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Uluı Baumovi 
Çankın caddesi Ankara 

Telgraf: Uluı • Ankara -TELEFON 
Baımuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı iııleri 1062-1063 
İdare mildürlüiU 1061 
Atölye 1064 

~EHİR 
Stadyomunda 

9/4/938 Cumartesi Atletizm mlisabakalan 
10/ 4/ 938 Harbiye - Muhafız 
17/4/938 Pazar First Vienna - Ankara 

muhteliti. 

Çekoslovakyadaki südet almanları meselesini hal • • 
ıçın 
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Almanya ile mü ere yapılacak 
lngiltere çeklerin iyi niyetini takdir ediyor 
., t*' t t ;g t , • t. • t t ... t , tt .. 

Akalliyel .işini hal i(in müzakerelere 

lngillere ve Fransa da gire<ek 
·" .... : ·~ J • - - - ..<.........:..--..t.._. -. • • • • ' -

Rakam lan 
takib edelim. 

Endüstri nüfus niı;betini art
tırıyor ,.e istihsalin kıymet
Jcmlirilmcöi, çiftçiyi köyün
de tutuyor! 

Yazan: C. K. 

Geçen ay içinde toplanan fransız 
yüksek aıhat şiirasr, Fransa nüfus~
nun eksilişine aid rakamları tetkık 
ettikten sonra, kabul ettiği bir karar 
suretinde hilkümeti ikaz için şu cüm
leleri kullanmıştır: "- Fransa, bil
hassa harbtan sonra erimektedir. Çün
kü 1870 e göre, vatandaş sayımızda 
altı milyona yakın bir azalma vardır. 
Bir milletin en feci eriyi!li, ancak, 
nüfusunun azalmasiyle olur. Bu içten 
ve kökten bir yıkıhştır.,, 

~** 
İstatistik Umum Müdürlüğü, 1935 

nüfus sayımına aid, mufassal va kati 
neticeleri hazırlamakla meşguldür. 
Bu rakamlar, kısaca, cihan içindeki 
yerimizi riyazi hakikatler ha~inde 
ifade ediyor: - Nüfusumuz, sekız se· 
nede 2.509.748 kişi artmıştır. Erkek
lerde artış, 1.372.891; kadınlarda 
1.136.857 dir. Erkeklerde artış nisbe
ti yüzde 20.9, kadınlarda yüzde 16.0 

dır. 
Nüfus artışında, Sovyet Rusyadan 

sonra, dünyanın ikinci milletiyiz. Fa. 
kat bunu, 1927 • 1935 sen~leri arasın
da, her sene artışma göre hesabl~k 
isterseniz, 1931 - 1935 arasında bırın
dliği alıyoruz. 1927 sayımında, 100 
nüfustan 51.9 zu kadın, 48.l ri erkek
ti. 1935 de erkek nisbeti, yüzde 49.1 ri 
buldu. Harbın tesirleri geçmektedir. 

Çek tayyarel~ri tanklarla beraber manevra yaparlarken 

ÇekoJovakyadaki 8üdet almanları için yapılması düıünülen müzakere haberleri 8. inci sayfadadır 

İngiliz kabinesi dün toplandı 

1 ngiltere avrupada yeni 
taahhüdlere girmiyecek 

Yeni banka Umum 
direktörlerimiz 

Clün işe başladılar 
Ziraat bankası umum direktörü Bay 

Kemal Zaim'in istifa eden Bay Sala
haddin Çam'ın yerine Cumhuriyet 
Merkez Bankası umum direktörlüğü -
ne, ve onun yerine de Ziraat Bankası 

umum direktör muavini Bay Nusret 
Midhat Meray'ın tayinleri fili tasdika 
arzolunduğunu dün yazmıştık. 

Yeni umum direktörlerimiz dün 
işe başlamışlardır. Her ikisinin şah
siyetlerinde türk bankacılığının yük
sek kıymetlerini selamlamakla iftihar 
ederiz. 

Ziraat Bankasını birkaç sene içinde 
bugünkü tekamül haline getirmeğe 

muvaffak olan Kemal Zaim arkadaşı -
mız, Fransa'da Puatya üniverıoite

sinde 1912 de bakalorya diplomasını 

ve 1913 de de matematik jeneral ve 
1914 de fizik jeneral sertifikalarını Merkez. Banka•ı Umum Müdürü 
ve 1921 de Marsilya üniversitesinden B. Kemal Zaim Sunel 
fiziki sanatlar sertifikasını alnuş ve 922 
de lisansiye olmuştur. Kültür Ba
kanlığı hizmetine geçinceye kadar 
memleketin pek sayılı fizik muallim
lerinden olarak, pek çok genç terbiye 
etmiş, Kültür Bakanlığında büyük 
idare ve tanzim kabiliyetlerini göster
miştir. Kendisi Bakanlıkta birinci sı
nıf mlifetti§lik, yüksek tedrisat mü
dürlüğü ve müsteşarlık vazifeleri gör
müş, 929 da mebus olmuş, ve 933 de 
Ziraat Bankası umum direktörlüğüne 
tayin cdflmıştir. 

Ziraat Bankasının yeniden tanzim 
ve inkişafı davasının başlıca amille
rinden olan Bay Nusret Midhat Me
ray, türk bankacı gençliğinin en eski 
ve değerli unsurlarından biri olarak 
temayüz etmiştir. Üniversite tahsili-

( Sonu 8. inci sayfada ~ 

Ziraat Bankaşı Umum Müdürii. 
B. Nusret Mithat Meray 

Ekonomi bakanı 

bugün geliyor 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Ekono • 

mi Bakanı B. Şakir Kesebir bugün 
Viyanadan geldi. Öğleden sonra it 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Fıkra 

Ah bu hukuk! 
Dünkü "Ulus" ta Cenevreden gt!

len bir telgraf belki de gözünüzden 
kaçmıştır. Bu telgraf, Milletler Ce
miyetinin, hukuk bakımrndan, pelr 
güç bir imtihan geçirdiğini bildir
mekte idi. 

Bakınız şu rakamlar, cumhuriyetin, 
en çetin imtihanlarını köyde veren 
kalkınma hareketlerinin nasıl muvaf
fak olduğunu gösteriyor: Anadolu
nun şark cenubu, istila görmüş top. 
raklardı ve buradaki nüfus, orta yay· 
laya akmıştı. Buralarda sekiz .. senede: 
ki artış nisbcti, yüzde 23.3 dur. Yanı 
bir dünya rekoru ... Fakat dahası var. 
Şark Anadolusunun 1927 de 1.535.880 
olan nüfusunun, 1935 de 2.003.322 ol
duğunu biliyor musunuz? Yüzde 30.4 
artış ... Enternasyonal mikyaslar bu ar
tışı, fevkalade olarak vasıflandırmak
tadırlar. Normal kaideleri altüst eden 
bu rakamın yanında, şarka; insan ha
yatının, kendi kendine yetişen, ottan 
gayri bir varlık olduğu fikrinin, bü
tün sıhat şartlarının, doktorun, il~
cın, iyi suyun, çimentonun, elektrı
ğin, ruh ve dimağ hüviyeti yaratan 
bütün vasıta ve imkanlann, ancak 
cumhuriyetten sonra girdiğini unut
mayınız. Yüzde otuz, bu yeni fethin 
mahsulüdür. 

Londra, 22 (A.A.) - Kabine, bu 
sabah harici politika hakkında görüş
mek üzere toplanmış ve dün hüküme
tin harici işlerini tedvire memur ko. 
mitesinin tedkikleri neticeleri üze
rinde görüşmelerde bulunmuştur. Gö
rüşmelere, kuvvetle ihtimal verildiği
ne göre yarın kabinenin haftalık top
lantısı esasında devam olunacak ve 
bundan sonra başvekil B. Çembcrlayn, 
bu görüşmeler neticesini ve hüküme • 
tin görüşlerini parlamentoya bildire • 
cektir, 

Profesör Pitar'ı dinleyenlerden bir grup Mesele şu: Anşlus olmuştur. Hal
buki Milletler Cemiyeti paktrnda aza 
devletlerden birinin ortadan kalkması 
hakkrnda bir kayıd yoktur. A vustur. 
ya, iki sene evcl, cemiyetten istila 
edeceğini haber vermemiş olduğun

dan, onu azalar srasrnda saymamak 
da imkansız! Nizamnameye J!.Öre hiç 
olmazsa iki sene daha bir Avusturya 
devleti olduğunu zannetmeğe hukuk. 
ça mecburiyet var. Sonra taksit me• 
selesini de düşünmek J§zrm! 

Nüfusumuzun artışı, tesadüfe bağ
lı kalmamıştır. Bu fazlala~ada, ana 
gayesi bol nüfuslu, müstahsil, refahlı 
bir memleket yaratmak olan devlet 
tedbirlerinin tesirlerine rastlıyoruz: 
Sıtma mücadele mıntakalarında, ek· 
silme yerine rekor yapacak bir artma 
vardır. Su davası halledilmiş olan 
yerlerde nüfus kesafeti, inanılmaya
cak bir haddi bulmuştur. 

Ve nihayet, devlet endüstrisi, top
rak kalkınması, memlekette genişle
yen iş hacmi, kendi çevresi etrafına 
her türlü istihsal yapmasını bilen ça. 
hşkan yığınlar toplamıştır. Devlet 
tedbirleri, bütün derdleri tasfiye et-

( Sonu 8. inci say/ ada) 

Romada ltalyanlarla müzakereyi 
idare eden Jngiliz Büyük Elçisi 

Lord Pört 

Na:;ırlar ara.~ında anl<l§ma 
Kabine toplantısı iki saat sürmüş 

ve dış polotikanın bütün safhalarını 
tedkik etmiştir. 

Royterin istihbarına göre nazırlar 

umumiyet itibarile başvekilin perşem· 
(Sonu 8. inci say! ada) 

Amerikan parlamentosu, bir milyar dolar sarliyle bCJ§arılacak 
olan munzam deniz programı hakkındaki projeyi kabul etmi§tir. 
Yeniden birçok gemiler ve tayyareler inıa olunacak ve donanma 
kuvvetlendirilecektir. Bu husustaki tal.ilat 3 üncü saylamıuladır. 

Reımimiz amerikan donanmcuından bir. tayy_are 
ıemiıini BÖ•teriy_or. 

Profesör Pitar halkevinde 
dün ilk konferansını verdi 
Eveli gün şehrimize geldiğini yaz

dığımız Cenevre Üniversitesi Profe
sörlerinden Öjen Pitar, ilk konferan
sını dün Halkevinde saat 16 da seçkin 
bir dinleyici kalabalığı önünde vermiş
tir. 

Konferansta Kültür Bakanımız B. 
Saffet Arıkan, mebuslarunız, kültür 
bakanlığı ileri gelenleri, fakülte pro
fesörleri, yüksek tahsil talebesi, ve 
münevver bir gençlik hazır bulunmuş
tur. Halkevinin büyük salonu belli sa-
atinden çok evvel, tamamiyle dolmuş
tu. 

Profesörün konferansı, büyük bir a
laka ile dinlenmiştir. Profesör, konfe· 
ransındaki mevzulara aid bir çok re
simleri, projeksiyonla göstermiştir. İ
kinci konferansı bu gündür. 

Dün, Halkevi salonunu dolduran 
seçkin kalabalık tarafından büyük bir 
alaka ile dinlenen bu konferansın, bir 

htlHisasını ikinci sayfamızda bulacak

ısmı..ı. Proleıör konleranıını veriY,or. 

Milletler Cemiyetinin nizamname
leri vaktiyle mutlaka fransızlar elin
den çıkmış olmalıdır. Yoksa bunlar 
ingiliz ameli kafası ile yapılmış ol
saydı, Habeşistan teamülü anşlus 

olupbittisini halletmeğe yardım ede
ceğine şüphe yoktu. 

Ne ise müşkülitın, hukuk kırtasi. 
yeciliğine münhasır kalmasına şükre

delim. Ya Avusturya, nizamname mad· 
deleri mucibince, Milletler Cemiyeti
ni vazifeye davet ederek imdadrna ça
ğırsaydı/ Galiba o zaman Mösyö Şüif· 
nig, umumi katib Mösyö Avenol'dan, 
hani şu yeniçeriden dayak yiyen za
vallrnrn: 

- Müslüman yok mu? 
Feryadrna, iti kadir hoca efendinin 

pencereyi açıp vermiş olduğu cevabı 
alacaktı. 

Ah bu hukukçular! Her taraftan 
darbe yiyen Cenevreyi gülünç etmek 
vazifesini onlar .üstlerine aldı • 
Jar •• Fatay 
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Harb halinde Fransada 
TOPYEKON HARB 

Franldader 

Ye1111 vellalldl 
lstan~ıla geliyor 

Madam Dolfus 
ve GOCuklan 

Jsviçrecle 

lnsiliz kral 
ve kraliçesi 
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:41manı olduğu yel"de bırakarak 
iki usta ile delhizleri dolatmaya 
baıla.dık: Bu lağım evvela bizim ta
rafmuzdan kazılmı§, tam lngiliz si
pel"lerinin altına geldiği vakit ln
gilizler fal"kına var:mıılar, onlar da 
buna karşılık bir lağım kazmaya 
ba§lamışlar, fak at geç kalmışlar, 
bizimkilel" patlatmı§ ve lngiliz si
pel"lerini havaya uçurmuşlar. Fa
kat lağımın bizim siperlerdeki ba§
langıcı tabii sağlam olarak duru
yormuş. Bu defa bunu berhava et
mek için lngizilzler bil" lağım kaz
mıılar, bizimkilerin altına girmiıler, 
:Yalnız bizim sipel"in altı diye orta 
yel"de patlatmıılar, dehlizin bil" kıs
mı yıkılmıı. Bu defa bizimkiler bu 
kısmın yanından aağa sapmıılal", ye
ni bil" dehliz kazmaya baılamıılal", 
lngilizler de bunu hissederek bunun 
altına inmişler ve bir gün lağım için
de iki tarafın kazmacıları burun 
bul"una gelel"ek tabancalarını çek
miıler, bir nefer bizden ve iki nefer 
lngilizlel"den yel"e sel"ildikten sonra 
iki tal"afta burayı kum tol"basiyle Öl"· 
müı, lağımı batka tarafa saptınnıt
lar ..• 

Şimdi her iki tal"af da karııdaki
nin hangi istikamette gittiğini his
aediyol" ve bir an evvel ötekini alt 
etmeğe çalıııyol". lıte Almanın içine 
kapandığı dört numaralı Jağunm 
aon durumu da bu •• 

Bunu bana anlatan neferlerin ad
larmı vakia hiç bir kitab yazmıyacak 

ve hiçbil" uydurma broıür bin bir fal" 
farah hikayelerle kendilerine kah· 
raınanlık izafe etmiyecektir ama 
hakiki kahl"amanlar ancak §atafat
tan, övünmeden hoşlanmayan bu türk 
çoc:uklan olarak kalacaktır. Bunlar 
gönüllü olal"ak lağnncılıkta çah§ma
ya talib olan tül"k madencileriydi .• 

Çanakkalede, lağımda çalışamaya 
talih olmak demek, bilel"ek yüzde 
yüz ölümü göze almak demektil". 
Siperleri teslim alan bil" fırkadan 
diğerine deVl"olunan, her gün top
rağm içinde dü§manla dalaşan, kah 
alta inip kah üstte kalan fakat nasıl 
olsa bir gün bu toprakla havaya u
çup gitmesi mukadder olan insan 
demektir. 

Döl"t numaralı lağımda çalı§an 
böyle iki usta, bizim fırka cephesi
ne gelmiı olan yedi arkada§tan aağ 
kalanlal"dı. fakat hiç bir korku his
aetmeden: 

Yazan: M. Şevki Yazman 

ULUS 

MAHKEMELERDE 

Elden düşen bir keser 
Arı cazibesi kanununa aykırı olarak 

Havadan uçtu ve Alinin başına kondu 
Bir fabrikanın marangoz ateıye· - Türkan namı diğer Nuriyeyi ça-

ı>inde küçük bir kavga ... Satılmışla A· ğır, dedi. 
linin arasında bir hadise çıkmış, Ali e- Mübaşir kapıdan : 
lindeki 80 santimlik urganı Satılmı- - Türkan hanım, Nuriye hanım, 
şın suratına indirmiş. O sırada· Satıl· diye seslendi. Fakat gelen giden al
mışın elinde de iki kilo ağırlığında biı madı. Anlaşıldı ki zanlı isbatı vücud 
keser varmş. Kavgacları aralamışlar. etmemiş. Hakim hırsızlık davasının 

Fakat tam bu sırada bir garabet ol- şahidi Bayan Sahure'yi çağırdı. Fa
muş. Satılmışın ~indeki keser kanad- kat Sahure beş dakikanın içinde o ka
lanmış ve gide gide Alinin kafasını dar çok isim saydı o kadar çok insanı 
bulmuş. Hadisenin bu noktasını phid suça ortak ettiki, hakim bile hadisenin 
Yusuf şöyle anlattı ; insicamını kaybetti. Bir kaçıncı tek-

----- - ~--- ------ -- -

23 - 3-1938 

l. __ R A_o_v_o_I 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plak 
neşriyatı - 12.SI) Plak: Türk musikiıi ve 
halk ıarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha• 
haberler - 17.30 Halkevinden naklen inkı• 
lab dersi. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla danı 
musikisi - 19.lS Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Leman ve arkadaşları) - 20.00 
Saat aayrı ve arabça neşriyat - 20.15 Türk 
musikisi ve halk prkıları (Melek Tokgoı: 
ve arkadaşları) - 21.00 Havacılık: Ş. Ha· 
zım Ergokmen - 21.lS Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Drigo: Suite du hallet, Les 
millions. 2 - Borodine: d'Arlequin, No: 4 
Polonise. 3 - Louis Ancel: Notturno. 4 • 
Beethoven: Carmencita. 5 • Erich Einec: 
Adagio Sostenuto. 6 - Tschaikowsky: Bar· 
carole. 7 - Micheli: Ninna - Nanna. 8 • E· 
mil Ohlsen: Russischcr Marsch - 22.00 A· 
janı haberleri - 22.lS Yarınki procram. 
İstanbul : 

"- Sabah daha iş başı yapmamış- rarda tebellür eden şekle göre hırsız -
tık. Atelyeye girdim ki Satılmışla A-, lık şöy~e olm_u~. Bu bayan Sahurenin Öğle Neşriyatı: 12_

30 
Plakla tüc1ı: 

li kavga ediyorlar. Arkadaşlar arala- en son ıfadesıdır: musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S Plilda 
mıya çalışıyorlar. Ben de içlerine ka - "-Kocamın yeğeni Elmasın, cihaz türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neıri· 
rıştım. Satılmışı tuttum. Obür arka - sandığını komşularımızdan Niyazinin yatı. 
daşlar da Aliyi yakalmışlardı. lşte karısı Türkana vermiştik. Bizim evi- Akşam Neşriyatı: 17.00 İnkılab ·u. 
tam bu sırada nasıl oldu bilmem bir de mizde yer yoktur da... Aradan gün rihi dersi: Üniversiteden naklen: Yusuf 

· Hikmet :Bayur. - 18.30 Fatih halkevi ıös
baktım ki Satılmışın elindeki keser A- geçti. Niyazi ile Türkan kavga etmış- terit kolu tarafından bir temsil - 19.lS Ceıedler tepesi 

Al"kadaılar gitti, naaıl olsa atarak aaklanabildik, fakat kalası 
bir gün aın bize de gelecek!" diyol"· taıryan nefercik kendisini bunun al
lar ve &Onl"a ilave ediyorlardı: tmdan kul"taramadı, yaralandı, ağır 

linin kafasında ... B.enim bildiğim bun- ler. Bunun üstüne Türkan evinden Konferans: Doktor İbrahim Zati : Bulaıık 
dan ibarettir . ., bohrasmı aldı bize getirdi. Emaneten cilt hastalıkları ve saçların dökülmesi -

~ 10.SS Borsa haberleri - 20.00 Necmettin 
Bu şahadet hakim B. Fethiyi lazım bıraktı gitti. Ben bir aralık komşu- Rıza ve arkadaşları tarafından türk musi-

olduğu kadar ikna edemedi. İki kilo- mun bohçasını karıştırdım. Bir de ne kisi ve halk şarkıları - 20.30 Hava raporu 
luk bir aletin, kuş misali 2,5 metreyi göreyim. Ecıyaların çoğu bizim Elma- - 20.33 Omer Rıza tarafından arabça söy-''- Memleket için olduktan son- yaralandı: 

ra canımız feda olsun!... "- Amanın kurtal"ın beni! :ı !ev - 20.45 Nezihe ve arkadaşları tarafın. 
nasıl uçupta Aliyi bulduğunu şahıde sın sandığından çalınmış. Sesimi çı· dan tlirk musikisi ve halk şarkıları (Saat a-

D ~hl izleri dolaştıktan sonl"a tek- Diye bağmnca sesi öted n duyul-
ral" Almanın yanma geldim: du. Biz Salihle dışarı fırlayal"ak 
"- Gene çıkmak niyetinde değil ve neferi omuzlarından yakalaya-

tekrar aıııattırdı. i;jahid Yusuf, hadise- karmadım. Bohçayı gene doiadım, yarı) - 21.lS Fasıl saz heyeti: İbrahim ve 
pin butuıı tcierrüatını, mantıki bir şe- büktüm. Bir köşeye koydum. Derken arkadaııları tarafından - 21.50 ORKEST-

l<A: 1- Haydın: Senfoni No. 6. 2 - Delibes: 
kilde izah ediyor, fakat iş keserin yol· bir gün Türkan bize geldi dedi ki: Melodi Slav do Kopelia. 3 • Driıo: Ro-

misin? rak lağımın içine sürükledik; fakat 
"- Lağımın kapısının önündeki iı itten geçmiıti; s ~ si, bağırmayı, al"• 

alan kapanmadıkça çıkmağa tal"af- kasından koıuşmaları duyan ingi-

culuğuna gelınce : - Biz Niyazi ile barıştık. Artşk mans. 4 - .Bernar: Rev dö san susi. - 22.4S 
.. _ Benim asabım zayıftır Bay ha - bohçamı götüreyim . Ajans haberleri - 23.00 Plakla sololar, O• 

pera ve operet \>arçaları - 23.20 • 23.30 Son 
kim. Doğrusu bu noktasına nasılsa Ben de dedim ki: haberler ve ertesi ıiinün proıramı. 

dar değilim! lizler bil"biri arkasına el bombaları- dikkat edememişim. Heyecana kapıl- - TürUn eşyana bir kere bak. A 
Eksik fazla olmasın. vrupa : "- Bekle öyle ise... nı göndermegw e ba•lamı ... tı. Yaklaşa· ., "' mışım.,, 

Gene yeni bil" bombanın düşmesi- bilinen yakla§... lkınci şahid de hadiseyi şu şekilde 
ni kollayarak lağımdan dışarı fil"- Lağımın içi karanlık, göz gozu izah etti: 
)adım, tehlikeli yerden biraz öteye gönnez, yaralı nefer inlel", biz Sa- "-Satılmışın iki elini sımsıkı tuttuk 
geçtim ve düıünmeğe başladım: lihle bel"abel" neferin yaralarını sar- Elinde de keskin bir keser vardı. Der-

Bir an için ve ko§al"ak lağmım ka- nıağa uirafD"ız, fakat yara o kadar ken, nasıl olduysa oldu, bir aralık Sa
pısınm önünden geçmek bile tehli- çok, sızan kan o kadal" fazla ki bi- tılmışın elinden keser kaydı,, 
keli. Ben geceleyin bil" sürü İluanla zim yanımızdaki iki sargı beziyle Hakim şahide sordu : 
burayı nasıl kapatınm? Bu çok buna yetiımenin imkanı yok. Bu ka- - Tabii yere düştü, değil mi ? 
müıkül bir iş, muhakkak ki bir hay- ranlık cehenneminde bu zavallının _ Hayır, dedi şahid, Alinin başına 
Jı da zayiat vel"eceğiz. Herif bizim inlemesi yetişmiyormuş gibi öte yan- düştü. 
hareketimizden bir defa kıqkulan- dan aklımız ve fikrimiz dııarıdaki Tahkikat raporuna göre Ali osıra -
mıı ne yapmalı? vazifede.. da suçludan 2,5 metre uzakta olduğu-

0 mmtakadaki piyade tabut" ku- Bır· mu·'ddet _...nl"a bombalal"da ge- ·· ·b · k _, na gore, arz cazı esı anununun 
mandaniyle görüştüm, bana bir çare ne bir fasıla beliriyol", ses aada gene ilfilıi bir istisnası olmuştur. Dünkü da-
göstermedi: "- Düşmandan mesafe kesiliyor, Yal"alı nefel"İ Salibin sırtı- vada şahidlcrin ifadesi bir noktada 
yirmi be§ metl"edir. Ne yapsak •İzi na yükleyip geri göndel"iyorum. l§e birleşti : 
el bombasından kurtaramayız." de- yeniden ba•lamak istivoruz. ikinci · · · 
di. Telefonla bölük kumandanmı r " Elden düşen ağır bır cısım, yere 
buldum, vaziyeti anlattan: • hnaelf,erbomkablaa,slnaef!_elkiya::..!::e, Y~:a~ düşmemekte, havada bir kavis çizerek 

d. b - y--o.1-- - takriben 2,5 metre kadar uzağa git-
"- Fırka kati emir ver ı, u ge- lanıyor. Kan, inleme, Iİstirab ve ka- mekte ve aksi gibi ekseriya bir insan 

ce ne yapıp yapıp lağımın önünü ranlık. Bu defa dü§m&n hiç fasıla kafasına dü§tllektedir. 

kapayacaksın. venniyor, yal"alryı olsun lağundan Davacı Ali· de verdiği ifadede bu 
içeride kalmış mendebara küfür çıkaramıyoruz. garib seyrin izahını yapamadı. Netice. 

ede ede kal"arga.hıma geldim, terti-
Bir üçüncüyü tecrübe etmek ar- de hakim, keserin Alinin başında bı· 

batı aldık ve kannhkla beraber yo- tık fazla idi. Ne olur• .. ol•un lagv ı- v d k ·· · · 

Bu söziim üzerine Türkan boğça
sını yaydı, açtı. Bizim Elmasın eşyası 
nı görünce Türkana, bu eşyalar senin 
mi? dedim. Bunu deyince Türkan he
men ağlamağa başladı: 

- Hayır, benim değil, Elmasın 
bizdeki sandığını açtım. Sandık ki
litli idi ama, arkadaki çivilerini sök. 
tüm. Bu işi yaptım. 

Türkan bu sözleri söylerken, Ay
§e hanımla Hikmet Hanım bizde idi. 
Hatta boğçanın içinden çıkan bir ka
dın kilotunu da kendisinin kombin~
zonuna benzetti. Tozpembe renkte i
di. Türkan ağlayarak bunu da söyle
di. Kombinezonu sökmüş, kendisine 
kilot yapmıı. Hulasa emanete hiyanet 
lik etmi~ler . ., 

Hadise, emniyeti suiistimal dava· 
aı mahiyetini gösterdi~i için sulh hl· 
kimi, bunun rüyetni 1 kendi aalahiye. 
ti dahilinde görmedi, dadyı asliye ce
zaya havale etti. Evrakı da oraya gön
derdi. 

la düzüldük. - .. raktıgı yaranın avacıyı aç gun ışın-
ma iki nefer daha soktum. Gündüz den alıkoyacağını tesbit etmek için • • d 

Yirmi nefer omuzlarmda birer lağancı ustalal"ınm tavsiye ettiği gi- adli tabibin dinlenmesine lüzum gös • u niversite e 
kalas ve yanlarında betel" kum tor- bi Almanı yaka paça yakalattım, terdi. Dava başka güne bırakıldı. 
bası ta,ıyordu. ilk kafile olarak ben dıf&l"I attJl"dan. Bel"eket venin bil" yapllacak 
ve Salih onbaşı iş yel"ine gideceğiz. şey de olmadı. Ve biz de bu dertten Kar1şık bir emanete 
Al"kadan gelen neferler bomba fa- kurtulduk, ertesi sabah nasıl olsa spor tesı·satı 
sılalarından istifade ederek kala&- bu bombanın geldiği yeri ketfetti- hiyanet dôvasına bakıldı 
larla gelecekler, hemen yel"le§eeek- rip bir çal"esine bakacaktık. İstanbul, 22 (Telefonla) - Üniver -
ler ve lağım içel"isine girecekler, (Sonu var) Birinci sulh ceza hakimi mübaşire: sitede yapılmasına karar verilen büyük 
kum torbalal"ını topl"akla doldurup spor sahasının tetkiklerini yapmağa 
gene ·ı k ı ' ) u··z ... ..: do-·· gelen mütehassıs Ankaraya döndü. sıra 1 e a a& arm """ .ne ..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 h .. 
feyeceklel"di. _ "!. Verilen haberlere göre üniversite bah-

Bunlal" güzel, fakat nazariye, ku- : _ çesindeki Beyazıd kulesi ile Mercan 
ru laftı .. hakikat biz lağımın baıma : : kapısı arasındaki saha bu işe tahsis e-
gelince anlaııldı, Salih onbaıı ile : : dilecek, ortaya bir spor sahası kurula -
ilk kalasın konacağı yel"e geldik. : : cak, başta kalan kısımlara atlama ha -
Fakat arkadan gelen nefer uzun ka- : : vuzu inşa edilecek, sahanın etrafında - -lası bu dal" siperde bir türlü taııya. : : 40 metre uzunluğunda bir pist vucude 
mıyordu. Kalasın ucunu yukarı kal- S : getirilecek, Rasathane yanında da iki 
dmnca ilk bomba beş metre ötemize : yazan: Alexis T olıtoi No: 36 : büyük tenis kortiyle bir büyük spor 
düttü ve biz Salih onbaıı ile bil"likte : _ enstitüsü yapılacaktır. 
kendimizi lağımın kapısından içeri : - Enstitüde iki jimnastikhane. bas -

OPERA VE OPERETLER: 12.40 Be- 1 
romiınster - 14 Luksemburı - 21 Roma -
21.30 Bordo, Sottens. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 15.25 Hamburı 
16.50 Konigsberg - 19.10 Bcrlin - 19.30 
Budapeııte - 19.~S Viyana - 20 Kolonya -
20.5 Beromünster - 21 Droytviç - 21.30 
Frankfurt, Strazburı, Stuttıart - 22.20 
Kopenhaı - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 13.30 Stokholm -
22.30 Doyçlanzcnder. 

SOLO KONSERLERİ: lS Frankfurt -
17.lS Roma - 18.10 Könicsberı - 18.lS 
Hamburı - 18.20 Laypziı - 21 Varşova 
- 21.15 Breılav - 21.30 Bcrlin, Köniıı· 
berı, Laypzic. 

NEFESli SAZLAR (Mart v. ı.): 8.30 
Münih - 10.30 Hamburc - 11.S Prai - 12 
Hamburg, Kolonya, Laypzig - 19.lQ Ham
burg, 

ORG KONSERLERİ VE KOROLARı 
19 Bükrcıı - 21.30 Hamburg, Kolonya. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman istasyonla

rı - 8.30 Keza - 12 Keza - 14 Stuttgart 
- 1'4.10 Frankfurt, Kolonya, Laypzi& -
14.lS BerJin, Münib - 1S.3S Bcrlin - 16 
Alman istasyonları - 17.10 Münib - 1& 
Berlin - 19.10 Alman iıtaıyonları - 19.4~ 
Stuttgart - 20 Berlin - 22.30 Frankfurt -
22.40 Königsberg, Stuttcart. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttıart -
22 Var;ıova. 

DANS MUZiöi: 19.30 Stokholm - 20 
Brcslav - 22 Floransa - 22.30 Breslav -
23 Milano, Post Pariziyen - 23.30 Paris -
23.SS London • Recyonal - 24 Lükıemburg 
- O.lS Droytviç. 
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23 Niıan yaklaııyor ..• 

Cumhuriyetin 15 inci yılında 
yavrularımızın kutlayacağı 
bu bayram evvelki ~ "1eler
dan çok parlak ve ~;g;k §en
likli olmalıdır. 
Yurdun istikbal ümidi olan 
miniminilerimize fen bir 
bayram geçirtmek için ıim
diden hazırlanalım. 

ketbol, voleybol, boks ve eskrim salon· 
ları, soyunma yerleri bulunacaktır. 
3000 talebenin istifade edebileceği bu 
tesisat 200.000 liraya çrkacaktır. 
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Gürültüye karşı mücadele 
Şehirlerde gürültüden rahatsız olan· lara ıamata ettinnezseniz ıizin de ba • 

larm akıllanna gelen ilk çare, kırhk bir tınız dinç olur. Bayanlar, hizmetçileri
yere giderek orada ba§lanru dinlemek- nizi bağıra bağıra paylamak fayda ver

Danunçiyo ve 
tir. lngiltercdc bapckillerinin de hiç mez. Onlar zaten kös dinlemitler, siz On dokuzuncu asrın son yirmi beş 
olmazsa haftada bir gün Londra ıehri· nefesinizi tüketmiı olursunuz. Sabah. yılında, Avrupada mükemmel bir şiir 
nin gürültüsünden kurtulabilmeleri leyin halıları balkonda aaatlerce döv· infalakı oldu. Bu lirik inkişaf, yeni ça
için bir hayır ıa."ıibi Şeker köşkünü o- meai de daha ziyade kendisini kom§U • ğın başlangıcına refakat etmi§ olan in-

d b k·ı1· ~ t Iara göstermek içindir. kişafa tekabül ediyordu. Bu üniverscl 
ra a aşve 1 ıge rneşnıta yapmış 1' romantizm ile sembolizm arasında bu i-

eserleri 
Fakat ge~;-~n hafta B. Hitler Viyanayı Ey radyo sahibleri, makinenizin se • · · ı k di · · ki devri birleştirecek olan yolda bir Berlinlc birlejlİrincc İngiliz baıvekili smı ya nız en ışıteceğiniz kadar açı-

hafif dah 
kaç güzel isim, bir kaç güzel esere 

Londranın gürültüsünden hafta sonun· ruz, ses a tatlı olur, hem de rastladık. 
da da kurtul:mındı... parazitler daha az gürültü verirler. 

Z b d. l k · · h" Sabahleyin .,.elen sütçüler, ıüt te- Bu çifte tezahürde büyük Avrupa 
aten, ~ını ın eme ıçın ıe ır - • milletlerinden her biri kendi mümes-

den karma}• doX.ru herkes ı'rı·n mu"~ nekelerini biribirine vurmaktan rekini· 
::r • ü , :r ~ " sillerine sahih oldu. Gabriyel Dannun-

kün de değildir. Gürültüye pabuç bı - niz. Mü§terileriniz sizden daha mem- çiyo ile bu ikinci zihni seferberliğin 
rnkmıyarak, oturduğu yerde aakinlik nun olurlar. son mümessillerinden biri kaybolmak
istemek herkesin hakkıdır. Hele kitab- Şehir gürültüsü fabrikalardan da tadır. Yalnız Vilyem Balter Yits, sis-

YAZAN 
Edmon 

Jolu 
lariyla çalııanlar, onları bırakıp nasıl gelir. Fakat yeni ıehirlerde fabrikalar r t 1 d d kl ~ k 1 
ba k 

'd bil' 1 ayrı mahallelerde olduklan cribi yeni ı r an ası~ a, y_o ug~ . arışmış liktir. O, şahsiyetlerini bir kalıbı ya-
ş a yere gı e 1 ır er? •· muhteşem bır devrın şahıdı olarak ratmakta deg~ il, doldurmakta gösteren 
B. h" d h k · ki ı· v hakkı fabrika kuranlar da zaten makincleri-ır §e ır e er esm sa n ıge kalmaktadır, sanırım. (Çok daha son- muharrirlerdendi. "Şehvet rocug~u"-

ld v d d 1 b. m"'"dan ben" nin gürültüsünü kesmegv e, kendi fayda- 1 p 1 :ı o ugun an o ayı, ırza -· ra arı gelmiş o:an. Pol Valeri ve o nda Andrea Sperelli, "Ölümün zaıerı" 
belediyeler de ıehirlerdc gürültüye lan için, çalııırlar. Klodel, bu devrı bıze kadar uzatmak- nde Ciyorco Aurispa, "Kayaların baki-
karıı mücadeleyi kcrdilerine bir vazife Lozan belediyesi ev1erin içindeki tadırlar, fakat onun mücahidleri?den releri" nde Klaudio Kantelmo, .. Ateş" 
edinmiılerdir. Vnkın bir tnrafta..-ı, bina köpekleri, bahçelerdeki horozlan da olmadılar). Zaman geçtikçe yenı ne- de Stelio Efrena "Belki evet, belki ha
malzemesi icad eden n:üher.disler de düıünmüı. Onlan da bağırbnayınız, siller, bu hakikati rönesansa nel~r yır" da Paolo Tar.sil!> herşeyden önce, 
çalışıyorlar, dı§8rdaki gürültülerin ev· diyor. Daha doğrusu, köpekleri yok et- borçl~ oldukları?ı , öğreneceklerdır. fatih hiddetleri, yan hasta istirablan, 
}erin içerisine gimıcsine, alt kattaki mek, horozları da kesip yemektir. Ev Gabrıyel Donun~ıyo dan ba~sede~ken~ ölüm ve hayat hususundaki teheyyüç
gürültünün yukan kata çıkmasına en - içinde köpeğe, ~hir bahçesinde horoza onu, hemen he~sı cehennemı neh~rlerı lü ihtisası, hayvan ve şehvetli bir tabi
gel olacak maddeler bulmak için uğra- yer olamaz. . aşmış olan o ~-rler grupuna dahıl et- ate olan payen aşkı, lük deliliği, §id
ııyorlar. Bir taraftan da gürültüyü içe- Bir de, bizim sabah aatıcıian var. mekten kendımı alamıyorum. Çehre- detli fizik hüzünleri her nevi tasar
riye sokmıyan camlar bulunuyor. Fa • Galiba orada satıcılar bağırmadık lan sini~ arala~~?~a ~~.~adar kuvvetle te- ruflara karşı olan nefreti, bütün haz
kat §imdiki hnlde bütün evlerin duvar- için, Lozan gürültücülerine nasihatler ressum ~t:ı~ını goruyoru~ fakat ora- lara karft uzanan enerjisi ile bizzat 
lannı ve camlanru değiıtirmek elbet - l\nlsında onlardan bahis yok, zaten biz- da k~ndısını seven ve takdır eden ~~n: Danunçiyo'nun kendisidir. Bir tek 
te kabil olamaz. de de belediyelerimiz aabah satıcılannı ca kımseler tarafınd~ .. beklendıgını romanı yoktur ki, bana, mükemmel 

O halde ıehirlerde gürültü edenle • bağırtmamava çalııııyorlar ve • doğru- tasavvur. eder.ken onu ol umde daha az sayfalar, silinmiyen manzaralar, in-
rin gürültüyü kesmeleri lazımdır. Be - su - muvaffak da oluyorlar. yalnız hıa edıyorum. sanlar ve ihtilafların ,aıırtıcı tesadüt-
lediyelerin bazdan mücadele vasıtası o- G. A. 'Gabriyel Donunçiyo'nun ilk mısra- lerini hatırlatmasın. Bunlardan bir ta-
larak gürültücülcri cezaya çarptırmak larında, zamanının genç muharıirleıi- nesi "Madam Bovari", "Babalar ve ço-
yolunu tutarlar, bazısı da §ehir halkını ,---------------"""'I nin pek hoşlandıkları bazı temlere, Şe- cuklar", "Floe üezrindeıki değirmen", 
nasihatle terbiye ctmeğe çalıtır. Lozan leyvari, Bodlervari temlere rastlanır. "CUrüm ve ceza'' tarzında bir şah eser-
belediyesi şehirde gürültiinün nereler- 8 İ B L 1 Y Q G R Af YA Fakat bunların araaına en güzel, en midir? Sanmıyorum; fakat emin de 
den geldiğini birer birer düıüncrek .,/ canlı bir sansüellik ve mükemmel bir değilim. Bu hususta zaman hükmünü 
gürültücülerin hepıine nyn ayn nasi - "'"""------------- musiki anlayışı karışıyordu. Daha o verecektir. 
haller tertib etmİ§. Bu güzel ıehrin adı Varlık zamandan ne takdire şayan bir artist Onun en büyük kusuru ekseriya e-
bizim tarihimize de girdiğinden bele - olduğunu gösteriyordu 1 ltalyancanm velce yazılmış kitablardan, sanat eser-

15 ınart tarihli 113 üncü sayısı şu & "f de · b ·· ı diyesinin nasihatleri biraz değittirile • asalet 1 a sı u şur erde en sert ve en !erinden, bibliyografik garabetlerden 
yazılarla çıkmııtır: Nahid Sırrı: "Ede- tl ksanl "b · 1 ı rek, bizim de itimize yarayabilir. ta ı a ar, cazı sonorıte er ama- kitab fasılları yapmasıdır. Bu zaafı 
bi yeniliğimiz" kitabını kanştmrken, b·1· d b 1 d kl"d" h k Bir §ehrin gürültüleri ilkin ıokaktan sını 1 ıyor u; un ar a ta 1 1 a en bilhassa tiyatroda görülür. "Ölü "e-
Yaşar Nabi: Bir kitaba ve bir idrake f 1 · 1 • · 1 · d · " otomobillerin komalanndan, yola bat· e e en, ezız enın erı, eınır ve tunç a- bir" Atrid'lerin yeniden ya:ılmaaın-
dair, Turgud Akkaı: Kör döğüşü, k"sl · · ta.k"b ed" rd O · ·· ı·t 

hırken gürültülerinden, tramvııy olan 1 erını 1 ıyo u. rıJına 1 e, dan ba!tka bir 'ey değildir. Romanla-
Münir Hayri Egeli: Bir millet muhar- ekserı"ya ba"" d b" tl d al 7 

yerlerde arabaların frenleri bozuk ve ~a e e ıya ar an ınan rında hazan bizi kızdıran estetik mu-
rirlerlni anyor, Muammer Necib Arda: ilhamda deg- 1·1 e el .. ··ım·· 

gıCJr'blı olmasından, motörlerin patır- • vv ce goru uş veya havere dili, "Bir ilk bahar sabahı rü-
Ruhun Kadiri mutlaklığı: Ne•e, Malı- du ulmuı · ·1 aha u-• dılı olmasından, araba kapılarmm " Y ımaJ ara ve t 88 aıere, ta- yaaı" veya "Bir son bahar gecesi rü-
mud Rağıp Kösemihal: Ulvi Cemalin mamen Danonrı"y,.....arı· bı"r zarafet v ..... gürültüyle açılıp kapanmasmdan ve :ı .,.. ..- yaaı"nda hakiki bir kaide olur. O za-
yeni yazılan. Avni Candar: Ahdi atika ren plastiklı"kteydi "Çam onnarunda yaya gidenlerin bağıra bağıra konuı- • man retorikçi'nin şaire zararı dokun-
göre Etiler, on be.ı. gUnün akisleri, ki - yağmur'' gı"bı· bı'r kUçUk 11.ı·ı·r ay,.,; aen malarmdan gelir. :ı :ı ' ... • maktadır. Danunçiyo ekseriya klasik-
tablar. Receb İhsan: Melankoli (pı"yes fonı' ı'!'ı·nde kelı'melenn· tonnanlıg~ · Şoförler, kor:ıalnnru:!I lüzum:ıuz ye- ~ ıru, n- ten ziyade "barok" olmuştur, fakat bu 

re bagırtmayınız. Lüzumunda ot~ bir perde), Reşad Cemal, Baki Suha ve 'timlerin tehaliifünü, tabiatin vücudu.- baıok bilherı aahne eeerlerinde tez• 
Oğuz Dağlının tllrlerl. nu ve _,pacak kadar pr&in bir ruhun hür eder. 

bili ya,·aılabrJz. Pek liznn olursa yal - ~ kuvvetli ihtizazlarını cemeden bir li-
ruz bir defa ötti:rünfü:. Hele ge~dcn Ana · . ah • Doğrudan doğruya franaız diliyle rızmın ş eserı sayılabilir. 
hiç öttürır.cyiniz. l\nünüze bir adam Jocuk Esirgeme Kurumu tarafından üç piyes yazdığı malümdur: La Piza-
rıkar·~ onu kuvvet1: bı·r 1;.-Lay1- ka. Danunciyo'nun zengin şahsi~tinde nella. Lö <::.evrföy, le Martyre de Sen· 
~ .... .. ... -uu uı. neşredilen bu aylık aile dergisinin 15 ı ht l" f h · 1 ':i can anan mu e ı mu arrır er arasın- Sebastiyen, ki bu eserler bizce De-
çırınız. mart tarihli ürüncü sayıaı nefis bir ka- da n sa Imaz ı h. U h · 

1 k ::r e nu o anı ıç ' P esız P· buaay'nin musikisinden ayrılamaz. 
Yaya giden er, ııi: de bt: çrna gü- pak içinde güzel yazzlar ve resimlerle irdir. O, Karducci'nin ve Leopardi'nin 

rültülerinden mesulsunuz. Kaldırım- dolu olarak intişar etmiştir: Bu sayıda varisi olarak, meramını 'iirle ifade et- Fransızcayı mükemmelen biliyordu. 
dan indiğiniz vakit yolunuza dikkat e- şu yazılan görüycraz: Kad:nlamnı:z ve mek için yaratılmış bir ırkın en muh- Bir ak9am onun, mecliste hazır bulu-
diniz. Şoförü gürültü çıkarmaya mec· sosyete, Muazzez Tahsin Berkand: teşem yıldızı oldu. nan bütün fransızlarm meçhulil olan 
bur etmeyiniz. Hele geceleri yanınız - Yardım etmek bir ali•kanlıktır, Ekrem F d D . . orta çağ tiirleri inşad ettiğini dinle-,. ransa a romancı anunçıyo, pır 
daki arkada,.lannızla bağıra bagıv ra ko- Sabı"t·. Ger.rru'• devirlerde ideal kadın, D . 'd daha fazl dim. Eski devirlere aid erüdiayon'u 

::r :ı :ı anunçıyo an a J(>hret ka-
nupnayınız. Doktor Ali Şükrü: Hactalarmuzı ve zandı. Romanları, hikayeleri herkesçe ile müftehirdi. O her zamanın adamıy-

Gürültü evlerin içinden, başka çocuklarımızı besliyeceğimiz süd nasıl malumdur. Bunlarla Zola, Mopasan, dı. 
apartnnanlarda kan koca kavgalann - olmalıdır, Güzide Alpar: Türk medeni Burje, Hüisman gibi fransız muharrir- En iyi dramı, "Jorio'nun kızı'' dır,; 
dan, bayanın hizmetçiyi paylamasın- kanununda ananın çocuğa kartı olan !erinin eserleri arasında karabetler a- bu eser diğerlerinden daha az suni ve 
dan, çocukların pmatasmdan, halıla- vazifeleri, Aliye Tcmuçin: Türk km- rayanlar oldu. Fakat La Fonten, Ra- daha u ivicaçlı, vahgi ve sadedir, 
rm balkonda patırdıyla temizlenme- na ıiirler, Hikmet Türk: Annelere bet sin, Moleyr de ilham kaynaklarını müı- Bu kadar muazzam bir çalışm&, dev
sinden ve radyonun fazla açılmasından eğitim kaidesi, iyi bakılan çocuk mut· terek bir hazineden almadılar mı? E- cebir okuma ve 1895 de Floransa' da 
gelir. laka yaşar, R. Gökalp: Cumhuriyet ğer eserleri mUstakil bir dehanın mil- rastladığı Andre Jide "Evet, heı 9eyi 

Bin"birleriyle geçinemiyen kan ko • kız enstitüsünde bir saat. Doktor Ha - kemmel birer if adeti olarak kalıyoraa okumak liznn olduğunu aanryoruın. 
calar, aranızda ihtilaf çıkınca biribiri - mid Osman Olcay: Kzzamık, Zeynep bunun ne ehcmiyeti vardır? Danunçi- diyordu" bu kadar parlak kabiliyetler, 
nize sade sürat ediniz, böyle yapınca Menemenci: İlk mısırlıların feminizmi. yo bafkalarmdan istifade etmiı ola- pirin iç usaresini tüketememifti. 1863 
ağır sözler de söylemiyeceğiniz için Emine Ortaç: Aile ve kadın, Mehmed bilir. Yaratıcılığı 9ahsi kalmıttır; çiln- de doğmut olan Danunçiyo, harb baş
hem dargınlık çabuk geçer, hem de Ali Tanalp: Çocukları kontrol, ayın kil her ı.eyden önce phaiyeti önünde Jadığı zaman borçlarından kurtulmak 
kom,ulan rahatsız etmezsini. •• Çocuk· moda hareketleri, el itleri. her ıeyini sUrUkllyen bir kudrete ına- için kaçtığı Floransada bulunuyordu. 

,,;;=.========================================~ 

Y EŞ i L DEFTER 

- Takib edildiğimizin farkında mz
ıınız? 

Cimmi döndü. Karanlık bir köye ge
liyorlardı. Yarım mil kadar geride bir 
otomobilin fen erleri yolun kenarındaki 
direkleri ve ağaçlan aydınlatıyordu. 

- Belki bir tesadüftür. 
Hayslop: 
- Bir iki dakikadanberi dikkat edi

yorum. Biz büyük caddeden ayrıldık
sa, neden onlar da bizi takib ettiler. 

- Sinirlenmeyin, canım. 
- Gece çok karanlık olduğu için, 

biz nasıl onların Jşıklannı görüyorsak 
onlar da bizim fenerlerin ışıklarını öy
le farkediyorlardır. İyi nişan alabilir
ler. Hem git gide mesafe kazanıyor
lar. 

Otomobil bir dört yol ağzına gelin
ce Cimmi: 

- Sağa sap, Betters. Dedi. 
Öteki otomobil de, bir kaç dakika 

sonra ayni istikamete teveccüh etti. 
Cimmi'nin dikte ettiği mahirane ma
nevralara rağmen öteki otomobil bir 
türlü peşlerini bırakmıyordu. Üstelik 
git gide yaklaşıyorlardı da. 

- Daha hızlı, Betters 1 
Otomobil azami aliretini almı§tI. 

Yazan: Margörit Randü 
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Hayslop: 
- Ayni otomobilin bir günde iki de

fa takibine uğramak hiç hoJ bir şey 
değil, dedi. 

Arkadan gelen otomobilin kırmızı 
şefild olduğundan şüphe etmiyorlar
dı. Hayslop iyi dikkat edince plaka ü
zerinde sahte plikanın X D harflerini 
seçmeye muvaffak oldu. Yolun mü
kemmel olmasına rağmen otomobil 
dehşetli sıçramalar yapıyordu. 

Betti: · 
- Şimdi ne yapacaksınız, diye sor

du. 
Hayslop: 
- Yirmi yarda mesafeye geldiler, 

diye ilave etti. 
Cimmi kararını vermi,ti: 
- Madam ki onlar bizim üzerimize 

ateş etmitlerdi, Biz de ayni 9ekilde 
mukabele edeceğiz. 

Betti: 
- Sahi ml, diye el çırptı. Aman ne 

heyecanlı şey. 
Cimmi tabancaıını hazırladı ve arka 

camı kırarak oradan otomobilin 8n lla
tiklerinden birine nipn almaya çalıt
tı. 

:t.abet eıttiremeden iki defa ate' et· 

ti. Ön taraf da Jo ve Betters, yolun tct
kil ettiği ıeridden ıözlerini ayırma
dan büzüldükçe büzülUyorlardı. Betti 
de otomobilin bir kötesine kıvrılmıftı. 

Bu heyecanlı takib onun bütün ma
cera hislerini galeyana getirmişti. Ço
cuk gibi seviniyordu. 
Hayılop: 
- Fenerlere nitm al, dedıi. 
- Faydasız. Bizimkiler onlaırın dı 

yolunu aydınlatabilir. 
Cimmi üçUncU defa atete huırlanı

yordu ki ıert bir darbe Hayılopun 
dizleri yanında karoseriye vurdu. 

Hayslop: 
- Bize cevab veriyorlar, dedi. 
Bu kadar yakına iaabet eden kur9un 

Betti'yi hayallerinden biru ayıltır ıi
bl olmuttu. 

-Otomobilin zeminine oturunuı;, o-
ruı daha emniyetlidir. 

- Merak etmeyin, korkmıyorum. 
- İtaat ediniz 1 
Betti, Cimminin ıert bir ıeale verdi

ği emri yerine ıetirdi. 
Cimmi bir daha atef etti ve bu ıefer 

hasım otomobilin fenerlerinden biri 
parçalandı. 
Hayılop: 
- Ah, ne talisizlik, diye haykudı. 

Hedefe bu kadar yakl&ftıtı halde ... 
Ayni anda bir tabanca 1Mi ve ıalık 

ititildi. 
Rezayr: 
- Ard lbtlklerden biri patladı, der

ken, otomobil yana yatarak yolun ke
narındaki 5imenlere AP.landı. Hende· 

ğe yuvarlanmasına remak kalmııtı. O
tomobilde oturanlar biribirlerıy!e çar
pıtmıtdılar. 

Hayslop, otomobilin devrileceğini 
aanarak korumak için kolunu Betti'
nin beline sarmıştı. 

Dümeni muhafaza için Betters'le 
Jo milttereken ona ıarılmıılırdı. Bu 
ıUratle hendeie devrilmif olaalardı 
korkunç bir f elikct vukua ıelebilirdi. 

Bir kıç ıaniye ıonra, yolun üzerin
de 9iddotll bir gıcırtı i9itildi. Öndeki 
otomobilin birden bire durmuı iki o
tomobil ırasında bir çarpıpaya scbeb 
olacaktı. Fakat arkadakiler tam .zama
nında dümen kırarak hafif bir ıUrtün
me ile kuayı atlatmqlardı. Bir taban
ca aesi daha i9ltildi ve Betti ile birlik
te otomobilin bir köte.ine yıiılmı' o
lan Hayslop batı üatündeki küçük pen
cerenin bir kurfunla delindilini ıör
dü. 

Ciınmi: 

- Alçaklar, bizi öldürrnek iıtiyor
lar, diye haykırdı. Ve kendiıini kapla· 
maya ba§layan korku ile mücadeleyo 
başladı. 

Hayslop cevab vermedi. Onun 9imdl 
ycıine hi• ettiği şey kendisine y•la· 
nan Betti'nin aıçakhiiydi. ~nç ku 
hareketsiz duruyordu. BayılmıJ veya 
yaralanmış mıydı? 

- Betti, dedi, bir 'ey iniz var mı? 
- Yok, merak etmeyin, biç bir şe· 

yiın yok. 
Jo haykırdı: 
- Bakın, bakın, onlar da durdular. 

1914 de, demek ki sı yaıınc1ayken en 
hakiki kabiliyetini ketfetti: Aksiyon 
adamı oldu... Ahi 1ıte sizin sırrınız 
Sperelli, Aurispa, Kantelmo, Efrena. 
Tarsia, itte hararetinizin ve iğrenmc
lednizin, harisliğinizin ve inkisarla
rınızın, muzlim hülyalarmızın ve buh
ranlarınuın meçhul kaimi§ sebebi! 
Kadınlar arasında uklanmıf bir Aki
leus, Romadan uzakta can sıkıntısın

dan patlayan bir Sezar göz önüne ge
tirilsin ... Bunlar da roman yazarlar 
mıydı? Dizraeli böyle başlamadı mı? 

Tali kendisine iktidar mevkiini ver
seydi Bares ne olurdu? Danunçiyo ko
nuşuyor, İtalyayı harekete getiriyor, 
harbe teşvik ediyordu. İşte tayyareci 
olmuştur; gökleri dola~ıyor, Viyana 
üzerine beyannameler atıyor, Fyume'
yi işgal ediyor, İtalya hesabına Avru
paya rağmen bir vilayet f eth ediyor. 
Bir gözünü kör eden mermi ile yara
landığı halde ölümü arıyor.... Fakat 
Vittoriale'nin sükuneti içinde, ,eref
ler, zaferler, afklar ve maceralarla do
lup tafffiıf bir hayatı melankolik bir 
ıekilde bitirecektir: Hürmet ettiği ve 
taklid etmek istediği Rönesana'ın kah
ramanlarından birine layik, devrimi
zin en harikulade hayatlarından bııi. 
İnsan kendisine örnek aldığı insanla
ra ancak taklid yoluyla eritebilir. Bü
yük romancı, büyük pir ve büyük ak
siyon adaau, Danunçiyo 1 mart 1938 
günU saat 20 yi 5 geçe efsaneye karış

tı: Buna liyik olmak kudretini ken
dinde bulanların ezeli mükafatı._ 

Bau meteoroloji memurlan 
hakkında bir karar 

Aakeri raaad te§kilatmda kullanıl

makta iken bir kanunla devlet meteo
roloji işleri umum mlidilrlilğil kadro
suna mükteseb haklarile devrolunan 
bazı memurların meteoroloji idares -
ne geçtikten sonra Milli Müdafaa Ba
kanlığı tarafından tesbit edilen kıdem 
ve terfi haklarının kabul edilip edil -
memesi hmuıunda Maliye ve Mıilli 

Müdafaa Bakanlıkları ayrı mütaleada 
bulunduklarından Başvekalet bunun 
tedkikini devlet ıurasından ·istemişti. 

Milli Mildafaa Veklleti, ukeri me
mur iken meteorolojiye geçenlerin e -
velce mülkiyede ve yedek subaylıkta 
geçirdikleri hizmetleri lndemleıine i
lave ederek ıınıflarını tayin etmiı fa
kat meteoroloji umum müdürlüğü 

bunları kabul etmediğinden bu me
murlar Milli Müdafaa Vekiletine mü
racaat etmitlerdir. 

Maliye Veklleti mütılea.ında aske
ri rasad teşkilatında mütekaid olarak 
kullanılan zabitlerle askeri rasad me
murları mü"kteseb hakları ve aakerlik& 
le alakaları kesilerek ve memur olarak 
dahil olacaklarını bu hususdak:i kanun 
maddesine göre izah etmit ve bunla -
rın askerlikle alakaları kalmadığından 
kendilerinin eirdikleri barem derece
sinin ylikseltilmiyeceğini bildirmiş

tir. 
Devlet ıuraıı vaziyeti tedkik et-

Betterı dilmenin üzerine yaslan
mıştı. Kırmızı otomobilden gene atef 
edildi ve kurşun Jo'nun başı Ustünden 
geçti. 

Cimml: 
- Çabuk otomobilden inelim, diye

rek ilk önce kendisi atladı. 
Cimmi, hedefi kolaylaıtıran fer.er· 

leri ıöndürdü. Ötekiler de ayni 9okil
de hareket ettiler vo etrafı karanlık 

kapladı. 

Cimmi, elinde tabanca ile çukura U· 

zandı. Yirminci uırdı bir ingiliz yolu 
üzerinde böyle bir sahne ıeçmeai &örül
müş şey değildi. Bununla beraber, en 
işlek yollarda bile sabahın ikisinde o
tomobillere pek sık rastlanmaz. 
Yanına yatmıı olan Hayslopa: 
- Kilçilğiln bir 'eyi yok ya? Diye 

sordu. 
Yeri kuru olmasından memnuniyet 

duyan Betti: 

- Buradayım, dedi, hiç bir şeyim 
yok. (Sonra ıordu) •imdi ne olacak ? 
Tabancuını kılıfından çıkaran 

Hayslop: 
- Biri ıeçecek ve onlar da tabanı 

yaila yac:aklar. 
Daha yakından bir 1"~ca aesi gel

di. Ötekiler de otomobillerinden in· 
miflerdi. 

Ci.mmi, olduğu yerde blru daha bU
züldü. Karanlık ona tehlikelerle dolu 
görünüyordu. Yolda bıraktzkları oto. 
mobilin ailileti semaya garib bir ıekil
de çiziliyordu. Cimmi, hayatına kas
detmek için yerde ıUrUnen bu inan· 

-S-

Sevgi ihtiyacı 
Y &XDU§ak adımlarla, tatlı sesleri 

ve inanılmaz renklerile yavaı yavaı 
yaklAfJilakta olan bahardan bahset
mek iatemiyonun. Fakat murad etti
ğim sevginin kaynağı da belki o se .. 
lerde, renklerde ve kokulardadır. 
Ve .evginin un.surları arasında iyi 
ve doğru ile birlikte güzeli duynu
yan gönül tasavvur olunabilir mi? 

Ancak, zamanlar çetin olduğu 
için ruhlar kunıdur. Otomobil, ti· 
mendifer, tayyare, kıaac:a makine ve 
yalnız rakam - menfaat dem.iyo
nmı - mutlak manas.ile .evgiyi. 
kalblerimizden zerre zerre kazıyor. 

Geçen gün, bir zat, yakın akraba • 
sından bir gencin rWı halini tahlil e • 
derken yarı ıaıarak, yan acıyarak 
"sevmiyor!,, diyordu, "anaunı sev• 
miyor, kardeıini acvmiyor, arkada• 
,ını sevmiyor. Sadece yqıyor, günü
nü hot geçirmeğe bakıyor . ., 

- Şu halde sevilmek ihtiyacmı 
da hissetmiyor ? 

Sevıniyen, ıevilmeğe muhtaç ol• 
mıyan insan ... Neye ve kime İnan&• 
bilir? 

Daha dün, bir Avrupa gazeteainm 
baılığı yanında, hayretle bir ilan o • 
kudum: ''Hulus ve samimiyet maıo 
dalyası, yakanıza takmız, d06tlan
nıza takdmnız !,, Biribirinin zldcb 
ideolojiler, bir ailede birbirinin zicl • 
dı kardeıler, bir cemiyette birbirine 
karıı tophıluk yaratıp sevgiyi nefre.. 
te kalbederek ruhun bu ihtiyacmı 
kin haline getiriyor. Hulu• ve acımi • 
miyet madalya•ı bu mÜ§ahedede bu• 
lunup tehlikeyi görenlerin onu önle
mek iç.in buldukları bir tedbirdir. 

Kaskatı, kayıdınz, alakasız, ve 
yalnız kinle harekete gelen kalbler .. 

Halbuki riyasızca parlayan göz
lerde, ı.ıcak bir ifade ile uzanan el
lerde, muhabbetle aralanan dudak • 
larda inaanlarm bulduğu sevgi ne 
büyük bir kuvvettir. 

Babanın çocuğuna. oğulu.n anuı • 
na, &mirin memuruna, vatandqın 
vatand&§& borçlu olduğu bu sevgiyi 
gelittirmeğe çalı.pnak lüzumu henüz 
bir zaruret halinde kendini hiaaettir
miyorsa bizim için ne mutlu! 

Fakat etrafımızda olup bitenlere 
bakınız: Gölee.mde ferah duyduiu· 
muz asırlar görmÜ§ koc•man bir çı
narın, bir gün, aararaıı yapraklıutı, 
kuruyan dallan içimize nuıl hüzün 
veriyor&& katre katre tükenen MVgİ• 
nin manzaraaı da hiNe<lenleri öyle 
mahzun etmelidir. 

Siz, bu sevgisizliği sezmiyor mu.. 
sunuz? Öyle ise ne iyi! -N. Ba~ 

Amerika ticaret heyeti bir 
hafta sonra geliyor 

Amerikadan buiün tehrimizde bu· 
lunmak üzere hareket ettiğini bildir· 
diğimiz ticaret heyeti bazı ıebebler 
dolayı5iyle bir hafta sonra fdırimize 
gelebilecektir • 

mittir. Buna göre 3128 numaralı ka
nun daha evvel tatbik mevkiine çı.kmıf 
olduğundan bu kanun mucibince ka
bul edilen hakların telbitine aid mua
mele uaamıt olaa bile 3127 numaralı 
kanun mUntescb haklarını tanıdıfına 
göre tesbit muamelesinin ikmali ka· 
nunun neşrinden sonra mümkün olma 
sı bu memurların kanunen tanınan 
müktee.eb haklarının kaybolmasını İ
cab ettirmiyecektir. 

lardan uzakta olmayı şimdi ne kadar 
isterdi. 

Ha)"5lop: 
- Betti, siz uzaklapanız daha iyi 

edersiniz. Aşağı doğru kayın ve her 
şey bitinceye kadar tarlada bekleyin. 

- Hayır. Ben yanınızda kalacairın. 
- Gidin diyorum size, söz dinleyin. 
- Gitmem dedim ya, ııarar etmeyin. 
Yeni bir patlama Hayslopu cevab 

vermekten menetti. Elinde tiddetli 
bir a&n hiı etti: Sanki bir parmağı 
luzğın demirle tişlenmiı gibi. 

İatemiyerek inledi. Fakat patlayan 
tabancanın alevi, ateş edenin mevkiiııi 
ona gÖitemıişti. Tabancasını oraya çe
virerek üç defa atet etti ve bir küfür 
işitti. 

- Yaralandı! Dedi. 
Betti ~lunu tuttu: 
-Hayslop, yaralandınız ını? 
- Ben mi? Hayır, eheıniyetsiz bir 

fCY· 
Kurşunun hafifçe sıyırmıı olduiu 

parmağının etrıf ına mendilini sardı. 
Betti hala ona sokuluyordu ve bundan 
büyük bir biz duyuyordu. 

Solda bulunan J o haber verdi: 
- Hendekte biri var ,ona atef edin. 
Birden bire Gvayldford tarafından 

hıılı gelen bir otomobolin &ürilltiiaü 
işitildi. Tam zamanıydı. 
Hıyslop iki yüz metre mesafeden 

otomobilin ıtıklannı gösterdi: 
- Mesele kalmadı, dedi, nı•ıl tah· 

min ettiğim gl.bl çılanadı mı? 
(Sonu var) 
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Bilecikte spor 
Bilecik, (Hususi) - Üç senedenberi 

spor bölgesi başkanlığını yapan Nihat 
Torumtaym sıhi scboblerlc bu işten çc 
kilmiştir. Üç sene eve! gayri federe üç 
kulüble kurulan bölgeye yeniden 13 
kulüb girmiştir. Şehirde jimnastik, vo
leybol sahaları tesis edilmiş ve futbol 
sahasında bir tribün inşa olunmuştur. 
Asbaşkanlığa nafia fen memurların
dan ve sporculardan V ccihi Divitçi ge
tirilmiştir. 

Bilecik meclisi 
Bilecik, (Hususi) - Vilayet umu

mi meclisinin müzakereleri bitmiş ve 
mcc)is dağılmıştır. Söğüt azası Bayan 
Tahsine ile Bozüyük azas.ı: Nuri Hc

kimoğlu, Osmaneli azası Ahmet Sa

ral, 'Gölpazarı azası Mehmet Öner en
cümen azası olarak kalmışlardır. 

Adanada parti 
ve halkevi binası 

Adana, (Hususi Muhabirimiz
den) - Adana Halk Partisi 11-
yönkurul ve Adana Halkevi bi
nası için evvelce yapılmış olan 
planlar, çok masraflı olacağı an
laşıldığından bu plan tadil edil. 

23. 3- 19 

Trabzonda Atatürk köıkü 

miş ve yeni inşa edilecek binaya 
aid maket yapılmıştır. Yeni bi-

BiJecİk güzelleşiyor nada hem Halkevi ve hem de 
Parti İlyönkurulu oturacaktr. 

Bilecik, (Hususi) - Kasabamız Binanın müsamere, konferans 
Trabzon, (Hususi) - Şehrimiz hazırlanan yeni bayımlırlık günden güne güzelleşmekte, yeni eser- salonları çok büyüktür. 

Edirnedeki etnoğrafya 
· · ·· K d • · ·· l k"" l · d b' • h l" lcr kazanmaktadır. Yollar muntazam proJesıne gore ara enızın en guze oşe erın en ın a ıne ge- Halkevinin misafirleri için bi-

lecektir. Yeni rıhtımlar, yollar, mahalleler tehrimizin simasını ta- bir hale konmuş, etraflarına çam ve sö- nada ayrıca bir daire olacaktır. 
mamiyle değİftirecektir. Şehircilik mütehassısı Prf. Lomber tara- ğüt ağaçları dikilmiştir. Şehirde park- Gönderdiğim resimler, yeni bi-
fından hazırlanan avan projesi çok zengindir. lar ve çocuk bahçesi yapılmıştır. nanın önden ve arkadan görünü-

Bu projeye göre tehrin cenub 
eırtındaki yol geni,letilecektir. 
Burada bir istasyon yolu açıla
cak, ~ir kamyon parkı kurula
cak, benzin yerleri tesis edilecek
tir. 

Liman şarka doğru uzatılacaktır, 
ve sahile rıhtım dolma sed inşa edi. 
lecektir. Ayni zamanda, vapurların 
yanaşacağı rrhtım, endüstri mahalle
sinde kurulacak olan eşya ve yük is
tasyonlarına demiryollariyle bağlana
caktır. 

Gömlekçi mahallesi kısmında amc
nejman yapılacak, Rize cihetindeki 
yol ile şarkta Erzurum yolu tevsi edi
lecektir. Sınai mahallenin burada te-
sisi zaruri görülmektedir. Yirmi bir 
hektar genişliğini tutacak olan bu 
sahada antrepolar ve imalathaneler 
vilcudc getirilecektir. Sınai mahalle
nin bu tarafta oluşu duman ve sa~r 
ifrazatla şehir havasının bozulmama. 
sım temin içindir. 

Limanda ve sınai mahallede çalışa
cak amelenin gidip gelişini kolaylaş
tırmak için bir fünikülcr yaptırılma
sı da zaruri görülmektedir. 

Bundan başka yolcular için oteller, 
töförlerin arabaları için hanlar yapı
lacaktır, 

Bolu ağırceza reisinin 
oturduğu evi soydular 
H1rsıılar 48 saatte yakalandı --

Soldan aıra ile: lh•an Şirer, Na
zir Yıldınm, lbliı Ali 

Bolu, (Hususi) - Şehrimizde bir 
hıraızlık yapılnuı, Bolu ağır ~eza 
reiİinin oturduğu ev soyulmuş; Jan
darma, 24 aaat içinde hırsızları eı
yalariyle birlikte yakalamağa mu
vaffak olmuttur. 

Aldığım maliima.ta göre hadise 
fÖyle olmuıtur: 

Bir ay evvel hapisten çıkan Düzce
den İhsan Şircr, Nazir Yıdmm, İblis 
Ali Düzcede birleşerek mühim bir 
hırsızlık yapmağa karar vermişlerdir, 
bunun için şehrimize gelmişler, ka
rarlarını tatbik için müsaid bir ev a
ramağa başlamışlar, ağır ceza reisinin 
oturduğu evi soymak hususunda mu. 
tabık kalmışlardır. Hadise gecesi, ev 
sahibinin kardeşinin samanlığına gir
mişler, burada yemek yemişler ve ge
cenin üçüne kadar bekledikten sonra 
işe başlamışlardır. Evvela tüccar 
Mustafanın evine girmişler, burada 
işlerine yarayacak bir şey bulamamış
lardır. Bundan sonra B. Nusretin o
t'..ırduğu evin odunluğuna girmişler, 
odunluğun yukarıya açılan kapağını 
kaldırarak eve girmişlerdir. Ev sahi
bine aid olan bu odada 80 lira para ve 
bir sandık eşya almışlardır, buradan 
B. Nusretin oturduğu üst kata çık
mışlar, giyilecek ve kullanılacak ne 
kadar eşya varsa hepsini alarak çıkıp 

. gitmişlerdir. Hırsızlar acele etmış 
olacaklar ki lhsan Şirer ayakka.bları
nı bile giyrneğe vakit bulamadan kaç. 
mıştır. 

Dört saa't sonra hadise jand.arma~a 
haber verilmiş, ayakkablarm kımc aıd 
olduğu tetkik ve tahkik cdilmi~, bu 
ip ucu sayesinde hırsızların hepsı ça!· 
dıkları eşyalarla birlikte muhtelıf 
köylerde yakalanmışlardır. 

_
------------------------------- ı şünü göstermektedir. 

Çukurova da sıtma mücadelesi 

Türk köylüsünün 
birinci düşmanı 
Sıtmanın başı 
nasıl eziliyor? 

Adana, ( H ususi) - B ir z a m anlar b ütün Çl.l. 
kurova b ir sıtma diyarı i d i. Nüfusun hem en 
yarısını söm ü ren, binlerce türk ailesini mah· 
ved ip eriten, türk köy lüsünde m a ddi v e m ane
vi bütün varlıkları paçavralattıran bu afet; 

cu mhuriyetin çelik azmi kartı· 
ıında son nefesini vermit bulu-
nuyor. 

Bugün Seyhan mıntakasmda 720 
köy mücad~le mıntakası içinde bulun
maktadır. Bu mücadele servisinde ça
lışan doktorların hepsi ayın yirmi 
gününü köylerde geçirmekte, köylü. 
leri tedavi etmekte ve sıtma mücade
lesi için icab eden direktifleri ver
mektedir. 

Sıtma mücadelesinin bundan başka 
Anamur, Silifke, Mersin, Tarsus, 
Adana, Ceyhan, Kadirli, Osmaniye, 
Kozan, ve Islahiye merkezlerinde bi
rer muayene evi vardır. Şehir ve ka
sabalar dahilinde bulunan hastaların 
da ibu muayene evlerinde muayene e
dilerek kanlan alınmakta ve bunlara 
icab eden sıtma ilaçları verilmekte
dir. 

Geçen 937 mücadele senesinde yaz 
ve kış üç yüz altmış binden fazla şa
hıs muayeneden geçmiş ve bunların 
arasından yüz binden fazla şahsa teş
kilat tarafından kioin dağıtılmıştır. 

Teşkilat, bir taraftan eski ve yeni 
hastaları tedavi ediyor, diğer taraf· 
tan sıtma nakleden sineklerin üreme· 
sine mani oluyor. Şehir dahilinde ma
halli belediyelerin yardımlariylc pet
roloj, köylerde ve bahçelerde tesadüf 

edilen (Anofel sinekleri) üreten su
ları. mütehassıs ameleler tarafından 
ilaçlanmaktadır. 

.Mıntaka dahilinde bataklık kurut
ma işleri bir proğrama bağlanmıştır. 
Mersin ve Silifke yolu üzerinde bu
lunan asırlardanberi bir sıtma menbaı 
olan Erdemli bataklığı büyük kanal. 
lar meydana getirmek suretiyle kuru
tulınuftur. Ve (2000) dönüm arazi iı
gal eden bu bataklık ziraata elverişli 
bir şekle getirilmiştir. 

Bundan başka Tarsusa yakın ve 
köylünün sıhatini bozan ve içerisinde 

100 den ziyade tabii artezyen bulunan 

Karabucak bataklı~~ da aglarak 7 ki-

............................ 
Yukarıda, 8lt· 

ma m ücadelesi
ne giden aeyyar 
•rhat me murla
n; •aida, au bi
rikintisi bulu
nan göller m aki
nelerle t~i~le· 
niyor ; altta, es
kide n bir sıtma 
kayncziı olan ve 
bu11ün tamamen 
kurutula n 2000 
dönümlük Er -
dem li bataklıiı· 
nın e•ki hali; 
daha afairda , 
/çelde kurutulan 
Lamcu bataklı-
ğı. 

lometrclik bir kanalla su işleri dairesi 
tarafından akıtılmağa başlanmış ve 

bataklığın kurutma işi 2 senelik prog· 

rama bağlanmştir. · 

Ayrıca Kadirli ovasında bulunan 

(80.000) dönüm arazıyı kaphyan 
Akçasaz bataklığı ve IslahJ.yedc 4 

bin dönüm büyüklüğündeki Fevzipaşa 
gölü bu programa idhal edilmiştir. 

Çukurovalılar hayat ve sıhatlarını 

yüksek cumhuriyet hükumetimizin 
kurduğu bu tcfkilata borçludur. -1. 
O. Yiiitbaı 

• 
müzesı zengin leşiyor 

Edirne, (Husu
si) - Darülkur
ra'ya taşınan ye
ni Etnoğrafya 
müzesi, gittnkçc 
zenginleşiyor, ve 
çeşidli eserler 
geliyor. Kültür 
Bknlığınm tak. 
dir ve alakası E
dirne ve yöresi 
eski eserleri se
venler kurumunu 
çok teşvik edi
yor. Geçende zi
yarete gelen gü
zel sanatlar aka 
demisi profesör
leri müzeyi pek 
beğendiler. Gelen 
Etnografya eşya
larına zarif vit. 
rinler yaptırılı

yor, ve büyük bir 
~- zevk ile tanzim 

ediliyor. 3000 li
ra masrafla ta
mir gören Darül
kurra gezenlerde 
iyi intibalar bı

rakmaktadır. Müzeden bir görünüş 

Ege bölgesi ve 

ziraat kongresi 
İzmir, (Hususi) - Eğe mıntakası, 

yeni toplanacak ziraat kongresini ala
ka ile beklenmektedir. Çeşidli istihsal 
yapan Eğe, her kongrede faydalı ka
rarlar alınacağından emindir. Mesela 
bundan evvel toplanan tütüncüler 
kongresi, bu mıntaka için büyük 
istifadeler doğuran neticeler vermiş, 
tütün alım satımında müstahsillc alı

cılar arasında görülen ve müstahsil a
leyhine tesirler gösteren bir çok müş
küller ve pürüzler ortadan kaldırıl
mıştır. 

Yeni kongre için, alakadar daireler 
ve müesseseler tarafından muhtelif 
raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlar 
kamilcn tetkike müstenid ve oldukça 
zengindir. Ege istihsalatının zirai ba
kımdan olan vaziyeti ve bunun daha 
inkişafı çareleri esaslı bir şekilde mev
zuu bahis edilmektedir. 

Bu meyanda yaş meyva ve sebze ile 
ş_.arapçılığa da büyük bir kısım ayrıl

mıştır. Bağcılığın inkişaf ettirilmesi
için, çeşide göre, mmtakalar ihdası 
çubuk getirilmesi, şaraplık üzüm ye
tiştirilmesi, şarap inhisar rüsumunun 
kaldırılması ve satışının serbest tu
tulması, bağcılık enstitüsüne bir şa

rap enstitüsü de ilavesi istenmekte
dir. 

Keza yaş meyva ve üzüm ihracatı ile 
tütün ziraatı üzerinde de durulmakta
dır. 

Bu sene, üzüm incir satışı koopera
tifleri ile üzüm kurumu tarafından yaş 
üzüm, kavun, kuru incir ve üzüm sa
tışları üzerinde azami faaliyet göste
rileceği ve geçen seneki tecrübelerden 
istifade suretiyle ihracatın da artırı
lacağı söyleniyor . 

Muğla ıof ör mektebi 
Muğla, (Hususi) - ehrimizde açılan 

şoför mektebi sene başındanberi tedri
sata devam etmektedir. Dersler otomo
bil ve traktörler üzerinde verilmekte· 
dir. Oç aylık tahsilden sonra talebeler 
mezun olmaktadır. 

• 
Tütün dikimi başladı 
Akhisar, (Hususi) - Yeni sene tü

tün ekimine başlanmıştır. Ayın yedi
sinde ilk tütün dikmeğe muvaffak o
lan parti başkanımız Mehmet Sındır
ğılı oğlunun çiftliğinde bu münase
betle bir tören yapdmııtır. 

İdeal vasıflı 
buğday 

yetiıtirilecek 
Ziraat bakanlığr geçen sene Çift 

ter çiftliğinde elde edilmiş olan 20 
küsür bin kilo buğday selektörden g 
çirilmck ve ilaçlanmak sı.ıretiyle çif 
çiye dağıtmıştı. Elde edilen tecrü 
!erden sonra hastalıksız, yüksek kar 
tede staodard mahsul elde edildi~ 

ve çiftçiııiat de bu mahsulden büyü 
fayda temin ettiği görülmüştür. Bun 
göz önüne alan ziraat bakanlığı ay 
çiftlikte istihsal edilen yedi yüz bi 
kilo tohum ile Adapazarında istihs 
edilen 96.000 kilo buğday aynı suretle 
temizlenip ilaçlandıktan sonra köylü. 
ye verilmiştir. Bakanlık bu işin daha 
geniş bir şekilde tatbikini ve halkır, 
buğdayını temizlemek ve tohumunu i· 
laçla.mak için geçen sene aldığı 45 se• 
lektöre ilave olarak yeniden 140 selek• 
tör mübayaa etmiştir. Bunlar memle. 
ketin en çok hububat istihsal eden vi· 
!ayetlerine gönderilmek suretiyle ha. 
sılatı ve kalitesi yüksek, hastalıksu 
buğday mahsulü elde edilecektir. Ba. 
kanlık, Anadolu buğday cinslerinin 
ıslahını temin maksadiyle büyük zi· 
raat kalkınma programına tesbit edi· 
len ziraat mıntakalarında birer tohum 
ıslah ve üretme çiftliği tesisini de koy• 
muŞıtur. Bu çiftlikler, bulundukları 

mmtakanın iklim ve toprak şartlarına 
uygun buğday tohumları teminine ve 
bu tohumları halka dağıtmak suretiyle 
o mıntakada bu tip buğdayların ekil
mesini teşvike çalışacaklardır. 

1\larmara kablosunda anza 
Marmara kablosu arızaya uğramış -

tır. Bu merkeze aid telgraflar arıza 

düzelinceye kadar posta ile gönderile
cektir. 

Düzcede lülün sahıı 
Düzce, (Hususi) - Düzce tütünle

rinin bu seneki rekoltesi iki milyon
dan fazladır. Bu senenin tütün mah
sulü geçen senelere göre daha nefis 
düzgündür. 

Daha yüksek fiat bulacağı ümid edil 
mcktedir. 

Bir haftadır tütün satışları başla. 
mıştır. Henüz inhisar idaresinden bat
ka alıcı yoktur, 
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Y enicami ve kemeri 

Şehircilik bakımından bu 
türk ıaheıerini tahrip etmek 
değil, kıymetlen~eceğİz ! 

DEVLET VilA YETLERİMİZ, 
BÜDCESINE NE ÖDERLER? 

1.tanbul gibi eski ve tarihi bir ,ehir ' 
bahis mevzuu olduğu, hazırlanmıf ye· 
ni bir planın tatbikine geçileceği sıra
da biribirine zıd iki cephenin k.arfı 
karpya gelmesi, sanki, modern tchirci
liğin icablarından birisi imiı gibi telakki 
olunuyor. Kuvvetli phaiyet ve yüksek 
aalihiyetinin hayranı bulunduğum. 

mimar Bay Prost'un planını, tenkid 
etmek benden çok uzak olan bir dilfün· 
ccdir. Ancak, benim iıtediğim fey, Ye
ni.cami kemeriyle bunun üzerindeki 
köfkün feda edileceği haberi üzerine 
ortaya çıkan davaya, 1.tanbulun bir a
flkı ııfatiyle, bazı münaka,a eleman'· 
!arını da kendim sunmaktır. 

30 milyonla lstanbul 
birinci, 10 milyonla 
Ankara ikincidir 

Meselenin fehircilik kıamına karıf· 
mıyacağım. Bu işe müdahalem sadece 
tarihi, artistik ve turistik bakımcUn o
lacaktır. 

Arkeoloğlar, tarihçiler ve maziye 
her hangi bir suretle meftun olanlar 
bunu timdiden kabul etsinler ki latan
bulun iç muvaaale yollarının hemen ta
mamiyle yeniden tarh edilme.i bahis 
mevzuu olunca, bazı fedakirlıklara 
katlanmamak mümkün değildir. Her
kea kolayca takdir eder ki, her tarafı 
mazinin tarihi miraslariyle dopdolu o
lan, her adımda türk veya Bizana mi
mari eaerlerinden bir tanesi ile kartı· 
la,dan İstanbul gibi bir felıirde, her 
,eyi muhafaza etmek, her feyi kıymet· 
lendinnck insan kudretinin dl§lnda
dır. 
Bazı fedakirhklar ihtiyar olunaıa

aını ben de pek ali. kabul ediyorum. 
Bir atasözü vardır: "En iyiyi kurtar
mak için, daha az iyi olan feda edilme
lidir!." Demek ki bütün mesele bu 
mevzu üzerinde anla,maktan ibaret 
kalıyor. 

••• 
Yenicllllinin intaaı bir kaç defada 

tamamlanmıttır. t.tanbu.l uıti·ki.te mü· 
zeleri ubık direktörü, Mebus Bay Ha
lil Edhem. "ı.tanbul c:amiledmiz" a
dındaki eserinde, merhum Ahmet Re
f iğin "Alimler ve aanatıklrlar" adlı 
&etki.kine atfederek der W: 

"Yeni camiin asıl adı valide camii
dir. Eminönü~ GUıta Wlp
rüaüne hikiım bir noktaamda klindir. 
Bu cami, diğer bllyiik camiler arasın· 
da, ıerek mimari mükemmelliği ve ge
rek iç ve dlf t"yinatmm fnblideli
ii bakımından zarafeti. ile göze çar· 
par. Uçer ,erefeli, gayet mütenaaib i
ki minaresi vardır. Büyük ve küçük 
biitün kubbelerinin eay:ıaı 66 dır. Evel
c.e cami deniz krymında imit- Bugün, 
önünde.ki çirkin binalar, omm güzel 
manzaraaına halel vermekıtedir. 

Bu camiiıı iDfUı, bir çok fuılarla, 

tam altmıt aeldz aene •üımüftür. Te· 
mcllerini attıran III. Murad'ın karısı 
" III. Mebmedin anaaı Safi~ hatun 
olmut ve infaata mimar Davud atanın 
neureti altında ağuaa 1597, [Muhar
rem 1006] da baflanmJ!tır. Davud ağa
Alll JSJ8 de (H.1007] de ölınesiyle mi
snar b&fı Dalgıç Ahmet çavu1, üçüncü 
Jıleıbmedin ölümüne kadar [ 1603 - H. 
1012] intaatı idare ctmi,ıir. İki yıl 
1ıOnra ana.ı da ölünce, yapı 1660 [H. 
'1071] tarihine kadar tatil olunmuttur. 
O zaman bina, pencerelerinin hizaaına 
kadar yüksclmit bulunuyordu. Niha· 
yet 1660 da, dördüncü :Mebmedin ana
aı Turhan Hatice Sultan yapıya devam 
•tirdi ve cami 1663 [H. 1074] de ik· 
ına1 olundu. Tarihi kaynaklara naza
ran, camiiıı aoo ~' Muatafa ağa 
olmuftur. 

Camiin içeriai ile bUnkir mahfeli 
tUıık çinicilik sanatının ikinci ve en 
parlak devrine aid çinilerle be.zenmif
tir. Bu mahfele ncfiı bir kapıdan ve 
merdivenle girilir. Caaıiin garb tara
fındaki meydanda görülen meyilli yol 
ihtimal ki aoııradan ilave edilmittir." 

Mua111r müelıliflerden, Slahdar f ın 
dıklı ağanın tarihine bakacak olunak 
(Clld ı, L 218], valide Safiye batu· 
DWl 1597 [H. 1006] tarihinde camie 
nkıf olarak çifte bir çartı, bir medre-

Yeni Camitle utirahat 
Nlonuntlaki pniler 

... ' 1 1 s ' 1 1' , , 

.. Damlaya damlaya ıöl olur .. " veci
zesinin en ciizel eseri devlet kasaaı
dır: Devlet U..ına, Türkiyenin on 
yedi milyonu kendi hiuesine dU.tüğü 
niabette borcunu öder. Devlet kaaaaı, 
bir millet kumbarasıdır. Onun dolgun
luğu milletin refahını anlatır. 

:Millt gelirimiz artıyor. Bunun phi
di gene devlet kMaaıdır. Çünkü vila
yetlerimizin hazineye ödedikleri para. 
932 ıeneeinde 69.635.377 lira iken 936 

katlupak olur. Köfkün yıkılmMı, ca- dığı gibi, güzelliğine de hiç bir fCY malt yılında 99.915.268 lirayı bulmUf· 
miin meııkezt kütlesini meydana çı- katmamaktadır. tur. 
karmak, onu kıymetlendirmek ve ge- Bu makaleye bağlı plln ve resimler- J atanbul birinci, Ankara 
nit bulvarlar ile çerçevelemek imkanla den, dava mevzuu olan kMım haldunda 
rmı vermek ıuretiyle, belki de fC· ve bunun arkeolojik ve artiatik değe- ikinci: 
bircinin itini kolaylaftırabilir. Fakat riyle, tü.ıık aanatının gilzel direktifle- Devlet kaaaaına ödenen para bakı
unutmayalım ki §C'hircilik, lstanbulda, rine aidi~tine dair bir f iıkir edinmek mından en önde gelen viliyetimiz İs· 
bom bot bir ıahada çal~yor, o bu- mUmkilndUr. tanbuldur. lıtanbulun .an dört aene i
rada, tariıhin miruı bulunan eakiliıkle- Ancak, okuyucuların dilııkat nuar- çinde devlet kasasına ödediği para, 
ri zamanının gelip geçme ve hdzm- lannı çekmek istediğim bir nolrta daha yirmi milyondan otuz milyona çıkmıf
ııhba icablarlna aadece uydurmakla var: tır. Yani yüade elli bir fulalık var-
mükelleftir. İstanbul, meflıur bir aanat beldeıi- dır. 

V';c..k, 27x13 bü ... ukıü:w' d bi mu• 936 nııı "emvali umumiye" tahsilitı, 
Se. bı·r sıbyan mektebı·, ve avlunun her ......., r.. • .. n e r • dir. Bütün mahallelerine dağılınıft et· ı 99.915.268 lira olduğuna ıöre, •tan· 
tarafına birer sebil ve denize nazır bir tatil tefkil etmektedir. Zemin katında, •iz bir turistik aermayeye maliktir. bulun 29.146.594 liruı, bütün gelirin 
de yükeek kötk yaptırmıı olduğunu vaktiyle kandil yağlarını, mumlarını Hükümetçe diifUnillmU., fUO:rlu bi.r yüzde otuzuna muadil demektir.1ıtan-

ve aair"""i muhafaz2Va yarayan bir tu · tik k · · • ....: ta..s..:.t.. edil buldan ıonra, iıkı'nc· olarak A-'--öğreniyoruz." Bu tarihi kayıd da göe- -,, . -,, rıa e ooomı aıya~ ıu&& • ı IWMlra ge-
. mahzen, mahzenin üzerinde bekçilerin mele üzeredir. Kcaii ve faydalı bir pro- liyor. Ankaranın 932 • 936 seneleri a-

terıyor ki ·~köfk" camiin ve müftemi-
litının Davud ata tarafından ha.zırla- ve hademenin kıoiutları, daha \berin- paganda, önce tetanbula, tonra da bil- rMında devlet kaauına ciren paruı, 

de de Hilıtk&r daireai vardır. Bu daire tilıı Tilrtiyeye, daima ••·e ı..--.... ı.. yib4c yüz on artmıftır. Ankara, bu iti-
nan uıl plinına dabiıldir. F.uaen, 1670 ._ ._.,, ... -.-- barla da bir Te.kor yepıyor. Eritilmesi 
tarihinde, yani Yeni c:amiin tamamlan- bir büyük sofadan. deniııe nutt köfe- pefinde kopn seyyablann paralı aelini &üç bir rek.or-
mumdan yedi yıl sonra t.tanbula gel- leme bir aaloDdan ve dört ktıçüık oda- çekmeie ltina ediyor. §u rakamlıra bakınu: B&ftehrin 
mif olan meflıur ıeyyah 'Giyom Jozef dan milreık.kebtir. Bu kat. tamamiyle, Yeni cami kıöfkünil. kemerini ve ae- 932 de ödcdip para 4.842.628; 933 de 
Grölo'nuır "'Bir t.tanbu1 aeyahatinin HUnkir mahfelinin biwmdadır. Her yirdimini nedi ye yakmalı? Bunları, bi· 5.977 .013; 934 de 7.095.917; 935 de 

taraf XVII inci rda tmıitata '--la 8.212.162; 936 da 9.993.575 liradır. Dört 
Yeni bi.kivesi,, adlı eserinden aldı~ı- ı, • 1 ~ • likia, Topkapı saraymm tetiimmatı " • · · ·ıii' b' · · de --.a eh aene içinde Ankaranın ödediği para-
mu eaki bir reeme bakınca da camiin yan çınıcı · m ı.nncı r~e e- yapalım. Köfkü 0 devrin qyuiyle ve nm bir mislini 1.f1DMı, devlet mcrke-
ve milftemil&tınm o .zamanki ,eklini miyet arı:cdea ncfia nUmunıeleriyle kumaflariyle donatalım, para mubbi- .zinde umumi it hacminin ne kadar ıü
aynen ıtinneık mümkUndür. Cenubu ıUalüdUr. linde hcm wy.fnUmi, hem de merdive- ratle inkitaf ettiiini gösıtennoktedir. 
pıbl cihetinden M.ı:sır çarfl'll PDlll Bvelce, padifllblar, kemeri ı.bço b- nl ~· baluiııdurabm. SenUı ba tiri- )ılaeli, 927 ntlfu. aayımiyle, 935 nüfua 

kld de Hünkar kJYl.n il :~...... pı letibmetkıd• pçmczıdeıı BDCe hl yerleri -raUn. Ka,wı sı,.ret. Yeni uyımı araJQdaki yüzde seben inan 
tar en ~.. e -~ e- ~.1-~ ,_~, .. __ ~---.. -~ ·-Dilbeti. sene _, --Hileleri 
di,_;. olan cami, _,..,.allı d·-·larla ... ~ -vr-• -unuı.. ua&" - ~. c:amlin n,uetlnl twmml&yacütll'. -...,. ' .,, .... _,,_ ......,. --. ........ araamda. mağaza, mekteb ve saire gibi 
çe'\'rilmİf genif bir avlunun ortasında ~~ ~d~dm ç*1p ~e~ Burası eeaacn 9oık sengin olan latan- umum ihizmetler müeucseleri bahain
kapalıdır. O tarihte Bizans'ın sahil dı- lenne oyle gıderlerdı. On aekızmcı bulun içinde, birinci derecede bir tu- de de tamamiyle vakidir. Ve "emvali 
ftl'lan y..ı ....ıd- Yab UtlrllM b- ana ....a.JDdııla ~ pr'ipbla- n.a ....... TQl1bıpı ...,..._ tW- 11m•ami.7e" adı altında milletin devlete 

d 
.... __ rm ...... sltdJded ..atla 'leda Jnn tlldam ctoıa odaJanm hafillelme..._ OdecUii pua. bu ~ iilfWü olarak 

ar .ncutb ayaktadır. Rüstem p&f& el- oka · · b' • dim ( d' .~ üb r v . 1 hal' 
betinde iae bu dıvarlar bir aaır ve bel . ena~e11· ırelr)~ır edild~İrlkı~nf. yarayacak ufak bir unat mll.zeel ola- y e ıyor. -uru ut ın<le olan Tilr-

, • ıız, meyı ı yo uove ı. uıı;; a . • kiye'nin, devlet ve milletle ali.kalı bü-
ki de darba ziyade bir DmaDdanberi olarak, İtalyanın Kuerta fOhrinde, bılır. tün iı aahaları üzerinde bu tenuübü 
yok olmuıtu. Ortasında .zincir gerili 1734 tarihinden .oma üçüncü Şad ta- Sonra, pyet btt bir .zaruret vana. bulmak milmküııdür. 
bir kapı, Galatadan ıelen kayıkların rafmdan iııp ettirilen §ato'da tcaadilf yalnız yaya ıidenılere mahaua olmak Fakat ••• 
Yanattıkları rıhtımdan avluya ~id edücn bu aayirdim'lcr, Tiil"kiyeye, Ü· üzere, kemerin eol tarafında, mün.zt Fakat latanbuıl, müıcerred rakam ha-
vermektedir. Hün.klr 1.Jl.lril esk~ bir çünc~ Muatafa ~alından da~et .edi- bir geçid açıp da Eminanil meydanmı, 

. . . ~-,. . . len iıtalyan mımarları marıfetıyle, ıeyirdimin yanlDıdaki ıenif kal<lırmıa linde *en iKi mevzuda devleıtc en çok 
Bi.zanı kulesın~n iizerıne inp edılmif- XVIII inci •rm ortalarında girmif· doğrudan doğruya ballamak acaba para ödeyen viliyettir. Eğer, niif ua 
tir. Ve eğer mımar Davud ağa, bunun tir. (l). mümkün olmu mı? ni8betleri yapılmıf ol.aa, Ankara birin-
i d l'ğ' k Bu 'rdim'l • 'lk ·· ekl • elliği ve hem de rakimiz olarak birin-

a tın an verev ı ıne emerli bir geçid . . ·~yı. uın ı o~n erı,. ga- latanbul, tubat 1938 ciliği alıyor. Çünkü İatanbulun nüfu-
açmayı diifilnmemit olaa m., kötk lıb bır ihtimal. le, 1748 de lll§ll cdılen "-'-•-·ray l=·-ı· mual'imlerin-

N 1763 d lan Liel "' ... ._ - ~ au, &f&iı yukarı Ankara.nm altı miali-
camiin Jimali prkı cihetinden yolu uruounanıye ve e yaıpı d E. Maam • 
._ tac.,...._..., B k . 

1 
1i camilerinin aeyirdim'leridi.r. Yeni en urı dir ve Ankara, 936 malt senesinde dev· 

-pa ........ ,. u emerm yapı ıtı ve i . k. üph-=· bu so dan lete on milyon lira veft.nt. olduğuna . cam nm ı f - nuncueun •-y 
köte tatlarının yontuluf tarzı o zaman bir müddet aonra yapııuu,tır. Şu hal- cıı Tilrki Kemaliıt dersiıl; llWllU'a 19 • göre, İstanbulun asgari SO milyon lira 
için fevkalide nazara ,ayandır. İhti- de bu, camiin _.. plinına dahil olma- ~=~~· ::;~rl~ uırda tiirk sanatı. yermit olmuı lhundır. Halbuki ı .. 
mal ki bu .kemer, t.ta.nbulda mevcud taabulun 936 yeldinu otuz milyondur. 

biricik verev kemer nümuncaiôir; ve 
aade bu bakımdan XVII inci aaır 0.-
manb mimarisinin tetkiıki için vu ıe
çilmez bir umur te,ldl eder. Evliya 
Çelebi, aeyahatnameainin birinci cil
dinde [ı. 304] der ki: "Üçüncü Meh
met mihrabın arkasına diifen bahçenin 
dıflnda ve cami hatmiyesinde kiin bir 
kale bürcünün \berinde bir- phane 
kötk yaptırdı .. " Demek oluyor ki, Mi
mar Davud ağa hem, denue nuır yük
sek bir kötk yapmakla valide Sultana 
yaranmaaını, hem de iskeleden bahçe 
kapıaına geçid veren kemeri inp et
meılde halıkın ıerbeat gelip geçmesine 
hizmet etmeyi bilmiıtir. §u halde, 
Hünkar köfkli ile altındaki kemer mi
mari bak11111ndan camie, ayrılamıyacak 
aurette bailıdır. Bunlar, aağlam bir 
viicudQa aonradan peyda olmuf tufey
li bir etbeni değil, o vücudun uzuvları
dır. Bu uzuvları kesmek, vücudu aa-

Yeni Cami kemeri 

Ankaranın bu yükaek r•k•nında, 
devlet merkezindeki yükaek memur 
sayısının da büyük bir ıu.eai vardır. 
İfin tefsir götürmeı: hakikati fUdur: 
Devlet kaaMı, milletin refah ve mem
leketin bayındırlık ıeviycaiyle ölüçü
lil olarak doluyor. Bu hal, bizim finans 
politikamızın ana prenai.blerinden bi· 
rinin neticesidir. Verıilerini bir yük 
olmaktan çıkararak bir tasarruf besabı 
haline getiriyor. Çünkü devlet k.uMı
na koyduğunuz para, bin bir vaaıta ile 
ve k:ıaa bir zaman aonra, ıene ıizin ce
binizciedir. 

Diğer vilôyeılerimüe gelince: 
~n çok ödeyen viliyetimı.ı Ankara, 

fakat acaba en az ödeyen hangisidir? 
Ha.kiri ... Bakiri vilayeti, !132 aene

ıinde devlet kaaaaına ancak 23.383 lira 
ödemifti. Artıf, Haki.ride de Ankara
da olduiu kadar yükaek niabettedir. 
Bu mikdar, 936 da 50.8Z7 lirayı bul
muştur. 

~n çok ödeyen viliyetlerimizden il· 
çüncüad lzmirdir. 1zmır, 936 mali ıe
nesinde 7.729.960 lira odcmiftir. Ve bu 
mikdar, 932 de 5.716.964; 933 de 
5.758.548, 934 de 7.520.719; 935 de 
7.766.190 lira olmuttur. Devlllllı artıf, 
ticaret ve it merkezi olan İzmirde mü
badele hayatının ve çefidleri bol olan 
mahsullerin kıymetlerinin yükseldiii
ni, rekoltelerin arttığını anlatmakta· 
dır. Çünkü devlet kaaMı, öyle bir aıi
yardır ki, bütün iyi ve kötü hidiaele· 
rin neticesini oraya verilen heaabta 
bulabiliriz. 

Uçüncü miali, talll'"!Jlr ziraat mem
leketi olan Seyhan' dan verelim: Sey· 
han'm 932 de devlet lr.uaaına verdiği 
para 1.461.774; 933 de 1.340.303; 934 de 
2.237.991; 935 de 2.958.733; 936 da 
3.089.138 liradır. 

Bu yüzde yüz otuza varan artıt. tam 
bir tarllD ve çefitli tarım memleketi o
luı ~~ Jralknmnm feıyisli • 

neticelerine i,aret etmektedir. Ayni 
aeri üzerinde.ki sonuncu misali de, 
bir tarım, fakat mahdud çeptli tarım 
memleketi olan iç Anadolu tehirlerin· 
den Kon yadan verelim: Konyanın 932 
deki 1.499.602 lira olan tahsilatı; 936 
2.234.595 liraya çıkmıftır. Bir misline 
yakm olan bu artif, buğday gibi mah
dud mahaul maddeleri yetiıtiren bir vi
layet için üzerinde durulmadan .geçile· 
miyecek kadar mühim ve sevindirici· 
dir. Bu ferahlık, Avrupanın 26 mem
leketinden 19 zunun, kasalarını büdce 
açığı ile kapattıklarını öirendikteaı 
ıonra bir ıaadet halini alıyor. 

93 7 nin Uk üç ayına gelince ı 
Fakat maliye veki.leti, qağldakl 

bu rakamlarla bizim bu huzun.unıma 
arttırmaya karar vermif gibidir: 937 
mali aeneainin ağuıtoa ayı, 936 mı.a 
lt ıenainin ayni ayına ıöre mühim bir 
fazlalık gösteriyor. Ağuatos ayı, teaa
düfen alınmı,ıır. 

936 nın ağuatol ayında Ankaranm 
tahsilitı, 2.420.269 lira iken, 937 inin a• 
ğusıo. ayında 2.956.964 lira olmuftur. 
Aradaki fazlalık 536.095 liradır. latan· 
bulda iki ay arasında fazlalık 2.004.853 
liradır. 

Hatıra ıu gelebilir: Türkiye' de 62 
vilayet vardır. Bunların hepai mi bir 
sene eveline göre fazlalık gösteriyor 1 

Onu da söyliyelim: Hayır, 6 villye
timiz, 936 nın aiuıtoa ayı içinde, 937 
nin ağustos ayına göre ebik tahıilit 
yapmı9lardır. Fakat eksiklik yekQnu 
nedir, biliyor muaunuz? Yalnıs 
116.157 lira ... §imdi bir de fazlalık yo
knnuna bakmu: 6.636.667 lirL. 

62 viliyette 56 viliyotin yedi milyon 
lira wıa.ı ve 6 vil&yetin de yüz bill 
lira ebiiini gördtikten 90nra, hatıra 
fU geliyor: §u bir taraf dan yetmİf 
milli artıf ı, diğer taraf dan bir miali 
ebiliti - Günkü. 7 mityonun yilz bine 
nW>eti yetmifde birdir - maliyemb 
acar., büdce açığından ve tahaillt e• 
ıikliğinden azab çeken dünyanın ko
ca bir tarafını pek kmlwıdıramuıa 
diye mi yaptı, dersiniz? 

Bir gencimizin 
muvaffakiyeti 

Galatuaray li
aeai mezunlarm
dan Halim Tev
fik hükUmet he
aabına felsefe 
tahsili i ç i n 
Franuya gön • 
derilmifti. Bu 
deterli cenci
miı: feleefe 1i • 
aanstnı muvaf· 
fakiyetle ikmal B. flalim Tevfik 
etmittir. B. Halim Tevfik ayni nman
da lstanıbul hukukfakültesimesunla
rından da olduğu için Pariate aynca 
hukull doktorMı vermiftir. Bu deterll 
hukuk doktorumuz ··~ullt rejimial 
hukuki ve aoayal bakımlardan tetkik" 
eden tezini de muvaff akiyetle veradt
tir. 

Bu teı: hakkmda "'Revue de droit iD
temational Privi"de intipr eden ten
kid yaz.-ı her türkün göğsünü kibar· 
tacak mahiyet ve vaaıftadır. 

Doktor Halim Tevfik Parillte bu
lunduğu esnada oradaki tahsil pnçll• 
ğinin ıevgi ve aaygıaını ka.z&nmlf .,. 
uzun müddet türk talebe cemiyeti re
isliği yapmıftır. Aynı aevgi ve •Yll 
neticesinde Balkan talebe ittihadı bat
kanhiına da ıeçilmiftir. 

Memlekete iki 'kıymetli diploma ala· 
rak dönen değerli gencimizi kaz~iı 
muvaffakiyetten dolayı bilhassa teb
rik ederiz. 

Orlı mekteb muallimlill 
ehliyeti alınlara ücret 

latihbaratımıza nazaran Maarif .e
kileti, orta tedrisat öğretmenliği için 
yuılı ve sözlü sınavlarda muvaffak 
olup da psi terbiye enatitU.ü kursua• 
da ıirebilecek olanların ailelerine yar• 
dım olarak 938 eylulünden itibaren 
maktu bir ücret vermeği 938 büdcnl 
ile temin etmiftir. (A.A.) 

23 Niaan 

Si. ~irı rliqüntlürecelı 
ltaltamn b.,,ıa,...cıJır 
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Rakamları 

takib edelim. 
(Başı 1. inci sayfada) 

tikçe; nüfusun yerl~me ve mukim 
olma bahsi üzerinde bir durluk mey
dana gelmektedir: Göçebe ve aşiret 
halkı sayısr, sekiz senede, sekizde bi
tine, 25 bin çadıra inmiştir. 1942 sa
yımında toprağı, evi olmayan vatan
daş faslını kapayacağız. 

•** 
Yurd haritasını göz önüne getire-

rek, 17 milyonun üzerinde nasıl ya
yıldığına bakınız: Trabzon, Ordu, 
Zonguldak, Giresun, Samsun, Sinob, 
Çoru}\. Kastamonu, Bolu vilayetlerin. 
den müteşekkil olan Karadeniz mın
takasında 1936 sayımının rakamı, 

2.637.233, mesahasx, 74.276 kilometre 
karedir. Bir karekitometreye düşen 

nüfus, 36 dır. Bu mikdar, 1927 de 30 
du. Yüzde 20.6 bir artış vardır. 

Karadeniz mmtakalarında nüfus 
kesafetinin, tam bir intizamla yayıl
madığını, bazı yerlerde lüzumundan 
fazla sıkıpk, bazı yerlerinde lüzu
mundan az seyrek olduğunu da biliyo
ruz: Mesela Trabzonda kesafet in 78 
olmasına mukabil, Bolu'da bu mik
dar 22, Kastamonu'da 25 dir. Büyük 
emeklerle hazırlanmış olan toprak 
kanunundan sonra, refahı ve kazancı 
artacak olan vatandaşımız, muhakkak 
ki dünyanın en velfid insamdrr. 

92.744 kilometre kare olan Marma
ra ve Ege denizleri sahili mıntakasın
da nüfus, 2.723.935 den, 3.130.788 e 
çıkmıştır. Bir kilometre kareye dil. 
şen insan sayısı 29 dan 34 de fırla
mıştır. Akdeniz sahil mıntakasında 

kilometre karede 13 olan nüfus, 16 ya 
yükselmiştir. Dünyanın en güzel ik
lim ve en verimli toprak parçaların
dan biri olan bizim Akdeniz kıyıları 
yeni nüfus politikamızın üzerinde en 
verimli neticelerini verebileceği bir 
köşe olacaktır. 

Garb Anadolusunda kesafet, 18 
den 21 e çıkmış, orta yaylada 15 den 
17 ye, cenub şarkında 15 den 18 ze, 
şarkta 9 dan 12 ye çıkmıştır. 

Nüfus artışznda olduğu kadar, nüfu
sun, muayyen merkezlerde toplanma
smda, devletin başardığı işe örnek ola
rak da bir iki misal verelim: Bugün 
Kayseride bir kilometre kareye düşen 
nüfus 22 dir. Kayseri'deki üç .fabri
kadan eve!, bu nisbet, 20 idi. Bütün 
şehirlerimizde, kendilerine has büyük 
endüstri tesisleri, fabrikalar, ve nU -
fus toplaytcr diğer milesseseler ku. 
rulmasr işi tamamlandığı zaman, bu 
yerler, en hareketli, canlı ve ileri ol
ması için lüzumlu olan nüfusa ka
vuşmuş olacaklardır. 

Fakat elimizdeki rakamların, bize 
anlattığı bir hakikat, çok mesud bir 
hakikat daha vardır: Toprak mahsul
lerinin kıymetlerini kaybettiği ve 
topraklarımızın tabii afetlere karşı 
müdafaasız olduğu senelerde, köyler
den şehre doğru akan nüfus hareketi 
durmuştur. Ve bizim köyde nüfus 
artışı, ~ebrin nüfus artışından daha 
fazladır. 

"'** 
En kalabalık ve en tenha şeh,irleri. 

mizin hangileri olduğunu merak ede
ceksiniz: !stanbul, gene en kalabalık 
şehrimizdir. !stanbulun nüfus vasati
si 159 dur. Fakat lstanbulda, bir kaza 
merkezi vardır ki, bir yüksek nüfus 
rekoru veriyor. Eminönü... 4.4 kare
kilometre mesahasında olan Eminö
nünün nüfusu, 100.933 diir ve bir ka
re kilometreye 22.939 kiti düşüyor. 

Eğer Türkiye, bu kadar kalabalık ol
u nüfusumuz, milyarı aşardı 1 

lstanbuldan sonra • merkez kaza 
olarak • İzmir, 158 kişi ile ikinci, An
kara 58 ile üçüncü geliyor. Nüfus ke
ıafeti en az olan şehrimiz vandır. Nü
fus kesafeti, Vanda 4 dür. Ağrı 8 o
larak azlıkta ikinci, Siird 9 la üçün
cüdür. 

Endüstri, bakınız, şehir nüfusla
rında nasıl hüküm sürüyor: Zongul
dakta kara elmas politikamız başla. 
madan evel, merkez kaza nüfus kesa
feti, 86 idi. Bugün 103 olmuştur. 

ikinci beş yıllık plan sonunda, yüz 
binli nüfuslu şehirlerimizin sayısı, 

herhalde bugünkünün birkaç misli o
lacak ... - C. K. 

Mu O lada ipekçilik 

ve pamukçuluk 
Muğla, (Hususi) - Bursa ~pek~i

lik enstitüsü ile Denizli ipekçılik ıs
tasyonundan otuz dört kutu ipek tc;>
humu gelmiştir. Bu tohumlar fakır 
ve muhtaç ipek tutan halka parasız 

dağıtılacaktır. İpe~çilik ilimizde ol-
dukça ilerleınektedır. . 

Pamukçuluk ilimizd~ .gün geçtık· 
çe inkişaf ediyor. Nazıllı tohum ı&
lah çiftliğinden il balkı!1a ~arasız da-

ğ 1 k .. e dokuz hın kılo pamuk 
ıtı ma uzer . 

tohumu gelmiştir. İlimizin - bıl~~s~a 
Köyceg· iz pamuk yetiştirmege mus~ı~ 

· · şeraıtı her türlü vesait ve yetıştı~ , 
mevcuddur. Merkez ve Fet~ıye de de 
ivi vamuk yctiştirilmektedır, 

utuıs 

Fransa - /ngiltere manhkla Çekoslovakyadaki südet 

hareket etmiş olsaydı ... Almanları işini hal • • 
ıçın 

Avrupada vahim 
hôdiseler olmazdı 

Eski f ransız baıbakanı B. laval böyle söyfiyor 

Almanya 
müzakere 

Londra, 22 (A.A.) - Havas ajansı~ 
nın muhabiri bildiriyor: Salahiyetli 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre, Çe
koslovakya hükümeti Prag'daki ingi
liz sefirine Çekoslovakyanın südet a. 

Londra. 22 (A.A.) - Sabık Fran
sız başvekili B. Laval, !ving Standard 
gazetesinin Paris muhabirine verdiği 
bir beyanatta ezcümle demiştir ki : 

·. kalliyeti meselesini tamamiyle hallet
mek tasavvurunda bulunduğunu bildir 
miştir. 

"-Ben daima, Avrupa sulhunun 
bir fransız - alman yaklaşması ile te
min edileceğine kani bulunuyorum ve 
daima bu yaklaşmanın mmükün ve de
vamh olabilmesi için Fransanın daha 
önce İngiltere ve İtalya ile anlaşması 
lazım geldiği kanaatini taşıdım. Roma 
anlaşmaları. bu prensipden mülheın-
di. Eğer parçalanmamış olsaydı, Bu 
anlaşmalar, muahedelerin arazi hak
kındaki maddelerini Tuna mmtaka· 
smda muvazeneyi idame ettirebilirdi. 

Fransa ve lngiltere mantıkla 
hareket etselerdi ••• 

Eğer Fransa ve İngilterenin hükU
met mahfillerinde mantık ve hikmet 
ile hareket edilmiş olsaydı, Habeşıia-
tanda harbe rağmen, bir şey kaybedil- . 
miş bulunmazdı. Sör Samuel Horun B. Pıyer Lava/ 
o zamanki cesur hareketini hiç bir za- j atlerini tehdid etmiyecek bir surette 
man unutmıyacağım. O zamandan be- bir fransız • italyan yaklaşması yap
ri, 1935 deki Avrupa vaziyetinin derin mış ve bu politikanın memleketimizde 
surette değiştiren hadiseler vukua gel daima anlaşılmamış kalmasından dola
di. Ren havzasr işgal edildi. Avustur- yı esef duymuştum. Bugün de ingiliz
ya, Almanyaya ilhak olundu. Vahim italyan u.zlaşmasma Fransanın canı sı
hadiseler daha da vukua gelebilir. B. kılmış bir şahid gibi bakmasından mü
Çemberlayn, İspanya hadiselerine ka- teessifim. Müzakerelerde bu teahhur 
rışmaktan imtinada olduğu gibi İtalya bittabi, bunları daha ziyade nazikleş -
ile yeniden iyi münasebetler tesisini tirecektir. Fakat Avrupada sulhperver 
istemekte de haklıdır. Memleketimin bir işbirliğinin esaslarını takibe azm 
fngilteryi taklidde de çok fazla gec-ik- etmit devlet adamları için imkansız 
memesini temenni ederim. bir şey yoktur. Yalnız, bu iş birliğin· 

Roma -Berlin mihveri de, bugün Roma- Bedin mihveri rea-
realitesi litesinin dikkate alınması lazım gel -

Ben vaktile, katiyen ingiliz menfa- mektedir.,. 

İngiliz kabinesi 
dün toplandı 

(Başı ı. inci sayfada) • 

be günü avam kamarasında yapacağı 
beyanat hususunda mutabık kalmış

lardır. Bu beyanat yarınki kabine top
lantısında kati olarak tasvib edilecek -
tir. 

Beyanatın ana hatları 
Ana hatları tesbit olunan ve Çem -

berlayn tarafından perşembe günü a
vam kamarasında okunacak beyanata 
dair Royter ajansının öğrendiğine gö 
re, Büyük Britanya hükümeti, İngil
tereyi Çekoslovakya ve İspanya hak
kında taahhüde sokacak beyanatta bu 
Iunmayı şimdilik münasib görmemek-

tedir. · 
Bununla beraber İngiltere hüküme-

ti Çekoslovakyaya kar§ı olan bugünkü 
teahhüdlerine sadık kalmakla beraber 
herhangi bir hususi ~~keri .yardım 
bulmak garantisi şimdılık verıleınez. 

ispanya meselesi 
Büyük Britanya hükümeti İspanya 

işlerine karışmazlık politikasına de
vam etmekle iktifa eyliyecektir. 

Açılması derpiş edilmiş olan ingi -
liz - alman konuşmaları şimdilik müna
sib görülmemiştir. 

Sovyetler Birliği tarafından, de
mokrat devletler arasında akdi teklif 
edilen konferans faydalı hiç bir şeye 
yaramıyacaktır. 

Milletler Cemiyeıinin yükle
diği ıeahhüdler 

Çemberleyn tarafından perıembe gü 
nü avam kamarasında yapılacak beya • 
nat hakkında Royter'in aldığı diğer 
malumata göre, Baıvekil lngiltereye 
Milletler Cemiyeti paktıyla bir takım 
teahhüdler terettüb ettiğini ve bu teah. 
hüdleri yerine getireceğini söyliyecek 
ve Franaaya bir tecavüz vuku buldu. 
ğu takdirde yardım mecburiyetinde ol
duğunu ve bu yardımı yapmakta kuıur 
etmiyeceğini teyit edecektir. 

B. Grandi Lord Hali/ k!'ı 
ziyaret etti 

Londra, 22 (A.A.) - İtalya bü. 
yük elçisi Grandi bugün dışbakanı 
Halifaks'r ziyaret ederek yarım saat 
kadar görüşmüştür. 

lngiliz - italyan ani.aşmasının 
esasları neler ol.acak? 

Paris, 22 (A.A.) - Bayan Tabuis, 
ingiliz - italyan görüşmeleri hakkın
da Ovr gazetesinde yazdığı makalede 
iki memleket arasında aktedilecek o
lan centlmens agrementin hangi nok
taları ihtiva edeceğini bildiriyor: 

"İngiltere, doğu Akdenizind~ki 
ingiliz silahlarının talya ftlcY.hıne 

Yeni banka 
direktörlerimiz 

(Başı ı. inci sayfada J , 

ni yaptıktan sonra iki sene kadar os
manlı bankasında bulunmuş, 910 da 
maliye müfettişliğine intisab etmiş, 

varidat umum müdürlüğüne kadar 
çıkmış, 923 de tekrar bankacılık mes -
leğine dönerek "İtibarı Milli,, banka
sının İzmir ve İstanbul müdürlükle
rinde bulunmuş, ve 927 de İş Banka -
sına geçerek 931 senesine kadar bu 
bankanın İstanbul ve İzmir müdür
lüklerinde vazife vermiş, daha sonra 
Merkez Bankasının idare meclisi aza
lığına ve 937 de de Ziraat Bankası 

umum müdür muavinliğine tayin o
lunmuştur, 

Tahsil, tecrübe ve meslek bayatları 

kendilerini Türkiye bankacılık alemi
nin büyük hizmetlerine hazırlamış ol
duğu arkadaılarımızın yeni vazifele • 
rinde de muvaffak olacaklarına asla 
şiibhe yoktur. Tebrik ve muvaffakiyet 
dileklerimizi sunarız. 

Türkiye - Suriye 
görüşmeleri 

Şam, 22 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Türk • Suriye iyi komşu· 
luk muahedesinin akdi için yapılacak 
müzakerelerde Suriyeyi temsil etmek 
üzere .fransız delegasyonu nezdinde 
Emir Abdülaslan memur edilmiştir. 
Aslan Abdel yarın Ankaraya hareket 
edecektir. 

Diğer taraftan Türk - Suriye sınır 
komisyonuna memur türk delegasyo
nunun Halebe geldiği haber alınmış. 
tır. 

müteveccih olmadığını bildirmekte ve 
İtalya tarafından da bWla karşılık bir 
beyanatla iki devletin yakın doğuda 
barışın muhafazası için i'birliğini a
ralarında malftmat almıp verilmesini 
ve arab memleketlerinde ingiliz aleyh 
tarı propagandaya nihayet verilmesi
ni istemektedir. 

I ngiltere hııbeı ilhakını da 
· tanıyacak 

Hiç bir deniz tahdidi, hiç bir de
niz anlaşması, ne Balear adaları ve ne 
de lspanya ve yahut Fas hakkında biç 
bir mesele 'imdiki anlaşmada bahis 
mevzuu olmadığı için, İngiltere ha. 
be§ imparatorluğunu tanrmağı ve a
silere ıilih vermemeği teahhüd ede
cek ve hududun çizilmesi ve yaylak 
meselesi için derhal eksperler gönde
recektir.,. 

Londradaki Çekoslovak mahfilleri, 
meselenin :bildirildiği şekilde halle
dilmesi için Prag ile Berlin arasında 
müzakereler cereyan edeceğini teyid 
etmektedirler. 

lngiltere Ort.a Avrupada 
-ıealıhüde girmiyor 

Bu mahfiller lngiltere ile Fransa
nm müzakerelere iştirak ederek Lo
karno muahedesine benzer Çekoslo
vakya sınırınr zaman altına alan bir 
anlaşma yapmalarını arzu eylemekte
dirler. 

Umumi kanaate göre İngiltere, Çe. 
koslovakyamn gösterdiği iyi niyeti 
takdir etmekle beraber merkezi Av
rupaya taalluk eden hususi bir teah
hüt altına girmek istemiyecektir, 

Fransız malı/illerine göre 
Faris, 22 (A.A.) - Salahiyetli mah

filler Çekoslovakyanm südetler mese 
lesini halletmek hususundaki arzusu, 
nu tasvib etmektedirler. 

Siyasi fransız görmenlerl ekseri
yetle, südetlere muhtariyet vermek 
hususundaki telakkinin tatbik kabili
yeti olmadığını, çünkü Çekoslovakya. 
daki alman ekalliyetinin alman sınırı 
civarında toplu bir halde bulunmayıp 
diğer ırklara mensub milletler ara
sında dağmk bir halde bulunduğunu 
beyan etmektedirler. 

Çekoslovakya alman ekalliyet-
leriyle anlQ§abilece~ mi?. 

Faris, 22 (A.A.) - Donadyö, orta 
Avrupa meselesi hakkında Epok ga
zetesinde şu satırları yazıyor: 

"Garanti olarak elinde yalnız B. 
Göring tarafından verilen ve İngilte
re büyük elçiliğine teyid edilen te
minatından başka bir şey bulunmayan 
Çekoslovakya, alman ekalliyetiyle an
laşmağa çalışıyor ve böyle yapmakta 
tamamen haklıdır. Fakat, Henlayn 
südet mıntakasının muhtariyetini ve 
sovyet - çek yardnn paktının feshini 
istemekte ısrar ettiği takdirde anlaş. 
mak ihtimali pek azdır. O zaman harb 
mr olacak? Bunu B. Bitlere sormak 
1§.zım gelecektir. Eğer böyle olursa, 
Çekoslovakya cesaretle mücadele ede
cektir. Almanyanın bu kadar güzel 
alınmış bir yolda durması için sebeb 
yoktur. Kendi menfaatini müdrik o
lan bütün devletlerin bunu düşünme
si icabeder.,, 

Çiftçiler partisi de almanlara 
iltihak etti 

Prag, 22 (A.A.) - Hükümet blo
kuna mensub olan çiftçiler partisi 
Haynlayn idaresi altındaki alman par 
tisine iltihaka karar vermiştir. Zira
atçiler partisinin reisi sı.fatiyle dev
let kabinesinde devlet nazın olarak 
bulunan Stina istifa etmiştir. 

Bu karar üzerine Haynlaynın al -
man partisi Çekoslovakya mebusan 
meclisinde 49 mebusluk elde etmiş o
lup çek partilerinin en kuvvetlisi o
lan çek ziraatçiler partisinden de dört 
fazla reye sahih bulunmaktadır. 

Kü~ük antant ekonomi 
konseyinin kararları 
Prag, 22 (A.A.) -Geçen hafta Bük

reşte toplanan küçük antant ekonomik 
konseyinde Yugoslavya heyetine riya -
set eden Frediç "Vreme" gazetesine 
beyanatında demiştir ki: 

"- Küçük antantın ekonomik kon
seyinin son toplantısı gerek küçük an
tant devletlerinin kendi aralarındaki 

münasebatın gerek küçük antant ile 
Balkan devletleri arasındaki münaseba
tın inkiJafı bakımından çok mühim ol -
muştur. Küçük antant ekonomik kon -
seyinin, demiryollan yolcu ve eşya nak
line ait kabul ettiği nizamname Balkan 
antantı ekonomik konseyince de kabul 
olunacaktır. Bu suretle nakliyat ta 
Pragdan Ankaraya kadar aynı şartlar 
altında yapılabilecektir. Bu ise, A'Vt'll -
panın bu kısmında ekonomik mlinase • 
batın inkişafını kolaylaştıracaktır. 

Tuna üzerinde seyrisefain hususun
da da aynı şartlar takib edilecektir. 
Küçük antantın her Uç devleti müşte -
tereken çalşacaklar ve müşterek bir 
umumi .kitiblcri olacaktır~" 

ile çekler 
yapacaklar 
Fransız 
meclisi 

nazırlar 
toplandı 

Paris, Z2 (A.A.) - Na.zırlar bu sa
bah Elize sarayında Löbrönün reisli
ğinde toplanmışlardır. 

Başvekil ve maliye nazırı Leon 
Blum, Cumhur reisinin imzasına iki 
kanun projesi arzetmi.§:tir. 

Bu projelerden biri fransız bankası· 
nın devlete yaptığı avans seviyesinin 
beş milyar daıha artırılarak maliyenin 
vaziyetinin ıslah edilmesini istihdaf 
etmektedir. 
Diğeri ise milli müdafaa sandığına 

bir miktar para yatırılmasına aiddir. 
Acil zaruretleri karşılamak üzere 

hazırlanmış olan bu projelerin hüküm
leri, istikbal için hiç bir taahhüdü ta
zammun etmemektedir. Bu hükümler, 
hükümetin şimdiden hazırlamağa baş
ladığı daha şümullü tedbirlerin teklif 
edilmesine bir mani teşkil e~eznekte
dir. 

Pol Bankur, bundan sonra enternas
yonal vaziyet hakkında izahat vermi~
tir, 

Parlamento maliye 
encümeninde 

Paris, 22 (A.A.) - Parlamentoma
liye encümeni, Fransa bankası tarafın
dan devlete yapılan avans miktarını 15 
milyardan 20 milyara çıkararak kanun 
projesini 7 muhalife karşı 31 reyle ve 
kambiyo muvazene akçesiyle elde edi -
len kazançlann milll müdafaa sandığı
na verilmesi hakkındaki Iayihayı da 4 
muhalife karşı 14 reyle kabul etmiştir. 

Parlamentoda miizakereler 
Faris, 22 (A.A.) - Mebusan mec

lisi, bu akşam maliye projelerinin mü. 
zakeresine başlamış ve miııt müdafaa 
sandığı istikrazına aid projeyi 130 
muhalife karşı 379 reyle .kabul etmiş
tir. 

Bu layihanın kabulünden evvel 
başvekil Blum söz alarak projeleri 
müdafaa etmiştir. Muhalefet partile
ri de bu projelerin fiddetli aleyhinde 
bulunmuşlardır. 

Fransa İtalya 
görüşmeleri 

yakında başlıyor 
Faris, 22 (A.A.) - La Repüblik ga

zetesinde Piyer Dominik şu malumatı 
vermektedir: 

Fransarun yakında Romada büyük 
elçisi ve bu elçi İtalya kıralı ve habeş 
imparatoru nezdinde akredite olacak
tır. Fransız - İtalyan görüşmeleri he -
men başlıyacak ve bu görüşmeler tıpkı 
ingiliz - İtalyan görüşmeleri gibi fran
sanın ve barışın nefine olarak muvaffa -
kiyetle bitecektir. 

Sovyetler BirliOinin 
dıJ ticareti 

Moskova, 22 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor : 

1937 yılı zarfında Sovyetler Birliği 
dış ticareti yekfinu 3 milyar 69 milyon 
900 bin rubleye yükselmek suretiyle 
1936 dan 358,3 milyon fazla olmuştur. 
İhracat 1 milyar 728,6 milyon, itha

lat bir milyar 341.3 milyon ve bu suret
le ihracat fazlası 387,3 milvon ruble. 
dir. 

Bir leh muharriri İsfanbuldı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Yasko. 

viski isminde maruf bir Polonya mu • 
harriri İstanbula gelerek etüdler yaptı. 
Yakında Ankaraya gidecek olan B. 
Yaskoviski, nisan içinde Karadeniz, ma 
yısta da Akdeniz sahillerini dolaşmak 
niyetinde olduğunu söylemiştir. 

Haydarpasada 
ıimendifer 

yapılacak 

köprüsü 
İstanbul, 22 (Tele.fonla) - Hay

darpaşada yaprlacak şimendifer köp • 
ri.isU için Nafıa Vekaletile belediye 
arasında müzakere başladı. Nafıa Ve
kaleti yarı parası belediyece verilmesi 
lazım gelen bu köprünün 1938 mali 
yılı içinde yaptırılmasını kati olarak 
istemekte, belediye ise mali vaziyetini 
ve büdce darlğım ileri sürerek kendi
sinin bu işe iştirak edemiyeceğini bil
dirmektedir. 

Köprünün 1939 yılında yaptırrlma
sı icabettiğinden bu iş için bir formül 
bul unacaktır1 

23- 3-1938 

Almanya ya 

taarruz için 

Sovyet kıtaları 

Lehistandan 
geçmiyecekler 

Vaşington, 22 (A.A.) - LeLhistan 
bilyilk elçisi B. Potocki gazetelere şu 
beyanatta bulunmuştur : 
"- Lehistan - Litvanya anlaşmala

rının halli Lehistanm, Almanyayı 
Sovyetler Birliğinden ayırmak ıçın 

Baltık denizi ile Karadeniz arasında 
bulunan devletler arasında bir blok 
kurmak teŞ>ebbüsünü imk!n dahiline 
koymaktadır. 

Bu blok, Finlandiya ile E.stonya, 
Letonya, Litvanya, Lehistan ve Ro
manyayı ihtiva edecektir.,, 

Büyük elçi, Lehistanm hiç bir za-
man sovyet kıtalarının Almanyaya ta
arruz için kendi topraklarından geçme 
sine müsaade etmiyeceğini ilave et· 
miştir. 

Polonya 'delegesi Litvanyaya 
gitti 

Varşova, Z2 (A.A.) - Polonya dıf 
bakanlığının fevkalade murahhası Jer
ZY' Klopotovski, Polonya - Litvanya 
görüŞıinelerini hazırlamak üzere Kau
nasa hareket etmiştir. 
Polonyanın şimdi:ki Riga sefiri 

Fransuva Şarvatm Kannas elçiliğine 
tayini hakkında vuku bulan istimzaca 
Litvanya hükümeti muvafıık cevaıb ver
miştir. 

Litvanyanın Berlin elçisi Jurgia 
Szavlis'in Varşovaya sefir tayin edil
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Litvanyaya gönderilecek 
leh elçisi 

Kaunas. 22 (A.A.) - Lehistan hükil
meti, Rigadaki Polonya orta elçisinin 
Litvanyaya tayini için Litvanya bükü· 
metinin muvafakatini istimzaç Ctlnİf
tir. 

Ekonomi bakanı . 
bugün geliyor 

Et ucuzlu§u için 
icabeden yeni 

tedbirler ahnacalt 
( Başı ·l. inci ~aylada) 1 

bankasında, denizbanka bağlı müesao
seler müdürlerinin yaptrklan toplan• 
tıda, şimdiye kadar yapılan çalışma

lar hakkında izahat aldı. Akşam geç 
vakit İstanbul valisile de görüşdükten 
sonra Ankaraya hareket etti. Bakan 
bugünkü temasları hakkında §unları 

söyledi : 
Validen et ucuzluğu meselesi hak· 

kında izahat aldım. Ucuzluğu devam 
ettirmek için, icab ederse yeni ted
birler alınacaktır. Hayatı ucuzlatma 
işi için gelen mütehassıs tedkiklerine 
devam ediyor. 

Siit ve diğer gıda maddeleri 
Şimdi bu mütehassıs süt işile meş • 

guldür. Bundan sonra diğer gıda 
maddeleri üzerinde tedkkiler yapıla
cak ve kararlar verilecektir. İzmir 
kuru üzümlerinin ihraç vaziyeti hak· 
kında yeni malfımat aldım. Şimdilik 
üzümlerin en iyilerinin ihracına mü
saade edilerek diğerlerinden şarab 
yapılması cihetine gidilmesini dü§Ü • 
nüyoruz. 

lspanyddaki alacaklm-
Tacirlerimizin İspanyadaki ~ört 

yüz bin liralık yumurta alacaklarını 

tahsil için vaziyetin biraz daha inkişa. 
fını bekliyoruz. Bu hususta yakında 

bir neticeye varacağımızı ümid ediycr 
ruz. 

lstinyede tamir 
olunan vapurlar 

tstanbul, 22 (Telefonla) - Deniı
banka devrolunan 1stinye doklarından 
denizyollan idaresinin iki Akaym bir 
vapuru tamir edilmektedir. Bundan son 
ra deniz yolalrı idaresinin vapurları İır 
tinyede tamir edilecektir. 

Nasid Jübilesi 
dün kutlandı 

İstanbul, Z2 (Telefonla) - Komik 
Naşidin 35 inci sahne hayatı münase
betile bu gece Fransız tiyatrosunda 
bir jübile yapıldı. Naşidin sahne haya. 
tı eserleri hakkında bir konferans ve
rildi. Şehir tiyatrosu sanatkarları 
''Bir kavuk devrildi,' yi tems.il ettiler. 
Naşid, Sürpik - Haçik komedisini oy
Jli.dı. 



'IJ-3-1938 

Bir rus likiyesi: 

Okuinak ve yazmak 
Yazan : M. Zo,tenko ÇMr. : •• 1-11 Alyanak 

Pelagiya adını ,an..,..... .._ .......... 41* ... ..,_~ 411811111 
cahil bir kadın& Bana muklllil ko- da1ııa eık yıkıyordL Pelagiya 1ıem 
cuı mesul ve fal bir yer J11m1 eden bunlmrı dütilnUy-. .. m ağlıyor w 
bir devlet adam&Jda. Jl'UheJrike o da Mm mokt·h' hn"rz .... Ob31 rrd'lt 
köylü ve basit bir ad m1J 1'alrıllt 1'et w m ' tıdt11 1ıtr ,,.__ ... :rme)t 
yıldanberi tehirde ,..._a ı..ebiy- de ıı• D tlldmuyordu. 
le her sahada ilerleliüt balmaayordu. Siiklmt 1Md4uğu .zamaa mektma 
Binaenaleyh admı JUlllMIDI bildiği tekrar yerine koydu. Paltoyu yama
gibi daha nice llilıı' ll.J ı hl ' n da eh •e../r ııtt•ı IMlrı,,M 
aldı eriyordu. kolafıilt ....... 
Karıamm cahaletlaclen feıdalide görii ... phfıyordu. Ş•dlll.-. 

utandığı için: dan .......,. ve nihayet peı.p,a 
- Karıcıjım, 1aiç olmuu im&& et. kıoCMDM. sak .a,_., yawk .._ 

meği öğrenm.•lilia. cliye JaharıJaır• dllW w Clld1 Wr llldm I' 1rtaa • 
du. Bak, ıoyadııms da o 1at&n' 1-lt eandtltıH ..,...._ ~ ...W 
ki topu topu iki heceden ibaret: Kuç- ide memnun olmut ve: 
kin... artrk btımı da beceıememek, - Bıwo kaı 1tıfnn, weni binat 
doğruıuya, ayıp... kendim öğreteceğim, diye haykır· 

Pelagiya, her zamanki gibi, elini mıttı. 
savurarak: - Ewıt. llNt. Oğrenmek iıtiyo. 

- Bunun bana biç bir faydası ola- rum .. 

uı:us 

•G be tıl Ecsaaeler ._ 
Puartlll 
Sah 
Çaqamba 
Plllrtembe 
Cuma 
Cumartesi • 

hd 

HALK w Y&Rl 
Sinemalar.. 11 •• 

HuzüıJ C•= .._, ,,__ 
14.ıll ıs. , ... 
16.45 14.41 11.9 
11.45 11AI HM 
21.00 21• ... 

IUI 
il.ti 

Pa:ıa~vf ~ ''\ =---= 
matineleri: l&U 

Film deii1111e dlllllı 
Pazartesi w Caaa., 

Lüzumlu Telefea 
N•maralara 

Yancın ihbaıs: (Wl). -~ İıllra
caat, ıebir: (l023-ta4~. - t•ı~ 
11: (2341-3142). - B&ektdk w llaftlUI 
Arıza Memırhlla: (iMi). - •-teri 
Sebir Anban-: ('70I).- Ta il a I T• 
lefon nwnaralam Zinddl ..ı cılfta: 
(2645, 1050, 1196). - Samı 11 FR ..... 
n: (2806, 3259). - Yftitehir, 11a: ... ı 
ıı, Bizim taksi: (232') - Hava11911: 
Güven taksi: (3848): Bir111ı t1l111h (1111) 
- Çankın caddesi. Ulus tnllı (1111). 

Otobüslerin ilk •• 
Seferleri 

Sahall 
ı 1• .... 

Ulus M. dan Jt. ...-,. e.41 
K. dere'*il Vl:ıa & • f.U 

••• 
Üll8 ••• .... ... ... 

Ulus M. dMI D9men'e 
Dikm .. d• 111111 a. na 

, ..... 
uo 19 •• 

Ulus & da it ;'Jreıı'e l.ID 
KeAW'den Ullll il. na 1• 
Uluı 11. dan Etlik'• 
Btlik'tla Ulus 111. • 

6 .. 
1.01 

21.0I 
21.30 

20.30 
21.00 

,.. ... , .... 
CJfıılll' ... As. fabl. ra 
AL .... dan c.llecrre - -lfM 

Yen .... \r'clm Ullll & na f.to IUI 
S . .,_.-ı'ndla Alılııiftrü'ye US , .. 
Aldlllıdiden S. ..-rı'na UO 1.45 

1 O. ~ ile ı.ı..,_ .. smda .._ ... n::::;..:r..=-:.= ..... 
1 1'. •8'1am De Yentıelllr, Lbnhklar, 

Cel>eQ, 8amanpuan anamda aut 1 
den • 78 kadar vuatl ._ ~ dakiia· 
dal-· den 21 e illıllf'ler OD da-

::..; ı: ı\.' :":.·;, ı.= •.: 
mun~ ıllıdw nrdır. 

I Aktamlln Vlll Me1danından •t a 
deki ra ..ıerter1e bunların Uh11 lıley. 
danma dWtleri sinemalann clliılıı 

ati eri 

Posta - U a lılıdar İstanbul cllletfm 
mek• kabul eder. 
TnbkHIYelmtlıdue 

Trea Saatleri 
Ra:rdarPata'1a : Her eabah 1.20.Her 

akfam ısı.ıs ve 19,45 
.. (wh, "'IWlbe. fto 
marteai Toros sürat.) 

lamnn battma : Herdn 9.SS Ota11e
ri, SSTU, ~ bu 
111t lndlll!adlt.) 

Diyarbakır hattı : Herdn 9,40 
Zoquldalı hattı : ,. 15.00 
Kmkkale'ye 1'&7otoblla • 16.05 

Avusturyanın ilhakından 

sonra ltalyanın vaziyeti 
La Tan pseteainia Roma muhabiri J 

gazete.ine JUIJOI': litreye kartı acaba barekil ne teklif 
A11flus'un ltama'da kimsenin hofu· ı ediyor.?,, 

na gitmemit ol4uju qlkirdır. İtalya• 
nın orta Avrupadaki ehemiyetli mev• lngiltere'nin südet almanlan 
kiler kaybettiğiniıa, halbuki timdi Ma· hakkındaki teşebbüsleri 
cariıtanın ve Yugo.laYJanın doğrudan 
doğruya ke>mfUSU olan Almanyanın 
hakim nüfuzunu :ya1nıı: bütün Tuna 
havzasına delil. battı& Balkanlara ka· 
dar tCf'Dil eedllDiıı llerkeı tarkuıda· 
dır. Bu itibarla llamoyun eıetlenmesi 
pek tabiidır. P&fl9t •ını Avuaturya 
nadiaeterini tar1ı11Aa deJipnez bir za• 
rureti diye g&lteımeye Ç&lıf&rak bu e• 
ıefi hatuleu:neye pyret etmektıe<iir. 

'Gazetelerin yüraautıklerı muuake· 
meye göre, lta!yaıun, Avusturyada, 
-)'OU! • 80llyauat tikrıne kaıı;ı ko
JK&k hlç bir ııkir kuvveti yoıHu. An· 
cak orduawıu kuU&DMHtıroı . .DU şart
lar içınde, Ita!yaıun butün kuvvet1eıi· 
lll .bren~'dt top~sı, ve eve1ce 
UtŞ!iıkaU bir ÇOk zeaakarhki;.lua L>U• 

lunmut oidup bU' memieACC ı~.n L>Ü· 

tin dı1'er menıaatlerıai uıwcll euerek 
Awsturya ve Almuıyaya Karşı muca
clelc etmesi IUaVYW' eQi.ewezcıi. 

l Il.lilterenin Çekoılovakya hakkın 
daki politikasından bahseden Man· 
çester Guardian, diyor ki: 

"Daha A vuıturyanın Almanya ta. 
rafından flbakmdan önce Londra Çe· 
ko91ovakya bUkilmetinc Südet alman 
ekalliyeti hakkında uzlatıcı bir yol 
tutma11nı tavsiye etmitti. Çekoslovak· 
ya hUkümeti bu bahiste büyük bir re· 
ali.mı ve .zeki göstermiştir. Çekoslo
vak bükümeti karfıı:nda bulunduğu 
tehlikeler hakkında kendisini avut· 
mamaktadır. Çekollovakyanın İngil· 
tereden bekliyelırileceği yardım çok 
mahdudtur. Fakat makul hidler dahi. 
linde bu yardım biç olmazsa tamamiy· 
le ıamimt olmalı ve esasen güç olan 
vaziyeti thha ziyade gUcleştirebilecek 
"nasihatler,, ile mUterafik bulunmama 
lrdrr. 

I'esin esası 
Tezin esaıı ıudur: Efer orta A•· 

rupada muhakkak ıurette detipneler 

beraber, bu.günkü tartlar içinde, müm
ldln olan her te'}'in İngiltereye iaabt 
etmenin elzem bulunduiu kanaatiyle 
bu suretle hareke1i muvafık ıörmlt
lerdir." 

İspanya kuvvetlenlne •• • 
Figaro eazetesinde LUıyen Rom

ye, ispanyol anlapnazlığı hakkmda 
diyor ki: 

"İspanyanın .zayıflıfı Akdeniı: ve 
Atlantik yollarında buıtı muhafaza 
ettiriyordu. İtalya, iç iapanya barbl
na müdahale etmek ıuretiyle bu .. 
hada müzakere açtı. Bu hareket, lnci
lizleri doğu Akdenizi, Afrika ve f&P 
denizi hakkında diğer bir mU.zakero
yi kabule mecbur içindir. Fakat ttaı
yanm bugün f çin olan bareketmdetı 
mllstakil olarak, iıtikbal için olan bir 
meıele meycuddur ki o da baria ve 
kuvvetli bir hpanyanın mibaharet ve 
ittifakının değerini &Öltermek için 
Atlantik, Akdeniz ve Fas üerincleki 
Uç taraflı vaziyetinden istifadeye ça
lıpnaa:nın mümkün olmıyacajıdrr • 
Böyle bir ispanya, banei tarafı seçer • 
1e seçsin, Akdenizi kullaıwılar ara
sında itimadıızhğı daha ziyade taıb
rik edecektir. Deniz etrafında bark .. 
ıin huzur ve istifadesi bundan böy. 
le çok udır ve zaman ı:aman tadil e
dilen ve bqlıca sahil memleketleri te• 
ahhild altına koyan Akdeniı: anı..-. 
siyle kabildir." 

Frankonun aferindea 90111'8 

FranM ne yapaeak ! 
1'.mmoJ bQ hadieeJercaen 01dukça fi• 

llnDJlll& da, aynı &lmoyun va.ı:ıyet 

Urfıamda beGDin OtGU&UfiU 1ıı .. uwa6' 

bata olur. Politik maaıuuc.uc, .tl ..... ..an· 
,..aın ltalya il.zenne bir ta..Ju )ai'· 

vukua gelecekse, bu değitmelerin hiç Ordr pzctesinde Emil BllrE yası. 
olmazsa ıulb yolu ile yaprlmnı icab- yora 
eder. Fakat sulh kelimesi çok iafl "Biz franaızlara dii•en -y, Fraıı-

maaı tewı.c11 pek uak ıııu ..... a.c: 0.-.ı.· b. fh ·f d d M ııı H" -y ır-ır me umu ı a e e er. ese 11• ıt- ko'nun zaferinden sonra memleJmetiml 
dırıtme~~euır. ıtMt& bugunk::.ı ~· •• ar ih ·1.e:1· • ,, l'- k 
l 

ler, 1933 tı .uını su n:u .. sayma ta· zin vaziyeti ne olacağını derpi9 et-
çuıue, an1.uaun ltalyaıı.n çok ıtt•ne d A d b. h. ·ı · · r ır. vuaturya a ır tet 11 reJ mının mektir. Kanaatımca, karannuda hem 
yarBJ801'c"eıi de taamın euıliyor. 1· k 1 b 1 d ğ b ·· b"t l ·T uru muı u un u u uıun sa 1 0 • tesirli bir ıurette yardımdan "-m• 
talJUUA A&deat.de mut'' kil bir vazi· ~ A f lh km ~ maaına ragmen vuıturya a m dıg~ ımız cumhuriyetçi lıpanya, bem 
yette kaldığı takdirde, Alma.1ya ve d l'--- ld i be tmok d. kendi mihveri etn'mdeki diğer mem· a au ~u o u unu yan e te ır. de Almanya ile 1talyaya uzun bir 
leketler ..,--. tı.adieine lüzwnlu Hallfaka, muhakkak ki Hitler'e bu mUddet ballı blacatı 91lklr olan 
W ..,ı WerPr ..... eceli ileri aü• IUlltçu il.haklar için tepiklerde bu. Pranldıt ispanyayı bulacafn. lacit
ri,Uiiyor. Hadi AlllllDJanın do9tluğu lunıMm'ftır. Hitlor, Halifaka"ın söz· tıere " Pran-, Almanya ile ltaı:ranın 
ltaıya için mlfılm ltlr kazanç olduğu· leriade me~cud ~Jmıy~ ~ir ,eyi ~- kendi milfterek ha}'9d menfatlerin

cud tela~kı e~ış değıldır. Fakat Hıt in teıbit ettiği ,eklin d11mda hareket 
nu ve bunu elde etmek her fedakarlığa ler, tngılterenın hattı hareketinden etmelerine muaaaae etmiı olmatanm 
değer olduğunu IÖ7li7ecek kadar ile- fU manayı çıkartmaktadır: Vukua ge- pahalı ödemio gtacaklardır_ 

~ f'T· eaJh dairende reldlkçe tn-
menfaati lktl~ glltere IÇln olanln ehemlyed )'Oktar. 

~ınd~ ':"'lund•lanu . ~lirtiyor. Hitler, çok samimi olarak bu hattı ha· 
Fuhrer ın düçeyı &önder.dı~gı ~ektıı:b reketi, bir tetvik değilıe bile hiç ol· 
n telpflar da bunun qıkar bır deh• mazaa bir bitaraflık ~ibi telakki et. 
Udlr. ltalya Dl kads Almanyaya kıy· mektedir." 
met veriyorsa Almanya da ona ayni de· 
recede kıymet veımekıtedir. Birinin f rınsı 
hedefleri orta ve tarkt Avrupada, öte
ldDUılriler Akdeııbdedir. Bu Ud hedef 
aruında 11kı bir a1lka vardır; bunlara 
eripek için. ttaıya ve Almanya, o- Viyana yahudileri meselesi 
mu.z omun milttereken mücadele et• L6 Tan yasıyor: 
mek mccıburiyetindedirler, ve birinin Ancrif pi buı alman pıeteleri, mu, aizim NikolMTiç; cenbbU ••ri· Kacbn Dil •leri .a,Jerk• kocalı· 

yordu. Ya1nn günden güne ilerliyor. nın dikkatle keıilmlt ukalma bakı· 
Görmüyormusun, parmaklar odun &i• yordu. G O N D E L l K 
bi ... bu ytlftan eonra bir de harfleri Pelag'fya fki ay zadm4a alfabeyi -------

Dl11ftffaldyeti diğerinin de muvaffa- Viyana yahudileri muel•ine huaual 
kiyeti olacaktır. bir ehemiyet atfetmektedirler. 

yumumı öireneyi.m. Sebeb? bu, W lr Hicri • 1157 Rumi • 1154 
gençlerin ifidir. Ben artık fhtiyanm. tinaitti. Denı.ı.t bayök b be· Mallan_, ao ilan: ıo 

Bu fikri balete cöre, timdilik, ltaı- Bu pzeteye ıöre Avuaturytnın hü· 
ya tarafnvlan bir politika deiifildiğl ldlmet merkezinde bir çok hidiseler 
ihtimaline inanmak beyhudedir. Fa· olmuto bir çok yahudiler döviz kaçın· 
tiıt hükümeti Avusturya meseelai 11• rak memleketi terketmek iatıemitler· 

Kocaıı devlet i•leriyle çok melLO'Ul vesle sarılıyor ve harfleri dikkatle S. D. S. D. ::ı na- QIMt: 111 Akl&ID: 11 J4 
olduğu için bittabi karııiyle daha yazıyordu. Xocuının evc!e bulunma- --------------
fazla uğrapmıyordu. Başını sallaya- dığı zamanlar •a mahud mektullu a
rak: çanlı kelimeleri çö1mep p1f1yotd11. 

- Ah k~ıcıtm.. ah- decli ve ıustu. I'alalt m. o kadar kelay bir it delilcll. 
Buna ragmen bır gün karsına kil· B" d-'-- . ... allı ,__ 

U1.. b ..... b t• · t" ır ay - geçmlfu ve zav --ç .. ır -.ıta ge ırmıt ı. 
- Bak karıcığım; bu, en aon me. dın nihayet alfabqi t.nam• fetbet-

tocUMa pe Jauulanmıt bir kitabdır. mit bulunuyordu. Bir gün tekrar ma. 
Seni biuat kendim okutacağım, dedi. hud mektubu çıkardı. Dikkatle ııra· 
Fakat Pelaıiya alfabeyi fÖyle geliti ıanmıt mini mini harfleri bin bir tnilt· 
güzel bir iki evirip çevirdikten aon- külatla aeçebiliyor ve kelimeleri çöz· 
ra gardrobun bir kenarına fırlattı. dükçe daha büyük bir hevesle utrqı· 

- Gelecek neaillere lazım olur. O- M k b bak"ka k 
rada dunun ı. yordu. e tu ı ten ocuına 

Pelagiya bir gi1a kocuının palto- bitab ediyordu ~e Pelqiyanın oku-

eunu yamıyordu. tpeyi battrdıtı za- duğu mektub 'u ıdi: . 
.. Sa olda,ım Kuçkın · 

man altnda k,tı bir ,eyin bulunduğu- yın Y • 
nu hissetti. Yoksa kocası paltosunun latedltiniz alfabeyi gönderiyor ve 
cebinde para mı unutmuttu? Elini eıiniziıı iki, Uç ay zarfmda okuyup 
IOktu ve bir kağı4 parçası çıkardı: yumak ajrene~e&ini Umld ediyorum. 
Mektub. Tertemiz ve mini mini bir Cahil bir kadmın ne kadar fena bir 
zarf. Mini mini harflerle yazlmıt o- teY oldlıiu fikrini kendisine telkin 
lan bu mektub, ayni umanda, ne de edeneniz, it biraz daha kolaylqır. 
güzel kokuyordu .. Kadının benzi attı Sizin de bunu yapaeatının ~min bu
ve kalbi ç~rpmağa bqladı. lunuyorum. Yoldatça sellmlar - Ma-

- Demek ki İvan Nikolaeviç bana riya Blobina." 
hıyanet ediyor ha? •• Fakat niçin?.. Pelqiya bu mektubu ~ iki kere 
Demek ki benim gibi cahil ve ka.z ka- okudu. Sonra, bundan &izli bir baka. 
fab bir kadınla ypnak onu tatmin ret duJmUf gibi, dact.ldannı ıaaıra· 
etmiyor da okuyllf yazmaıı yerinde rak bütün bir samimiyetle ağladı ... 
cüzel bir kadınla mektublatıyor?.. ağladı ... 

Pelagiya, zarif mektubu evirip çe. 
virdi. Fakat okumak bilmediği için 
bir teY anlamak imklru yoktu. Haya· TenH edlhmlllll 
tmda ilk defa olarak bunun acısını IV'VI 

ınllyllKI 

mlltelHden 11ftllu duyuyordu. 
- Bafka birine aid oldutunu bili· 

yonuu. diyordu. Bununla beraber, bu 
mektubda yazrlanlan bilmeliyim. Ne 
oluru olıun. Bu mektub belki de bü
tün hayatımı değittirecektir. Olmaz· 

• aa köye döner; tekrar çiftçiliğe bat
lal'111L 

Ve. ailamaia li»afladr. Hem allı
yor, heın diifünUyordu: Filhakika ko-
CllJ '°" zamanlarda clel'fpnlftl. Sa. 

lıtanbul, 22 (Telefonla) - Ahmet 
Rifat isminde dolanchnabktan suçlu 
biriıi adliyede hikimler karar ver
mek üzere müzakereye çeklldi1deri sı
rada tevkifine karar verileceğini seze • 
rek koridordan savuımuf. celse açıldı· 
lı .zaman kaçtıiı an1qılm11tır. Mahke
'*' munun h•kkmda mldf karan ver-
mlftlr. 

dir. Çekoslonkya ve ya M.acariatana 

[!;.~~:::~;::~~~~;,~] §.:~5i4~ ::~=::E=~~=~~ 
( ı.tanbal, 32 • Telefonla ] 9iatan fethini tanıyabileceği haberine, tirNaayonal to1yalist organının iddia· 

X Şirketi HaJriyecle- Şirketi Hay- fqiet hükUmeti Ciyornale d'İtalya va· 11na gure Viyanada çıkan gazetelerin 
riye 937 yılında g.591.332 yolcu tqı- ııtuiyW venliği cevabta, İtalyanın % 8U i ve mılii tiyatrolaraan maaaa 

871 894 li a ı"rad temın· t · · hiç bir memleketten tanıma dilenme-mıı, . r e ımıtir. biıtün tiyatroiar yahuduerin elinde· 

1 

Dünkü çapraz JreliınWrin 
halledilaaiı tekli 

12.34,,ı 

1--+-.....+~+--+-.....+ .... 

ı ~-t---+---+-~-
s 
~ 

x Haya Mferleri - İatanbu1 - An - dipıi bildirdi. Her ICY ıcs.'teri- du. Bu ,ehirae avusatların % 85 i, be
kara hava seferleri 1 nilallda batlıya- yor ki İtalya Almanyaya daha ziyade kimlerın 're sı i, dıKilenn % 70 ı ya
caktu. yaklqacaktır. Bu manlda, düçeniD h..Wdir. Banka1arı11-yo 75 i, aoKWD& ti-

X Et fiatlan - Et murakabe komla- FUhrer'e gönderdiği cevab telgrafı caretinin %7U i, firap ticau:tının % 5 
yonu bu&lin toplanmıı, mevcud fiatla • mihver ıiltemlnin lnkitaf etıtirilmeai 73 il, kundura ticarotının %8U i yahu· ı---+--+-
nn bir hafta daha devamına karar ver· lüzumundan batka bir fCY ifade et- dileriD elindedir, 'I ıyamdlld yaııuıdi· 6 

mittir. mez. Niçinl Çilnkil ımwaffak olmut- 1eriA milrduı 300 binmif. (Berlillde o- i 
X Bir imtihan - Dahiliye VeJdleti tar. HabCfia1ım ltalyanmdır, Avua- velce bu mikdarda yahuoi vardı, timdi 1 

merkez teıkilitıncWd bot yerler için tur,. Almanyanın. Jılihnr politikası 160.000 ne inmiıtir.) ._..._-+---ı-
bugiln yapılan millabakaya 30 talih yemitlerini vermittir. Şu halde buna A1ı1rü'e ıöre Şuınia'ln tarafdarı o- 9 

takib etmek mllftfık .olur. Burada • ._.._....,..,.._ 
girdi. lan bu yahudiler Vıyananın kanını e-

X B. HaBc1 NUlllİ - Nıkfd itleri u- kendiliğinden akla ıelen muhakeme miyorlardı. Şimdi nuvnnal 909yalimı 
budur. ı-

mum mUdilrU B. Halid Nazmi bu u · bu derde devayı ıetirmektedir. 

~~~~~~um ~g~~ 
X Berlia - Dc_vlet dlfimnlannm ve malzepıe kuvvetli bulunmalıdır. .Frama ıwıu 

liWı tapamsmı yalak eden kanun netr Niyüz Kronlkl, diyor ki: bilmelidir ki, umwnt harbtenberi da· 
edilmittir. Silih ticareti ıerbeıt, fakat -tspanyadald muhablrlmlzin bil- ima müdafaa odeıcldi&i ideallere bağ· 
yahudiler için yasaktır. clirdiğine göre, ıeneral Frankonun 1ı kalmakla beraber kendiıine hürmet 

X Berat - Emin Hikmet Şahap bir emrinde bugün yedi yUZ alman ve l- ettirmek için kuvvete dayanarak seai
millt temerküz kabine.si kurmuıtur. talyan tayyaresi ve cso bin de munta.. ni izimle yWrMltmek mecıburiyetinde· 
Eaki kabine aym 19 unda lldfa etmiı- zam italyan aıkerf vardır. Ayrıca l- d1r. 811 kunete mllracaat etmMe bile 
tir. · talyanlar tayyare btlcumları için ma- icabında buna dayanabilecetini göe-

X Val'fOY&- Romanya'nın Vuto • jorka ada11nı üı olarak kullanmakta· melidir . ., 
va ve Polonyanm BUkret elçilikleri, dır. Alma nekalllyetledİiliı vadyeti 
pek yalanda bUyük elçilip tahvil olu - Ne Franaa ne de lnıiltere, bizzat Bko dö Pari'den: ··çekoelovakya hü· 
nacakıır. tıpanyanın ve yahut Balear adaları- ldlmeti alman ekalliyetlerinin iatekle-

X P.U - General Nolle muhtar nrn almanlar ve yahut ttalyanlar ta- rini yerine ıetirmek ibere, diba ıe
mllH mUıdaiaa 11ndığınm reialip, ka- rafmdan itpl edilmesine miluade çeıı pbat ayında kararlqtırdığı ted
ra, •ents n hava Oldutarnun kurmay • etmemelidirler ve edemezler. Bareldl birleri ıeni,ı.tmek yolundadır. Beneı 
lan telaterl de Udnd relalilderi kabul Çemberlayıı. ingtliz menfaatlerini •e aricadafları ba polidlwuıa pek teair
etmlflenlh', müdafaa edeeelini bildirmifti. Bu telı 11 .&acaima kani delillerdir. Bununla 

Soldan •d•: 
ı .. Botbotuhk. 
2- A7dında inciri ile meelnar bir baa1-. 

• aorp edatı. 
s. Sık • Yeryüzüne inen bulutlar. 
4- Habet asilzadesi • ilenin tüflf edil

mit tekli. 
5- Aza - kuvvetli (framızca). 
1- Vilcuda yapqmca ayrılmak bllmu bir 

böcek • Bir erkelı: lamL 
7· lnciliz madmueli. 
1- Kara renkli adam. 
9- ltltmekten emir • ipek bacetfnln ,._ 

pıp içine sirdijt DelDO. 
Yuhrıdan •ıalı7a: 
1- Göze takılır • Bir nota • 
2- Tnır. 11.,... .. 
3- Vermekten emir • en süael. 
4- Kumanda· Bir erkek ismL 
1- Gerdek. 
1- Arkadaı • Sual etmek. 
7- Mıaırl,larm cüneı tannsı • bir nota. 
1- İnleme • çolı: değil. 
9- Eskiden içine para lromarda • Siyah 

llOba boJ'Uı. 

23 NUtın 
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1 :ı ! ı-m :ım:ı fJ ;1 .................................................... 
Küçük ilan şartlara 

Dört satırlık küçük illnlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuruıı 
Üç defa için 70 kuruıı 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devıımlı küçük ilinlarnı her defası 
için 10 kuruş almır. Meseli 10 defa 

1 

neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralanndaki boşluklar müstes· 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küc;ük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır ic;in aY· 

ı..:.:.::.:::.~::~:,,,,,,, , ... , ,,,,,,,,,,,,, 
Satılık: 

Satılık arsalar - Yenişehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Satılık ev - Yenişehir memurin ev -
terinden pazara giden asfalt yolu üze -
rinde köşe başı. Müracaat, İstanbul ec-
zane karşısında Moiz 1484 

ACELE SATILIK EV - Yenişe

hir onurluk sokağında 5 oda 680 M2. 
arsalı ev ehven fiatla verilecek. Te-
lefon: 1538 1510 

Satılık - İki ay evvel döşenmiş 3 o
dalı bir dairenin möbilyesi ve piyanosu 
&atılıktır. Ulus gazetesinde Haydar 
Pin yala müracaat edilmesi. Telefon : 
1064 veya 3668 1520 

Acele satılık evler - Yenişehirde 
Devlet Şurası sırasında 2 katlı 800 M. 
arsasile, İç Cebecide 3 katlı 1000 M. 
evler satılıktır. Tl. 1538 1547 

Satılık apartıman - Yenişehirin 
tam merkezinde 8 daireli tam konfor -
lu doğuya nazır betonarme H. Dilman 
Karaoğlan Koç apartımanı 4 Tl. 2181 

1552 

Satılık arsalar - Karanfil sokak Se
Janik ve Meşrutiyet cad. Küçük çapta 
diğer taraflarda her çapta komisyoncu 
H. Dilman Karaoğlan Koç apartımanı 
Tl. 2181 1553 

Kelepir satılık bağlar - Keçiören 
Etlik, Dikmen ve başka yerlerde ü
zümlü bahçeli bağlı H. Dilman Karaoğ-
lan Koç aparbmanı Tl. 2181 1554 

Satılık - Devlet Şurası arkasında
ki asfaltta 600 M. arsa ile Bomonti 
Bahçesi üzerinde Üstün sokağında 900 
M. arsa satılıktır. Tele. 1256 1567 

Satılık kamyon - Az kullanılmış 

§evrole 937 modeli satılıktır. Tabakha· 
nede 4 No. esnaf kahvesine müracaat. 

1585 

Az kullanılmış fevkalade lüks kapalı 
payton satılıktır. Telefon (1856) ya 
müracaat. 1606 

. Vilayetl~r. . · 
Muhtelif binalar 

yaptırılacak 
Niğde Ziraat müdürlüğünden : 

. 1 - Niğde ziraat örnek fidanlığın· 
da 41832 lira keşifli üç parçadan ibaret 
memur, müstahdem evleri ve işletme 
binasının yapılmaları kapalı zarf usu • 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler şartnameyi, mukavele 
projesini ve keşif cetvellerini, her gün 
Niğde ziraat müdürlüğünde görebilir
ler. 

3 -Eksiltme 25 - 3 - 938 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat 15 de ya· 
pılacakttr. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin 
3138 lira muvakkat teminat vermesi ve 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster -
meleri lazımdır. 

a) - Nafıa Vekaletinden alınmış 

1938 senesine ait müteahhitlik ehliyet 
vesikası ve ticaret odası sicil kağıdı: 

b) - Bir teahhütte en az 20.000 lira -
bk bina inşaatı yapmış olduğuna dair 
vesika. 

5 - Teklif mektuplan üçüncü mad
<Iede yazılı saattan bir saat evveline ka
aar Niğde ziraat müdürlüğünde müte . 
§ekkil eksiltme komisyonu reisliğine 
makbu~ mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektup • 
lann eksiltme saatına kadar gelmiş ol • 
ması ve zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması Iazımdrr. Posta· 
da olacak gecikmeler kabul edill".lez. 

1313 

Telefon direği 
ah nacak 

Kırklareli Posta, Telgraf ve Telefon 
Müdürlüğünden : 

ı - Kırklareli Dereköy nahiyesi 
Kurudere devlet ormanından kesilmek 
ve Çorluya teslim edilmek şartile ida-

Satılık - İstanbul Göztepe Bahari -
ye caddesinde elektrik, su 2 bostan ku
yusu ve havuzu, grizme edilmiş 25 dö
nüm fidanlık ve bağ yapılır arsa satı
lıktır. Ankarada ·ziraat Bankası ıefi 
Hadiye İstanbul Tl. 52 : 153 1576 

Satılık - İsmetpaşa mahallesinde 
gayet güzel hava ve manzarayı ve 
3.0~0 metre murabb:U ağaçlı araziyi 
havı bulunan ve beş oda bir hizmetçi ve 
bir de küçük eşya odasını mutbak, ki _ 
ler ve saire gibi bütün tertibatı, ıu 
elektriği havi bulunan gayet metin ya~ 
pılmış kargir bir ev satılıktır. Arzu e-

l 
denler 1771 numaralı telefona müra _ 
caat etmelidirler. 1607 

Kiralık: 

Kiralık ev - Cebecide asfalt üstü o
tobüs durak mahalli No. 27 her türlü 
konfor mevcuttur. Telefon 1979 1612 

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 

KtRALIK KAT: Kavaklıdere fran
sız, Macar, Yugoslav sefaretleri ara
sında 4 oda 40 lira. Telefon: 3843 

1516 

Kiralık daire - 3 ~eniş oda, banyo, 
havagazı, elektrik, su, fevkalade man
zara, müsait fiat. Yenihamam apartı-

manı Tel: 3714 1545 

Kiralık mutbaksız üst katta geniı 
müstakil iki oda - Yenişehir Tuna 
caddesi Balk sokak 2 numaranın üstün-
de • İçindekilere müracaat. 1581 

Kiralık - Çocuk sarayı karşısında 

3 oda, 1 hol, ve 2 odalı 2 daire kiralık -
tır. Ankara eczanesine müracaat. Tele-
fon. 1315 1583 

l\lütcf errik : 

Büfe masa ve altı sandalyadan mü
rekkep bir yemek odası takımı satın a-
lınacaktır. Telefon. 3011 1558 

7 • 9 odalı ev veya aparbrnan - Bir 
ecnebi tarafından senelik tutulacak. 
Kalorifer şart. Ulus gazetesine F. T. 
rumuzuna müracaat. 1584 

iş arayanlar: 

Piyano dersi - Macar bestekar pi
yanisti Feri Boks piyano dersi verir. 
Ulus'ta N. Artam'a müracaat. 1609 

lş verenler: 

Bayan öğretmen aranıyor. Ana mek
tebinde çalışmak istiyenlerin çocuk 
yuvasına müracaatları. Telefon 1983 

1591 

ri ve fenni şartnamesindeki evsafı ha
vi 8 metre tulünde 2190 adet meşe cin
sinden telefon direği kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 16425 lira mu
vakkat teminat 1231 lira 88 kuruŞı olup 
eksiltmesi 6. nisan 938 çarşamba günü 
saat 11 de Kırklarelinde P. T. T. mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ticaret 
odası vesikasmdan başka müteahhid
lik vesikası ve teklif mektubunu muh
tevi kapalı zarflarını o gün saat 11 re 
kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - Fenni ve idari şartnameler 
Kırklareli P. T. T. müdürlüğünden 
parasız verilir. (772) 1599 

-·· Zayiler 
1935 senesi Nevşehir orta okulun

dan ~l~ı~ım şehadetnamemi kaybettim. 
Yenısını alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 121 Mustafa Sulhanlı 1608 

Ankara Memurlar Kooperatifinin 
( 1717) sayılı hisse senedimi kaybettim. 
Yerine yenisini alacağım. Eskisinin 
hükmü yoktur. Maliye Vekaleti Zat İş· 
leri müdürü Ş. Güran. 1605 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. - -E MOŞKIL iTiRAF E - -- -
~11111111111111111111111111111111111111;:' 

Acele satıhk arsa 
Kızılırmak Caddesinde Vekalet· 

terin tam karşısında Vekaletlere 
üç yüz metre mesafede hakim bir 
tepe üzerinde 724,5 metre murabbaı 
cephesi 22 metre bir arsa uygun fiyat
la satılıktır. Saat 12-13 ve 16-17 e kadar 
2413 numaraya telefonla müracaat. 
Cumartesi öğleden sonra ve pazar gü
nü akşama kadar müracaat edilir. 

1536 

,, 

Uyamı · Servetifünun 
1891 

Bafyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

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

Bahçe merakhlarına 
Gayet ehven fiyatla çiçek bahçe planı tersim ve tanzim edilir. 

ARİF BAŞARAN bahçemimarı 
Adres: Bankalar caddesi Ayla tuhafiye mağazasından sual. 1596 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
AKTiF 

Kasa : 
Altın: Safi klloıram 19.711,937 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.482,909 

Altına tahvili kabil serbest 

dövizler. 
. Diğer dövizler ve borçlu kliring 

bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karııhfL 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafmdan 
vaki tediyat 

Scnedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Tica;i ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
( D~rubte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin kar,ıhğı CI· 

( bam ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvillt 

Avanslar : 
Altın ve dövb üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

19 Mart 1938 vaziyeti 
"-'-

LİRA 

27.726.416,35 
21.655.470,-
1.063.125,41 50.445.011,76 

428.545,94 428.545,94 

9.118.729,56 

19.781,37 

23. 706.063,66 32.844.574,59 

158.748.563,-

14.372.277,- 144.376.286,-

2.000,000,-
39.090.643,28 41.090.643,28 

38.840.886,02 
7 .07 2.526, 70 45.913.412,72 -

56.140,-
8.73.323,31 . 8.789.463,31 - 4.500.000,-

15.590.015,22 

YEKON: 343.977.952,82 

PASiF 
Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalade 

Huıust 

J:edavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan ha;ı;ine tarafından . vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nalCdiye 
bakiyesi. 

Karııhiı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen. 

Reeıkont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı klirine 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

14.372.277,-

14-4.376.286,-

19.000.000,-

13.000.000,-

954,01 

32.989.567 ,02 

YEKON: 

LİRA 

15.000.000.-

6.621.ıso.ıo 

176.376.286,-

11.177.358,72 

32.990.521,03 

101.812.606,97 

343.977.952,82 . 
2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi% 5 1/2 Altın üzerine avans % 4 1/2 



23 - 3 - 1938 

Baraka yaptırılacak 
~aşvekalet Devlet Meteoroloji lş

lerı Umum Müdürlüğünden : 
1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 

için (65) altmış beş adet rasad aletle
ri baraksx açık eksiltme suretiyle yap
tırxlacaktır. 

2 - İhalesi 28 mart 1938 pazartesi 
günü saat 14 de Ankarada Yenişehir, 
Kızılırmak sokak, No. 30 da Devlet 
Meteoroloji işleri umum müdürlü
ğünde toplanacak olan satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 -: Muhammen bedeli (4875) lira 
olup ılk teminatı (365) lira (63) ku
ruştur. 

uı:us -tt-

muvakkat teminatı 72 liradır. 
Bakır, Prin~ boru ve saire 

ah nacak 

.. 3 - Eksiltme 2.9 mart 938 salı gü
nu saat ı5 de Cebecide Harta genel · 
direktörlüğü binasında Sa. Alma ko
misyonunda yapılacaktır. D. D. yollan Satmalma komisyo

nundan: 4 - İsteklilerin fenni şartnamesini 
?'ö~ek. ~zere her gün ve eksiltmeye 
ıştırak ıçın. de yukarıda yazılı gi.in ve 
saatte komısyona müracaatları. 

S - Muvakkat teminat olarak yal
nız banka mektubu veya maliye san
dık makbuzu kabul olunur. 

(699) 1442 

' A. Levazım Amir~iği 

1000 fon buğday ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 

Muhammen bedeli (352722) lira olan 
muhtelif bakır ocak malzemesiyle ba
kır ve pirinç boru, çubuk ve levhalar 
2.5.938 pazartesi günü saat ı5.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17858.88 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün saat ı4.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

1 
Adliye bakanhğf , 

Ödemit noterliti 
Adliye Vekaletinden ı 
Ödemiş note~liği açılmıştır. lmti

hansrz noter olabilmek şartlarını haiz 
taliplerin bir ay içinde Adliye veka

Satdık kereste 
odun ve kömür 

Ankara Valiliğinden : 
·İsteklilerin belli gün ve saatte ve

saik ve teminatlariyle birlikte Anka
rada Kurum merkezinde hazır bulun-

letin müracaatları ilan olunur. Ankaradaki orman baş mühendia 

malarr. ı55ı 

______ <_76_4_> ______ ı5_9_o_ muavinliği depolarında mevcud 155 
adede muadil 3.08ı desimetre mikab 

Santral binası ve su lesisafl 
yapllrılatak 

Türk Hava Kurum.undan·. 

. P. T. T. -
Ev ve dükkan yıkflnlatak 
Ankara P. T. T. Müdürlüguw··ruıen: 

1 - lnönünde yaptırılacak elektrik santralı binası inşası ile su tesisatı 1 - Hazine namına istimlak edilen 
açık eksiltmeye konulmuştur. merkez postahanenin arkasındaki arsa 

2 - Her iki işin keşif bedeli ceman üzerinde bulunan beş ev ve dükkanm 
7.077 lira ı6 kuruş, ilk teminatı 530 yıkılma işi enkaz müteahhidine ait ol
lira 79 kuruştur. mak üzere 21.3.938 den itibaren ı5 gün 

3 - Buna aid şartname, keşifoame, müddetle açık arttırmaya ;konulmuş-
proje ve planlar lcurum merkezinden tur. 
parasız olarak verilir. 2 - Muhammen bedeli 400 muvak-

4 - İhalesi 26. 3. ı938 tarihine rast- kat teminatı 30 liradır. 
layan cumartesi günü saat 12 de An-

çam kerestesinin beher metre mikabı 
20 liradan ve 11030 kilo karı;,;.. odu
nun beher kilosu 1 kuruştan 1965 kilo 
meşe kömürünün beher kilosu 2.5 ku· 
ruştan 50 kilo çıranın beher kilosu 3 
kuruştan 20 gün müddetle açık art• 
tırmaya konulmuştur. 

Tali.ıblerin % 7 5 teminat makıbuzla· 
riyle 6.4.938 tarihine raslayan çarşam
ba günü saat ı5 de teşekkül edecek 
satış komisyonuna ve fazla tafsilat al
mak için de idareye müracaat etmele-
ri ilan olunur. (736) 1532 

4- Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayri nakid veya nakid ye
rine kaim olan tahvilat olduğu tak
dirde bunlar komisyonca alınamıyı
cağmdan bunların mUnakasadan e
ve! merkez muhasebeciliğine ya
tırılarak alıncak makbuzun komisyo
na ibrazr. 

ı - Kor birlikleri için 300 ton yu
muşak ve 700 ton sert olmak üzere 
ceman 1000 ton buğdayın kapalı zarf
la eksiltmesi 4 nisan 1938 saat 16 da 
Çorlu kor Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Şartnameler ı764 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dı~ (636) 1492 

100 ton klorülutya alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

karada Genel merkez binasında 3 - Şartname her gün müdürlük ka-
lacaktır. yapı- leminde görülebilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte 4 - Arttırmaya girecek talihlerin 
vesaik ve teminatlariyle birlikte ha- 4.4.938 pazartesi günü saat 1S de mü- Ankara Asliye Birinci Hukuk 
zır bulun.malan. ı 507 dürlükte müteşekkil komisyona mü- Mahkemesinden : 

racaatlarr. (77 4) 1601 Ankarada Yenişehirde Meşrutiyet 
caddesi 29 numarada mukim iken ha• 
len nerede olduğu belli olmıyan 0.
man Nuriye: 5 - Şartnamesi bedelsiz olarak 

Devlet Meteoroloji işleri umum mü
dürlüğü levazım müdürlüğünden te
min edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde istenen belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatta komisyona baş 
vurmaları. (686) ı436 

·: Bayınd1rhk Bakanh{lı 

Namnam köprüsünde yapılacak 
ilave göz ve sedde inıaah 
Nafıa Vekaletinden: 

1-Muğla vilayetinde Muğla - Köy
ceğiz yolu üzerinde yapılmakta olan 
Namnam köprüsüne ilavesi istenilen 
daha iki göz ile sedde inşaatı kapalı 
:ı..ctrf usuliyle münakasaya çıltarılmı~ 

tır. Keşif bedeli (25.000) liradrr. 
2 - Eksiltme. 31.3.938 tarihine mü

sadif perşembe gjinü saat 16 da nafıa 
vekaletinde şosa ve köprüler reisliği 
eksiltme komisyonu odasında yapıla

caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (125) kuruş mu
kabilinde şosa ve köprüler reisliğin

den alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyenle

rin, (1875) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabilecek
lerine dair vekaletimizden alınmış 

müteahhidlik vesikasiyle ticaret odası 
vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dairesinde hazırlayacakları tek
lif zarflarını ikinci maddede yazılı 
vakitten bir saat eveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazi olup postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. (638) 

ı447 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş : Anka

ra Cebecide yapılacak Hukuk Fakül
tesi pansiyon kısmı kaba inşaatı ve 
malzeme ihzarı işleridir. 

Keşif bedeli : 50.000 liradır. 
2 - Eksiltme 8. 4. 1938 cuma günü 

saat ı5 de Nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
ıı:arf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 250 kuruş bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlü. 
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3750 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafıa vekaletinden alın
mış ve yaptığı işin bedeli asgari 50.000 
lirayr havi yapı müteahhidliği vesika
sı göstermesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif :nektublarmı ikin 
ci maddede yazılı saattan bir saat ev
veline kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (755) 1589 

Santral yaptırılacak 
Harita Genel Direktörlüğünden: 

ı - Harta genel direktörlüğünün 
Cebecideki garnizonu dahilinde gös
terilecek yerlere vaz ve montaj edil
mek üzere 220 voltluk Altertanif ce
rayanla ve 20-30 voltla çalışır on adet 
telefon makinesini havi onluk bir tam 
otomatik santral açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 950 lira ve 

2 - Muhammen bedeli 4500 lira
kuruş ilk teminatı 337 lira 50 kuruş
tur. Şartname ve evsafı İstanbul An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ve Çorlu 
kor. Sa. Al. Ko. da görülür. Kanuni 
vesika ve teklif mektuplarının belli 
saatten bir saat evveline kadar komis-
yona verilmesi. (728) 1513 

20 ton f oz şeker ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizon müesseseleri 

için 20 ton toz şekerin kapalı zarfla 
eksiltmesi 29 mart 938 saat 15 de An
kara f .. N. amirliği satın alma komisyo
nunda yaprlacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk ' 
ter..inatı 412 lira 50 kuruştur. Şartna
me"i komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektubları

nm saat 14 e k~dar korİıisyona veril-
mesi. (675) 1403 

400 Ton buğday 

öğüttü rü lecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu için 400 ton 

buğday öfilttürülmesinin kapalı zarf
la eksiltm~i ·24· mart 938 saat ıs de 
Ankara Lv. funirliği Sa. Al. Ko. da ya

pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira ilk 
teminatı 450 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Kanuni vesi
kalarda bulunan teklif mektublarının 
saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 

(629) ı325 

600 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazım amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1- İhale günü talih çıkmadığından 

İstanbul komutanlığına bağlı birlikler 
hayvanatı için 600 ton yulaf'm kapalı 
zarfla eksiltmesi 11 nisan 938 saat ı6 
da Fındıklı İstanbul komutanlığı sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 34500 lira ilk 
teminatı 2588 liradır. Şartnamesi 173 
kuruş mukabilinde verilir. İsteklilerin 
ilk teminat ve kanunt vesikalariyle 
teklif mektublarmı ihale saatından en 
az bir saat evel komisyona vermeleri. 

(768) ı598 

~ .. Demiryolları 
Bina, kanalizasyon ve saire inşası 

Muhamen bedeli 20.001,) lira olan 100 
ton klorütutya 9.5.938 pazartesi günü 
sat 15 de Kapalı zarf usuliyle Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ı500 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak malze

me dairesinden, Haydarpaşada tesel
lüm ve şevk şefliğinden dağıtılmakta-
dır. (737) 1561 

<· ·~. M .. bakanhğı 
U~uı elbisesi ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1) 2.000 tüp uçuş elbisesi cilas1 a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 1520 lira 
olup ilk teminat parası 114 liradır. 

3) İhalesi 29 mart 938 salı günü sa
at 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 ıa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve ea
atmda M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (683) 1434 

Edevat çantası alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komis 

yonundan: 

1) 20 adet edevat çantası açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 320 lira o
lup ilk teminat parası 24 liradrr. 

3) İhalesi 25 mart 938 cuma günü 
saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atında M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (734) 

ı530 

[ .......... N~t~;·ııki·~; ......... I 
.................................................... _ 

· Vakıflar .Umu~ Md.: ·ı 

Ankara İkinci Noterliğine : Satıhk ev ve arsalar 
Mühendis Sırrı Duğral Ue müştere

ken Milli Müdafaa vekaletinden in- d Vakıflar Genel Direktörlüğün-
en : 

şasını taahhüd etmiş olduğumuz An-

Karınız Hamdiye tarafından açıian 
ihtar davasının yaprian druflllası so
nunda; Kanunu medeninin 132 inci 
maddesi mucibince bir ay içinde karı
nız davacı Hamdiyeye karşı aile vazi
felerine riayet etmenizin ihtarına 
mahkeme masrafının da t>izden tahsili• 
ne 28.2.938 tarihinde karar verilmiş ol
duğu tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

zere ilan olunur. ( 773) 11500 

karada Cebeci Askeri hastahanesi ila- 1 - Ankarada Gökçe oğlu mahalle
vei inşaatı ile Milli Müdafaa vekale- sinde ve İstiklal. caddesinde 70000 lira 
ti arkasındaki garaj inşaatı işini dai- muhammen kıymetli 6 ve 12 vakıf sa
rei aliyelerince tasdikli ı9. 2. 938 ta- yılı iki ev ve mütemmimatı olan arsa
rihli mukavele ile ve bütün m~nfaat lariyle birlikte ve toptan mülkiyetleri
ve vecaibile Sırrı Duğrala devreyle. nin peşin para ile satışı kapalı zarf u
miş olduğumu ve bu işle ben.im bir suliyle arttırmaya konulmuştur. 
g

O. }Ak kalma Ankara Birinci Sulh Hukuk H&ı. 
na a a am dığını ve şimdiye 2 - Arttırma müddeti yirmi gün o- kimliğinden : 

kadar üçüncü şahıslarla bu iş sebebiy- lup ihalesi 31 mart 938 tarihine tesa
le vaki muamelatın vazife: vecibe ve du·· · · h f eden perşembe günü saat 16 da i-
netayıcı ukukiyesi dahi her mucibi ki . 
mukavele mumaileyhe aid ve raci bu- ncı vakıf apartımanmda vakıflar u-

Ankara hukuk fakültesi birinci ıı
nıf talebesinden 2559 numaralı Meh· 
met Ali oğlu Halile: 

lunduğunu beyan eder ve keyfiyetin mum müdürlüğü varidat ve tahsilat 
resmi ve Ulus gazeteleriyle ilanına müdürlüğünde müteşekkil ihale ko- Hazine namına vekili avukat Güzide 
tavassut buyrulmasını saygı ile rica mısyonunda yapılacaktır. Alpar tarafından aleyhinize açılan 
ederim. 3 - Teklif mektubları ikinci mad-. ._. 243 lira 10 kuruş alacak dav•ının -

..ı.-...üliendis Galip Purut dede yazılı ihale günü saat ıs""" kadar J-

Da
·rcde ki ı · :.- pılınakta olan duruşmasında adresini· 
ı sa ı as ma mutabık olan ıhale komisyonu reisine verilmiş ola-

bu nüsha talep üzerine muhatabı be_ ca.ktır. zin meçhul olmasına binaen gazete ile 
rayı neşri ilan Ulus gazetesine tebliğ 4 _ Taliblerden 4750 lira teminatı ilanen tebliğaıt yapılmış ve duruşmada 
olunur. 1592 muvakkate alınacaktır. Bu teminat ya bu!unmadrğınızdan yine ilanen gıyab 

banka kefalet mektubu ve yahud va- kararı tebliğine karar veril~iş ve du-

ı:::::::~~!.~::::!.~~~~:~~:::::::ı ;~~:1;.G~~~:~~~::·.:~:1;:: ~S~~~::~;~:;~.:; 
namesinin görülüp okunduğu tasrih veya bir vekil göndermediğiniz tak· 
olunacaktır. dirde mahkemenize gıyaben bakılacağı: Umumi müdürlük ve tayyare 

istasyon binalan yapflnla<ak 
6 - Satış şartını görmek istiyen ta- tebliğ makamına kalın olmak üzere 141 

liblerin ikinci vakıf apartımanında inci madde mucibince ilan olunur. 

vakıflar umum müdürlüğü varidat mü- I (765) 1597 
Devlet Hava Yollan Umum Mü- dür l_ dürlüğü Alım Satım Komisyonmı- lüğüne müracaatları. (655) 1387 

dan:: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Yeni
den ebiltmeyc konulan, Ankarada çi
mento fabrikası karşısında tayyare 
meydanında yapılacak umum müdür
lük ve tayyare istasyon müdürlüğü 

binası. 

2 - Keşif bedeli: (156826) yüz elli 

Sahhk dükkôn ve arsalar 
.... 
t z 

altı bin sekiz yü.z yirmi altı lira Misaki milli İbadullah dükkan 
36 kuruş. 

19 800 

3 Ek 
. H. ayvaz Koyun P. ,, 

- sıltmenin şekli: Eksiltme 

M M V k
Al t" 5 t Alın k Arslan H. Atpazarı " 

• . e a e ı a 1n a Ko- apah zarf usuliyle götürüd .. :..i,r. 
misyonundan : 4 - Muvakkat teminat 9901 lira 36 " Dede bey " 

Fireze bı~aklan ahna<ak 6 800 
ı7 1200 
2ı 300 
ıs 275 
16 250 
11 200 
13 180 
45 1200 
39 700 

27 
60 

74 
94 

ı39 

265 
406 

469 

5 
20 
ı8 

7 
8 

9 

Si 
80 
87 
g() 

,, 
1) ı6 adet Mors derili Fireze bıç·ak- kuruştur. 

lan açık eksiltmeye konmuştur. Bu teminat nakden verilmek iste-
2) Tahmin edilen bedeli 4000 lira nildiği takdirde devlet hava yolları i-

olup ilk teminat parası 300 liradır. daresinin Ankara ziraat bankasındaki 

.. .. 
• 

3) İhalesi 30 mart 938 çarşamba gü-
nü saat ıo dadır. 3667 sayılı hesabına yatırılarak banka-

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa- dan alınacak makbuz teklif mektubiy Koyun P. 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde le birlikte komisyona tevdi edilecek~ Arslan H. 

istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa- tir. . 
atında M. M. V. satın alma komisyo- 5 - İhale günü ve mahalli: 5.4.938 
nunda hazır bulunmaları. (684) 1435 sah günü saat 15 de Ankaranm 10 ki- " 

,, 
,, 
., 

Hacı arap 
Pideciler 

zahire P. 

" ,, 
Saraçlar 

.. 
,, 
" .. 
,, 

" ,. 
,, 
.. 
,, 

6 500 
4 500 
4 400 

" 
" .. 
" 

.. .. 
" 

10 

11 
15 
2 
ı9 

18 

22 
2 

91 
9.2 
93 

94 

96/97 
ıo1 

115 
116 
117 
123 

3 ı24 
D. Demiryollan Merkez birinci 1 Komisyonundan: ome.tre garbında devlet hava yolları-

.. .. 
.. " " 

24 550 
ı8 450 
17 600 
23 300 

60 
60 

90 
22 
21 
19 
15 
ı3 

90 
52 
38 
38 
30 
41 
33 
45 
22 
22 
90 

60 

86 
61 
92 

92 
92 
86 
86 
86 
86 

86 
85 

86 
86 
86 
86 

442 
269 
457 

457 
457 
439 

439 
439 

439 

439 
439 
439 
439 
439 
439 
271 
397 
397 
397 
397 
397 
397 

397 

4 ı25 

Sivasta cer atelyelerine aid muhte- 1 1 na aid tayyare meydanındaki umum 
lif bina, kanalizasyon ve sair inşaat Hava kurumu müdürlük binasında yapılacaktır. 
işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye --------------'- 6 - Keş.if evrakı: Şartname ve mu-
konmuştur. kavele projeleri Ankarada P. T. T. u-

11 - Bu işlerin keşif bedeli 691050 Plesenk a§acı ahnacak mum müdürlüğü binasındaki ve ls-
liradır. Türk Hava uKrumundan : tanbulda Karak.öy postahanHindeki 

.. .. 
,. 

" ,, 
,, 

.. 

" 

2 dük. arsası 
dükkan 

"' 
" ,, dükkan arsası 

.. ,, 
•• 

6 300 
35 1200 
22 800 

10 100 
10 100 

30 300 

7 
7 

22 

7/8 126/127 
11 128 

2 -:- İstekliler bı..ı işe aid şartname ı5 mart 1938 salı günü saat ıs de hava yollan gişelerinden ve !zmirde 
ve saır evrakı Devlet Demiryollarmın ihalesi yaprlacağr ilan olunan 200X30x nafıa müdürlüğünden (7) lira 84 ku
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vez. 2? ~m. eb'adında bir metre mik'ap ha- ruş mukabilinde alınabilir. Koyun pazarı 
nelerinden 34.60 lira mukabilinde ala- kıkı Amerikan malı balsa plesenk ag~ a- 7 - İsteklilerin eksiltme şartname- Dellal karaca 

" 
dükkan ıo 900 67 6ı 

" 21 600 45 75 
,, 18 800 60 75 

12 

20 
24 
25 
26 
24 

1 
39 
37 
29 
27 
26 

20 

129 
ı3o 

ı31 

132 

133 
ı42 

ı44 

145 

ı46 

147 
148 

149 
151 
458 
459 

bilirler. k ·1 cı e sı tmesine talip zuhur etmedi- sinde yazılı belgeler ile muvakkat te-
3 - Eksiltme 14. 4. 938 tarihinde ğinden, eksiltmenin 15 gün müddetle minat ve teklif mektublarını muhtevi 

perşembe günü saat 15 de Ankarada temdidine karar verilmi~tir. k al 
D 1 

T ap ı zarflarını en ger eksiltme sa-
Devlet emiryollarx yol reisliğinde Ik şartnamesi dairesinde ihalesi 30 3' 

" ı6 750 56 75 
" 17 600 45 75 
" 13 600 4S 75 
" 14 600 45 75 

.. 
" .. 
,, 

" ,. .. 
.. " merkez birinci komisyonca yapılacak- mart ı938 çarşamba günü saat 15 de atından bir saat eveline kadar umum 

tır. Kurum Merkez binasında yapılacak- müdürlüğe vermiş olmaları lazımdır 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is- tır. Posta teehhUr'.i kabul olunmaz. (732) " " 

kı ·ı · kl"f ı528 Sebze bahçeleri 

.. 25 1000 75 75 
sebze bahçesi 4880 4000 300 175 

.. 6080 4560 342 17 5 
ı602 

1602 
3 
4 te ı erın te ı mektubiyle birlikte, 

a) 2490 s~yılı kanun ahkamına uy
gun 31l92 lıralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart
namede yazılr vesikaları ayni gün sa
at 14 de kadar komisyona vermiş ol
maları lazımdır. 

5 - Bu hususda tafsilat ve izahat 
almak isteyenler D. D. Yol dairesine 
mUracaat edebilirler. .(751) 1588 

ffıyı Yoll•ı lnum ~.-liliill•ıı: 

HAVA SEFERLERİ 
ANKARA- ISTANBUL arasında 

1 Nisan 938 den itibaren ba§lıyacaktır. ( 733 ) 

" " 
Vakıflar Genel o;. .,ktörlüğünden : 

Ankara merkezinde kain olup evsafı llzimesi yukarıda yazılı vakıf dük
kan, ars~ ve seb~e bahçeleri pe§in para ile mülkiyetlerinin satılmau ı mart 
938 gününden ~tı_baren 30 gün milddet]e açık arttırmaya konulmustur thaıe 
30 mart 938 tarıhıne tesadüf eden çarşaınba günü saat 16 d "k" . ~ k . 
trmanmd V k fl .. .. .. - .. 1 ı mcı va ıf apar· 

a a ı ar umum mudurlugu varidat m"d'" l'"~" d S t 1 . u ur ugun e yapılacaktır 

1529 
a ış fart arını görmek iıtiyenlerin ihale gününe kadar her g·· d · • 

müdürlüğe mürac:aatları c548, un a ı geçen 
• · L 1149 



Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdaların

dan sakınınız! Yavrularınızın midesini 

abur cuburla doldurmayınız! 

Tabii, saf, lezzetli 

çocuklar bayılıyor. Çok iştihalr ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk 
doktorları buna şehadet eder. Avrupada daima diplomalarla musad
dak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gı
da ancak H A S A N ö Z L U U N L A R I D I R. 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar, Ozü Unlarını 

Çocuklannıza Yediriniz. 1420 

Krem Balsamin 
Kumral, San11t1, Esmer her tene tevafuk eden yeglne ııhht krem· 

terdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarmı 
aaırdanbcri kibar mahfillerin takdirle kullandıkları ııhht güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsam.in yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsam.in acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 
İNG1L1Z KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

596 

~--REÇETELERİNİZİ--~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi müeı
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sı.rasında. Telefon 2018 1-613 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - = = -
~ Türk Hava Kurumu ~ - -- -
~BÜYÜK PİYA-NGOSU § - -- -- -§ 6. cı keıide 1 l/Nisan/938 dedir.... := - -- -= ·~~: = - -- -= 200.000 ve 50.000 liralık mükif atlarla = - -- -= 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 = 
E: liralık ikramiyeler vardır. := := Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden 
EE almanız kendi menfaatiniz iktizaııdır. 590 
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Ankara Belediyesi 

Belediye toplantısı 
Belediye Meclisi Reisliğinden : 
1 nisan 1938 cuma günü saat 17 de 

Belediye Meclisi kanunt toplantısına 
başlayacağmdan azanın teşrifleri ri
ca olunur. 

RUZNAME: 
1 - Encümenler intihabı. 
2 - 1938 senesi büdcesinin sunul. 

duğuna dair Belediye Encümeni ka
rarı. 

3 - Büdcede münakale icrasına 
dair Belediye enclimeni kararı. 

4 - Maarlf Cemiyetine satılan ar
sanın bedeli hakkında Belediye Re-
isliği tezkeresi. (725) 1611 

80 santimetreye kadar muhtelif 
boyda ve bir hareketle değişir şaryo 
otomatik autun tertibatı Desimal Ta
bülatör Türko - Üniversal KJavya is
tenilen tipte yazı ayni evsaf ta porta
tif modelleri. 

us 

Bol mah8ul. tut'fanda;zet>n.'tı<JyOk°Ye ıez. 
EetD meyve ve aaıre yetıttırmek ıaıeraenız. 
Memleketimizde bit kaç ..... cıe,, beri t>O
)'Ok• raot>eı göran,.ve etn-t muvafal<l-
1)'•tler kazanan 

AMOFOS 

..... Yertculı '°'A: 90'M'ON ıao.ta Muıtweu 610 ....,,but 
~ .... ,,...._"Na..,, .. Veni~ wttae.rı. ....._.. ........... 

• aı. col mınlıkııd. Aclft!o Of'lftllllkbıdır ı 

ıı.ı.tog .. IHlwıl - geı,dorıllr 

1595 

.. 

................................................ ..... i 

CiM TOHUMU! 
Rayg~ass 26 Libre 75 Krş 1 

.. 28 .. 85 " 

" 95 .. i. 
Lawngrass Strong Growing l 

,, Selected i 

.. 32 

23 - S- 1988 

lnıaat sahiplerinin 
. 

nazarı dikkatine 
Mersinde ilerdenberl inşaat malzemesi Uzerine muamele yapan 

K.a.ramancılar firması ortaklarının iştirakiyle Ankarada 

Akdeniz Güven Ticaret Türk Limite<l Şirketi 
Unvanlı bir tirket teşkil edilınif ve Hanef apartımanı altındalci ti
caretıhanelerinde bilumum i~t malzemesi ve sıhi tesisat satışla
rına başlamışlardır. Sayın müşterilerin ticarcthanemizden yapacak
ları siparişat ve mubayaattan dolayı her veçhile memnun klacakla
rmı temin ve bu keyfiyeti ilan ederiz. Akdeniz Güven Ticaret türk 
Limited Şirketi. Tel: 3515 1602 

F I DAN 
dilane zamanı geldi, geçiyor 

SÜS ve MEYVA 
Fidanlarının en iyi ve aşılı 
çeşitleri Çankırı caddesinde 

SİZİN BAHÇE 
de bulunur 1603 

Satılık gayri menkuller 
TRİUMPH cedvel ve yazı makinesi 1 

Türkiye acentası : Emin Said Ersan 
Tl. 2686 P. K. 507 Ankara 1593 

Trifol;
0

um Re:::: ~;::IL) 1 
ÇiM f 

Türkiye Cwnhuriyeti Ziraat Bank ası Ankara Ajansmdan ı 
Tapu kaydına nazaran 

Mikdarı İhale bedeli 
Dönüm Cinsi Mevkii Lira Kr. Sahibi evveli 

Neosterin 
Hayatta en büyük kazanç has

talı~a yakalanmamaktır. A{iız 
"i boğaz yolile giren bütün ~u
laşıcı hastalıklar NEOSTERIN 
kullanmakla önlenebilir. 
Her eczaneden reçetesiz alınır. 

1-483 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 

talanm kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakla Apartnnaıu No. 1 

3-6949 

İHt<l&AZI 
HAZIMSIZLIGt 

MiDE 
! KŞiLİI< VE YANMALAR iNi 

MAZON 
MEVVA TUZU 

eio•._iıQ 

MiDE VE 6AR5AKLARI AllŞllRMAZ, 

İÇİLMESİ LATİF TESİRi KOLAY 
VE MÜL.lYİM OİQ .. . . - . 

VERINl HIC BiR MUMASIL 
MUS1'AHZAll• TUTAMA?. 

· MAZON rslH vı HOROS 
J'lıl\AA KA~··· DİKKAT 

IM'LAKA lVİllİZO( &fil 
$1$( 8UlUH O UAUM UZ 

Silk o 
Romatizma, lumbago, 

siyatik, sinir ve soğuk al

gınlığından ileri gelen şid

detli ağntan teskin ve iza-

le eder. 1146 

ULUS - Hl. uncu yıl. - No.: 5977 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

tohumlarımız Londranın meşhur 

RA YNES PARK müessesesinden 
getirilmiştir. 

Sapuncak iş 3718 

1604 ____ ..................................... . 
· Kazalar . 

Elektrik tesisatı 
Sandıklı Belediyesinden : 

ı - Nafıa Vekaletinden şarta mu
allak olarak musaddak ve elektrik 
mühendisi bay Hasan Halet tarafın
dan şartları tamamlanan proje muci
bince sandıklı kasabasının elektrik 
tesisatının k~if bedeli 5070 lira olan 
santral bina in,aaı ve 4032 liralık ağaç 

88 
30 
10 

12 

8 

4 

s 
15 

Tarla 
.. .. 

Sivri kaya 
Köyaltı 

Pamuklağ 

303 -) 
166 -) 
172 -) 

Tarlanın Deve Hökesi 
nısıf hissesi. namı diğeri 

Dikmende resi 

53 -) 
) 
) 

ve namı diğeri ) 
Çal. ) .. .. Tandırlı namı 36 -) 
diğeri Afşarkaşı. ) 

" 
Kurudere Çar- 18 -) 
şak. ) 

" " .. " 22 -) .. .. Harman namı 65 -) 
diğeri Afşarkaşı. ) 

4 ,, ,, Köyönü. 23 -) 

Ölü Şevket 
Altıaylıkoğlu 

Şükrü 
İbrahim oğlu 
Dikmenli 

Yukarda yazılı gayrimenkuller açık arttırma neticesinde hizalarında 

yazılı bedel ile talihlerine 16-3-938 tarihinde birinci ihalesi yapılmıştır. 
Kati ihale 26-3-938 tarihinde cumartesi günü saat on ikide yapılacak

tır. Talihlerin muayyen günde Ankara Vilayetinde müteşekkil satış ko
misyonuna (İdare heyetine) ve fazla malOmat almak istiyenlerin Ajansı.. 
mıza müracaatları il§.n olunur. 1610 

dkeği belediye tarafından yaphrtl- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mak llzere mütebaki 24946,10 lira ke
şif bedelli projede mevcud santralın 
makina ve teçhizatr, lokomobil mon
tajı santral elektrik teçhizatı, santral 
elektrik kısmı montajı çıkış tertibatı, 
şebeke ve nakliye demir direk tablo 
ve sair teferruatını muhtevi tesisatı 

münakasaya konulmuştur. 
2 - İstekliler fenni şartname ve 

projeleri teferruatını belediyede gö
l rebilirler bedeli mukabilinde İs tan
! bulda Beyoğlu şark apartımanında e
lektrik mühendisi bay Hasan Halet 

Işıkpmardan alabilirler. 
3 - İhale 2490 sayılı kanuna tev

fikan 25 nisan 1938 pazartesi günü sa
at 16 da Sandıklı encümeninde k..ıpah 
zarf usuliyle yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 1871 liradır. 

4 - İsteklilerden aranılacak vesi
ka bugüne kadar laakal 20 bin lira 
kıymetinde Türkiyede bir şehrin e
lektrik tesisatını muvaffakıyetle bi
tirdiğine dair kabul raporu ve fartna
mede sayılanlardır. 

S - Teklif mektupları 25 nisan 

1938 inci pazartesi günü saat 15 şe ka 
dar muvakkat teminatlariyle ve kanu· 
nun tayin ettiği ve şartnamede tasrih 
edilen vesikalariyle birlikte sıra nu
marasiyle makbuz mukabilinde bele· 
diye encümen reisliğine verilecektir. 
Mektupların saat 16 ya kadar yetiıp
mek üzere iadeli teahhüdlü mektup 
şeklinde gönderilmesi caizdir. Posta
da vaki olacak gecikmeler kabul edil
miyecektir. İstenilen vesikaları nok
san olanların teklifleri de reddedile-
cektir. 1418 

Satıhk arsalar ve evli bağ 
Ankara Oerterdarhğından : Krymeti Dipozito 

Mahallesi Cinsi Mikdarı Kapı Vergi No: Ada Parsel Lira Kr. Lira Kr. 

İstiklal Arsa 46.M.2. 00 55 187 18 1600 00 120 00 
İsmet paşa .. 113.M. 2. 11 3,34 318 11 113 00 8 48 

14.M.2. 11 3,34 318 11 14 00 1 06 
" " " Büyük Esat evli bağ 8416.M.2. 7 18/19 1200 00 90 00 

Hududları planına göredir. 
Evli bağın hududu. 

Şarkan Ramiz ve kısmen komiser Salih bağları garbcn yol ve dere. Şimalen eczacı Hüseyin tarlaaı 
Cenuben değirmenci Ahmet ve kısmen komiser tarlaları ile çevrili 

Yukarda cins ve evsafr yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihaleleri 28/938 pazartesi günü saat 15 de def· 
darlıkta müteşekkil komisyonda yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

İhale bedelleri nakden ve peşin istifa kılınacaktır. Yalnız bunlardan Büyük Esat mevkiinde kain 8416 
metre murabbaı mikdarındaki evli bağ 8 sene sekiz taksitle satıJacaktır. 

Taliplerin ihale gününden evvel hizalarında yazılı dipozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen komisyon-
da müracaatları. (641) 1344 

Öksürenlere ve 
1röiüa nezlelerine Katran Hakkı Ekrem 

YENİ SİNEMALAR HALK 

BU GÜN BU GECE .Jll lllL. 
BU GECE 

- - Büyük kahkaha - neşe ve eğlence filmi - -- -Zevk - Lüks - İhtişam ve aşk filmi - -- t.OREL • HARDl FAKA BASMAZ --- Türkçe sözJü -LÜKS HAYAT - -- - Gündüz seanslarında: İstanbul Sen---Baş Rollerde : - fonisi, Su sporları - Hudut kahramanı -- -WİLLİAM POWEL - CAROLL - -- Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de -- -LOMBARD - - ..... - Halk Matinesi 12,15 de: 1 - -- - u. 
Sean~lar: 2,45 - 4,45 - 6,45 ~ce 21 de - - '° -.,, ... ,,.. KRAL EGLENİYOR ..... 

il) 
N 
N ..... 

• 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon: 1230 

Yap 1 1 r. Anafartalar cad. No. 111 Tel.: 2089 

"UD7oıı" Ankara aceııtalıiı 1334 


