine kurulması fı.ıtimali 
dilşilnülme ktedir. 

Grup toplantılan 
Parlamentonun sabahki celsesin

den sonra toplanan radikal 806yalist 
grupu Şotan'a ittifakla itimad beyan 
etmiştir. 

B. Şapdölenin başkanlığında topla
nan sol cenah radikal grupu neşretti· 
ği tebligde, her türlü geniş birlik ve 
milli selamet hükQmctine müzaharet 
edeceği, bununla beraber bu hükGmete 
komünist partisinin iştir!k edemiyo
ceğini bildirmektedir. 

Komünist partisinin politik bürosu, 
sosyalist partisine iki partıinin antant 
komitesinin derhal toplanmasını iste
yen bir mektub göndermiştir. 

B. Blunı,un beyanatı 
B. Blum saat 15.30 da Elizeden ça. 

karken şu beyanatta bulunmuştur; 
"- Cumhur ba§:kanı kabine teşkili 

vazifesini bana verdi Bu vazifeyi ifada 
sonuna kadar çalışmaya aznfettim. Va
ziyetin istilzam ettiği hükümeti yani 
mıistakar, devamlı, kuvvetli ve demok
rasinin bütün kuvvetlerini birleştiı:• 

meye ve yürütmeye muktedir bir hil
kümet teşkiline çalışacağım. HemCQ 
senato ve meclis reisleriyle istişare e
deceğim. Müteakiben ~otan ve Daladi· 
ye ile görüşeceğim.,, 

B. Blum meclis ve senato reislerin
den sonra BB: Korme, ve Vensan Ori· 
ol ile görüşmüştür. 

B. B!um~ B. ~ bir nezaket ziya· 
reti yapmıttır. 

B. Pol .keno saat 21.35 de B. Leon 
Blumun evine gitmiştir. B. Vensan 0-
riol daha evci oraya gelmiş bulunuyor
du. 

Sosyalist grupunun toplantısı 
Sosyalist grupu mecliste toplanmıJ

tır. H. Blum bugün yaptığı gorüşmelcr 
hakkında izahat vermiş ve kabineye 
ittirak teklifinde bulunmak üzere ko
münist grupunun mümessillerini ka.. 
bul etmek üzere olduğunu bildirmir 
tir. 

Daha evel B. Blum, komünist parti
sinden işbirligi i11tiyeceğinden .B. Da
ladiyeyi haberdar ettigıni bildirmi~ti. 

Bu izahatı hiçbr muzakere takib et
memiştir. 

Radikal ıosyalist komitesinde 
Radikal sosyalist komitesinde B. 

Daladiyeı B. Leon Bluınle yaptığı gö· 
rüşmeleri anlatmıştır. 

Havas ajansının topladığı malumata 
göre B. Daladiye, B. olumun kendisin
den radikal sosyalist partisine halk 
cebhesi hükümetine i'tirake amade o
lup olmadığını sormasını rica etmiştir. 
Bazı hatipler B. Blumun derpif etti

ği mali tedbirler hakkında izahat iste
mişler ve bu münasebetle, sosyalist ve 
komünistlerin kambiyonun mürakabc
sine taraftar olduklarını ve radikal 
sosyalistlerin buna muhalif bulunduk· 
larını hatırlatmıştır. 

Buyuk faıist meclisi 
dün toplandı 

Roma, 10 (A.A.) - Büyük faşist 
meclisi bu akşam B. Musolininin re· 
iıtiği altında toplanmıştır. Bu fevka
lide mühim toplantının ruznamesin
de bilhaua enternasyonal vaziyet 
hakkındaki raporlar vardır. 
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H i K A y E i~K·Jll•Z•Dlii 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Ankara Eczanesi 
Pazarteıi : Yeni ve Cebeci eczaneleri Tefli kız Sah : Halk ve Sakarya " 
Çar:ıamba : Eie ve Çankaya Eczaneleri 
Perııembe : Sebat vo Yeniıehlr ,, 

Yazan: F ranz H erezeg Çeviren: Hikmet Tuna 
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Cuma : İstanbul eczanesi 
Cumartesi : Merkez " 

HALK ve YEN l 
Sinemalarda matineler 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi gilnlerinden baıka 
H A L K sinemasında herıün halle 
matineleri: 12.15 

Film değişme günleri: 
P a z a r t e a l ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). ;- Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrık ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Meujeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havu.ıba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaııı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüılerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah 
İlk 

Ulus M. dan K. dere'yc 
K. derc'den Ulus M. na 

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

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

Uluı M. dan Kec;lören'e 
Kec;iören'den Uluı M. na 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

Akı;am 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

-ı- . 
O günlerde Stef an Ban'ın işleri çok 

kötü gidiyordu. O bir sanatkarın düş
nıesi miimkün olduğu kadar dütmil9tü. 
Tablolan sergilere kabul edllmiyor ve 
tenkidciler onunla alay ediyorlardı. 
Hasılı, genç adam bile kendi istidadın
dan şüphe etmeğe baflatnıftl· Yaratı
cılık kudreti kısırlafmıı, khk ve kıya· 
fetıni ihmal etmi9 ve insanlardan ür
ken bir adam olmu!tU. Eskidenberi de
vam ettiğı gazinonun gar•onu ona kre
di açmş ve o da ancak bu sayede hafta· 
larca beslenebilmif d. 

Yaşlı kadın, bir ~ey söylemek ister 
gibi bır tavır takındıktan sonra, ağzı
nı bile açmadan, ani oıarak odadan çı
kıp gitti. 

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUlua M. na 

6.30 20.30 
7.00 21.00 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

Kız ayı postuna uzandı ve Stefan'ı 
aabıraızhkla beklemeğe başladı; J o
lan'ı terkedilmiş olmak duygusu kap
ladı. 

Cebeci'den As. fabL ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Yeniıeh\r'den Uluı M. na 

7.00 -.-
-.- 17.00 

7.00 23.00 

Günün birinde onun atölyesine kü
çük Jolan geldi. Orada gördUlU kar
nıa karışık vaziyet karıısında Urken 
J olan, bir süpürge bulduktan aonra, 
bir türkü tutturarak dıvarlarda asılı 
duran tabloların tozlarını ıUpUrmeğe 

başladı. Bu arada etlidlük krokileri de 
karıştırıyordu. 

Ressama 
- Sen hakikaten sersemletmişsin 1 

Yahu, bu etlidler bile bir servet olduk
ları halde, sen aç dola9ıyorıun 1 

Genç kız, bir kaç tane etUdil alarak 
galeriye götürilp sattı. Döniltte yiye· 
cek öteberi ve tıitün satın aldı. 

Bu kanaatkar, her vakit neşeli, ta
kat bir parça yaramaz olan Jolan'ı sa
natkArların hepsi tanıyorlardı· Güniln 
birinde elinde bir &epet 5i5ek olduiu 
halde sanatkarların gazinosuna gelmiş 
ve o gündenberi, Bohem'lerin •evimli 
ve dört gözle beklenen bir miaafiri. ol
tnuştu. 

J olan, Ban'ın yanında kaldı. 
- Niçin resim yapmıyorsun? 
Diye sordu. 
- Neyi ve hangi resmi yapayım? 
Gen~ kız bir palet alarak odanın or-

.asına geldi ve daha mükemmelini hiç 
bir heykeltra~ın tasavvur edemeyeceğı 
bir poz aldı. J olan'ın enfeı kolları var
dı. 

Ban en mükemmel tablosunu yaptı. 
Adını, "Tefli kız" koyduğu bu tablo, 
birinci mükafatı kazanmış ve aanatka· 
tını birden bire meşhur etmişti. Bekle
nilmiyen bu muvafiakiyet, onun ruhu
na çl:Skmüt olan sisi dağıttı ve neşesi
ni tekrar yerine getirdi. 

Jolan ile Ban acaib bir ev idaresi 
gUdüyorlardı. Kızın bu gibi işlerden 
haberi yoktu. Dikişte bütl.ın yapabildı
Ci tıey, Stefan'm caket duğmcierini 
<Hlanekti. Yemeği lokantadan ahp ge
tiriyor ve gazete yayılı masya sotrayı 
lturuyordu. 

-2-
'Ciünün birinde ıuratı asık, kagları 

Çatık yaşlı bir kadın atölyeye geldi. 
!<adının elinde bir bavul vardı. 
Yaşlı kadın, ekzotik şeyler dolu o

lan odayı, ara§tırıcı bir alaka ile göz
den geçırdikten sonra, J olan'a 

- Ressam Stefan Ban'ı arıyorum ... 
l>edi. 
- Stefan evde değil. Lütfen akşama 

geliniz. 
- Demek o burada oturuyor. Siz bu

rada ne yapıyorsunuz? 
ı\ Jolan, tabii bir sevkle, bu sert kadı-
ın, kendisinin düşmanı olduğunu his 

Cttl, 

.:ı Çekingen bir eda ile başını kaldır
"I: 

k Ben de burada oturuyorum. 
adın, 

Nihayet Ban eve döndU. Bir tek lif 
söylemeden, şapkasını masanın üstüne 
attı· 

Uzun bir fasıladan sonra, boğuk bir 
sesle, 

- Annem burada mı idi? 
Diye sordu. 
Kız, sinirli bir tavırla, 
- Galiba beni buradan defetmek is

tiyorsun, öyle mi? 
Diye haykırdı. 
Ressam bir müddet sustuktan son

ra, nihayet, 
- Böyle konu,.ma, Jolan. Ben seni 

defetmiyorum. Düşün ki, biz seninle 
çok iyi dost idik. Bundan böyle de 
dost kalacağız. Ne var ki, annem, ıe
hir li bir kadın deiildir .•. Diğer taraf. 
dan hakkı da var: Ben de artık haya· 
tımı intizama sokmalıyım ... 

- Bana kapının yolunu göstermeğe 
hacet yok; ben kendim de giderim. 

Stefan, oda içinde sinirli sinirli bir 
aşağı bir yukarı dolaşıyordu. 

- Jolan, şimdi artık bunu konuş
mayalım. Sabah ola, hayır ola .. 

Geceyi burada geçirmek düşüncesi, 
Jolan'ın kanını beynine hücum ettirdi. 
Bir dakika bile' artık burada kalmak is
temiyordu. Ufak tefek şeylerini çar
çabuk toplayarak bir bohçaya bağıadı. 

- Allah ısmarladık, Stefan ... 
- J olan 1 S!!nin bana o kadar çok i-

yiliklerin dokundu, benim için o kadar 
fedakarlıklarda bulundu ki, sana kar
fı minnet borcumu mutlaka ödemeli
yim. 

Ceblerini ara,tırdı. Eline geçirdiği 
banknotları kızın avucuna sıkıştırdı. 

- Çocukluğu bırak J olan. l::ğer al
mazsan,· gücenırim ı;ana 1 

Başını onüne cgcrek ve avucunda da 
para olduğu halde jolan evden.çıktı. 
Unun arkasında haykırarak bır şeyJer 
söylemek istedi, fakat böyle bir vedaı 
kısa kesmenin daha muvauk oıacagını 
du~ündü. 

-3-
Re11am, 'uykusuz bir gece geçirdi. 

Annesıni otelde arayıp buınıdK ıçin 
ı;abaha karşı kalktı. n.uçük bır bahçe
ye çıkan atolye kapısını açtığı zaman, 
donakaldı. 

-jolanl 
Gens kı.ı, iki büklüm bir halde ve ü

şüyen bir kuş. gıbi ı.u~uktan titreyerek 
merdiven ba~ıncıa oturuyordu. 

- Jolan, sakın bütiln gece burada 
kalmış olmayasın? 

- .Beni arkamdan çağırırsın, san
dım. Bütün gece bekledim ... 

Hafif bir sesle konuşuyordu; çehre
si bir gece içinde tamamiyle değışmiş
ti. 

Stefan, kızın kolundan tutarak, ya
vaşça odaya gôturdü. Evde bulunan ne 
kadar örtii ve battaniye varsa, hepıini 
kUçük kızın üstüne yayıp örttü. Buna 
rağmen kızcagız üşüyor ve bu arada, 
du~madan, 

- Gece sonıuzdu 1 Bir gecenin bu 
derece uzun olabileceğini bugüne ka
dar bilmiyordum ... - Siz burada mı oturuyorsunuz? 

l:>iye hayretle sorduktan sonra, 
- Siz bay Ban'ın karısı mısınız ki? 
Genç kız acaib bir acı duydu. 

le':- ~en onun karısından da fa.ıla bir 
•ı >'1:Yırn. Ben onun modeli, yardımcı
t~dharnisi, hasılı her şeyiyim. Beni bu-

an hiç kimse kovamaz. 

Jolan, sofrayı hazırlamak için öğle
yin kalktı, fakat dermansızlıktan tek· 
rar ıedire uzandı. O ana kadar üşü
mekten fikğyet ediyordu. Şimdi, ya
nakları ate§ giib yanıyor, fiyevri'den 
gözleri pırıl pırıl pmldayordu. 

Stefan, gece gündü" onun yanından 

Uluı M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'yc 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazarı'na 8.00 9.45 

§ U. Meydanı ile 1ıtasyon arasında her 
beı dakikada bir ıefer olup tren za
manları ıeferler daha ııktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadıır vasati her beş dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on da· 
klkada; aaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Uluı Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Uluı Mey. 
danına dönUıleri sinemaların dağılıı 
saatlerine tlbldirler. 

Posta Saatleri 
Posta aaat ıg a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhlitlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 19,45 
de (sah, Perşembe cu
nıartcıi Toroı ılir~t.) 

Samıun hattına: HcrrUn 9,35 (Kayse
ri, Sıvaı, Amaıya bu 
hat Uzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıün 9 40 
Zongulda~ hattı : ,, 15'.oo 
Kırıkkale ye rayotoblis ,. 16.05 

GÜNDELiK 
Hicri - 1357 
Muharrem: 8 

S. D. 
Güneı: 6 18 

Rumt - 1353 
Şubat: 26 

S. D. 
Ak~am: 18 11 
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ayrılmadı. 

Belki on defa, ona, 

- Bana gücenmedin, değil mi Jolan, 
bana gilcenmedin? 

Diye sordu. 

- Hayır - Senden bir ricam var, 
beni lütien hastahaneye gönder 1 

Stefan, 
- Hayır, sevgili yavrum, seni artık 

yanımdan asla ayırmam, aı;la 1 
Diye candan teminat veriyordu. 
Jolan, mesud bir insan göziyle bakı

yordu. Biraz sonra, fiyevri rüyasına 
daldı. Rüyasında, kızcağızı sokakta 
kovalamak isteyen, ya,lı bir kadın gör
dü. 

Bir akşam, artık ağrısı, sızısı kalma
dığını, kendinde iyilik hissettiğini 
ıoöyledi. Ban rahat bir nefes aldı. Bir 
çok uykusuz gesen gecelerden sonra, 
uyumak istedi. 

Gün ağarırken, J olan'a yaklaştı~ı 
vakıt, kızcağız, kolları iki yana sark
mı~ ve hareektsiz olarak yatıyordu. 

-Jolanl Jolanl 
Hiç kımıldamıyordu. Eli soğuk ve 

katı idi. Sanki Stefan'ın kafasına ağır 
bir şey düJmÜftil. Diz üstü 5öktil ve 
hıçkırarak durmadan kızın adını tek
rarladı. 

İlk fafkınlık anı geçtikten sonra, u
zun müddet Jolan'ın yüzUnü seyretti. 
Onun çehresinde bir asalet, sükunet 
vardı. Dudaklarını esrarlı bir tebes
süm halesi çevirmişti. 

Ve o zaman, Ban, sonradan arkadaş
larına mütemadiyen tekrarladıfını ilk 
defa söyledi. 

- O, bir melek kadar güzel, temiz 
ve asildi! 

lngiltere ve Almanya 
anlaşabilecekler mi ? 

BütUn renklere mensup ingiliz ga~ 
zeteleri, fon Ribbentropun Londra se
yahatiyle İngiltere • Almanya arasın
da faydalı görüşmeler başlıyabilece
ğinde şüphe gösteriyorlar. 'Gazeteciler 
bir taraftan, zannettiklerine göre, Al
manya dış bakanının ileri s~receği bü
yük taleplerden ve dliğer taraftan hiç 
olmazsa gelecek pazara kadar merkezi 
Avrupa vaziyeti üzerinde hakim kala
cak olan bulutlu havadan ckılayı bed
bin bulunmaktadırlar. 

Sol cenah organları, Çemberlayn'in 
Almanya ile yaklaşma teşebbüslerinde 
akamete uğrıyacağını evelce haber ver 
miş olmakla hata etmemiş olduklarını 
daha şimdiden ilan ederken sağ taraf 
gazetcıeri, bu gibi konu;;malar ıçin za
manın pek elverişli görüımemeKte ol
duğunu kabul etmekle beraber, İngil
tere hükümetinin Roma ile olduğu gi
bi Bedin ile de anlaşmak arzusunda 
bulunduğu hususunda israr etmekte
dirler. 

'ı'aymis gazetesinin siyasi muharriri 
diyor ki: 

".Hü} tik Britanya hükümeti İtalya i
le oldugu kadar Almanya ile de bir an
laşmaya varmak arzusundadır. Berlin 
ile olan temasların Roma ile olduğu 
kadar takib edilmemiş olması ve Avus
turya hadiseleriyle bunların Çekoslo
vakyadaki akislerinin Avrupayı teskin 
hususundaki gayretleri güçleştirmesi 
lngilterenin kabahati eseri değildir. 
Zaten Almanya ile İngiltere arasında
ki yakınlığı temin huıusunda rastla
nan güçlükler, her şeyin fevkinde ola
rak alınanlar tarafından ileri sürülen 
şartlardan doğmaktadır. 

lnglllere 
lngiliz - ltalyan gÖrÜ$melerinin 

hedefi 
Roma mUzakereleri hakkın~ Tay

misin diplomatik muharriri d~or ki: 
"Bu müzakerelerin hedefi her şey

den evvel yakın Akdenizde ve orta 
Şarkta en gcniı bir esas dahilinde' 
gerginliği izale etmek çarelerini bul
maktır. Tabiatiyle bu, bir deniz an
laşması akdini ve kötü propaganda
lara bir nihayet verilmesini tazam
mun eder. Fakat her iki taraf da mel
huz anla,maya dahil bulunmuını iı· 
tedikleri hususları ileri sürecektir." 
lngilizlerin iırar ettikleri nokta 

İngilizler tarafından, her hangi. bir 
anlaşmanın İspanya metıeleıinin hal
line bağlı olduğu noktasınıda israr o
lunmaktadır. İapanyol meselesinin 
hallinden murad edilen şey, gönüllü
lerin geri alınmasıdır. Bu, İngiliz 
formülü mucibince olacaktır, o for
mül ki tatbikatı, Londra komitesinde 
temsil olunan beı devlet arasında dip
lomatik sahada halen müzakere olun
maktadır. 

İtalyanlar tarafından da, Habetia.ta
nın İtalyanlar tarafından işgalinin 
tanınması her türlü anlatmanın esas 
şartını teşkil ettiği keyfiyetinde gene 
israr gösterilmektedir. 

Müzakereler anlaşmaya varırsa .. 

fransa 
lngilterenin açtığı görütmeler 

Gazeteler, İngilterenin İtalya ve 
Almanya ile açtığı görü§meler hak
kında tefsirler neıretmektedir. 

Pöti Jurnal diyor ki: 
"Esas, Çemberlayn tetebbüsü ve 

tecrilbesi esnasında, Fransız • İngiliz 
teaanüdüniln idamesinden ibaret olan 
birinci garantiyi muhafaza etmekte
dir." 

Jur gazetesinin Londra muhabiri 
diyor ki: 

''Burada, Londra. yeni İngiliz - Al
man görüşmelerinden hi!j müsbet bir 
netice beklenmemektedir. 

I tal yanın isteyecekleri 
İngiliz - İtalyan görüşmelerine ge

lince, sanıldığına göre, İtalya, evvela, 
Süveyiş kanalı tirketinin hiase se
nedlerinden mühim bir kısmı ile ıir

ket idare meclisinde bir azalık elde 
etmek çarelerini araştıracaktır. Bun
dan başka, İtalya Habeşistana yapılan 
nakliyatın fazlala~mış olması sebebin
den, Süveyiş kanalından geçis resmi
nin bir mlkdar indirilmesini isteye
cektir. 1talyaya ticari veya banker 
krediler açılması meselesine gelince, 
şimdiye kadar bu hususta hiç bir ta
lepte bulunmadığı öğrenilmiştir. Fil
hakika, Londra mali mahfillerinin va
ziyeti değiştirerek Romaya bir mali 
yardımda bulunması için, İngiliz -
İtalyan anla~masının akdinden sonra 
hiç olmana bef altı ay geçmit olması 
lazım ·gelir." 

Franıaya verilen teminat 
Övr gazetesi diyor ki: 
"Öğrendiğimize göre, Sir Erik 

Fips, dış bakanı B. Delbos'a, Çember
layn'ın görüşme usulleri ile İspanyol 
meselesi hakkında bazı teminat ver
mi9tfr. MaHlm oldufu ilzere, Fransa, 
İspanyol meselesinde, harb levazımı
nın geri çekilmesinin gönüllillerin 
geri çekilmesine bağlı bulundurulma
sı hususunda israr etmektedir DUn 
Romada Lord Pört ile Kont °Ciano 
arasında vukua gelen ilk temastan 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit tekli 

İşte müzakerelerin umumi çerçeve
si bundan ibarettir. E~er bu müzakere
ler bir anlaşmaya v:rırsa karfılıklı 
itimadsızhğa nihayet vermek husu
sunda en iyi çare bulunmuş olacak
tır. Elde edilecek anlaşma bittabi en 
kısa bir müddet zarfında parlamento
ya tevdi olunacaktır. Bu anlaşma 
sulh bakımından bilhassa diğer dev
letleri de alakadar etmektedir. Bina
enaleyh müzakerelerin diğer devlet
lerle temasa gelinmeksizin yapılmak
ta olduğuna dair hasıl olabilecek en
dişelere meydan vermemek için bli
yük bir itina göstermekte İngiliz hü
kumeti kusur etmiyor. 
Anlaşmanın İspanyaya taallQk e

den kısımları, Roma ve karışmazlık 
komitesi müzakereleri muvazi olarak 
cereyan edecektir ve bu, karışmazlık 
komitesi müzakerelerinin tarihçesi 
her ikisinin de ayni sUratle ilerliye
bileceği ümidlerini vermemesine rağ
men yapılacaktır. 

Soldan ıağa: 

Habetiıtana aid görüfmeler 
Anlaşmanın Habeşiıtana 

0

taal1Qk e
den kısımları hakkında İngiliz hükü
meti, Mayısta toplanacak olan Millet
ler Cemiyeti konseyine mufassal bir 
rapor verebileceği ümidindedir. Bu 
takdirde Milletler Cemiyeti kendi a
zasından her birinin Habeşistanda 
İtalyanın vaziyetini mUnferid bir 
halde tanıyıp tanımamakta ıerbest ol
duğuna karar verebilecektir. 

1- Yalovadaki otel - Olmaktan emir 
2- Bir gö:ı renf:İ - Su ortasındaki toprak 
3- Şifalı ıulariylo mcıhur yeıil bir kaza. 

mız. 

4- Köpek - Yamınmrt 
5- Zırzopun ikinci hecesi - Pazartesi ile 

çarıamba ara11. 
6- Asker pantalonlarının ortalarındaki 

ş~rid - Bir eklenti. 
7- Uc;linc!i ıahıı - Harem atuı. 
8- Mübarek - Eski yemenilerin kenarına 

~'lenirdi. 
9- Uzümden yapılan lc;kl 

YukıT1dın ııılıyı: 
1- Kirli değil - Okumaktan emir. 
2· Beş parmaklı - Ufalanmıı toprak. 
3- Üzerinden tren geçer - Koyulaşmış kın 
4- Gece cökte parlar • Mcyva ve ıebze 

pazarı. . 
5- Harta kitabı • BanyoJ\un üzerindeki 

SÜZ(eÇ. 

6- Korkunç bir maaal kahramanı. 
7- Abdal - Mavi ile kırmızı araıı. 
8- Eski zaman paıatarının gayri meııril 

karısı - Evet. 
g. Bir nota • Lüzum. 

Londrada memnuniyet izhar olun
maktadır. Fakat gerek bu ilk temasta. 
gerek herkesin İtalyayı gönlillülerini 
ve harb levazımını geri çekmeğe ve 
İngiltere ve Fransa ile bir anlaşma 
yoluna girmeğe hazır bulunduğunu 
görmek arzusuna rağmen, bu müza
kerelerin neticeleri hakkında bedbin· 
lik gittikçe artmaktadır." 

Franıız kabineıi tam ıalahiyet 
alama.na •.• 

Bütün gazeteler kabinenin meclis
ten tam salahiyetler istemek hususun· 
daki kararını bahis mevzuu ediyor
lar. 

Maten gazetesi diyor ki: 
''Eğer meclis bugün başvekile iste

diğini vermezse, kabine çekilecek ve 
reisicumhur dönüp dolaşıp gene ayni 
kabineye müracaatta muztar kalacak
tır. Grubların vaziyeti ve buna karşı 
hükumetin yapacağı her ne olursa ol
sun muhakkak olan bir şey vardır: 
13ugün değilse yarın veya öbür gün 
meclis tam salfilıiyetlere muvafakat 
edecektir. Çünkü tam salahiyetler za
ruridir." 

Şotan iıtila mecburiyetinde 
kalacak 

Eko dö Pari, şöyle yazıyor: 
"Başvekilin maruz kalacağı muhak· 

kak olan muhalefet karşısında, umu
mi bir müzakereye girişmekten belki 
de çekinecektir. Çünkü böyle bir mü
zakere siyasi vaziyetteki karışıklığı 

bir kat daha artıracaktır." 
Jurnal gazetesi de, ekseriyet blo

kunda buhranın açılmak üzere oldu
ğunu muhakkak sayıyor ve bu buh· 
ranın bir kabine buhranına da müncer 
olmasını ihtimal dışında bulmuyor. 

u/stikraz. akdi zaruridir" 
Popüler gazetesinde de bizzat Blum 

şöyle yazıyor: 
0 Para vaziyeti üzerinde otomatik 

bir tarzda kendini hissettiren hazine 
vaziyeti istikraz akdini zaruri kılmak
tadır. Bunun yapabilmesi için hülı:ü
met bir. itimad havası yaratmak isti
yor. İtimadı elde etmek için garanti· 
ler veriliyor. Bundan bir sene önce 
ilk halk cephesi hükOmeti de ayni ça
relere baş vurmu§tu. Fakat kati bir 
netice elde edememi' olacak ki, bu· 
gUn memleket ayni sıkıntıya dÜJmÜJ 
bulunuyor. İşte sosyalist partisi ile 
sol cenah heyetinin bugün öğleden 
sonra karşılaşacakları vaziıyetfn ana 
hatları budur. Fakat bugün parlamen
toda görüşmeler olabileceği pek kati 
değildir. Çünkü benim kanaatim, ek
seriyet partileri arasındaki insicamı 
muhafaza etmek kaygısında olan baş
vekilin meseleyi parlamentoya akset
tirmeden evvel ekseriyetin muvafaka
tini istihsal etmeğe çalışacağını zan
nediyoruz. 

r 
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95.-
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

55 - Süt tevzi yerlerinin temizlen
mesinde kullanılan suların akması i
çin zeminde sifonlu bir delik buluna
caktır. 

56 - Süt tevzi yerlerinde süt kap
larından başka bir şey bulunmıyacak· 
tır. 

57 - Süt tevzi yerlerinin pencere
leri 2 milimetrelik ince kafeslerle ö
rülecektir. 

B - Koyun ve keçi 
58 - Şehir içinde koyun ve keçi 

besleyenler bunlar için hususi bir yer 
yaptırmaya mecburdurlar. Beygir ve 
inok ahırlarında koyun ve keçi bes
lenmesi yasaktır. 

59 - Koyun ve keçi ahırlarında va
eati bir koyun ve keçi için 0,75 - 3 
metre arasında yer bulunacaktır. 

60 - Koyun ve keçi ahırlarının ze
mini büyük hayvanlara mahsus ahır
lar gibi su geçmez maddelerden ola
cak ve insanların oturdukları yerlere 
bitişik bulunmıyacaktır. 

61 - Kapılar hayvanların serbef.t
se girip çıkmasına müsaid bir tarzda 
sürme veya dışarıya açılır çifte ka
nadh olacaktır. 

C - Eşekler 
62 - Eşek ahırlarının yerden iti

baren yüksekliği 3 metre ve yemlikle
rinin 0.75 santimetre olacaktır. Te
mizlik ve saire beygir ahırlarmdaki
lerine benzer. 

Ahırların kontrolu 
63 - Baytarlarla zabıtai belediye 

memurlarının ahırları her zaman tef
tişe hak ve salahiyetleri bulunduğun
dan ahır sahib ve müstecirleri bu hu
ıusta kendilerine kolaylık göstenneğe 
mecburdurlar. 

Madde 381 - Şehir içerisinde cu 
fasıldaki vasıfları haiz olmıyan ve 
yukarda yazılı şartlara uymayan eski
den beri mevcud ahırların kullanıla
bilmeleri için belediyenin lüzum gös
tereceği tertibatı yapmağa mecbur
durlar. 

Nalbandlar 
Madde 382 - Nalbantların uyacak

ları fartlar şunlardır: 
ı - Nalband dükkanı açmak isti

yenler belediyeden izin almağa n_ıec
burdurlar. 

2 - Yeni açılacak nalband dükkan
ları biri atölye diğeri hayvan nalla
mağa mahıuı hangar olmak üzere en 
az 2 parçadan ibaret olacaktır. 

3 - Atölye yani ocağın bulunduğu 
yer sıhhi olmak için kili de;ecede ~e
nit ve zemini parke veya çımento ıle 
döşeli olacak, yalnız örsün dikildi~i 
mahdud bir yer basılmış toprak olabı
lecektir. Hangar yani hayvan nalla
nan kısım atölye ile bir kapı vasıta
ıiyle ayrılmış olacaktır. Nalbantla iş· 
çilerin hareketine yetişecek kadar ge
niş bulunacaktır. Dıvarlar 2 ila 2.5 
metre kadar bir yükseklikte çimento 
ile sıvanacak ve zeminden 1.10 metre 
mesafede ve takriben 1.5 metre fasıla 
ile halkalar tesbit edilecektir. Zemin 
düz sert ve kolaylıkla temizlene
bilir bir halde olacaktır. Hayvanın 
kaymaması için araları çimento ile 
birleştirilmiş düz parke taşından ya
pılacaktır. 

4 - Nalbant dükkanları her zaman 
temiz bulunacaktır. Eski mıhlar dük
kanın ötesine berisine atılmıyacaktır. 

5 - Nalbantlar sanatlarını iyice bil
diklerine dair belediyede imtihan ve
rerek ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 _ Nalbantlar yalnız hayvan nal
lamakla meşgul olacaklar, hasta ve 
yaralı hayvan tedavisine kalkışmıya-

caklardır. 
7 - Halen mevcud nalbantlar da 

yukardaki şartlara tabidirler. Eskide~ 
mevcud nalbant dükkanlarının tabı 
olacakları şeraiti sıhhiye ve. ~enniye 
belediye tarafından tesbit edılır. 

8 - Büyük caddeler ve işlek sokak
lar üzerinde nalbant dükkanı buluna-
maz. 

9 - Nalbant dükkanlarında akar su 
veya depo bulunacak, dükkan sık sık 
yrkanacaktır. . 

10 - Tırnak ve saire krrıntılarıyle 
her türlü süprüntü ağzı kapalı madeni 
kaplara konacak, dükkanlarda koku 
olmıyacaktır. 

Madde 383 - Bundan evel "Zabıtai 
belediye talimatnamesi" adı altında 
veya başka adlarla ve fakat işbu tali
matnamenin mevzuuna temas eder 
maddeler hakkında belediye meclis 
veya encümenleri veya aair belediye 
makam ve heyetleri tarafından neşre
dilmiş olan her türlü hükümler lağv 
edilmiştir. 

Madde 384 - Bu talimatname ilan 
tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 

3 - Taksiden fazla üct1et taleb 
ve ahzı. 5 

4 - Şehir dahilinde belediyece 
kabul ve ilan edilen süratten fazla 
gitmek 10 

Tekerrüründe) 20 
5 - Numara levhasız araba kul-

~nmak 3 
6 - Numara levhasız otomobil, 

kamyon ve emsalini kullanmak. 10 
7 - 'Geceleri fenersiz otomobil, 

kamyon sevketmek (mazerete müs
tenit olduğu takdirde dörtte biri) 10 

8 - Geceleri fenersiz bisiklet 
sevketmek 1 

9 - Geceleri fenersiz moto6iklet, 
binek arabası sevketmek. 

10 - Bozuk taksi kullanmak 
11 - Bo~ olduğu halde müşteri al

maktan istinkaf eden arabacılar 

2 
20 

1 
12 - Boş olduğu halde müıteri al-

mayan otomobiller 5 
13 - Duraklarda boru çalmak, gü

rültü etmek, bağırmak (şoförler) 2 
14 - Beyanname vermemek (şo-

för ve otomobil sahibleri) 3 
15 - Otomobilin içinde şoförün 
fotoğrafını havi musaddak karne 
bulundurmamak 3 

16 - Ruhsatiyesi bulunduğu halde 
yanında bulundurmamak 

17 - Taksisiz olduğu halde otobüs 
tarifesi rüsumuna göre tarife yap
mak 

18 - Yarış etmek (otomobil ve a-

3 

3 

raba kamyon, otobüs.) 20 
19 - Yangına giden itfaiye araba-

larına yol vermemek. 10 
20 - Hızlı giderek halkın üzerine 

su, çamur sıçratmak (otomobil, oto
büs, kamyon şoförleriyle, arabacı-

lara) 2 
21 - Geceleri arka fenerlerini 

yakmamak (otomobil, otobüs, ve sa
ire) 
22 - Numarasız bisiklet kullan-

2 

mak 1 
23 - Numarasız motosiklet kul-

lanmak 3 
24 - Hariç belediyelere aid kam

yon, otomobıl şoförlerinin vize def
teriyle müstahdemlerini yanında ol
duğu halde ibraz etmek iatcmiyen 
ve vize defterlerini yanında bulun-
durmayan fQförler. 3 
25 - Yolun aağını takib etmiycn 

ve lüzumunda korna çalmayan oto
mobil, kamyon, mota.iklet kulı.. 

nanlar. 3 
26 - Yolun safını takib etmeyen 

ve lüzumunda korna çalmayan bi-
siklet binicileri. 1 
27 - Yolun aağını tak~b etmiyen 

binek araba sürücüleriyle lüzumun
da korna çalmayan binek araba ali-
rücülerinden. 2 

28 - Taksi saatlerinin mühürleri-
ni fek eden ve mühünüz çalışan o-
tomobil sahib ve şoförleri. 20 

29 - Taksi saatini aydınlatan lam-
ba bulundurmayan 'oförler. 1 

30 _ Binek arabalarında t~:i~e ~u
lundurınayan binek araba surucüle-
. 3 

rı 

31 _ Binek veya yük arabalarında· 
ki ısırgan hayvanların ağızlarına a-
ğızlık takmayan sürücüler A 5 
32 - Muayyen zamanlarda aı~ı 

muayenelerini yaptır~~~~ ş_ofor, 
binek ve yük araba suruculerı 3 

33 _Hariç belediye numaralarını 
hamil ve şehre yük ve yolcu .. nak~~
den otomobil, kamyon, otobus yu~ 
ve binek araba şoför ve sürücülerı
le zürra numarasını hamil arabalar
la tehir dahilinde eşyayı ticariye 
nakleden sürücüler 3 

34 - Baytar raporiyle zafiyetleri 
tahakkuk edecek olan zaif, yaralı 
beygir ve aaireye yük tahmil edenler 
ve arabaya belediyece tayin edile
cek sikletten fazla yük yükletenler 3 

35 - Şehir dahilinde ve kalabalık 
mahallerde rakib oldukları binek 
hayvanlarını koşturanlar, kösteksiz 
haŞ:arı hayvanları gezdirenler 
36 - Örtüsüz gübre nakleden tek 

ve çift yük araba sürücüleri 

37 _ örtüsüz gübre nakleden kam-

5 

1 

yon sürücüleri . . 3 

38 _ Belediyece ehlıyet ve. vazı-
etleri tesbit edilmeyen muavınlere 

~tomobil kamyon araba teslim ~den
ler (arabayı teslim alan muavınden 
de muayyen ceza alınır) .. .. .. . lO 
39 - Yüklü tek araba suruculerı-

nin evvelce ilan edilen caddelerde 
1 

arabaya binmesi . . 
40 _ Vize müddetı geçmı' ve y~-

hud hiç vize edilmemiş otomobıl 
kamyon ve motosiklet kullanmak 3 

41 - Fren aksamı bozuk kamyon, 
otomobil kullanmak 20 

lJLUS .. . 

47 - Yaya kaldırımlardan bisik
letle geçmek ve bu mahallerden ha
valeli e'ya geçirmek, sokak ve kala
balık yerlerde halkı izaç edecek şe
kilde koşmak 1 

48 - Kalabalık mahallerde ve aa
irede koç ve horoz ve emsali döğii§
türmek mürur ve ubura mani olmak 1 

49 - Yol üzerinde ve mahalle ara-
larında gübre kurutmak 3 

50 - Temas vukuunda halkı telvia 
edecek şeyleri halka mümas surette 
taşımak. . . 1 
51 - Destan ve saire satmak ıçın 

cadde ve meydanlarda manzume o
kuyarak izdihama meydan vermek. 1 

52 - Hayvanlara tahmil edilen ke-
reste ve demirler ve ağaçları yerle-
re sürterek götürmek 1 

53 - Ağzında ağızlık olmayan 
köpekleri boynunda halkası olsa da-
hi başı boş salıvermek. 2 

1 

,, 

Mahkemelerden 
ANKARA İKİNCİ SULH HU • 

KUK HAKİMLİÖ-İNDEN: 
Ankarada Hacıayvaz mahallesinde 

tilkici oğlu sokağında 9 sayılı C"Yde 
Osman oğlu Talit tarafından Anka
rada Yenişehirde Atatürk bulvarmda 
terzi Hikmet Biser aleyhine açılan 
elbise bedelinden 40 liranın veya el
bisenin verilmesi hakkındaki dava ü
zerine dav! edilene çıkarılan davetiye 
üzerine mumaileyhin gösterilen adres 
de olmadığı gibi ik~tgfilıı da meç
hul bulunduğu mahalli mübaşiri tara
fından verilen meşrubattan anlaşıl
makla dava olunan Hikmet Biçere ila
nen davetiye tebliğine karar verilmiş 
mahkeme 22/ 3/ 938 saat 14 talik edilmiş 
tir. 

İşbu ilan davetiye ve dava arzuha
li yerine kaim olmak üzere ilin olu-
nur. 1377 54 - Fener ve elektrik direkleri

ne tırmanmak, şişelerini kırmak 
55 _ Ölmüş hayvanatı vesaiti u- Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha-

mumiye ile nakletmek. (Belediye kimliğinden : 
temizlik arabalariyle nakledilecek- Tokadın Erbaa nahiyesi müdürü 
tir). 1 Balalı Tevfiğe: 

56 _ Pazar mahallerinden mada Eskişehir oteli altında Otomobil 
yerlerde hayvanat satmak. 3 malzeme ticarethanesi sahihi nezdin-

57 - Umumi bahçeler dahilinde de Mehmed tarafından aleyhinize a-
bap bot köpek ve hayvan dolaştır- çılan 250 lira alacak davasının yapıl-
mak. 1 makta olan duruşmasında yapılan teb-

58 - Umumi bahçeleri kirletmek 2 ligat neticesi adresinizin meçhuliye-
59 - Umumi bahçeler dahilinde 

tine binaen tebligat yapılamadığı göçamaşır sermek ve her nevi eşyayı 
temizlemek 1 rülmüş ve usulün 141 inci maddesi 
60 - Rast geldiği yere abdest boz- mucibince ve 20 gün müddetle gazett 

mak 1 ile tebligat yapılmasına karar veril-
61 - Sokakta kilim silkmek 1 miş duruşmada 24. 3. 938 per,embe 
62 - Yerlere tükürmek ve telvis günü saat 9/5 e bırakılım• olduğun-

etmek 1 dan o gün muhakemede bizzat hazır 
63 - Belediyece tayin edilecek şe- bulunmadığınız veya bir vekil gön-

kil haricinde açık bir tarzda işkem-
1 

dermediğiniz takdirde mahkemenize 
be ciğer ve kedi payı satmak gıyaben bakılacağı tebliğ makamına 
64 - Kapılarının önlerinde açık 

· b kaim olmak üzere ilan olunur. ve kapaksız kaplar ile süprüntu ı-
Madde 385 - Bu talimatnamenin 

icrasına Ankara belediye reisi me
murdur. 

42 - Fren aksamı bozuk motosik-
let kullanmak 

1 (665) S rakanlar 
65 _ Yangın endişe ve ihtimalini 

1375 

1608 sayılı kanunun 2 inci mad
desi mucibince bazı belediye 
emir ve yasakları için tayin 

edilen ceza mıntakaları 
Lira 

mucib itfaiyenin bir yangın zuhur 
ettiğine zahib olacak şekilde sokak 
ve meydanlarda ateş yakmak. 2 

66 - Belediye zabıtası talimatna-

43 - Balkonlardan ve pencereler
den ve yahud kapılardan sokağa su 
serpmek süprüntü ve saire atmak 2 

44 - Umumi mecralarla iakaralara 
öteberi ve zararlı şeyler dökmek ve 
tıkanmasına sebebiyet vermek 3 mesi ile giymeye mecbur oldukları 

elbiseler giymiyen işçi ve esnaftan 45 - Bot mahal ve arsalara süp-
rüntü ve emsali etya atmak 3 

46 - Yaya kaldırımlardan mue-
1 - Ruhsatsız arabacılık yapmak 3 
2 - Tarifesinden fazla ücret ta

leb eden arabacılar ve hamallar 1 retsiz hayvanla geçmek 

67 - Geçilmesi, durulması bele
diyece yasak edilen mahallerden na
kil vaeıtalariyle geçmek ve durmak 3 

Pazarhkla at satın 

ah nacak 
Ankara Valiliğinden : 

4-6 yaş ve yüksekliği 1,39-1,43 ara
sında olmak ve her türlil haatalıktan 
salim ve koşum vuıflarmı hais iki at 
28. 3. 1938 pea.rte1i ıinıli .. 10 da 
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YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
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T.C. 
ZiRAAT BANKASI 
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Tlrklye Cümhurlyetl Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünden: 

Sekizinci artırma haftası içinde bankamıza en az 10 lira yatı

rarak bir tasarruf hesabı açtıranlar, ve yahud mevcud olan he

sablarına en az 10 lira yatıranlar arasında Martın 3 üncü perşem

be günü Merkez binamızda Noter huzuriyle çekilen kurada ikra

miye kazananları gösteren listelerin şube ve ajanlarımızın holle

rine aatm.Jmış olduğunu saym müşterilerimize bildiririz. 
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pazarlıkla satın alınacağından istekli

lerin hayvanlarını ayni saatte vilayet 

ııhat müdürlüğü daireainde mütefek

kil komityorıa göetermele-ri 
,(6YI) 1K2 

T oros Gençler Birliğinden : 

13 Mart 1938 pazar günü sa.at 9 ~ 
Ankara Halkevinde kurumumuı\J 

yıllık kongresi yapılacaktır. Bil~ 
lyc>erin gelme .ri rica olunur. lfl"'" 



11-3-1938 ,, ULUS 

Vilôyetler 
Satıhk tayyareler 

bette vlllyet daimt enclhnenlnde ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminaf "lkl bin ye
di ylb yetmit be'" liradır. 

4 - Taliblerin nafıa vekiletinden 
937 senesi için alınmış en u "yetmif 
bin" liralık resmt ve musaddak vesika 
yı göstermeleri uıaul ve kanunt tarif 
veçhile teklif mektublarının 23 mart 
938 çarşamba gilnU saat on d8rde ka
dar daimt encümen riyasetine gön
dermeleri ve vermeleri ilin olu:ıur. 

(1163/591) 1253 

Şose yapt1rdacak 

8oy1ndırlık BakanlıOı 

Asfalt kaplamah yol 
inşaatı 

Nafıa V eki.Jetinden t 

2) Tahmin edilen bedeli 225.000 lira o
lup ilk teminat parası 21.250 liradır. 

3) İhalesi 14-mart-938 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. 

4) Şartnameıi 1125 kuruş mukabilin 
de M.M.V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

Eski§ehir Defterdarlıiından : 

lstanbulda Şiflide Fesciyan apart· 
manının 4 No. lu dairesini ikametgilı 
ittihaz eden Sosyete Anonim Koa 
Türkisyon Arpomotik Şirketi mil· 
mcssili Müsyö Ruber Puti ile millt 
müdafaa vekaleti arasında akdolunan 
mukavelename mucibince mezkQr 
şirket tarafından vekaleti müşarün

ilayhaya tesellilmU taahhUd edilen 12 
Adet tayyarenin mukavele §artlarına 

muhalif olduğundan dolayı vekiletçe 
tesellüm edilmiyerek bu baptaki da
va neticesinde Ankara Ticaret mah
kemesinden çıkan karar temyiz mah· 
kemeıince de tasdik edilmif ve mez
kur tayyarelerin bulundukları yerde 
beklemesi Millt müdafaa vek!letinin 
zararını mucib olduğundan bahisle 
Milli müdafaa avukatı tarafından va
ki taleb üzerine ticaret kanunun 712 
ve 720 inci maddelerine tevfikan sa
tılmasına karar verildiğinden Eskişe
hirde tayyare Hangarlarında ve 930 
senesindenberi köhne bir vaziyette 
bulunan ve mecmuu 3940 lira kıyme
ti muhammeneli (12) adet tayyare 
ve yedek malzeme 18. 3. 938 tarihine 
milsadif cuma günü saat onbeşte açık 
artırma suretiyle satılacağından be
deli haddi Hiyik görüldüğü takdirde 
ihalesi aksi takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak f8rtiyle ikinci 
bir artırma günü olan 28. 3. 938 tari
hine müsadif pazartesi gUnU ayni sa
atte ihale katiyesi icra edileceğinden 
talih olanların yedi buçuk ay pey ak
çesini veya o mikdar muteber banka 
mektubunu hamilen ve yevmi ve vakit 
mezkftrde Asliye Hukuk mahkemesi 
nlonunda hazır bulunmaları ve fazla 
tafsilit almak istiyenlerin 26. 2. 938 
den itibaren mahkeme kalemine müra
caat etmeleri ilan olunur. (618) 1268 

İzmir ili Daimi Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan it ı Odcmiı -

Çatal yolunun 1 + 450 - 15 +. 656 
kilometreleri araıındaki toprak tes
viyesi ve ıoıe ile aınai imalit yapıla-
rı. 

Açın tutan : (112121) lira (56) ku
ruş. 

1 - Ankara civarında Ankara - İs
tanbul yolunun 11 + 000 - 18 + 550 
kilometreleri araaı ile Etimesğud yolu 
ve Dilanen yolundan ayrılan Harb o
kulu iltisak yolunun asfaltlı kaplama 
ve teferruatı inf8atı kapalr zarf wıu
liyle münakasaya çıkarılmı~tır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 
yılı kanunun 2, 3 üncii maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atinde M.M.V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(481) 1018 

Plan malzemesi 
ah nacak 

Besni hükümet binası eblltmesi 

Eksiltme : 17 mart 938 perşembe 

günü aaat 11 de lzmi.r ili daimi en
cümeninde kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

istekliler : Eksiltme şartnatne10i, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni ve huıusi 

şartname, kefif ve projeleri lzmir, 
Ankara, İstanbul Nafıa müdürlükle
rinde gl>rilp inceleyebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için : İstek
lilerin (6857) lira muvakkat teminat 
vermesi ve Nafıa vekaletinden alın
mış müteahhidlik belgesi ile ticaret 
odası vesikası (2490) sayılı yasanın 

31 inci maddesi tarifatı dairesinde 
bazırlıyacakları teklif mektublariyle 
birlikte yukarıda 3. Uncu maddede 
yazzlı saatten bir saat evveline kadar 
İzmir vilayeti daimi encümeni baş
kanlığına teslim ederek makbuz al
maları lazımdır. Postada olan gecik
meler kabul edilmez. (573/511) 1091 

Lise pavyonu inşası 
Diyarbakır Nafia Direktörlüiün

den ı 

Bu yolların keşif bedeli (203.018) 
lira (59) kuru_ttur. 

2 - Eksiltme 17.3.938 tarihine mü
sadif per'cmbe günU saat (16) da na
fıa vekaletinde şosa ve köprüler reis
liği eksiltme komisyonu odasında ya
pılacaktır. 

3 - Ekailtme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak {508) kuruş mu
kabilinde §0&8 ve köprüler reisliği ka
leminden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek iatiyenlerin 
{11401) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve veldletimizden alınmıt mü
teahhidlik vesikasiyle bu gibi asfalt 
yol işlerini yapmif olduklarına dair 
vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin 21\90 aayılı kanunun ta
rifatr dairesinde hazırlayacakları tek
lif mektublarmı ikinci maddede yazılı 
vakitten bir saat eveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri mukta.zi olup postada 
oolacak gecikmeler kabul edilmez. 

(478) 1106 

Ankara Belediyesi 

M. M. Veki.leti Satın Alma Ko
misyonundan ı 
Ağır makineli tüfekler için 35: 50 

takım plan malzemesi pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Hepsine tahmin edi
len fiyat 800 liradır. ilk teminatı 60 
liradır. Şartnamesi M. M. V. satın al
ma komisyonunda görülür. Pazarlığı 
17.3.938 perşembe günü saat 11 dedir. 
Pazarlığa gireceklerin ilk teminatla
riyle birlikte muayyen gün ve vakıtta 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (585) 1222 

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko. : 

1 - Eskişehirde yaptırılacak bir 
çift hangar inşaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Ketif bedeli {165.593,42) yüz 
altmıı beş bin beş yüz doksan üç lira 
kırk iki kuruştur. 

Malatya Nafıa Müdürlüfünden : 

1 - Diyarbakır lise pavyonunun 
(36368,84) liralık esas keşfinden 

(32200) liralık infaatı kapalı zarfla i
haleye konmuıtur. 

Kazma ve kürek ahna<ı• 

3 - Eksiltme 29 mart 938 salı gü
nü saat 15 de Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif, proje ve şartnameler 

828 kuruş M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 14. 3. 938 pazartesi günll saat ıs de 

Malatya Nafıa dairesinde (9849.01) 
lira keşif bedelli Besni hilkOmet ko
nağı inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
&iltmeye konulmUftur. 

2 - Bu ite aid evrak fUnlardır ı 
A - Eksiltme prtnamcai, 

.S - Mukavele projesi, 
C - Huaust, bayındırlık ve yapı iş

leri genel ve fenni şartnameleri, 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık it

leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hulasası ile buna 
müteferri diğer evrak her gün Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakat teminat (739) liradır. 

İsteklilerin teklif mektubları bu ite 
girebilecekleri hakkında Malatya Na
fıa müdürlüğünden almı9 oldukları 

vesika ve ticaret odası vesikasmı ha
vi kapalx .zarflarını 14. 3. 938 pazar
tesi günü saat 14 de kadar Malatya 
Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(482) 1087 

Haplshlne binası yıkt1rllam 
latanbul Defterdarhğmdan : 

Keşif bedeli 22959 yirmi iki bin 
dokuz yüz elli dokuz lira 25 kuruştan 
ibaret bulunan Sultanahmedde At
ıneydanında kain umumi hapishane 
binasının yıkılma işi kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuştur. istek
lilerin ve keşif şartnamesini görmek 
isteyenlerin teklif mektublariyle bu 
ı,e benzer en a.z onbeı bin liralık iş 
yaptıklarına dair Nafıa vekaletinden 
alacakları vesika ile ticaret odası ve
•ikasını ve 1722 liradan ibaret muvak
kat teminatlarını 14. 3. 938 pv.artesi 
ıtlnü saat on dörde kadar Milli Em
l&k müdürlüğünde toplanan koı.!risyon 
başkanlığına tevdileri ve saat on beş
de de zarfları açılırken hazır hulun
lılaları (1023/525) 1094 

Mekteb yaptlrılacak 
:.\fyon Vilayetinden : 
1 - Afyon merkezinde yeniden 

Yaptmlaack ''Yüz on bir bin beş yilz 
tlli yedi" lira 21 kuruş bedeli keşifli 
llumlupınar ilk okulu inşaatından 937 
nıaıı yılı içerisinde "yirmi üç bin iki" 
liralık inşaat yaptırilacak ve bu mik
dar para ile yaptırılacak inşaat kamu 
937 mali seensi içinde ikmal edilmiş 
Olarak bu inşaat bedeli olan "yirmi Uç 
bin iki'' lira 937 mali büdcesinden ve· 
tilecektir. 

\'ine bu okul inşaatı için 938 mali 
•enesi büdcesine konmuş olan "on üç 
~in dokuz yüz doksan sekiz" liralık 
1 tı1aat tahsisatının kabulU suretiyle 
~38 nıaıı: senesi içinde bu kadar para 
ile bir inşaat kısmı ikmal edilerek be· 
deli olan "on üç bin dokuz yü.z dok
•an sekiz" liranın 938 mali yılında te
<lil'esi suretiyle keşifnameden ''otuz 
}'edi bin" liralık inşaat kapalı zarf u
'llliyle eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Kati ihaleei 23 mart 938 tarihi
ile rastlayan Çarşamba günü saat on 

D - Bu evrak nafıa dairesinde gö
rülebilir ve istenebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 18 mart 938 cu
ma günü ıaat 1 ı de kapalı zarf uaully
le nafıa direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2415) liralık muvakkat teminat, cari 
sene ticaret odası vesikası, nafıa veki
letindcn alınmı' 10.000 liradan yukarı 
ehliyet vesikuı. 

5 - Talihlerin zarflarını cuma gU
nil ihale saatından bir saat evet komis
yon reisliğine makbus mukabilinde 
vermeleri. 

Postadaki gecikmeler kabul edil-
mez. 1204 

Yol yaptırdacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

31.3.938 perıembe gUnll saat 15 de 
lstanbulda nafıa müdürlüğünde ek
siltme komisyonu odasında (29667,58) 
lira keşif bedelli Istanbu! - Edirne 
yolunun Silivri kasabası dahiline laa
bet eden kısmında yapılacak beton as
falt kaplamalı ıoae ve teferrüatı in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel hususi ve fenni §Clrtname
lerl beton asfalt fenni şartnameaiyle 
keşif ve silsilei fiat cetvelleri ve bu-

na müteferri diğer evrak (148) kuruş 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2225) lira (07) 

kuruştur. 

isteklilerin teklif mektu:blan ve 
en u (20.000) liralık bu itc bennr iş 
yaptığına dair •nafıa vekaletinden ya
:ıılmıı ehliyet ve ticaret odası vesika
larını havi kapalı zarflarını İstanbul 
nafıa müdürlUğUne 31.3.938 perşembe 
günil saat 14 de kadar vermeleri la-
zımdır. (1126) (574) 1251 

Mekteb yaptlrılacak 
Konya Valiliğinden : 

1 - Konya Seydi 9ehir ilçesi mer· 
kezinde yaptırılacak ilk okulun bir 
kısım 16769 lira 44 kuruş ketif bedel· 
1i inşaatı 28. 2. 938 tarihinde kapalı 
zarf usuliyle ebiltmeye konulmuş 

isede taliıblerin yaptıfı tenzilat had
di layık görillmediğinden bu tarihten 
it~baren bir ay müddetle puarlığa 

konulmuştur. 

2 - Pazarlık 29. 3. 938 sah gUnU 
saat onbeşte vilayet daimi encümeni 
oduında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat bedell lict
ffn" 7,5 lu 1357. lirıdır. ~tnaıne ve 

Ankara Belecliyeainden Jl 
1 - Su idareei için almacaJC 800 a

ded çelik kürek ile 500 aded llçer kilo
luk kazmaya istekli çııkmadığmdan a.
çık eksiltmesi on gün uzatılmIJtu. 

2 - Muhammen bedeli (870) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (65,25) lira

dır. 
4 - Şartname ve nümunelerini gör

mek latiyenlerin hergün yazı ifleri ka
lemine ve isteklilerin de 18 mart 938 
cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları (626) 

1308 

M. M. bakanlığı 

Pirinç ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 26000 ila 30000 kilo pirinç ka

palı zarf usuliyle münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Beher kilosu tahmin edilen be· 
del (30) kuru,tur. 

3 - ilk teminatı 675 liradır. 

4 - İhalesi 23. 3. 938 çarşamba gü
nü saat 11 dedir. 

5 - Evsaf ve şartnamesini görmek 
isteyen her giln öğleden sonra M. M. 
V. satın alma komisyonuna müracaat. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
eayılı kanunun 2. inci ve 3. üncU mad
delerinde g&terilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. {603) 1257 

Benzin ahnacak 
M. M. V. Satm Alma Ko.dan : 
1) 750 ton 87 oktanlık benzin pazar

lıkla eksiltmeye konmu,tur. 

keşifnameler her gün Kültür direk
törlilğünde görülebilir. 

4 - Talihlerin bu işte ehil oldukla
rını gösteren belgeleriyle baş vurma-
ları ilan olunur. (614)) 1266 

Mühendis aranıyor 
Zonguldak Amele Birliiinden : 

Zonguldakta Amele Birliği ve Sağ
lık teşkilatına ait her türlü inşaat ve te
ıiaata müteallik plln ve projeleri tan
zim etmek, inıaat ve fenni tesisat i§le
rinin kontrol ve murakabesini yapmak 
üzere ayltk ücretle ve hitamında yeni
lenmek il.zere .senelik mukavelelerle bir 
mühendise ihtiyaç vardır. Bu mühen -
disin inpat iflerinde çalışmış olması 
§Mttır. 

İstekli olantann evsafı matlubeyi 
hai.z bulunduklarını göaterir veaaik ıu -
retlerini göndermeleri, isteklileri aylık 
ücret miktarını ve varsa başkaca şart • 
lannı bir mektupla Zonguldakta Ame
le birlltlne martın tonuna kadar bil • 
dirmelcri ilin olun~ 1314 

S - llk teminat (9529,68) dokuz bin 
beş yüz yirmi dokuz lira altmış sekiz 
kuruıtur. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesikalar

la idari şartnamenin 4 ncü maddesi
nin (F) frkraamda tyazılr vesikalarla 
birlikte teklif mektublarını ihale sa
atinden en u ve behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(651) 1369 

2500 Bidon ahnacak 
M. M. V. Deniz merkez aatınlma 

Komisyonundan : 

1 - Beherinin tahmin edilen bede
li ıs lira 50 kuruş olan 2500 adet bi
donun pazarJıkla münakasası 21 mart 
938 tarihine mUsadif pazartesi günü 
saat 11 de vekalet binasında müteşek
kil komisyonumuzca icra edilecektir. 

2 - 194 kuruş mukabilinde fSrtna· 
mesini almak isteyenlerin her gkn 
ye münakasaya girmek isteyenlerin 
de mezkur gün ve saatte 2906 lira 50 
kuruşluk teminat mektubları ve ka
nuni belgeleriyle birlikte komisyonu
muza müracaatları. (645) 1368 

Vakıflar Umum Md. 

Satıhk arsa 
V akıfJar Genel Direktörlüğünden : 
1 - Ankarada Hatıp çayı kenarında 

7000 lira muhammen kıymeti olan U
zun oluk değirmeni ve arsasının mill
kiyetinin satılması kapalı zarf usuliy
le ve bedeli bef müsavi taksitte öden
mek Uzere arttırmaya konulmu,tur. 

2 - Arttırma müddeti 21 ıubat 938 
gilnilnden 22 mart 938 gününe kadar 30 
gündür. 

3 - İhale 22 mart 938 tarihine tesa
düf eden salı günü saat 16 da ikinci va
kıf apartımanında vakıflar umum mü
dürlüğü varidat mUdürlilğünde yapr
lacaktır. 

4 - isteklilerden teminatı muvak
kate olarak 525 lira alınacaktır. Bu te
minat ya vakıflar veznesine makbuz 
mukabilinde yatırılmış nakid veya hü
kiiınetçe muteber bankalardan alınmış 
mektub olacaktır. 

5 - Teklif mektubları 22 mart 938 
salı günü saat 15 şe kadar üçüncü mad
dede yazılı mahaldeki ihale komisyo
nu reisliğine verilmiş olacaktır. 

6 - Teklif mektublarında şartname
nin tamamen okunup kabul edildiği 
tasrih olunacaktır. 

7 - Satış şartnamesini g8rmek isti
yenlerin Ankarada vakıflar Yaridat 
müdürlUjiiııe ıııUracaa~ .(4211957 

Kazalar 
Şehir haritası yapllrllacak 
Kalecik Belediye Reialiğinc:len ı 

1 - Tahminen 100 hektardan ibaret 
bulunan kalecik kasabasının hali ha
zır haritas\yle İmar planının yaptırıl
ması 1.3.1938 tarihinden 21.3.1938 tari
hiı.e kadar 20 gün müddetle açık ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Beher hektar için tahmin olu
nan keşif bedeli 25 liradır. 

3 - Şartnamesi Kalecik belediye re
isliğinden parasız alınır. 

4 - Münakasaya iştirak etmek isti
yenlerin imar ve şehircilik işlerinde e
hil olduklarına dair Nafıa vekaletin
den musaddak vesika ibraz eylemeleri 
şarttır. 

5 - Münakasaya iştirak etmek isti
yenlerin 2490 No. lu kanunun 2. 3 ün
cü maddelerinde yazılı şeraiti haiz ol
maları lazımqır. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 188 li
radır. 

7 - İhale Kalecik belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

8 - Taliplerin ihale günü olan 21.3. 
938 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on beıte Kalecik belediye encüme
ninde hazır bulunmaları lazımdır. 

(625) 1307 

Hükümet konağının 
bakıye inşaatı 

Iğdır Malmüdür:lüjünden : 
1 - Iğdırda yapılmakta olan hükü

met konağının 15.000 ve 4.000 lira ki 

1 
.. 

ceman 19.000 liralık inşaatına ilive
ten mezkiir inşaatın bakiyesi olan 
17818 lira bir kuruşluk kısmı inşaatı 
da 27.1.938 tarihinden itibaren kapa· 
1ı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu1 
ve ihale günü 25.2.938 cuma günil ola
rak ilan edilnıiıse de talih zuhur et• 
mediğinden mezkur on yedi bin sekiz 
yüz on sekiz lira bir kuruşluk kısrm in
şaat yeniden kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuıtur. 

2 - Talimatnameyi 30.3.938 tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat on 
beşte Iğdır malmüdürlüğünde topla
nacak olan eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1336 lira 35 
kuruftur. 

4 - Dosyasındaki evrak şunlardır, 
Plan, keşif, ailsilei fiat, fenni şartna-

me, eksiltme §Clrtnamesi, mukavele 

proje, Bayındırlık işleri genel şartna• 
mesi. 

5 - istekli olanlar nafıa vekaletin

den almış oldukları 938 yılı yapı eh· 

liyet vesikası 938 ticaret odası vesika. 

sı ve teklif mektublarının mühür mu· 

mu ile kapatılmış bir zarfa koyarak 

yukarıda yazılı saatten bir saat eveli• 

ne kadar komisyon reisliğine makbus 

mukabilinde teslim etmeden ve yahud 

posta ile göndermeleri. 

6 - Postada geciken teklif mek· 

tubları komisyonca nazarı iti.hare .. 

hnmıyacaktır. llk talibine verilecek. 
(1153/588) 1252 

Parti ve halkevi yapı münakasa ilana 
C. H. P. Seyhan llyönkurulu Bat-kanhiından : 

1 - Eksiltmeye konulacak iş: Adana Parti ve Halkevi binası inşaatıdır. 
2 - KCfif bedeli ''117,468" yilz on yedi bin dört yüz altını' tekiz liradır. 
3 - Eksiltme: - '4 Nisan 1938 pazartesi glinü ıaat 15 de • Adana C. H. 

Partisinde teıekkül eden komisyon odasında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır . 

4 - Eksiltme şartname1i ve buna mütefcrri evrak "590" kuru' bedel 
mukabilinde İstanbul, Ankara ve Adana Nafıa Müdürlüklerinden alınabilir, 

A • Eksiltmeye girmek için isteklilerin "712411 yedi bin yüz yirmi dört 
lira muvakkat teminat vermeleri ve yetmiş be' bin li~hk inşaat yaptığın& 
dair Nafıa Vekaletinden alıumlf yapı mllteabbftllfl Tnfbmr göstermesi 
JAzımdrr. 

B - isteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon reisi C. H. P. başkanlığına makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

C - Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühilr mumu lte lyılee 
kapatılmıı olması lazımdır. 

D - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1216-623) l8M 

Bobin kağıdı 
.... 

sıgara ah nacak 
inhisarlar Umum Müdiil'lüğünden ı 

7000 Adet BObin 20,5 m/m sigara kağıdı beyu 
2000 il .. 20,5 .. • " 

pembe 
2500 il ,, 20,S • • • ı.eyıaw 

271000 .. .. 26,5 .. • • Beyu 
295000 ,, .. 28 • • • .. 

5500 ,, .. 29 • .. • • 6500 ,, .. 31 • .. .. • 
400 ,, ,, 31 ,, ,, ,, ,. Ltin 

1 - Yukarda cins ve miktarları yazılı 589900 adet "Bobin" sigara ~ 
ğıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 14/ IV /938 tarihine rastlayan perşembe günll saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıt. 
caktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak her gün aözU geçen §Ubeden alınabtli•~ 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve saatt~ % 7,S gU~ 

me paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gdmelerl ilin ot. 
nur. (1301-663) 1374 

_l _____ D __ ev_le_t __ de_m __ iry_o_ı_ıa_r1 _____ I 

Meıe traverst ahnacak 
D. D. yolları satın alma Kom. ı 
9 uncu İşletme için her biri ayrı ayrı olmak üzere kapalı :zarf uıullyle 

satın alınacak meşe cari hat traversinin miktarı, muhammen bedeli, mu~ 
kat teminatı ve şartnamelerinin kaçar kuruşa tevzi edileuği aşağıya ya
zılmıştır. Bu traverslerden birinci 23443 adedi TRUL YA ormanından, ikin
ci 11025 adedi Y ATROZ ormanından ve üçüncü 6706 adedi KARAMANLI 
ormanından kat ve temin edilebilmek üzere Ziraat Vekılletince Edirne o~ 
man başmühendisliğine tebligat yapıldığından teahhilde girecek olanlar 
Orman Başmühendialiğile temas edebilirler. 

23443 adetlik birinci eksiltme 29 mart 1938 salı günü saat 15,30 da 11025 
adetlik ikinci ekıiltme 30 mart 1938 çarJ8mba gUnU ve 6706 adetlik Uçündl 
eksiltme 31 mart 938 perşembe günü ayni saatlerde Sirkecide 9 uncu i•let· 
ı:ne binasında toplanacak olan satın alma komisyonunda yapılacaktır. Istek· 
lilerin Nafıa VHikası ile beraber diğer kanuni vesaiki ve teklif mektupla
rını ihtiva edecek olan kapalı .zarflarını eksiltmenin icrası saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler Sirkeci 
ve Ankara veznelerinden qağıda ya.zıh bedeller mukabilinde veriılmekı,-
dir. 1262-662 1373 

Muhammen bedeli M. Teminatı Şartname bedeli 
Miktarı Lira Lira Kr. 

23443 93772 5937,60 469 
11025 44100 3307,50 220 
6706 26824 2011,80 ıM 
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HASAN RUJ 
ve A L L 1 K L A R i 

Kadmlarm güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık
ları ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, kler movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri 9aheaerdir. 35 kuruıttur. 

HASAN TIRNAK CILASI 
Türkiyenin en mükemmel cilllarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir 

1 2 3 4 5 renkte ve mandarin nev'i f ırçasile fişeai 
I , I J I 

Küçük 10 kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını iııtteyiniz. 1250 

1 :t ı Of!1 :fm'.J D ~ 
l":~~~~~~~i~!:~:~;···· 
1 

Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Üç defa için 70 kuruı 

1 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinlarm her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 

: neıredilccek bir ilin için 140 kurut 
ı alınacaktır. 

.ı Bir kolaylık olmak il.zere, her aatır, 
i kelime aralarındaki botluklar müıtes
• na 30 harf itibar edilmiıtlr. Bir lriic;Wı: 

1 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört saurdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruş alınır. .................... 

Kurslar ı 

KİRALIK EV: Çocuk sarayı cad
desi İstiklal mahallesinde elektrik su
yu bulunan 3 odalı ev Ulucanlar 
No. 60 Kaaap Mehmed Alphan'a mü-
racaat. 1365 

Kiralık ev ve dükkan - Maltepede 
biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 
üç dükkan kiralıktır. Üstün sokak 3 nu
marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 

KJrahk daire - Yeni şehirde Karan
fil soka~ında V ckalctlerin kar~ı11ında 
(6) oda bir aalon. Telefon: 3312 

1269 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Koo
peratifi binalanndan 18 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her §eyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A-

Arar li&an okulu - Almanca, fran - kant Tel. 1272 • 3406 1271 
aızca, İngilizce dersleri için hiç bilmi - Kiralık oda - Banyolu güzel bir 
yenler, az bilenler, orta dereceliler için oda kiralıktır. Işıklar caddesi, Necati
muhtelif kurlar açılmıştır. Samiin sıfa- bey okulu yanında No. 2 1 inci kata 
tiyle dinlemek serbeAttir. 1282 müracaat. 1329 

Fiatlar Kültür Bakanlığınca tesbit Yeniıehirde Konur sokağında altı ay 
edilen normal rakamlardır. Mektep ta- için üç odalı tekmil konforu haiz mo
lebeleri için sınıflarında ta.kip ettikleri bilyalı bir apartıman kiralıktır. 3005 
metod dahilinde takviye kurlan açıl- numaraya telefon edilmesi. 1357 

:111111111 Arsa la r 111111111: - -- -: Meşrutiyet, Karanfil, Selanik : 
: caddelerinde dükkan, apartıman -
: ve ev yapmağa elverişli ufak çap- : 
: ta arsalar. --: Komisyoncu H. Dilman Kara- E 
: oğlan Koç Ap. No. 4Tl. 2181 E -: 1327 = 
::111111111111111111111111111111111111111: 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her lrÜD fu!ı

talanm kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartunaru No. 1 

3-6949 

~111 Satılık ev 111§ 
: Maltepe Onur sokak 3 No. da : 
:; 4 kat 2 daire beher dairede 4 oda :;: 
- bir mutfak, banyo, elektrik ter- : 
: kos tertibatını havidir. Ayrıca : 
: bahçe içinde 2 oda bir mutfak : 
: ve helası olan bir dairesi de var- : 
: dır. Bahçesinde garajı ve muh- : 
: telif meyva ağaçları vardır. İçin- : 
- dckilcre müracaat edilmesi 1125 : 
:111111111111111111111111111111111111111:: 

KANZUK 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz Kanzuk eczanel'l 

... · -. ,,. ' --.· ...... •(·~·~·-·· , ..... ..... '- .. 
i ·~ . \" q '. '._ .. . ·.: . · · · : :.:Y ' ·, ... , .. .. . 

. NeQ.ste.r'fri~ :, 
Hayatta en büyük kazanç has

talığa yakalanmamaktır . Ağız 
/e boğaz .yolile giren . bütün ~u
laşıcı . hastalıklar : NEOSTERIN 
kullanmakla ' önlenebilir~ · · ... . . 
Her eczaneden reçetesii alınır, 

1-483 

:111111111111111111111111111111111111111: 

- = 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

N EVROZİ N 
Varken ıstırap 

çekilir mi? 
Sa., dit ağrılan 

Ve ii§ütmekten mütevellid bü
tün ağrı, arzı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya kar§ı 

NEVROZİN 
Katelerini alınız 

icabında günde üç 

kaşe ahnabilir 
lı.im ve markaya dikkat 
Taklidlerinden n.kmmız 

1366 

Terzilere 
Kostümlük paltoluklardan çıkan 

kumaş parçalarının kilosunu 20 kuru
fa almaktayım. Atpazan Müneccim 
yokuşu Kocaeli sokak No. 1 Mazhar. 
Telefon 3369 1372 

-
· Bankala'r ·ı· 

İnıaaf mühendisleri alınacak 
Sümer Bank Umumi Müdürlük-

ten : 
Bankamız merkezinde ve şantiyele

rimizde istihdam edilmek üzere diplo
malı ve tecrübeli intaat mühendisleri 
alınacaktır. 

Kendilerine ehliyetlerine göre üc
ret verilecektir. 

Talip olanlar 20.3.938 tarihine kadar 
tahsil ve hizmet vesikalariyle birlikte 
Ankarada umumi müdürlüğümüze mü-
racaat etmeleri (634) 1306 

Maden kömürü ahnacak 
Şirketimizin 1. 4. 1938 tarihinden 31. 3. 1939 tarihine kadar ihtiyacı 

olan takriben yirmi bin ton yıkanmış zerodiz cesamette Zonguldak maden 
kömürü, aylık partilerle ve ıartnamede yazılı ahkama tamamen riayet et
mek şartiyle, satın alınacaktır. 
Şartnamenin 21 mart 1938 tarihine kadar firketlerimizden aldırılmaaı 

ve kati tekliflerin 24 mart 1938 tarihine kadar müdüriyetimize teslimi ilin 
olunur. 

ANKARA ELEKTRiK T. A. Ş. 
1351 ANKARA HAVAGAZI T. A. Ş. 

~--REÇETELERİNİZİ---... 
( Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her iatedi

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi husuıt müe.
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruıtur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1--613 

Uyanıı · Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgö.z 

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

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
.iUmumi heyet toplantısıl 
- -- -
; TOrklye Seker Fabrikaları Anonim ~ - -
~ $1rketl İdare Meclisinden : ~ = Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi hissedarlar heyeti =: 
:= umumiyesi 29 mart 1938 sah günü saat on beşte Ankarada lş := 
:= Bankaıındaki hususi dairesinde sureti adiyede toplanacaktır. Şir- =: 
_ ket esas mukavelenamesi mucibince laakal yüz hiMeye malik hi.&- =: 
:= ıedarların hamil oldukları hisse ıenedlerini veya bunu misbit ve- =: 
- saiki içtima gününden bir hafta evvel Ankarada Şirket merkezi- =: = ne, tı. Ziraat Bankalarına veya Sümer Banka tevdi ederek birer =: = duhuliye varakası almaları rica olunur. 5 - -
~ RUZNAME: ~ - -= 1 - Şirketin 1937 senesi muamel1t ve heaabatı hakkında mec- = - -lisi idare ve murakibler raporlarının kıraat ve tasdiki; = -2 - 1937 senesi bilanço ve kar ve zarar hcsa.blarının taadiki ve 3 

idare meclisinin ibrası; = 
3 - 1937 ı;enesi temettü hiss~inin zaman ve sureti tevzii hak- = -

----------- -= kında karar ittihazı; = := 4 _ 1938 senesi murakiblerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri; = = 5 - Esas mukavelenin 26 ıncı maddesine tevfikan milddetleri = - -:= hitam bulan meclisi .idare azalarının yeniden intihabı ve huzur := 
=: haklarmın tayini; :: 
§§ 6 -Meclisi idare azasına Ticaret kanununun 323 ve 324 madde- §§ 

mıştır. 1283 . 
Stenografi kursu - 4 üncü devre nı- 1" veren lf'...r: = jiiiiiiiil-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

: Yenişehir Kutlu Pastahanesi- E 5 • L = !erinde yazılı salahiyetlerin itası. 1370 = - -= Kirahk daireler 
ııan 1938 ilk haftasında başlıyacaktır. Dadı aranıyor - Küçük bir çocuk 
Kayıt zamanını geçirenler talimatna - için, Telefon: 1990 1336 
mesi mucibince ilkteşrinde açılacak 5 İnşaata nezaret edebilecek ehliyetli 
inci devreyi beklemeleri zaruridir. ref eranı verebilir bir inşaat usta başısı 

1284 aranıyor. Anafartalar caddesinde Emek 
Alınacak talebe sayısı mahdut oldu- apartımanında Arkur inşaat müteah -

ğu için günün en faydalı bilgisi olan hitliğine müracaat. 1360 
stenografiyi öğrenmek istiyenler Müstakillen çalışabilecek faal pla
kayıt zamanına ehemmiyet vermelidir - siyelere ihtiyaçvardır. İki yüz liralık 
ler. Mezunlara diploma verilir. 1285 teminat ile, Bankalar caddesi Vebolid 

Daktilo kursu - Her sene 12 devre Limited adresine saat 5-7 arasında 
çıkarmaktadır. Her devre başlangıcı müracaat. 1371 
her ayın ilk haftasıdır. Müddet iki ay -
dır. Tahsil aranmaksızın herkea alınır. 

1286 
Haziran teşkilatına mahsus, nisan 

938 ilk haftasında başlıyacak ( 45) inci 
devre daktilo kurlan geniıı progra
ma maliktir. Mezunlara diploma veri -
lir. 1287 

Yukarda gösterilen bütün bu tedri -
sat için Y enihal arkası Yenihamam a
partımam kat 2 de Arar lisan okulu, 
daktilo, steno kurstan direktörlüğüne 
başvurulması. Telefon 3714 1288 

Aranıyor: 

Kiralık Oda aranıyor - Yenişehir 
veya civarında aile yanında veya müs
takil kiralık bir oda aranmaktadır. Tel. 
1197 P. K. 102 Ankara "Hilmi" 1362 

Apartıman katı aranıyor - Ulus 
meydanına yakın bir yerde iki odalı bir 
apartıman katı aranıyor. Ulus'ta T. 

1361 

Satılık: 

Satılık arıa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde Bakanlıklara 100 M. 
mesafede yeni yapılacak B. M. Meclisi
ne giden caddenin köşesinde 25 M. cep-
heli. Tel. 2884 1239 

Sablık - Bağ meyvalık istasyona S 
dakika. Hareketten ucuz satılacak. 
(2181) e telefon yahut Kamutay ha· 
sımevinde Mehmede müracaat. 1249 

SATILIK APARTIMAN: Yeni
~ehirin en güzel bir yerinde yılda 
4000 lira kira getiren yeni konforlu 
bir apartman satılıktır. Telefon 2512-
Belçeff. 1317 

I~ arayanlar: 

Harita yaptıracaklara - Maden imti
yaz ve her nevi arazi haritaları yapılır. 
İltanbul Göztepe birinci orta sokak 
No. 39 Lutfi pa§a köşkiinde Neşet 1158 

Kiralık: Kuvvetli hesap öğrenmek için-
-.. ----· Yeni bir metod sayesinde en az hesap 

Kiralık - Yüksek Zıraat Enstitüsü bilenlere dahi azami 45 günde mükem
mahallesinde 3 odalı konforlu bir daire 1 mel hesap öğretilir. Şerait ehvendir. 
ve müstakil bir oda Mahmut Sur. Tele- Uluı'ta (hesap) rumuzuna müracaat. 
fon: 3991 1160 1324 

: nin arkasında üçer odalı daireler : 1 
: Komisyoncu H. Dilman Karaoğ- : 
: lan Koç Ap. N.4 Tel: 2181 : , 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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İHKl8AZI 
HAZIMSIZLI Ör 

MİDE 
EKŞİLİK VE VAHMALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

eioa1111A 
MIOl VE &AR5AKLARI AllŞllRMAl. 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 
VE MÜLAVİMOİQ 

YERİNi HİÇ BİR MÜMASİL 
MU.STAl1ZAR TUTAMA1. 

MAZOH rslM ve HOROS 
....... AKAillNA Oİ><KAT 

MUTLAKA EVİNİZDE &IQ 

SİSE BULUHOURUHUZ 

1165 

l~l 
U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 5965 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

tAOMAT.iZMA ~). 
1.UMB.AGO .. ,. ,, 1 

Cumartesi 12 tubat 1938 
Dünya.om en me§hur Kuben orkeatro 

T APIA COLMAN 
ve 

Cermen Pady 
Beyaz Çingene İ§tirakiyle 

ilk müsamere §eref ine dine - dansan 
Yemek 200 Kr. Tel. 2038 

Karpiç slY.A'l'il(;a BUTU.C j 
sfiiDET&.I A.GDl•AAI 

~rE•KI# .,.ısAt./6 ~OER . 1376 

1185 1 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Hisst bir mevzu - Aşk - İhtiras - Ala-
- kabahş bir macera filmi 

DENiZ KAHRAMANLARI 
Baş Rollerde : 

Garry Cooper - Francea Dee -

Georgeı Raft 

Fransızca sözlü 

Seanslar: 2.45-4.45-6.45. Gece Zl de 

........ " - . -- . -- ----- -- -- -- ---- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --... 111 ... 

BU GON BU GECE 

Şark musikisi - Şark dekorları - Şarkın 
esrarlı güzelliği ile dolu 

ALİ BABA HlNDIST ANDA 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

Seanalar ı 
2.30 - 4.30 - 6.30 

Gece21 de 

Halk Matineai 12.15 de' 

ÇILCilN GENÇLiK 

.... 
~ .... 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortalar1 yapıhr. Halil Naci Mrhcıoğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddesi No. 111 Telefon :2089 

"'UıılOl>ı" Ankara aceo.tabğı l3H 


