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Çemberlayn bütün dünya tarafından büyük bir alôka ile beklenen 
• • 

nutkunu verdi ve İngiliz dış politikasını izah etti ve dedi ki : 
* on 

ekoslov ya İçin harbedemeyiz ! 
İngilter.e an<ak hayatı1 

menfaatleri tehdid 
edilirse harbeder 

Sooyetler birlifinin teklif ettiti konleran• 

Avrupa •ulhu neli.ne bir hareket olamaz 

lnalltere karıımaılık siyasetine sadıktır 

İtalya ile yapdan m07.akereler 
l,.Pa Baıoelıili Çemberl.,.. Aoam lıamıır....U .............. 

Türkiyeye 
girerken ••• 
(Hatrrlaaacajı bere bu dtulJ/vda 

almaa mliverrib ve mabvriri H etbel't 
Jlekif1ia •ıc.maı Awl:rr ıuıvaalı 
.-rlad•a bir /01/ Defrtltmiftik. Tar
~ ialulüı baüıada yuıllDlf .ser
leri• ea güulleriadea, ve ea lada rağ
Ht bulmıqluıııdaıı olaa bu eaeria ma
ellHi, TIJrkiyeyi Almanyada 6frea
lllif. Ye Tllrkiyeye biç gelmemifti. lb
tnaı tirk tarihi idi. Nitekim fimdi de 
•Timrır. baüında bir Jdtab yasma.t
tadrr. 

Herbert Jlelzig geçea gfln Tarib ve 
Dil füaJtesiDde muallimlik fltme.t a .. 
ur• pbrimiu g•lmlftir. Dilini bil
d/fl, Ş•li ve inhlibı bakltında m/Jbim 
bir ner yaF.dığı memlektttimiz bakhn
dakl ilk t•mas ihtisas/arım derct1ttili· 
mi• fU mah/e ile anlatmaktadır:) 

Seyahatime devam ederken Tür
Jriyeyi görür gibi oluyor, ve ona yak
ı.,tıkça da hayalimdeki manzaraya 
bir tekil vermeğe çalifıyordum. 

Benim yurdum, Almanyanın ce. 
nubunda, Karaorman'dadır. Yeni Tür
kiyeyi kurarak önıörüaüni1 ilbat •e 
amılarmı tahakkuk ettirmit olan bil
)'Uk adamın ifi ve eseri hakkmdaki 
kitabımı bundan iki ıene kadar evel 
orada )'UDllftım. 

llilfekkiremde ya,attığmı bir mem
leketi görmek ve ona kavuflD&k için, 
yalaıurlu ve 1e>ğuk bir geceden ııy
rılıp büyük bir ittiyakla türk baharı
na doiru yola çıktım. 

Derunt bir görütle seyrettiğim 
manzara çerçevelenirken &deta hü
cumlarına maruz kaldığım his ve in
tibaları ifade edebilecek hale epey 
aman ıonra gelebileceiimi tahmin e
diyorum. 

"Kemal Atatürk, Tllrkiyenin ıu
kut ye itilbı,. adındaki kitabım mü
nakı,. edilirken, birçok alman gaze
teleri, Ttlrkiyeyi, orada eaki bir 
ikamet ve tetkik veaileıi ile 
tanıdığımı sandılar. Ve benim uzun 
yıllar Türkiyede yatamıt olduğuma 
hükmettiler. Halbuki türk milletinin 
efaanevt kudret ve kabiliyetini taa
m eden bu eserin müellifi Türkiy• 
1e ilk defa •elmit bulunuyor. O, bu
ıetiai çektiii bir memlekete dolru 
yalnız bir el çantaıı ile yola çıJmuı, 
füat inunlıta yeni devreyi tebfir 
... Anadolu topraklarına bir yaban. 

W!lll;..:.911- l. lnd ~ ) 
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Vinston Cörçil diyor ki: 

Alman iftihasmı çeken 
daha ileri hatlar var! 

Cörçile göre Romanya ve Yugoslavya 
bunların basında gelmektedir 

Londra, 24 (.A.A.) - Avam kamarumda dıt politika ıörüt
meleri emumda töz alan ÇörçiJ • muhafaukir • Almanyanm 
birçok miifalıidlerin kanaatine ıöre henüz daha bir harb yapa
cak nziyete ıelmemit oldujunu töylemit ve demitt ir ki: 

Londra, 24 (A.A.) -Bqvekil Çem
berlayn bugün Avam bmaraamda aaat 
16 dan biraz evet ayağa kalkarak epey 
zamandır aabınnzlıkla beklenen, lnıil 
terenin hariciye 'Ve müdafaa ıiyaseti 

hakkındaki beyanatını yapmıftır. Çem 
berlayn demittir ki: 

.. _Öyle zannediyorum ki. aoa Av
rupa bicliaeleri karf•ında Büyük Bri
tanya hiikümetinin hareket yoluna da
ir beyanatta bulunarak harici ıiyuet 
lberinde umumi müzakere açılmaaı u
mumiyetle arzu ediliyor. 

lngilterenin dq poliıiluuı 
Siyaset delil, hareket yolu kelime· 

ılni kullandım. Çünlril Büyük Britan
ya'nın harici ıiyaaet temelini hiç bir 
fey deiittiremez. Bu temel ıulhun mu
hafaza ve idameai ve ıulhun muhafaza 
edileceiine dair de itimadın teaiaidir. 

Herhangi bir ingiliz hüktimetinin de 
( Sona 8. inci aylada ) 

.. _ Eaaaen bu aene Almanya ne diye ı---------------------------
harbetain? Bütün iatediklerini tüfek 
patlatmakaınn elde etmiyor mu? Bina
enaleyh Büyük Britanya bükilmeti Çe
koalovakya hakkında Franaanm yaptJ· 
iı katt beyanatı takviye etmekle hiç 
bir teY kaybetmit olmazdı. Ve teahhild· 
leri de o kadar fazla artmıı sayılamazdı. 
Buna mukabil verilen teminatı bir mia-

Bir milyon Sermayeli bir 
buğday ofisi kuruluyor 

li daha artınnıt olurdu. Bucün barb an- of· ttl k bw·X.d al.6 '- 1 dı 
cak ona karfı alınacak tabaffuzi ted· il r -.&& ayını aK& an ran 

< s ona s. inci .aylada J _J meseleleri kısa zamanda halledecek 

Buida:r fiatlannı korumalı: ve tamim et
mek, iç Ye dq pl:ra•larda balda:r Ye baba
bat alım atmmu :rapinak için bir Buida:r 
ofiai tllkil oluacaktu. Bu ofia a:reeiade 
çiftçi daha refaha bYaPcaktır. Yukarda 
blr ciftlik ............. lirl)'or-as. oıı .. 
aicl "8 1 • k i • i. c i ............ 

B. Celôl Bayar öfle yemelrlerini harbiyelilerle bercıNr 7Mil• 

BASBAKANIMIZ HARBiYEDE 

Cel~I Bayar harbiyelilerle 
uzun boylu koliuştular 

lllll lllUlll 11111111111 J 1111111 

Ordunun irfan merkezinde geçirdiğim dakikalar 
hayatımın en kıymetli anıdır. Ordu türk tarih ve 
hama1etlnln dmeaUdlr. Tii.rk mmyederinhı ti 

eelimhanm • 

[B. Celal B~ın H.W~elıi tetlıilılerinc oİll JlWDI 8 inei _,. 
lamistloılır] 

·Çekoslovakya ile 
ticaret görüımelerl 
Çeklerle aramudald ticaret anlaıma

aı ıöriifmelerine bugün dıt bakanlık•· 
!onunda batlaıımqtır.. Heyetimiıe, e
konomi bakaa.lıiı mUatqarı B. Faik 
Kurdoilu riyaset etmi1tir. 

* 
Tikclrlır11n11daa bir rkl 
lktiaad Yelciletindm : 
Çekoalovakya ile aramızda yeni tica

ret müzakereleri baflımııtır. Bu mem
leketle alAkalı tüccarlanrmzdan henfls 
temennilerini göndennemit olanlann 
ıüratle Tilrkofia ıubelerlne veya doğru 
dan doğruya Ankara Tilrkofiaine 
müracaatlan rica olunur. 

Profesör PHır llllKI 
koni eransını verdi · 

Ptofeaör Pitar din Halkevinde o
rinyaılyen, Sotutreen ve magdaleni
yen adlı arkeolojik devirler hakkın
daki üçüncü konferansını vermiıtir. 

Bayan Pi tar (Noel Roje) de bugin 
ve yarın İtmet lnön\l enıtitilıünde 
genç kızlarımın mahsua olmak bere 
tarihte bazı muharrir kadmlarm oy. 
nacbklan aoayal roller hakkmda iki 
konferanı verecektir. 

Profesör Pitar'm konferanıı 2. inci 
aayfamm:ladır. 

YARIN 

16 sayfa 
llovemiz 
Japonya 

Türkiye - Suriye dosftli 
•• iPie llulrlık 

Şam, 24 (A.A.) -Suriye hiikOmeti. 
bir Türkiye • Suriye doltluk paktmm 
immı için yakmda yapılacak ıartif
melude miipbld olarak buJ11nmap 
Emir Adil Anlanı memur etmiftir. 
Emir Adil Arslan, Suriyenin mlatak
bel Parla elçiıi tel&kld edilmektedk. 

Frltr11 -
1 htiyaç ve lüks 

llt1ri bir cemiyetin ekmek btfar 
zaruri ihtiyaçları, iptidai "miyetle
r• doiıu, ehil• eksile ııibayflt .tanı 
•'lcmeie .tadır iner. Osmanlılar v.;ya. 
nayı mu.hasara ettikleri vakit, .. brl 
mDdılıa eden Jcumındımn bQHzıitla. 
rına avanerek verdili başlıca havadis: 
"Batan bull lacialuıaa ratmea. bal· 
h tiyatrosut 'Jcalmalttan,. korumuŞ o/
dulu idi. Savyn Rusyamn ilk ibtilil 
yılluıada abali iki milesseaenin .b· 
pısz 8aiinde nöbet beklerdi: Fırın ve 
tiyatro/ 

*Bir lolcma, bir hıra, n bir 4• 
IM.pnı aohbilec•k bir delik., ten 6t .. 
sini 1 a k. sayan miskin fUk te
vekkülü, her tarafta ııihayflt nlrlilı 

şartlarım bazırlamıftır. Eskiden Hin
distıaa giden bir İngiliz muharriri: 
"Karın/arım yirmi Jcuruşa doyuran. 
/ar, yirmi paralık yemek yiyenlere 
bitim olmuşlardır!., diyordu. 

Cumhuriyet Türlciyesinin inkişaf 

seyrini, en iyi, ihtiyaç listesinin ber 
gln mütemadiyen artarak, lOks liate
siııin her gln matemadiyt1n awmak· 
ta oldulunu gösteren grafikler ispat 
edt1bilir. Her yer ve ht1rkes bt1r .. yi 
iatiyor: Biz a&1l göalll f erahım qte 
bu sıkıntıdan almaktayız. Bir saman
lar lstaabulun, o da hıristiyan ve ya
bancı muhitinde bulduğumuzu, şimdi 
Hyler dahi arıyor. Bir /olana ile bir 
lura için bir kifiye el açıp bir evin 
hpısını çalmak da Hfi idi: Yt1ai ih
tiyaçlar, türk vatandatının if saatle
rini sabah karanlığından xece karan
lığına hdar uzatmalı emrediyor. He. 
le yeni terbiye ile yetişen xençlilin 
resmi ve serbest batan hayat kadro
larına bi'Jcim olacağı, istihsalin ttırk 
k6yiJne nakid ve mllbadele ilemi iç/a
ti• baki'Jcl yerini verdiği o atlar 
mat da olmayan 6flnleri h'Jclql. 
... ırm, 
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Zavallı Tahir 
Şimdiye kadar bir çok insan ba§ı yiyen dikkatsiz §oför elindeki oto

mobil, evvelki gün genç bir arkada§mıızı da öldürdü. Senelerce çalıt
tığı gazetelerde ferahlı ve kederli bir çok yurd ve dünya haberlerini 
okuyup Üzerlerine başlık koyarak, harflerin puntolarını iıaret ederek 
mürettiphaneye veren zavallı Tahirin adma ve resmine dünkü gazete
lerde bir kaza kurbanı olarak rastgelmek çok acı oldu. 

Tahiri ben, ilk defa İstanbul lisesinde okuduğu sıralarda tanunı§tım. 
Onun vaktinden evvel kalenderle§miş bir hali, sınıf ve mekteb al"ka
da§larına kendini sevdiren bir iyiliği vardı. Onda arkada.ıları vefalı bir 
dost, hocaları çah§kan ve dürüst bir talebe bulurlardı. 

Tahir, bir ayağmr üniversiteye atarken bir ayağını da BabıaJ.i cadde
sine attı. Onun için liseden çıkalı daha ancak on bir, on iki &ene olan bu 
arkada§, bir o kadar zamandanberi de gazetecilik aleminin emekdarı 

idi. 
Şimdi onun daha çocukken ihtiyarla.mı§ yüzü, daha pek gençken sa

kalı uzamış çehresi gözümün önüne geliyor; mürekkep, kurtun ve ka
ğıd kokan matbaa odalarında p~ovalar ve müsveddeler üzerinde kale
mini ne kadar sabırlı ve itinalı dola§tırdığını hatırlıyorum. 

Tahir, on senelik meslek hayatında cebindeki üniversite diplomasmı 
hemen hiç hatırlamıyarak, tevazu ve feragat içinde bir çok gazeteler
de çahttı. Eğer onun imzasını bir çok yazılann altında görmedinizae bu, 
onun yazmadığından değildi; Babıali caddesinde ba.§kalarmm yazıla
rını onarın.ağa çalı§tığından ve yazdıklarına imza koymıyacak kadar 
feda.ki.r oluşundandı. 

Ben, onun dı§mden çok neıeli görümneaine rağmen, için için, keder
ler, iatiTablar çekdiğini yakından bilirim. Tahir, kendi §ahai kederleriy
le doatlarmı ve düımanlarmı elemlendirmeği bile bir gÜnah sayardı. O, 
dostluğunu göstermeyi ve istirabmı gizlemeyi bilir bir çocuktu. 

Fakat onun bu pek erken ölümü kar§ıaında duyduğumuz istirabı bir 
ömür boyunca unutaınıyacağız. N. ART AM 

Kamutay 

Encümenl~rinde 
Kamutay encümenıerı dün aşağıda 

yazılı mevzuları müzakere etmişler

dir: 

Adliye Enciimeninde : 

Şurayı Devlet kanunu layihasının 
müzakeresine devam edilmiştir. 

Milli Müdafaa Enciimeninde : 

Arzuhal Encümeninden gelen ve bir 
subayın nasıp tashihinin düzeltilmesi
ne dair olan evrak müzakere ve intaç o
lunmuştur. 

Kamu tayda 
Kamutay bugün toplanarak aşağıda 

yazılı maddeleri müzakere edecektir: 

Bir defa müzakereye lahi 
olan maddeler 

'1 - Devlet demiryolları ve limanları 
i~letme umum müdürlüğü 1933 mali 
yılı son hesabına aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezekresiyle Dev
let Demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1933 yılı son hesabı 
hakkında kanun layihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası. 

İkinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

Maslak kazası 
tahkikatı 

Şoför tevkif edildi 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Tan 

gazetesi neşriyat müdürü Tahir'in ö
lümü ve dört gazeteci arkadaşın ya
ralanmasiyle neticelenen facia tahki
katına bugün de devam edildi. Kaza
dan sonra yapılan keşifte otomobilin 
80.90 kilometre süratle gittiği, hadi
se akabinde vaka yerine gelen jandar
ma ile keşif yapan mühendislerin ifa
desine göre şoförün sarhoş olduğu 
tesbit edilmiştir. 

Diğer taraftan şoförün ilk tedavi
sini yapan hastahane sarhoş olmadı
ğr hakkında bir rapor vermiştir. Şo
för bugün Adliyeye teslim edilmiş, 
sorgu hakimliği tarafından hakkında 
tevkif kararı verilmiştir. 

Yaralılardan Şefik ve Nihad tehli
keyi atlatmışlardır. Haydarın vaziye
ti de düne nisbetle biraz daha iyidir. 
Tahirin cenazesi yarm kaldırılacak, 
namazı Nuruosmaniyede kılındıktan 
sonra, Edirnekaprdaki şehidliğe gö. 
mülecektir. 

Matbuat umum müdürlüğü kaza 
münasebetiyle İstanbul Basm Birli
ğine bir teessür telgrafı 2öndermiş
tir. 

Kaymakamlar arasında 
değişiklikler 

!ç Bakanlık memurlar seçim en
cümeni dün Müsteşar B. Sabri Çıtak. 
ın reisliğinde toplanmıştır. Encümen 
merkezde bazr memurlarla kaymakam 
!ar ve mektubçular arasında değişik· 
likler yapacaktır. Bu arada şark vil~
yetlerimizdeki bazı kaymakamlar dı
ğer yerlere verileceklerdir. 

uı;us 

r ... ~~H-i~~H~~) 
Hılkevlnde: 

Yaylı sazlar konseri 
Dün akşam Halkevinde yaylı saz. 

lar konseri hüyük bir dinleyici kala
balığı önünde verilmiştir. Konser ye. 
ni proğramiyle çok muvaffak olmuş
tur. 

Karagöz 
Dün akşam Halkevinde yaylı sazlar 

konserinden sonra çocuklara Karagöz 
oynatılmıştır. Salonu dolduran yav
rularımız, çok alaka gösterdikleri ka
ragözü dün de zevkle seyretmişlerdir. 

Bugünkü konferanslar 
Bugün Halkevinde iki konferans 

vardır: Profesör Pitar bugün öğleden 
sonra saat 16 da dördüncü konferansı
m verecektir. 

İkinci konferans, İstanbul üniversi
tesi iktisad doçenti B. Muhlis Ete ta. 
rafındandır. Mevzu bugünkü iktisad 
da iç ve dış piyasa ve türkiyede iç pi
yasanın inkişafr imkanlarıdır. Konfe
rans saat 18 dedir. Bu enteresan kon
feransa herkes gelebilir. 

Yarınki konferans 

1 
..................................................... 1 

Rakamlarla Türkiye 
········•illlltt•••························ ......... 

Yavrularımız ... 
Anadoluda bir atalar sözü, bilhassa 

yeni çocuk doğan evlerde, çok kullanı
lır: ''-Oğlan olsun da çamurdan ol· 
ıun!,, derler. 

Erkek çocuğu, kızdan kıymetli ya· 
pan hususiyetler, zamanla ortadan kay· 
boluyor. Bu cumhuriyet kızı, bütün 
memleket ve ıahıs itlerinde, erkek ar
kadaşı kadar vazifelendiribniş ve me
suliyetlendirilmiştir. Fakat tabiat, bu· 
nun pek farkında olmasa gerek ..• Çün
kü yeni doğumlarda erkek sayısı, kız
lardan fazladır. 

Bakınız : Türkiyede bir aylık 59.532 
kız, buna mukabil 73.261 erkek çocuk 
vardır. lki aylıklar kızlarda 27.493, er
keklerde 31.693 dür. Uç aylık 24.589 
kız, 28.626 erkek; Dört aylık 11.722 
kız 12412 erkek; beş aylık 10.163 kız, 
12090 erkek,· altı aylık 53728 kız, 

62152 erkek; yedi aylık 6917 kız, 7252 
erkek; sekiz aylık 11794 kız, 12929 er· 
kek; dokuz aylık 7599 kız, 7952 erkek; 
on aylık 7614 kız, 6911 erkek; on bir 
aylık 2593 kız, 3141 erkek vardır. Kız 
sayısı, şu on bir ay üzerinde, yalnız o
nuncu ayda erkek aay11ını geçiyor, o 
kadar •.. 

Canlı bir kültür hareketi yaratan Bütün Türkiyede bir yaıına kadar o-
Halkevinde yarın da mühim bir kon. l ın kız yavrulannuzın sayısı 223744 dür 
ferans vardır. Kültlir Bakanlığı müze- Aynı yaşta olan erkek çocukların sayı
ler dairesi ve Tlirk Tarih Kurumu A- ıı ise 258.909 dur. Arada, erkekler le
lacahöyük kazısı direktörü Bay Ha- hine olarak 35.165 gibi, oldukça büyük 
mid Koşay tarafından verilecek bu bir fak var, 
konferansın mevzuu (Alacahöyük ka. Bugünkü hayatın cinsiyet kaydı ta
zısında elde edilen neticeler) dir. nımayan bütün tezahürlerine rağmen, 
Konferans saat 18 dedir. ve herkes ge- erkek evlad, hala kızdan daha çok ara
lebilir. • ruyor: Belki ailenin ismini ve be

Konserler: 
Cumhur Başkanlığı flarmonik or

kestrası, bugün saat 20.30 da ve yarın 
saat 15.30 da halk konserlerinden on 
sekizincisini verecektir. Konser, mü
zik öğretmen okulu salonundadır. 

Program şudur: 
Şef: Ernst Praetorius: 

1. - J. S. Bach (1685 • 17SC>): 
4üncü Brandenburg konçertosu sol 

majör, keman, iki flüt ve yaylı saz,. 
lar için. 

a) Allegro, b) Andante, c) Presto. 
2, - Maurice Ravel (1875 - 1937): 
Piyano konçertosu (1930 da yazıl

mış). 

a) Allegramente, b) Adagio assai, 
c) Preeto. 

Solist: Ludwig Czaczkes. 
3. - A1bert Rousse1 (1869 - 1937): 
3 üncü senfoni sol minör, op. 42 

(i929 da yazılmış). 
a) Allegro vivo 
b) Adagio 
c) Vivace 
ç) Allegro con spirito 

ELÇİLİKLERDE: 

İngiltere Büyük Elçiliğinde 
Dün akşam İngiltere Bü.yük Elçili

ğinde saat 19.30 da başlıyan ve · geç 
vakta kadar devam eden bir ıüvare ve
rilmiştir. 

CEMİYETLERDE : 

Hava kurumu balosu 
hazırlığı 

7 Nisanda verilecek olan hava kuru
mu Ankara şubesi balosu tertib heyeti 
toplantılarına devam etmektedir. Balo
nun mevsimin en güzel gecesi olarak 
geçmesi için esaslı hazırlıklar yapıl
maktadır. 

kasını temin ettiği; belki de ha
yat yükünü daha çabuk omuzla
rına alabildiği için... Ölüm erke
ği, kadından daha çabuk yakalıyor : 
Türkiyede yü:ı: yaşmı geçmiş olanların 
yüzd'e yetmiıi kadındır. 

Geriye harb ve ağır endüstri gibi er· 
keğin harcı olan bir sürü beden kuvve
ti işleri kalıyor. Bizde henüz bin erkeğe 
1035 kadın düştüğüne göre, erkek ço
cuklarımızın kızlardan fazlalığını, nor
mal doğru gidit olarak kabul etmek la
zımdır. Anadolunun bir çok yerlerinde 
kurban, hala yalnız erkek çocuğa kesi-
lir .•• 

Maliye vekilinin yeni banka 
umum direktörlerimizi ziyareti 
Maliyı> V .,.Jdli Iı . .Fu"t A ğr .. ı., c~ ... 

huriyet Merkez bankası umum direk
törü B. Kemal Zaim Sunal ile, Ziraat 
bankası umum direktörü Nusret Mit
hat Merayı makamlarında zivaret et
miştir. 

İzmir fuan hazırlıkları 
İstanbul, 24 (Telefonla) - İzmir 

belediyesi, İzmir fuarı için İstanbul. 
daki ticaret ve sanayi mümessilleriy
le temasa başladı. Belediye reisi bu
gün odada umumi katibile görüştü ve 
alakadarların da i;;tirakiyle bir top
lantı yapıldı. Fuar tarihiyle yerli mal
lar sergisinin açılış tarihi arasında u
zunca bir zaman bırakılması tasvib e
dildi. 

23 Niıan 

Çocuk bayramı haftasının 
ilk günüdür. Yavrularınızı 

bayram için hazırlayınız. 

. -- -- -
- ---- -~ 

25-3- 1938 

Profesör Pitar üçüncü 
konferansını dün verdi 
Arkeolojide ÜÇ mühim devir 

Orinyasiyen, solütreen ve 
magdaleniyen devirleri 

Profesör Pitar dün saat 16 de Hal
kevinde üçüncü konferansını vermiş
tir. Konferansta Kültür bakanı Saffet 
Arıkan, Türk Tarih ve Dil kurumları 
başkan ve üyeleriyle kültür bakanlığı 
erkam, yüksek okullar profesörleriy
le talebeleri ve seçkin bir dinleyici 
kütlesi hazır bulunmuştur. 

Fethi !sfendiyarogıu tarafından 
türkçeye çevrilen dünıtü konferansın 

menuu da şu idi: 
"ArkeolOJl terimlerinde Orinyasi

yen, ı.;oıuuueen ve lVıag·ualeniyen de
virlerı u:.t paı.eoıitik penyodunu tem
sil ederler. uzun zamanJar Urinyasi
yen devri ıyice tarif edilmemıştı. Bu 
periyod admı küçük bir kaya sıgma

gından almıştır, 

Yontulmuş taş çağından olan bu pe
riyod bugün, bilhassa meydana çıka
rılmış olan bu devre ait bırçok ınsan 
iskeletleri doiayısiyle pek büyük bir 
ehemiyet kazanmıştır. Ve bu ıskelet
ler sayesinde de bu epokta ya".amış o-. ) 

ıan ınsanların iizik tıpi tayın edılmış-
tir. 
Beşeriyet hiçbir zaman ve mekanda 

bu kauar uzun ı.Nyıu bır ırka sanib ol
mamı~tır . .ou ır.K.ct "J:<..ro...manyon,, adı 
verılmışur . .c.u aa lJorcıonycı.uaıtı bır 

kaya sıgınagma.an gelmektecıır. Biz bu 
ırktan yarın bahseuecegız. 

Orınyasıyen aevrmın maddi kültürü 
bundan evelkı meaenıyetıeruen aaha 
başka manzara ar...:euer. ~aı<ıma.ıc taşın
dan yapılmış aletıere gelince, buyuk 
a1akaıarıa muttasu rnı..::ıcenyen ,.ue~ıe
nnı, eKserıya uzun ve u.ar ve ÇuK ınce 
ışıeruııı~ O•an ı~m \.eKU•ı;l ta.ıuu eaer. 

Lam uçıarınucı. vu;..u-. .. getıı uen ka
zıcılar ve bıihası:.a ··anıur6aJJ,, auını a
lan hususı bir tıp kazıcuar meydana 
getirildiği görülur ki bu tıpte.ıı:uer bu 
devrin en karakteristik olanlarıdır. 

Orinyasiyen devri insanları kemik 
ve Ren geyiği boynuzlarını kuhandı
lar ve bunlardan çok aletler yaptılar. 
v.:. .. ı...--cr- ... - --!--l. .., .,,,,...,._ n . ~ 1 ... '"" \,~ 

dar hususi bir tip arzeder ki bunun 
bulunduğu yerde Orinyasiyen istas
y<Jnunu tanımamak kabil değildir. 

Bu devrin insanları heykeltraşlık ve 
gravür sanatlarını da icat etti. Fakat 
bu sanatlar bundan sonra gelen Mag
daleniyen devrindekilerle kıyas kabul 
etmez derecede geridir. Orinyasiyen 
devri bizi pek şayanı dikkat bir vakıa 
karşısında bulundurdu. "Baousse
Rousse" ve yahut 'Grimaldi adı verilen 
meşhur istasyonda bir mezara tesadüf 
edilmiştir ki bu mezarın içinde avru
palılara ait olması ihtimali bulunmı

yan iki insan iskeleti zuhur etmiştir. 
Bunlar zenciye benzerler, işte bu iki 

iskeletle Grimaldi adı verilen ırk mey
dana çıkarıldı. 

Acaba nasrl oluyordu da bu afrika
lılar burada bulunuyorlardı? Bunların 
halen Afrikada bulunan tiplerden han
gi zümreye nisbet ve yakınlıkları var
dı? Bunların hakiki zenciler olmadık
ları görüldüğü için Boşimanlarla rabı
taları meselesi mevzuubahstir. Bu me
sele henüz halledilmiş. değildir. Fakat 

bulunan bu iskeletler, ilk beşer tarihi 
için, ortaya çok ehemiyetli davalar çı
kartmıştır. Bunlar aynı zamanda pre
istorik coğrafya meseleleridir. Zira bu 
negroitlerin hangi yoldan geçtiıklerini 
keşfetmek icab eder. 

Solütreen periyoda ait beşer mes
kenleri pek nadirdir. Bu ;ıeriyot çak
mak taşını yontma tekniğdnin en yük· 
sek mertebeye vardığı bir devirdir. 
Ancak mısırlılar ve danimarkalılardır 
ki neolitik periyoda Solütreen periyo
dundakiler ka~ar güzel piyesler vücu
da getirmişlerdir. 

Bu periyoda ismini veren Makon ci
varındaki Solütre fransız istasyonu
dur. Bu mahalde at kemiklerinden mu• 
azzam kümeler bulunmaktadır. Bura
da 100.000 e yakın at iskeletleri baki· 
yC"Si bulunduğu tahmin olunmaktadır. 

Magdaleniyen devri paleolitik me
deniyetinin en üstü ve bu uzun tarih 
devrinin en yüksek merhalesi gibi gö
rünür. Bu periyoda ismini veren Mad
len Dordony'da Eyze civarında Vezer 
denilen bir ırmağın kenarındaki büyük 
bir kaya sığınağıdır, 

Bu devirde çakmak taşından yapıl
mış olan aletler bizıi Orinyasiyen dev .. 
rininkilerinden daha az alakalandırır. 
Fakat kemik, Ren geyiği ve fil dişin· 
den yapılan işler pek büyük bir inkişaf 
göstermiştir. Bu aletler türlü türlü
dür. Bunlar daha güç bir hayatı tazam· 
mun etmektedir. 

Üst paleolitik devrinin bütün imti
dadınca olduğu gibi bu devirde de ik· 
lim soğuktu. 

Magdaleniyen sanatı, bir kelime ile 
hulasa ederek çok güzeldi. Bu devrin 
insanları yer yüzünün iLk hayvan res
samları oldular. Asrımızın en büyük 
sanatkarları bila istisna Magdaleniyen 
eserlerin bazılarına hayran olmakta· 
dırlar. 

Orinyasiyenler heykeltraşlıkla gra
vürü icat etmişlerdi. Magdaleniyenler 
de bu icatlara resim ve modölaj sanat-
lciı Inı lldVç t:LCUer . .u .. 1. ..... uuıı;, .. •~~---

içini baştan başa süslemişlerdir. 
Gelecek konferansların birinde be· 

ş:er tarihinin bu parlak devrini icab e
den bütün tafsilatiyle anlatacağız. 

Dört çay 
fabrikası 
kurulacak 

1 - Orta okul öğretmenleri yetiştir
ınek maksadiyle Gazi terbiye enstitü
sünde açılan kursa devam eden öğret
men okulu mezunları hakkında kanun 
liyihası ve Maarif, dahiliye ve büdce 
encümenleri mazbataları. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yurdda tabii ihtiyaçlar arasına gir
miş bulunan çay, her yıl 1 milyon lira. 
mızın yabancı memleketlere gitmesine 
sebeb olmaktadır. Bu vaziyeti göz önü
ne alan Ziraat bakanlığı yurdun türlü 
bölgelerinde uzun seneler devam eden 
tetkikler yaptırmış ve neticede Rize 
mıntakasında çay yetiştirilmesi müm
kün olacağı anlaşılmıştı. Bakanlık bu 
neticeyi aldıktan sonra Rizede bir Çaf 
fidanlığı kurmuş ve bu fidanlık, uzun 
ve ihtimamlı çalışmalardan sonra çay 
vermeye başlamıştır. 

Kanun projesi 
Kamutay çağrıları 

X Milli Müdafaa Encümeni bugün 
Heyeti umumiyeden sonra toplanacak

ttt. 
X !ktısal: encümeni, bugün saat 

15.30 da toplanacaktır. 
X Arzuhal encümeni bugün umumi 

heyetten sonra toplanacaktır. 

B. Firuz Kesim geldi 
Antakya başkonsolosumuz B. Fi. 

ruz Kesim evelki gün şehrimize gel
miştir. B. Kesim birkaç gün şehrimiz
de kalacaktır. 

Diin hava güzel geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu ve 

hafif rüzgarlı geçmiştir. En düşük 
xııı sıfırın üstündedir. En yüksek ısı 
ise 20 derecedir. Doğu Anadolu ve ce· 
nubu şarki kısmında hava açık diğex 
bölgelerde bulutlu geçmiştir. Orta A
nadolunun bazı yerlerinde hafif mik
darda yağmur yağmrştır. Erzurumda 
karın kalınlığı 17 santimetredir. 

Yurdun en düşük ısısı sıfırın altın
-a Elazığ'da 1, Karsta 11, Sıvasta ve 
E,,zincanda 8 derecedir. En yüksek 
ısılar ise Kayseri Diyarbakırda 16, 
Antalyada 18, Adanada 20 derecedir. 

Hisardaki çamlık 
Dünkü Ulus'ta enteresan bir re

portaj vardı: 148 yaşındaki Keziban 
ninenin Ankarada ölümü. 

Torunlarının torunlarını gören, 
yeniçerilerin son çağlarına yetişen, 
üç defa diş çıkaran bu ihüyar türk 
anası, ölümünden birkaç gün eveli
ne kadar, çeşmeden su getirecek, e
vin işine yardım edecek kadar dinç 
imiş; çocukları son nefesine kadar 
gözlerinin gördüğünü, kulaklarının 
işittiğini söylüyorlar. 
Reportajı yapan arkada~rmız, o

nun ölmeden anlattıklarını da tanı
yanlarından öğrenmi~. Bütün bun
ları dünki:. sayımızda okumuş oldu
ğunuza şüphe yok. Bu sözlerin için.
de benim zihnime yer eden bir tane
si şudur: 

Keziban nine, zaman zaman: 
- Hisarda büyük bir ~an:ılrk var

dı; oraya gezmeğe, dinlenmeğe ve 
hava almağa giderdim, dermiş. 

Cumhuriyetin çırıl çıplak teslim 
aldığı Ankaranın yüz bu kadar sene 
önce çamlıklarla ,ağaçlıklarla bezeli 
olduğunu i!jitiyor musunuz? Baş
şehri gene o halde görmek için cum
huriyet çocukları çıolc bekliyecek 
değillerdir. - T.1. 

Havadis ! 

Meıhw bir amerikalı muharririn 

acemi bir muhbire söylediği §11 IÖz:Ü 

habrlarımız : 
- Bir köpeğin bir adamı ısırmaıı 

bir havadiı değildir; fakat bir adam 
bir köpeği 111rıa o havadis aayıbrl 

O acemi muhbirden bu tecrübeli 
gazetecinin iıtediği fevkalade hava
dis de bulunmuıtur : 

Afrikadaki İngiliz sömürgelerin
den Kenya' da her hangi bir kabileye 
menıup bir adam,, her hangi bir hadi· 
sede ıahidlik etmeğe gittiği zaman 
yanında bir de canlı köpek götürür 
ve daha tahidlik etmeden yanındaki 
canlı köpeğin deriıini ııınr, ondan 
ıonra dermit ki : 

- N aııl ben bu köpeği rsmyorıam,, 
eğer yalan söylersem o da beni mr• 
Sin J 

Demek ki Amerikalı gazetecinin 
acemi muhbirden istediği havadis 
bulunmuttur 1 

Hanrrhine isterseniz . .• 

utanbula bir kad'l.ı .ıa L.St geldi 
Lote Şöne 1 bu haberi bir gazetede 
ıöyle okuyorsunuz: : 

"Yarasa operetinin üç temai· 

linde rol alan Viyananın tanınmıı 
cırtistlerinden bayan Lote Şöne, 
dün sabcıh lstanbulcı gelmiıtir." 

Aynı günde çıkan bir baıka lıtan
bul guetesi de ıu aabrlan yazıyor : 

"F ransu; sahnesinin tanınmıf 
artistlerinden Lane Şoti Şehir Ti
yatrosu artistleriyle beraber iiç 
temsil vermek üzere dün aabah 
1ehrimize gelmiıtir." 

Hangi isme, hangi milliyete ister
seniz, ona inanabilirsiniz ! mi diye· 
lim? Yokıa, tahkiki gayet kolay olan 
bu ehemiyetaiz haber için de §U mıa
rağı tekrarlamak luun geliyor ? 

Herkesin maka.udu bir amma rivayet 
muhtelif. 

Şişirilen bir bahis 1 

Bir lstanbul hastanesinin senede 
bet yüz cenazesinin kaldmlması i· 
çin gazetelere verdiği bir açık eksilt
me ilam, bazı muharrirlere külliyet
li ilham vermiı olacak ki bu bahis ü
zerinde yazdan fıkralar, hala, sürüp 
gidiyor. 

Bir mesele bir tek tarafından, ona 
benzer başka meselelerle kıyaslan

madan ele alınacak olursa, çok defa, 
• insana doğru gibi gelen • yanlıt hü· 
kümlere yol açar. 

Bir hapishane, mevkuflarını bir se
ne besliyebilmek için muayyen mik. 
tarda yiyecek almak mecburiyetinde 
değil midir? Kanun, bunun için de 
bir eksiltme §artı koımuftur. O hal
de bir hapishanenin idaresi tahmini 
bir miktar üzerinden bu ilarunı ya
par. 

Bu ilam görünce : 

- Bir senede bu kadar vatandaş 
cürüm itliyecek diye tahminde bu
lunmak doğru mudur? "Beraeti zim
met asıldır.,, demek mi ll\zım ? 

Onun gibi bir hastane de gelmesi 
muhtemel olan hastalarının sayısına 
göre hesab yürütür. Ona da aynı §C
kilde hücuma mı kalkmalı ? 

Ölüm tahmini de böyle bir teydir. 
Ydlardanberi kurulu bir sihat mües
sesesinin bir senelik ölüm hakkında 
bir fikri olamaz mı ? 

Sonra dütününüz ki bizde hasta
neye gitmekten çekinenler, bunu en 
son dakikaya bırakan bir çok kimse

ler vardır. Böyle bir §ehrin bütün 
kaza kurbanları soluğu orada alır. 

Meseleyi böyle düşününce bu ka· 
dar heyecana, üsluba, belagate lü
zum kalmayacağı anlaşılmaz mı 1 

Büyük zirai kalkınma programında 
yer alınış bulunan çay işini esaslı bir 
şekilde halletmek için Ziraat bakanlı
ğı bir kanun projesi hazırlamıştır. Zi
raat kongresi ruznamesine girmiş bu-
1 unan bu proje ile Rize ve civarında 
çay yetiştirmenin yayılması için çare
ler düşünülınüştür. Bakanlık çay ye
tiştirmenin taammümü için halka pa
rasız çay tohumları verecek ve en kısa 
bir zamanda dışardan çay getirtilmesi
ni önliyecek tedbirler alacaktır. 

Açılacak fabrikalar 
Çay işinin köylümüze ve çiftçimize 

mühim bir gelir kaynağı haline gelmiş 
bulunduğunu anlatabilmek için şimdi
lik Rizede bir çay fabrikası açılacak ve 
fabrika müstahsil elinden işlenmiyen 
ve şimdiye kadar geri vasıtalarla çok 
güç işlenen çayları satın alarak işliye
cektir. 

Ziraat bakanlığı üç senede mahsul 
vermeğe başlayan çay ağaçları çoğal
dıkça muhtelif mıntakalarda ilk fabri
kaya ilave olarak üç çay fabrikası da
ha açacaktır. 

Yeni vatandaşlannuz 
Bulgaristan, Romanya ve YugoS. 

lavyadan hicret ve sığınma suretiyle 
gelen 787 milletdaşımız ile gene bu 
memleketlerden muntazam pasaport -
la gelerek tabiiyetimize kabulünü is
tiyen 100 türkün tabiiyetimize kabu. 
lü hakkında hazırlanan kararname 
projesi yilksek tasdika ar..edilmi~tir. 
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Blum hükümetinin vaziyeti 
Şotan'ın istifasından sonra sosyalist 

lideri Blum, halk cephesi birliğine da
yanan hükümetini kurmu§ olmakla be
raber, bu kunıluıtan kendisi de mem
nun görünmüyor. Binaenaleyh iktidarı 
eline alalı, Blum'u meşgul eden ba§lıca 
mesele, hükümetin dayandığı kombi· 
nezonu genişleterek bir milli birlik ka
binesi kurmaktır. 

Blum'ıun bugün başında bulunduğu 
hükümet, 1936 haziran seçiminden son
ra kurduğu hükümetin aynıdır. Yani 
sosyalist vP radikru sosyalist partisine 
mensup vrkillerin i§lİrakiyle kurul
muştur. Ve komünistlerin de yardımı· 
na mazhardır. Tam bir sene iktidarı 
muhafaza edip bir taknn ehemiyetli 
sosyal reformlar yapan hükümet de bu 
renkte bir hükümetti. Blum'un bugün 
bunu kafi görmemesi ve Fransayı idare 
mesuliyetini üzerine alacak olan hükü
metin, mümkün olduğu kadar geniş bir 
kombinezona dayanması lüzumuna ka
ni olması, aradan geçen iki sene içinde 
enternasyonal münasebetlerin gergin 
bir safhaya girmesinde aranmalıdır. 
1936 senesi yazında iktidan eline aldı
ğı zaman da enternasyonal münasebet
ler gergindi. Fakat vaziyet bugünkü 
kadar had değildi. Bunun için Blum, 
harici politikada sovyetlerle imzalanan 
misaka karıı sadakat ve Habe§iıtan ile 
Jspanya meselesinde de İngiltere ile el
birliği siyasetine bağlı kalarak, dahili 
meselelerle meşgul oldu. Fakat bugün 
enternasyonal münasebetler Fransayı 
bir harb karşısında bırakabilecek dere
cede gerginleımiıtir. Bu tehlikeyi önle. 
mek için Fransa hazırlanmalıdır. Bina
enaleyh Fransanın karıılaştığı mesele, 
parti meselesi değil, her partiyi aynı de
recede alakadar eden vatan müdafaası
dır. Bu sebebledir ki Blum bir milli bir
lik hükümetinin teıkilini iltizam etmek
tedir. 

Milli birlik hükümetinin teşkiline 

diğer partiler de taraftardır. Fakat bu
na mani olan vaziyet, bir kaç hafta eve) 
Blumun hükümetini kuracağı sıralarda 
anla§ıldı. Blum o zaman da aynı birlik 
hükümetini kunnaya çahımııtı. Fakat 
komünistleri de hükümet içine almakta 
ısrar ettiğinden sağ cenah partiler ka
bineye girmek istemediler. Komünist
lerin hükümete alımnalanna muhalefet 
eden Flandin ile Kayyo olmuıtu. F • 
landin, çok defa tekrar edilen sebebleri 
ileri sürdü: Komünistlerin, üçüncü en
ternasyonale bağlı bulundukalnnı, bu 
t ~·.-.... • ''"-.J "'_,_.. • ..... ·-
ri~ı,'bınaeMley& kendilerine itimad e-
dilemiyeceğini bildirdi, Kayyo ise, ko
münistler hükümet içine alınacak o
lursa, Almanya ile anla§tnllnın zorlaıa
cağını ileri sürerek, dolayııiyle, fransız 
hükümetinin teıkilinde Hitlerin söz sa
hibi olduğunu söylemek iıtemiıtir. Bu, 
ve komünistlerin hükümet içine alın
maması için alman büyük elçisi tara
fından yapıldığı rivayet edilen bir te
ıebüs, f ransız kamoyu üzerinde derin 
bir tesir bırakmııtır. Fakat bu iğbirar 
komünistlerin hükümet içine alınmala
nnı temin edecek kadar derin değildir. 
Ancak bu mesele halledilse de diğer bir 
zorluk vardır: Bqvekil kim olacak ? 
Sosyalistler, parlamentonun en kuvvet
li siyasi partisinin lideri sıf atiyle, bq
vekilliğin tabii olarak Blum'a verilme
sini istiyorlar. Hal.i Blum, üç parti
nin de itine pek elveren halk cephesi 
kombinezonunu bozmaya taraftar de
ğildir. Milli hükümet dağılacak olursa, 
tekrar halk cephesi kombinezonu üze· 
rine, tesbit etmek için bu birliği eık; 
teklinde ibka etmek İstiyor. Esasen ko
münistlerin hükümet içine almınalann
da ısrar etmenin baılıca sebebi de bu
dur. 
Sağ cenah partiler ise, Blum gibi 

bir parti proğramını tahıslandıran po
litikacının liderliği altında milli birlik 
hükümeti kurulmasına pek taraftar de
ğillerdir. Eğer mi11i birlik hükümeti ku
nılacaksa, bunun, ya parti proğramla
nnın tatbikatında Blum kadar faal rol 
oynamamı§ bulunan, yahud da parla
mento dııında kalmış o!an bir şahsiye
tin reisliği altında teşkilini iltizam edi
yorlar. 

Görülüyor ki Blum tarafından sar· 
fedilen gayretlere rağmen, Fransada 
milli birlik hükümeti lcurulmasma he
nüz yakın bir ihtimal nazariyle bakıla
maz. Bütün partiler, Fransanın bugün 
karıılaıtığı §ekil vaziyet altında milli 
birlik hükümeti kurulmasının lüzumu
nu takdir etmişlerdir. Fakat henüz bir 
anlaşma zemini bulunamaını§tır. Blum 
böyle bir anlaşmanın zeminini ararken 
çok kuvvetli bir söz söyledi : 

- Harb çıkarsıt, zaten birleteceğiz. 
O halde timdiden birleşelim de belki 
harb çıkmasının önüne geçeriz. 

Hakikaten bu sözde hiç bir mübalağa 
yoktur. Bugün Avrupa sulhu için en 
büyük tehlikelerden biri franıız hükij.. 
metinin zafıdrT. Fransanın hükiimehiz 
bulunduğu bir sırada Avuaturyaya kar
tı indirilen darbenin ba,ka bir sahada 
tekran için aynı buhranın Franıada 

çıkması kafi gelecek gibi görünüyor. 
Kuvvetli ve müsteür bir franaız bükü-
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Necib Fazıl kısakürek 

Üç dış bakan konuşuyor 
Bir kaç gün sonra (ULUS)ta 
Çerçeve başlığı altında fıkra
lar ncşretmcğe başlıyacaktır. 

8. Pol Bonkur: 
İspanya itinin bizim 

için hayatı bir 

ehemmiyeti vardır 
Paris, 24 (A.A.) - B. Pol Bonkur, 

dış işler komisyonunda yaptığı beya. 
natta Akdenizde ve bilhassa İspanya
daki hali hazır vaziyeti tasrih etmiş 
ve Fransanın bu bölgedeki menfaatle
rinin hayati ehemiyetini göstermiştir. 

Bakan, balen İngiltere ve İtalya 
hükumetleri arasında yapılmakta olan 
görüşmelerin İspanyol topraklarının 
tahliyesini de derpiş etmesi temenni
sinde bulunmu§ ve demiştir ki: 

"- Evvelki hükumetler tarafından 
tesbit edilmiş olan politika şimdiki 

hükfunet tarafından da takib edildiği 
takdirde, bu politikanın hiç bir zaman 
ve hiç bir şekilde Fransa vaziyetinin 
zayıflaması gibi bir netice vermesi ve 
yahud İspanyol olmayan kuvvetlerin 
Fransız toprakları yal<ınında ve ya. 
hud münakale hatlarımız üzerinde 
birleşmesine imkan vermesi bahis 
mevzuu olamaz. 

llaı•a bombardımanlarını 
ıcnkicl 

Nazır, hava bombardımanlarını şid. 
detle tenkid ederek Fransız hükume. 
tinin bu hususta teşebbüste bulundu. 
ğunu ve İngilterenin ve papanın da 
buna iştirak ettiklerini hatırlatmış ve 
netice olarak komisyondan efkarı u. 
mumiyeyi, her türlü parti mülabazası 
dışında, ancak memleket ve barış 

B.dö Konya: 
Almanya ile dostuz, 
~ünkü sınırlar1mıza 

· hürmet edecek 
Budape§te, 24 ( A.A.) - B. 

Dö Kanya, dış işler komisyonun
da §U beyanatta bulunmuştur: 
"- Macaristan ile Almanya 

arasında esaslı meselelerde an
ltı§mazlık yoktur ve Almanya, 
Macar - Alman sınırına hürmet 
etmek hususundaki niyeti hak
kında hiç bir §Üpheye yer bırak
mamı§tır. Nasıl ki, Al.manya, 1-
talya, Yugoslav ve lsviçre sınır· 
larına da hürmet edecektir. ltal
ya - Avusturya. Macaristan blo
ku mevcudiyeti ortadan kalkmış
tır, lakat itt::lyan - macar müna
sebatı, Roma itilallarının zihni
yeti dahilinde, değiımemi§ bir 
haldedir.,, 

B. Dö Kanya, netice olarak, 
Macaristanın küçük antant ile 
olan münasbetlerini normal bir 
şekle sokmak hususundaki çalıı
malarına devam etmek tasavvu
runda olduğunu beyan etmittir. 

menfaatlerini ve Fransanın orta Av. 
rupada ve Akdenizde karşılamak za. 
ruretinde olduğu vaziyeti takdire ikna 
etmesini istemiştir. 

.. 

Son bombardımanlardan çok zarar gören Barselondan 
bir görünüı 

F rankistler Aragonda üç 
koldan taarruz ediyorlar 
Havalar~n fenahğı yüzünden Hueska 
bölgesinde askeri harekat yavaşladı 

Saragos, 24 (A.A.) - ''Havas a-' vaların fenalığı yüzünden Hueska cep 
jansı muhabirinden.,: Frankistlerin hesindeki askeri harekat ağırlapnıt
u~umi taarruzu, şimdi Ara.gon'da 180 tır. Bununla beraber frankocular San-
kılometre uzunluğunda bır cephede 

1 inkişaf etmektedir. gregorio dağ arını zaptetmifler ve 
İleri hareketi, başlıca üç istika. Tardienta'ya girmişlerdir. Bu mev-

mt tte yapılmaktadır: ki demiryolları ile Baraelona. Bilbao 
1. - Hueska'dan Barbastro'ya doğ- ve Hueska • Jakadan geçerek Fransa. 

ru cenubu şarki istikameti'ldc, ya giden yolun iltisak noktasındadır. 
2. - Saragos'dan ,arka doğru, Şimalde de Apies dağları keza 
3. - Teruelden şimali şarkiye doğ. Frankocular tarafından zaptedilmiş· 

ru. 

Saragos ve Hueskadan yapılmakta 
olan muvazi ileri hareketlerin hedefi 
Siyerra Alkubiyerre'nin dağlık mın. 
takasını ihata etmektir. Terüelden şi
mali şarkiye doğru yapdmakta olan 
ileri hareketi ise daha şimdiden fran
kist kıtaların taarruzundan Valan
siyaya giden yollanr. Tekatu ı.okta· 

sına h5kim olmalarmd medar olmuş
tur. 

Dünkü harekatın en bariz hadisesi 
faslı kıtaatın geceleyin Ebr'i geçme· 
leri olmuştur. Diğer taraftan dün iş
gal edilmiş olan Tardiyenta mevkii 
Aragon eyaletinin mühim bir sevkul. 
ceyş mevzii olan ehemiyetli bir mü
nakalat merkezidir. 

il ueska bölgeıfinde lıarekaı 
yava~ladı 

Hueska, 24 (A.A.) - Havas: Ha· 

meti, Avrupa sulhunun en ehemiyetli 
amili olduğundan böyle bir hükiimetin 
kurulması, arbk yalnız franıızlan de
ğil, bütün sulhseverleri ali.kadar eden 
bir mesele halini almıtbr. 

A.Ş.ESMER 

tir. 

Taarruza İtalyan ve alnıanlar 
da iıtirôk etmi§ler 

Londra, 24 (A.A.) - İspanya bü
yük elçiliğinden tebliğ edilmiştir: 

İspanya büyük elçiliği, Aragon 
cephesindeki son taarruza italyan ve 
almanların İftiraki hakkında ingiliz 
dış bakanlığına müsbet malnmat gön 
dermiştir. 

Aynı zamanda, büyük elçi, daimi 
müsteşar Sir Aleksander Kadogan'ı 

ziyaret ederek İspanya hükümeti ta· 
rafından İtalya ve Almanyanın bu ta
arruz için mühim mikdarda malzeme 
tayyare ve insan göndermiş olmasına 
atfedilen ehemiyeti bilhassa kaydey
lemiştir. 

Akdeniz kontrofo 

Paris, 24 (A.A.) - En son sistem 
üç torpito muhribi ile altı torpito ak. 
deniz kontroluna iştirak etmek üzere 
Brest'den hareket etmiştir. Atlantik 
filosu kumandanhğğına amiral Jan
sul tayin edilmiştir. 

B.Spaak 
Milli müdafaamızı 
dilediğimiz gibi 

. organize edeceğiz 
Brüksel, 24 (A.A.) - Meclis, dün, 

dış işler büdcesinin görüşmelerine 
devam etmiştir. Bir mebus, hüküme
tin 1914 hadiselerinin tekerrüründen 
korkan Lüksemburg ve Belçika hal
kını yatıştıracak beyanatta bulunm"'
sını istemiş ve buna cevab veren l 
Spaak, hudud müdafaasının tamam. 
organize edilmiş olduğunu ve Belçi
kanın, müdafaasını tam bir istiklU i. 
çinde temin edeceğini bildirmiştir. 

Ponsöle'nin fransızların muhteme
len Belçikaya yapmaları icab edecek 
yardım hakkındaki sualine, B. Spaak, 
bu hususta müdafaa bakanının beya
natını hatırlatarak cevab vermiş ve 
"- Müdafa~mu:ı organize etmek hu
susunda tamcımiyle serbestiz.,, demiş
tir. 

Belçika kıyılarmm mii'ilafaası 

Brüksel, 24 (A.A.) - Harbiye na
zırı B. Denis, meclis ve senato milli 
müdafaa komisyonunda yaptığı be
yanatta, Belçikanın iaşesini temin i
çin sahil müdafaasının ehemiyetin. 
den bahsetmiş ve bunun uzun müd
det ihmal edilmiş olduğunu söyle
miştir. 

Politik mahfiller, barb bakanının 
umumi harbtan sonra lağvedilen Bel
çika donanmasının tekrar ihdası ni
yetinde bulunduğunu zannetmektedir 
ler. 

Alman seçimi 
hazırlanırken ... 

Avusturyamn Almanlaıma 

İJİ de devam ediyor 
Berlin, 24 (A.A.) - Bir taraftan se

çim hazırlıkları faaliyetle devam eder
ken, öte taraftan da Avusturyanm ta
mamen almanlaştırılması için yeni ye· 
ni tedbirler alınmakta-dır. 

Resmi gazete, 10 nisan plebisitini ve 
büyük Almanya Rayiştagı seçim kanu
nu hükümJerinin icra tarzlarına dair 
olan tebliği neşretmiştir. 

Münteuıoıeı e soru,acak sualin sahih 
şekli 1ıenu:.. tesoıt edilmiş değildir. Al
manlara tahsıs euilen pusulalar, beyaz 
olacak, Avusturyalılara tahsis olunan 
pusulalar da yeşil olacaktır. 

Seliimde nisbet şudur: Altmış bin 
kişiye veya otuz bini tecavüz eden her 
seçim dairesine bir mebus. 

Avusturyanm Almanyaya bağlan
masını temin etmok üzere kurulan 
merkez üçüncü direktörlüğüne müste
şar Ştukart tayin edilmiştir. 

Viyana bankaları hesaplarını mark 
üzerinden tutacaklar, diğer taraftan 
bankalarla halktaki bütün şilin mevcu
du, markla tebdil edilecektir. Bunun i
çin lazım gelen tedbirler alınmıştır. 

Franko hükümeti Viyanadaki kon
solosluğunu geri alarak yerine. bir baş· 
konsolos tayinine karar vermiştir. Di
ğer taraftan, general Franko ile B. 
Hitler arasında, Avusturya ilhakı do
layısiyle samimi telgraflar teati olun
muştur. 

Blum kabinesiyle senato 
arasında anlaşma.z:hk ! 

Senato kambiyo ihtiyat akçesinden 
3. 145 milyon frankın milli müdafaa ka-

sasına nakli hakkındaki projeyi reddatti 
Paris, 24 (A.A.) - Kambiyo mu

vazene sermayesi matlübatmdan alı
nacak 3.145 milyon frangın milli mü
dafaa kasasına naklini derpiş eden 
kanun projesinin dün senato maliye 
encümeni tarafından hiç beklenilme. 
diği halde reddedilmesi ciddi bir va
ziyet ihdas etmiştir. 

Siyasi mahfiller, B. ·Blum'un pro
jesini "şimdiki vaziyete karşı koyma
ğa yegane ehil olan bir milli birlik 
kabinesinin mümkün olduğu kadar 
erken kurulmasının zaruri olduğuna 
kail bulunduğundan dolayı,, reddet
mekte olduğunu beyan eden senato 
finans encümeninin hattı hareketi 
h.akkında mütalealarında şiddetli bir 
lisan kullanmaktadır. 

Siya.~i mahfillerin miitaleası 
Siyasi mahfiller, maliye encüme

ni görüşmelerinin tamamiyle teknik 
mahiyette olmaıı ve asta siyasi mahi
yette olmaması lazım gelmekte olma
sına binaen böyle bir hareketin normal 
olmadığı mütaleasınr serdetmektedir. 
Bu mahfiller B. Blum'un ayan mec. 
liıinde itimad meselesini ileri sür
mek mecburiyetinde kalmasının ihti
mal dahilinde olduğundan bahsetmek 
te ve netice olarak, herhalde bir mil
li birlik kabinesi kurulması mesele
sinin tekrar ortaya çıkmış olduğunu 
beyan eylemektedir. 

iki proje göz önüne alınırsa, S milya
rı doğrudan doğruya ve 4 milyarı da 
dolayısiyle olmak üzere 9 milyar 
franklık bir enflasyon isteniyor de
mektir. Maliye encümeni böyle mü
him bir yekiln üzerinde muvakkat hat 
tarzlarını kabul edemez. 

Senato raportörün bu izahatını bü. 
yük bir dikkatle dinlemiş ve bilhassa 
enflasyon aleyhindeki sözleri sürekli 
alkışlarla kar§ılanmıştır. 

B. Rlum'un izahları 

Senato mali projelerin müzakeresi 
sırasında başvekil Blum. itimad mese
lesini sarih olarak ileri sürmeksizin 
parlementoca kabul edilen metinlerin 
tasvibini istemiştir. 

Fakat Senato, hükumetin talebini 
reddederek 88 muralife karşı 193 rey
le maliye encümeninin projeler aley
hindeki teklifini kabul eylemiştir. 

Pariste grevler 
Paris, 24 (A.A.) - Demir endüstri

sinde işçi tahrikatı artmıştır. Citreon 
fabrikaları mUdürlüğünden bildirildi
ğine göre, grev itan edildikten sonra 
işçi fabrikaları da işgal edilmiştir. 
Fabrikanın 16 bin amelesi grev halin
dedir. 

Gaudron tayyare fabrikasında da Senato parlamentonun kabul etti-
grev alametleri baş göı;termiştir. 

ği maliye kanun projelerini görüşmek 

Senatonun toplanıııı 

üzere bugün öğleden sonra toplan
mıştır. 

Blidce encümeni, raportörü Gar
dey, hükümet tarafından tevdi olu. 
nan her iki projeyi de tetkik etmiş ve 
bilhassa milli müdafaa sandığına kam 
biyo muvazene akçesinden devroluna
cak 4 milyar franklık karın sözde kal
dığını söylemiş ve demiştir ki: 

Bu meblağ frangın mütemadi su
kutundan ileri gelmiştir. Hakikatte, 
altın üzerinden hesab edilen kambi
yo muvazene akçesi azalmıştır bile. 

Enflasyon isteniyor ! 
Diğer taraftan, bu paranın sandık 

için ilk sermaye olarak telakkisine de 
imkan yoktur. Çünkü geçen son ka
nunda hazine mezkitr sandığa böyle 
bir karar koymuştu. 

Şimdi istenilen bu para hakikatte 
hamnenin şimdiye kadar yapmış oldu. 
ğu avansları kapamak içindir. Her 

Ömrü asra 
yaklaşan dava 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Asliye 

üçüncü hukuk mahkemesinde bugün 
ömrü 95 seneyi aşan bir davaya devam 
edildi. Davanın dört tarafı vardır ve 
eski Tophane sarayının bekçilerine 
mahsus bir yerinin üzerine kurulan 
tesisatla bunun önünde denizden dol
durulan ıahanın tasarrufundan doğ
muştur. Bu asırlık binanın, adliye bi
nası yanmadan evel tam dört çuval 
dolduran dosyası varmış. Bunlar yan
dığr için dava yenilenmiş ve ancak bu 
gün taraflar teşkil olunabilmiştir. Ta 
raflar dosyaların tetkiki için mühlet 
istemişlerdir. Mahkeme 5 mayısa ta· 
lik edilmi9tir. 
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Sulhu muhat aza i~in harbden 
korkmamak lazım r 

CUMHURIYET'te Abidin Daver, 
bir İngiliz muharrıirfoin mak~e$İn• 
den bahsederek diyor ki: 

"lngiliz muharririnin bir Avrupa 
harbini töyle dii§ündüğü anlqılı
yor: Almanya Çekoalovakyaya ta
arruz edince, Frans.ada Almanyaya 
taarruz edecektir. Çekler-le Fransız· 
lar Almanyayı mağlup ederlerae ne 
ila. Edr.mezler de mağlfıp olurlaraa 
ancak o zaman, İngiltere Fran.aanm 
yardımma kotacaktrr. 
Eğer, harb böyle bir tekil alırsa. 

yani Almanya, Çekoslovakya ve 
Franşayı mağlup ederae İngiltere
nin müdahalesi çok geç ıkalmıt ve 
hiç bir i§e yaraınamıı olur. Avuatur
yayı da ilhak ettikten aonra, 75 mil
yon nüfuslu bir devlet olan ve ltal
yadan da müzaharet gören Alınan• 
yanın nasıl kuvvetli bir dÜ§Jnan ola
cağı Skrütator'un tahmin edemeyİ• 
§i garipdir. Böyle bir har.bin ıu te
kilde cereyan edeceğini tahmin et
mek daha makul ve mantıkidir. Al
man ordusu, enela, Çekoslovakya
ya taarruz edecek ve Ren hududun
da Fransızlara kartı müdafaada ka
lacaktır. Fransızların Majino mü .. 
tahkem hattı kar§ısında Almanla
rın da Ren tahkimatı vardır. Franaız 
ordusu bu tahkimatı zorlarken Çe
koslovakyanın işi bitmit olacaktır. 
Bundan sonra Alman ordusu, bütün 
kuvvetiyle garbe, Fransaya döne
cektir. İtalya, 1914 deki gibi mütte
fikine ihanet etmezse, Fransa, İtal
yan hududunda, Şimali Afrikada 
(yani Cezayirde, Tunuada, Fuda) 
ve Frankonun galebesi takdirinde 
ispanya hududunda, kuvvetler bu
lundurmağa mecburdur. Bu kuvvet 
ayırmalar Fransız orduaunu bi.r hay· 
li zayıf düıürecektir, Frama ile Al
manya arasındaki hari>de, iki taraf
dan hangisinin kazanacağını kati
yetle iddia etmek mümkün değildir. 
Zafer terazisinin ibresi daha ziya
de Almanyaya müteveccih olduğu
nu zannetmekle beraber biz Skriita
tor'un fjkrini münakıata ediyoruz ve 
onun fikri iae, Fransa Almanyaya. 
mağlUp olduğu ve Alman onhuu 
Franaayı istila ettiği takdirde, lngil
terenin Almanya ile bari> ecleceii 
yolundadır. Fransa, mağlup olduk
tan sonra, lngilterenin Almanyayı 
,..ınız Dafll'A mailup edebilmeei 
meseledir. Büyük harbdep Alman
yanm - diğer cepheleri bir tarafa 
bırakıyoruz - Fransız ve İngiliz Cll"'

dulariyle dört yıl mücadele ettifini. 
nihayet Amerika harbe girdikten 
sonra, mağlup olduğunu unutma
mak gerektir. 

Uyuşturucu maddeler 

inhisonnın bir koror1 

o~ senelik taksitler 
birden ödeniyor 
Uyuşturucu maddeler inhisarı ida· 

re meclisi dün yaptığı toplantı neti. 
cesinde, Afyon ekicilerini çok yakın
dan aiakalandıracak bir karar kabul 
etmiştir. Bu karara göre bedellerini 
senelik satrşlarının yüzde otuzuna 
muadil taksitlerle beş senede ödemek 
üzere vaktiyle tüccar ve mUstahıilden 
topladığı 1934 ve daha evelki seneler 
mahsulü konsinye afyonların geri ka
lan üç senelik taksitleri bir nisandan 
itibaren bir defada ödenecektir. 

İnhisar idaresinin, isabetli ve sis
temaitk bir çalışma tarzı ile son se
neler içinde doğmağa başlayan mad· 
di imkanları göz önünde tutarak eski 
tcahhüdlerini hatta üç yıl evvel ta
mamen yerine getirmek hususunda 
verdiği karar, İdarenin yüksek mu
vaffakiyet ve iyi niyetinin bir teza. 
hürü olduğu gibi piyasada şimdilik 

beklenilmeyen çok sevindirici ve ko
ruyucu bir hadise şeklinde de izah e
dilebilir. 

Cidden çok güç şartlar altında işe 
başlayan genç idarenin, l:arşılaştığı 
kuvvetli ve çetin cepheleri yarıp se
neden seneye daha yüksek muvaffa
kiyetlere koştuğuna ve gösterdiği 
hüsnüniyete bakarak bundan sonra 
afyoncularımızın ilerde doğacak her 
imkfindan azami derecede faydalana
c;ı.klarına şüphe etmiyoruz. 

Suriye kabinesi değişiyor 
Şam, 24 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, dahiliye bakanı B. Cabiri, ancak 
kabinede değişiklik' yapılması şartiy. 

le istifasını geri almıştır. Cumhurrei
si kabinede değişikliğin yapılacağını 
vadetmiştir. Müstakbel kabine, pek 
muhtemel olarak, yeniden B. Mar
dam'ın reisliğinde kurulacak ve yedi 
bakandan terekküb ~decektir. 
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-8- Yazan: M. Şevki Yazman 

.... 

18 martta Boğazı bombardıman eden gemilerin görünütü 

Düıman mevziine taarruz de hı§ırtısını duyuyordum. 
hala uyuyor . 

lngiliz 

Siperlerin içi tıklım tıklım dolu. Et- Uzun çalı§JDalardan sonra bizim 
raf henüz zifiri karanlık. ilk kademe dikenli tel kirpilerini araladık ve 
yani yolu temizliyecek olan biz iatih • ilerledik. Ayağım kaydı ve yanun
kamlar bu karanlıkta dıtan fır- dakile birlikte bir top çukuruna yu 
hyacağız. Arkanuzdan gelen piyadele- varlandık. Çukurun içi cesed dolu 
rin İngiliz siperlerine girişi §afakta be- ve çok f::na kokuyor. irkildim, dı
raber olacak. Vakit iyice hesablanmı§. §arı çıkayım dedim, bir daha yu
lkide bir yanımdaki piyade zabitinin varlandım. Güç bela kurtuldum. 
cığarasını ıtıldatarak ve siper içerisine Şimdi çukurun üst kenarındayım. 
eğilerek benim kolumdaki saate bakı • Bir kaç adım daha attım ve yere 
yoruz. Neferler süngü takını! vaziyet _ yattım. lngilizlerin parlak tel ma -
te siperin kademelerine ve tabanına o- nilerile kartı karııyayız.... Uzun 
turmuılar. Her vakit olduğu gibi bu boylu dütünmeye vakit kalma.dan 
gece de sabaha kartı ateı adamakıllı a- bir çıngırak sesidir koptu. Kork
zalmıı. lngiliz nöbetçileri uyanık ol- tuğumuza uğraınıt ve İngiliz ma -
duklarını göstermek için arada sırada nilerini atmadan bizimkiler bunlar
bir kurıun atıyorlar veya geliıi güzel daki çıngıraklardan birini öttür
bir el bombası savuruyorlar, 0 kadar. mü~tü. Biz bir an evel İngiliz tel -

lerini de keseyim derkn bir tenvir 
Süngülü kalabalığı yara yara yanı- fiıeği havalandı, İngilizlerden evet 

mıza bir nefer yaklattı. Tabur kuman- ben, benimkilerin fatkm vaziyetle
danı telefonla: rini, yarı ayakta, yarı çömelmit hal

"- Artık vakittir. lıtihkamlar bi-
lerini gördüm. Hemen hepsi de ingi-

rer ikiter siperden fırlaaın! diyormuf. Jiz mani hattının önünde bulunuyor. 

malılar ki bir ara ate§ ve bombayı 
hafiflettiler. Tam bu sırada ve saba
hın alaca karanlığı altmda gerimiz
den doğru siyah hayaletler sökün 
etti. Arkamızdan kendi piyademiz 
hücWııa kalkmıttı. Yol açılmıf bu -
lunduğu için birkaç aaniye içinde ya 
nımıza kadar geldiler; atet tekrar 
müdhit surette batladE. Biz de artık 
fırladık. Fakat İngiliz dikenli tel si
lindirleri yol vermiyor ki ... Hep birden 
yuvarlandık. Elimiz, yüzümüz, her 
tarafımız tellerden kanıyor ve sız
lıyor. Piyadeler bizden daha faz. 
la mücehhez. El bombalannı ya
kıp yakıp İngiliz siperlerine fırlatı
yorlar. Birkaç bomba patlamasın

dan sonra bizim k&J'1nnızdaki İngiliz a
teıi hafifler gibi oldu. Yeniden fırla
dık. Piyadeler tüfek ve dipçikle 
tellere bastırıp atlıyorlar. Benimki
ler makas ve el baltasile kesiyorlar. 
ayırıyorlar. Bir kaç bomba, bir kaç 
infilak daha; hep k()fuyoruz. itte 
ingiliz siperlerinin kum torbaları ve 
çelik ka~anları ... 

Bir kaç batın siper içinde ve ala -
ca karanlıkta sağa sola kaçıftığını 
görüyoruz, ıipe~e atlıyoruz. Burada 
da her taraf cesed dolu. Şu farkla 
ki bunlar dıtarda.kiler gibi kolanu -
yor; taze taze kanlan ak~. Biraz 
evel tam sipere dütmüt bir kaç bom
ba siperin altını üstüne getirm.iı: 
Kol, bacak, ~n etleri her tarafa 
yapıpıf. Fa.kat bu can pazvmda 

s p o R 
Bu haftaki Milli Küme ma,ıarı 

Bu hafta Harbiye İstanbula 
Güneş te İzmire gidiyor 

5 hazirana kadar 14 hafta devam ede
cek olan milli kiline maçlarının yarı 

yolu bu cumartesi ve pazar alııunış o
lacaktır. Memlek~timizde futbol hare
ketlerine yeni bir hız veren milli küme 
maçları, bu sene lik karşılaşpıaların
dan itibaren bir takım sürprızlerle u
mumi efkardaki alakayı artırmış ve 
güzel bir şekil almıştır. Haftalar iler
ledikçe daha iyi neticelerle karşila~
cağımız şüphesizdir. 

Bu hafta Harbiye takımı 1stanbula, 
Güneş de İzmire gitmektedir. Ankara 
şampiyonu lstanbulda cumartesi günü 
Galatasarayla, pazar günü de Fener
bahçe ile karşııaşacaktır. Güneşliıer i
se, cumartesı gunü Alsancak, pazar 
günü Uçokıa maç yapacaklardır. 

Harbiyeliler gitıiler : 
Harbiye ıdman yurdu takımı dün 

akşam lstanbuıa hareket etmiştir. Biz 
ankaralı sporcular boıge birincisınin 

bu ilk seyanatınden zaıerle döıunesini 
temenni edıyor ve kendılerine muvat
fakiyetler dıliyoruz. 

Fakat yapacaKıarı maçların da zorlu 
olduğunu bıımekteyiz. ~ünkü rakıple
rinin son günlerde aldıKları neticeler 
kendileri için ümid verici olmakla be
raber bu vaziyetlerınin geçid oldugu
nu da kabul etmelidir. l:sunlardan Lia
latasaray, Ankarada bir buçuk saatlik 
çetin bir oyundan sonra 1-0 oyunu ka
zanmıştır. Fenerbahçe ise, bir mağlU
biyet ve iki beraberlikten sonra 9-l lik 
vaziyetlere ulaşmıştır. Genç harbiye
liler eğer lstanbulda enerjilerini iki 
maça taksim etmeği bilir, telaş ve he
yecana kapılmadan oynarlarsa, netice 
herhalde galibiyet olmasa da beraber
lik arzedebilir. 

'Geçen yıl, milli kümeye giren takım
larımız bazı maçları kaybetmelerine 
rağmen İstanbul ve İzmire Ankara 
futbolu hakkında iyi birer örnek ver
mi§:lerdi. Şampiyon takımımızın bu ıe· 
yahatindcn aynı tesirleri bırakarak 
Ankaraya döneceğini umuyoruz. 

Alsancağı 2-4, Üçoku 4-1 yendi. Bazı 
izmirli idareciler bu kazanışları anor
mal gördüklerini ve Güneşin hakemle 
oynayan bir takım olduğunu iddia et
tiler. Bu iddiadan sonra bir hafta geç
ti. Güneş, bitaraf olduğu su götürmez 
bir hakemle, birinci sınıf bir lsunbul 
takımını 7-0 yendi. Bu neticeyi gör
dükten sonra, aralarındaki klas farkı 
muhakkak bulunan Üçoku ve Alsanca
ğı 'Güneşin yenemiyeceğini söylemek 
güneşi balçıkla sıvamak olur. 

Ancak, futbol garıp bir oyundur. Bu 
garip oyunun elemanları da nihayet 
011 c1 ınsandırlar. Bu insanların ruhi 
na!et!crinde o gün birden bire zuhur e
decek sebeblerle iyi oynayamamaları; 
hastalık ve buna benzer vakıalar neti
ceyi değiştirebilir. Karşılarındaki ta
kımların da memulün fevkinde birer 
maç çıkarması ihtimal dahilindedir. 
Bu vaziyet, bizim hesabm;ıızı istinad 
ettirdiğimiz sobeblerin dışında kaldığı 
için Güneşin lzmirde yenilmesini, yal
nız büyük bir sürpriz olarak kaydede
biliriz. 

Bölge kupası 

ve ıilt ma~lar1 
Bu hafta 

oyunlar 

enteresan 

göreceğiz 

Aynı emri ben de yavaıcacık yanımda- Bazısı diz çökmüş ve makaşı tellere 
ki çavuıa verdim ve bir fısıltı halinde dayanuı bile. Aydınlıkla beraber 
ıiperden sipere ilerlemeğe bqlach. Be- hepsi yere kapandı, bana görünmez 
ııimkilere cesaret vermek için ayağımı oldu; fakat İngilizler için her ıey 
Ön ıivde açılmıt basamağa sokarak si - kafi derecede görülebilmitti .Çünkü 
perden ilk önce ben fırladım, birkaç aramızdaki mesafe ancak 25 • 30 
adım attıktan sonra da yere yattım. adım kadar bir ..§eydi. Tenvir fiıeği 
Burnumun dibinde alabildiğine biribiri- daha yere düımeden makinelilerin 
ne kantmıf ve bu gece karanlığmda aleti ve el boınbalarınm patlamaaı 
daha korkunç görünen tel manileri ve baıladı. ilk anlarda ingiliz siperleri 
bunlara aıılmıı bir sürü cesed... üzerinde de infilaklar göründü. Be-

bunlan kim görür ? 
Sipere girdik, bu defa da yandan 

cehennem gibi aq geliyor. Bizim aa 
ğmuzdaki aiperler henüz inaimler
de. ilk itmiz buna ka1'fı çare diifÜn
mek. Ben yanımdakileri topladım. 
En sağımızdaki ara siperini atet ya
pacak hale koymaya uğraııyordum. 

Güneı ve l:11mir takımları ı 

Yarın ve pazar günü Ankara bölge
sinin yüksek mektebler fütbol takım
ları arasında yapılacak maçlar için 
koyduğu (bölge kupasının) ilk karşı
laşmalarını göre~ğiz. Yarın saat 14.15 
de Harp okulu - Sıyasal bilgiler oku
lu; pazar günü de Ziraat enatitüaü -
Teııbiye enstitüsü ~çları vardır. Bu 
dört takımı, çoğu kulüplerde oynayan 
tanınmıf futbolcular teıkil etmekte
dir. Bu acbeble ild gün Aopra gücü 
sahasına gidecekler; mektd:> formaları 

' •1r.. .... .J _ __, "".J -••ww1d1l.A.- - _ .... 0 1.,. .... .,...,,. 

(Sonu var) 

Hiç yenilmeden milli küme pmpi
yonluğuna doğru giden Güneş takımı
nm lzmirde yapacağı maçların da za
ferle neticeleneocği sporcular arasın

da peıin olarak kabul edilmiş bir haki
kattir. 

GüneJ, İstanbulda yaptığı maçlarda 

Borazan neferim, çavuf ve aydınlı nimkiler ellerindeki birkaç bomba -
bir nefer arkamdan yetiıtiler ve onlar yı fırlatmııtı. Fakat ondan tonra in
cla yanıma yattılar. Henüz düımancta filiklar hep bizim sağımızda, aolu
çıt yok. Yan yabnı§ bizim siperlerden muzda, içerimizde batlamıftı. Sipe
dıtarı çıkanları aeyrediyoruz. Uzak- rin önünde çok azdık. Kendi kendi
dakiler görünmüyor. Yakınlardan te- mize bir ıey yapamazdık. Vücudu
ker teker birer heyula gibi görünen in- muzu yere yapıştımu§, sağımız ve so
aan vücudları meydana çıkıyor ve bir lumuzdaki cesedleri siper alını§, bo
an içinde kayboluyor, tel manilerine yuna infilakları sayıyoruz: Bir, iki, 
kadar gelerek yere yatıyor. Bir müddet üç.. ilh ... Aradan ne kadar zaman .,.l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll it... 
de böyle geçti ve sonra her tarafta hı- geçti bilmem.Ortalık ağarmağa bat- : ": - -fırtılar baıladı. Evvela bizim tel mani- lamııtı. Bu anda, kendimizi bUTada _ : 

seyretmek fırsatını elde cdecekler<lir. 
Evelce lik heyetinin verdiği bir ka

rarla, bu pazar günü C. H. P. lild maç
larına devam olunarak, Güne§ - Muha
fız gil~ü oynayacaklardı. Muhafız gü
cü milli küme dolayısiyle, şild maçla
rına iştirak etmiyeceğini bildirmiştir. 
Bu vaziyet üzerine 3 nisanda Günet 
ve Harbiye takımları karşılaşacaklar· 

dır. Bunların galibi de Demirçankaya 
ile oynayacaktır. 

Bölge futbol ajanlığının bu haftaki 
maçlara aid tebliğini aşağıya koyuyo-

25 - 3 - 1938 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plik 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk ııarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha· 
berler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Muhtelif 
plik neşriyatı - 18.55 İngilizce den: Azi• 
me İpek - 19.15 Türk musikisi ve halk pr• 
kılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları) - 20. 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Tiırk 
musikisi ve halk ıarkıları (Melek Tokgôıı 
ve arkadaşları) - 20A5 Solo saksofon: Ni
hat Esengin (Piyanoda Marsel Bi) - 21.00 
Konferans: Parazitolot Nevzat - 21. lS 
Plakla dans musikisi - 22.00 Ajans haber• 
leri - 22.15 Yarınki program 

İstanbul: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plikla türk 
musikisi - 12.50 Havadis - · 13.05 Plikl& 
tiırk musikisı - 13.30-14 Muhtelif pli.k n~ 
rıyatı. 

Akşam Neşriyatı: 11.00 lnJolib ta· 
rihi dersi: Üniversiteden naklen: Yusuf 
Hikmet Bayur - 18.30 Beyoğlu halkevi 
côsterıt kolu tarafından bir temsil - 19.15 
Konferans: Ali Kami Akyüz (Çocuk terbi
yesi) - 19.55 Borsa haberleri - 20 Mem
leket ııarkıları: Feryadi Hakkı Araı tara· 
fından - 20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer 
Rıza tarafından arabça söylev - 20.45 İn
ci ve arkada!iları tarafından türk musikisi 
ve halk ıarkıları (Saat ayarı) - 21.15 Mus
taill ve arkada5ları tarafından turk musi
kiıi v~ halk :ıarkıları - 21.50 ORKEST
RA: 1 - .Puçini: Madam Baterflay. 2 • Çay
kovıki: Andante 5 inci senfoni. 3 - Meyer• 
ber: Danı deııonbr. 4 - Vitgens: Litl dolli. 
5 - Betoven: Mönüet - 22.45 Ajasn haber
leri - 23.00 Plikla sololar, opera ve operet 
parçaları - 23.20 - 23.30 Son haberler ve er
teıı gunün programı. 

Avrupa: 
. 

OPERA VE OPERETLE:ı.<: 14.10 
Frankfurt - 19.35 .l:SllKreıı - 20.25 Praı -
:.:ı .l<oma - 24 .l''rankıurt, Stuttgart. 

Ol<KESTRA KONSERL~l<.ı VE SEN
FONIK KONS~RLEl<: 14.10 Laypzig -
18 Stokholm - 20 Herlin, Laypzıg - 21 
Hriık&el, Milano - 22.40 Vroytvıı; - 22.45 
Kolonya. 

OJJA MUSİKİSİ: 15.25 Hamburc - 16 
Roma - 16.40 Prağ - 17 Berlin - 17.20 
Kolonya - 18 Laypıig, Stuttgart - ıs.ıs 
Strazburı - 23.5 Luksemburg. 

SOLO KONSEl<LElU: 14 Prai - 15.20 
Laypz;ıg - 18 Kolonya - 19.10 l:Seromıina
ter, l'dunih - 20.30 Kolonya - 21 Stok· 
noım - 22.15 Var§ova. 
NEFESLİ SAZLAR (Mar:ı v. ı.): 6.30 

Breslav - 8.30 Brealav, Stuttgart - 12 
Hamburı, Laypzig - 20.30 London - Rec
yonal - 21 Tuluz. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
17 Beromünıter - 18.10 Hamburg - 18.20 
Könicsberı - 21.10 Breslav - 22.30 Stru
burg. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Hamburc - 8.30 

Franldurt, Kolonya, Münih - 12 Frank
furt, Kolonya, Milnih - 13.15 Kolonya -
it 1iılıw ii"a1'1ıb~ıl!nrUn ~.!Ş,.3,ilMu = 
18 Berliıı - 18.30 Frankfurt - 19.10 Ber
lin, Kolonya - 19.15 Stuttıart - 19.25 
Laypziı - 19.30 Könipberg - 21 Stutt
ıart - 21.30 Strazburg - 22.30 Berlin. 

HALK MUSİKSİ: 11.30 Stuttprt -
21.10 Beromünıter - 23.10 Budapeıte (Si
ıan müziği). 

DANS MÜZ!Gt: 22.15 Kolonya - 22.30 
Brealav, Stuttgart - 22.35 Königsberı -
22.40 Laypziı - 23 Milano, Roma - 23.25 
Brükıel, London - Recyonal - 24 Droyt• 
viı;, Lüksemburı - 0.15 Tuluz. 

Elazığda ciizam hastanesi 
lerini, siperden fırlatılmıt tel kirpileri- terkedilmiı, iki siper arasında mah- : : 
ni biribirnden aymnak gerekiyordu. volmut bir vaziyette görüyorduk. : : ruz: El -d 

50 
kl .. h 

. - : Bölge Futbol Aı'anlıgvından : azıg a yata 1 cuzam asta. Yanımdakiler ite koyuldular, ben de Benimkılerden bir çoğunun yaralan- - : Jıklarına mahsus bir paviyonun ihale· 

yapılıyor 

aüründüm bir tanesini yakaladım. dığını ve ıehid olduiunu hissediyor- : : 1- Bu hafta "Bölge kupası,, maçları si 
14 

martta yapılmıştır. Pavyon biti-
Yerinden kaldırıp yanındakin- dum. Fakat burada ne kimse kimse- E : aıağKla yazılı okulların birinci takım- rildikten sonra Türkiyede mevcud ve 

den ayırmak istiyordum; fakat ne ye yardan edebilir, ne de yarala- : _ ları arasında yapılacaktır. 
mümkün, kurıun gı"bı' ag-ır ve bır· - nanlar geriye dönebilirdi. Elimin --- No·. 38 : Harb okulu. Siyasal bilgiler okulu şimdilik İstanbul akıl ve asabi hasta-

y azan: Alexiı T olstoi - · d d · '<l birine çivilenmiş gibi yapışık. Yat- yetittiklerini ileri sürerek bari biz - E : 26 mart 938 cumartesi: saat 14.15 lıklar müeısesesın e te avı ve tecrı -
hinnız yerden bunu batarmanın den sonra geleceklere iyilik yapa - :E E Hakem: Asım. de bulunan cüzam hastaları buraya 
imki.nı yok. Ayağa kalkıyoruz. Ya- yım dedim ve yanımdakilerle ingi - :E : Ziraat enstitüsü - Terbiye enstitüsü götürülerek tedavi olunacaklardır. 
nmıdakilerin geride bir gece vazi- liz tellerine bir parça daha aokul- : : 26 mart 938 cumartesi: saat 16 Türkiyenin ilk asri Leprozaryomu 
feai yapar gibi ayakta ve sessizce duk. Fakat çalıımanın, bat kaldır - :E i Hakem: Eşref Tevfik. olacak olan bu müessese inpatınm 
tel kirpilrini aralamağa çahttıkla- manın imkanı yok ki... :E : 2- Maçlar Ankara gücü stadında o- kışa doğru biteceği tahmin olunmak-
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evlenme, bu manasız adetler 1 Hele bu 
kadın, bir koyun gibi titreyip duran 
kızcağız 1 Tören elbiselerini sökerce
ıine çıkardı, bir iskemlenin üzerine 
attı. 

- Haydi otur Evdokiya... Neden 
korkuyorsun? 

Evdokiya, itaatli, şöyle bir başını 
aalladı, fakat acaib surette yüksek ya
tağa çıkmak cesaretini gösteremiyerek 
ne yapacağını ~şırdı, buğday fıçısı
nın üstüne yığıldı, kocasına ürkek ür
kek baktı, kızardı ..... 

- Bir şey yemek ister misin? 
Evdokiya fısıldadı: 
-Evet. 
Deminki tavuk kızartması, yatağın 

ayak ucunda, bir tabak içinde duru
yordu. Petro bunun bir budunu kopa
rıp tuzsuz ve ekmeksiz yutuverdi. 
Tavuğun bir kanadını ayırdı: 

-Ye ..... 
- Teşekkür ederim. 

-3-
"Kocam ve neşem, çar Petro Aleksi

yeviç'e ... Gözlerimin nuru, sayıs,z yıl
lar uzunluğunca srhatin daim olsun ... " 

Yazı yazmak, Evdokiya için, çetin 
bir işti. Kaz tüyünü, ta ucundan tuttu
ğu üç parmağı mürekkebe bulanmıştı. 
Şimdiye kadar bu suretle kirl~tmiş ol
duğu kağıdlarm üçüncüsü idı: Baz~." 
harfler çok çirkin olmuş, hazan da mu
rckkeb damlamıştı. Petienka'smm ho
tuna gitmek için ona güzel bir mektub 
yazmağı öyle arzu ediyordu ki..... .. 

Fakat kalbini dolduran şeylcrı mu-

rekkeble kağıd üzerinde nasıl ifade et- E :E Şimji ~emilerin güverteleri döıeni-
meli? Dıprda - Şimdi nisandır, ka- : : yor, baş taraflarına acaib hayvan hey-
ym ağaçları civcivler gibi ince bir tüy- : : kellerinin takılması ikmal olunuyor-
le örtünmüştür. Her ~raf taze yeşil- : :E du. Uçüncü bir gemi - "Büyük Pres-
likler içindedir. Alt kısımları mavi kar E :E burg şehri'' - daha şimdiden suya in-
gibi beyaz bulutlar yavaş yavaş ge!ıj- : :E dirilmişti: Su kesiminde otuz sekiz 
mektedir. Evdokiya bunları uzun u- : E kadem uzunluğu, altın yaldızlı güzel 
zun seyretti ve gözlerine yaşlar dol- : : bir düdükle süslü bır provası vardı. 
du, - .Ne budalalık! - Kapıya doğru _ : Arka kasrasında büyük bir kamara, 
baktı, - Kaynana gelip bu yaşları gör- : : ve kamaranın zarif bir parmaklıkla 
mcse bari 1 - Gözlerini kolunun yeni : E çevrilmiş olan düz çatısı üzerinde de 
ile sildi. Daracık alnı kırıştı. - Ona :E _ kaptan mevkii ve kocaman bir cam 
daha neler yazayım?.... Canını, Pere- - Boyar Buynoıof'un çocukları fener bulunuyordu. Güvertenin altın-
jaslavl gölüne gitti. Bana mektub da . . . • . . . .. ı dan, her iki bordidaki açık lombar 
yazmıyor. Ne zaman geri dönecek aca- ~u~etle tekrar okudu. Mektub cidden Evdokıya, ıçı kın dolu, ~.alem.ı~ı m~- deliklerinden de ıe]siz tane top ağız. 
ba? Paskalyada onunla beraber günah ıyı yazılmıştı. Aman allahun, ne buda- rekkebe batırdı. Fakat gozlerını .ka- larını göeteriyordu. Taze katranları 
çıkartıp iman tazelcseydik, o büyük tayım ben, kaynanamdan bahsetmeği ğıddan kaldırdı: Açık pen.ce~ede~ ıçe- ile parıl parıl yanan geminin karni
günim arifesinde kiliseye, gece duası- unuttum.. Mektubu dördüncü defa ıiye kayın ağaçlarının yeŞ.tllıklerı a.r~- yesi yukarıya doğ:-·: daralıyordu. 
na bırlikte gitseyöik, orucu beraber ya.zı:ıak lazım gelecek ... Ah, Nataliya sından süzülerek hafif bir ziya gırı· Sabahleyin, gölden sisler yUkseldiği 
bozsaydık ne iyi olurdu. (Evdokiya, ~ırıl~;.na, ne sert kaynanadır, o ... Ona yor, bir kumru boynunu şişirerek pen- zaman, bu üç direkli gemi, Boris 'Goli
evlendiklcri akşam yem.iş oldukları ta- ıstedı~ı~ kad~r y~tan, s~a senden şi- cerenin kenarın?.a .. d~laşıyor, etrafda çin'in hediyesi olan Holanda tablola
vuğu düşündü ve tatlı tatlı gülümse- kayet ıçın daıma bır vesıle bulacaktır.. bafka kuşlar da ötuşuyordu ... Hele ça- nnJakiler gibi, gökle su araaında boş
di). Paskalya günü, çayırda oynama- Sen.neden bu kadar zayıfsın? Hatbuki yırlardan buraya kadar gelen o güzel luğa asılmıt sanılırdı. İlk seferi yap
ları, şarkı söyleyip raksetmeleri, renk- benım her yanım tos toparlak, böyle ~okul~r .... İtte ter temiz dördüncü ka- mak için ilk rüzgil!"ın esmesi bekleni
li yumurtaları yuvarlamaları için genç olm~sı lazım gelen her tarafım ... Ya gıda bır d~!a göz yaşı döküldü ... Yaz- yordu. Fakat hen:-: ~ iki haftadan.beri 
kızlar getirtilebilirdi.... Ona bütün Petıenka neden evlenınemizin daha i· mak ne gliç ış. ağaçlarda yapraklar bile km;uldamı· 
bunları yazmak... Petienka, sevgilim, kinci ayında niçi~ Perejaslavl'a ~itti? - 4 - yordu. y etkenler suya değercesine sal-
haydi artık gel, sıkılıyorum ... Bütün O senden sıkıcı bır abdaldan, bır za- Ya karıdan, ya anadan her gün bir !anıyordu. Petro Karaten Brand'ın pe· 
bunları yazmak t Fakat buna harfler vallı kızdan, vebadan kaçar gibi niçin mektub: "Sensiz sıkılıyoruz, ne zaman şini bırakmıyordu. İhtiyarcık tubat
yetmez kıi... kaçıyor? ... Halbuki hiç de öyle değil; döneceksin?" Ne azabl Petronun ce- ~nber.ı rahats~ı: Göğsü öksürükten 
Evdokıya, kaz tüyünü tekrar eline ben ne abdalım, ne de vebayım. Bu ha- vab yazacak vaktı yoktur; ancak bu c;atlıyordu. Buna rağmen kısa kürkü-

aldı, ve dudaklarını büke büke, yazdı: ta sizin kendi hatanızdır: Lö For'u, A- mektubları okuyabilmektedir. ne eyice bürünerek bütün gün it ha-
" Senden hassaten istirham ederim, leksaşkayı ve o yabancıların onu öyle Petro, tersanenin iiçnde, büyük Pe- §lndan ayrılmıyor, bağırıyor, çağırı-

efendim .... Gecikmeyip gel.. .. Karrcı- kıs kıvrak bağlayıp kendilerine çek· rejaalavl gölünün kenarında, hemen yor, tenbelliği ve ib,tisassızhğı ceza
ğrn Dugnka seni tazim ve hürmetle se- melcrine siz müsaade ettiniz .... Günün hemen tamamlanıp kızaklara çekilmiı !andırmak için tunu bunu döğdüğü 
laı or ... .'' ı birinde onlar öyle bir tey icad edecek- olan iki geminin yanında yeni inp e- de oluyordu. Hususi bir emirle ma-

- . ..ıokiya bu kelimeleri pek memnu- lcr ve bu daha kötü olacaktır .. " dilmit bir ahıab iıJbada otunıyordu.... mıtıra aid yüz elli ınüj~k getirildi. 

Bunlar marangoz, hızarcı, demirci, a
mele - ve yelkenleri diken - etli can
lı kadınlardı. 

Alaylardan seçilmiş yarmı bölük po
tieşni de, burada halatları laçka etmek. 
direklere tırmanmak, verilen emirleri 
yerine getirmek suretiyle gemicilik 
öğreniyordu. Portekizden gelme, 
Pamburg isminde - kıvrık burunlu, 
siyah fırça bıyıklı, şirret, iblis, korsan 
gibi - bir yabancı da muallimlik edi
yordu. 

Ruslar ondan bahsederken bir kaç 
defa asılmış, fakat Rusyaya gelmek i
çin şey~nın yardımı ile ipten kurtul· 
muş olduğunu söylüyorlardı ... 

l'etro ±tna halde sabırsızlanıyordu. 
İşçiler - trampe~ çalınarak ve hazan 
da döğülerek - şaıakta uyandırılı

yordu. NikiU Zotof, "Çar ve büyüle, 
küçük bütün royerlerin büyük hüküm
dar, ıamma, ilah .... " diye başlayan ve 
dokı .... a ekmek, et, küme6 hayvanları 
getirmeleri hakkında civardaki çiftlik 
sahiblerine emirler veren bütün ukaz· 
la11 yazmağa zor yetişiyordu. Çiftlik 
sahibleri korktuklarından istenilenle
ri derhal veriyorlardı. Paraya gelince; 
o daha çetin bir mesele idi. Sofia, aev
gili kardeşinin Moskovadan uzaklara 
cehennem olup gitmesinden pek mem
nun idi ise de - o tenezzüh gemiıi ile 
batnerse daha iyi olurdu yal - Bü
yük aray Prikağında para, bir kedi-
nın . ya~arı kadar nadirdi - Kırım 
ıef bütün mevcudu yiyip yutmut-
tu. ( Soaı.c vır ) 
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meselesi 
Açık baş modası 

Saçlara kendi kendilerine clökül
m_ainin bir iyliii de, açlk bat moda
•ma uyup uymall\9k için tereddüde 
yer bıralnnamuıdır. Du kafanın 
aabibi aokaklarda aÇlk bat gezmeği 
aklma getiremez. 

Fakat aaçlar dökülmemit olanca 
terecldüd baflar. o modaya UJm&h 
mı, uymamalı mı 7 Açık bat moduı 
yeni çıktıiı vakit methur bir f&pka-
cı: 

- Batı açık gezen gençleri birer 
birer tetkik ettirdim, anlarmda ak
lı baımda bir tane bile bulam•clılar •• 

Diye ilin etmifti. Her yeni moda 
baflana1eında ona uyanlan az çok 
züppe gö.terir, açık baılar da ilkin 
öyle görünmiiflerdi. F alml.t modanm 
aebat etmeai ve gittikçe yayılması, 
önceden açık baıları yadll'gayan 
gözleri ele ahtbrch. Şimdi, h.ı. ımç
leri açık ... görmek pek tabii 
geliyor. Şapka açık renkli de olu 
inaam yqlı göateriJW. 
Şapka inaanm batı için az çok faz

la bir yüktür: Kapalı bir yere girin
ce f&pka battan ÇJkanlr. Şapka çı
karmak yalnız aeliımlamak,. aaygı 
göetenneık içindir diye aananlar var
aa ela, inan kendi evine, odaama gi
rince de f&pkumı çıkarır. Vakıa 
herkuin en çok aaydığı kimae keneli 
kenai olmUla beraber, iman evine 
giriace f&pkaımı çıkardıjı ....&it 
keneli kendini ael&mlunak batırma 
aelmez. 

Açık bat moclaaı yayıldıjmclam.. 
ri .. ç hekimleri de bunu .. ilıia uy
gun buluyorlar, aaç hekimleri en zİ· 
yacle bayMllarm baflari7le menu1 
olc:laldarmUa modalarm hepaini 
hot ıörmeleri meelelderİDİll Z&l'UN

ti olmakla beraber, açık bat moc:laaı
aı allutlamalarmm gönülden oldu
iuna wnm•k lbundır. Çünkü bu 
moda çıkmazdan önce de herkeae 
mümkiiD olduiu kadar Wif f&Pka ıi1· 
meii afbk verirlerdi. Metlıur bir 
.. ç w• ...... ,..... oda.... bir 

..... --- hile kıoıJmaltu. Oraya 
selenlerin ,.pblarmı tart.ar, ,.üz 
elli ıramcl-n fazla aiırlııkta f&ppka
luı ..... t•tmMi• iain ~ 
ziy-:ı;:ı,k:r;:ı::tohMkla beraber,. 
bayanlar da bu modaya arada sıra
da rajbet söeteriJorlar. Hele alb 
aylık oadüle yapbranlar, kıaa pa
melenle oı.-, oncliileleriai bOmna
IDllk için bu modayı unan bul~ 
lar, kadm f&pkau ona -..,..n kadı
nın bqma ve yüzüne uypn olcluiu 
vmt aynca bir siizellik nrirae ele, 
açlk bat kaclmlara bir kıvraklık~ 
dijinden, bu moda bayanlara da ya
kqauyor denilemez. 

kirlenen açık batna uçlan kıu ol
mak llz11ncbr. Bmıunla beraber aaç
lar altmcla bulunan kaim deri,i de Cumhuriyet Halk partilinin daveti-
dqard elecek mikroblarcl.n k le iki konferam vermek üzere Anka-

lar~~ • • --L d L--- -'-~ raya ıeJen İatanbul üniver.iteai iktı-
1'111' • va- IÇm ...- • ııu.a -- d • UL--1- . k b" lbmacbr H ,.ı. oWafa • sat oçentı, Y -- tıcaret me te ı :,-U ... ~;:..:.... P profeaörlerlinden Dr. Muhlia Ete dün 

1 
en IJ'lll 0 uzua 899' halkerinde para me.ele.i ve Tilrkiye-

ucbr. de cumhuriyetten 90nra para meaeleai-
Sqlan arka,. dojna taNmak ne dair bir konferans verdi. Bu Ironfe

aaçlana dökül=eıini kıolayl&fb111' rwla Muhlis Ete ı.tanbu1 ~ite
d..ler. Saçların ..ten clökıii'-ie ai doçentlerinin Ankara halıkerinde 
İlıtİclaclı oluna, arkaya doina tara- vereceği konferanalar eeriaini açmıf 
malda daha çabuk clöküleceii dol- oldu. 
radm. Fakat dökülmete iet'icltıdı ol- Mu.lılis Ete evvell paranm fevkali
mayan aaçlar naul tar...,.. taran- de lüzumlu bir tlet olmaaına rağmen 
un farkı olamu. iktmatta vuıtadan bqka bir şey olma-

Saçlann ırk 11k keeilmeeinin ça- dığını izah ettikten eonra paranın iç 
buk uzamuma biç teairi yoktur. Ea- ve dıf kıymetinden balwetti ve birçok 
kiden bazıları aaçlarmı çabuk uzat. devletlerin para politikalarına kmaca 
maık iç.in trıaı bile ettirirlerdi. Böyle temas etti. 

yapmanın ela hiç fa,.duı olamaz. Konferanaçı •ıl Tüııkiye paruı ü-
Bazılan, aaçı..rm ucu biraz yakı- zerinde durdu. Cumhuriyetin nasıl bir 

lıraa, daha çabuk uzuyacağını iddia para sistemiyle ~ftığı, ttırk para
eclerler. Yeni ay çıkbit siinlercle ya- ıının iç ve dıf kıymetine te9ir etm.İf 
bud yeni ayın ilk b.ftaaında aaçlarm olan sebebleri birer birer izah ettikten 
ucunu yakmanın iyi gelecejini aöy. aonra, paranın korunmuı bueuaunda 
liyenler de .....ctır. Vaktıiyle Nuret· alınan tedbirleri, vuedilen kanunları 
tin bocanın bu uaulü aakalma - fa- ve tesirlerini anlattı. Tediye muvaze
kat .,...,_. gitmek.ten kurtulmak nesi meselesini de ele alan hatib dıt e
için - taebik ettijini de riYayet e- konomi münaseıbetlerinin paramızın 
derlw. Saçlıum ucunu yakınana u- dl§ kıymetine taıir ettiğini izah etti. 
zamaya fayduı, olmacbktma bqka, Gümrük tarifelerinden, kontenjan· 
hoc•nm aak&lı cibi, vaidincle aönclü- lardan, kliringlerden ,ithalit rejimle
rülemeyince büabütün y•nmau ihti- rinin tatbiki zaruretinden bahseden 
mali de vudır. hatip, hükümetin aldığı tedbirlerin 

isabetini belirtti. Bafka memleketlerin 
iktıaadi vaziyeti 1ı1lah haıkıkmda para 
mekanimıaaiyle oyııamaaına ve geçir
dikleri tehlikelere mukabil, cumhuri
yet hükilmetinin meseleyi eıya ceıbhe
ıinden halletmek i.ıcdiğini aöyliyerek 
konferansına son verdi. 

G.A. 

XParia- Parla bölgesinde bazı ma
den endüstrisi fabıib.lamım grev ve 
işgallere aahne o1muı haberi üzerine 
B. Oryol bunların bopltılması için ala
kalılara müracaat etmiştir. 

Şilepçilik ıirketi 

iıe batladı 
XV&finston, - B. Ruzvelt bu yaz İ8tanıbuJ, 24 (Telefonla) - İki mil-

Mebikaya gidecektir. Bu dyaretin A- ır bankamızın lftirtkl de temin edile
mcrika • Mekıika doatlupnu kunet-
lendlrecejl bildiriliyor. rek Denlank tarafından kurulan ti· 

lepçilik ıirketl itc bqlamıttır. MU-
X BeJcrad, - İki ayn politik grupa d"" ı·· ~ ·· ı· · ı · f1 ·-..t.. 

üni 
· 

1 
b 

1 
. d ur ugune unan ış e~csı §C ı'lerı..~n 

mensup versıtc ta e e en arasın a B vı:-:ı • _.:ı·ı-· . 
bir ~h.~L ~ baf1f .. • ~ tayın cıuıawıtu.r, Lon4fadan 

- ~, __ , __ ,_ ,.-.ı-ı---.: ~ 

X Motko•a, - Sinema itleriyle meş~ 
ğul olacak bir komite kurulmuıtur. 

XParia- Korsikada Aspretto ad
h yem ve mühim bir deniz üııünün in
patı tarnamlanmıft!r. 

XVatinıton, -Amerika Almanya
ya Helium gazı ve,nniyecektir. 

X Londra - İngiliz endilstri istih
salltı geçen yıl 1932 ye göre yüzde 48, 
1929 a göre de yüzde 20 artmııtır. 

X Buraoı, - Batı Hindiıtamna cit
mekte olan Albert Leo Şlageter mek· 
teb gemisi, Duvr yakınında hafifçe bir 
ingiliz gemlsine çarpmııtır. Huarat e
hemiyetli değildir. 

Londraya mürettebat gönderllmittir. 
Şirketin idare merkezi timdilik İstan
bul olacaktır. 

. Köylerimizde sağlık 
propagandası 

Sıhat ve İçtimaı muavenet bakanlı
ğının Amerika terbiyevt filmler mUea
ıseselerinden ıatın aldığı 20 muhtelif 
mevzudaki ıı:ht filmler gelmit. muaye
neleri yapılmıı ve bakanlıkça talim a
lınmıttır. 

Açık bat modumm bir zararı, t~ 
zu Ye toprağı bol olan yerlerde,. batı 
temiz tutmak itini giiçleftirmeaidir. 
S.çİar hem açık kalır, hem de u
na oluna onları daima temiz tut
mak için her lriin .. bunla :rk•mak 
lazllDCID". Halbuki açları her sün X Kmnil'-, (Benple) - Jihutala, 
.. buntamak onlara zarar verir. Kalamapui, Kadenibr kasabalarında 

Bundan bafka Kodak tirkctinden 1&• 

tm alman 15 tnrlü mevzulu filmlerin 
de tilrkçe~ri yuıJmak ibere İetanbul

da bulunmaktadır. Köy propagaOOa.ı 
için Alman yadan da ayrıca ıekiz film 
satın alınmıttır. Bu.odan bafka köyler• 
deki propaganda çalı,aıaaı için sinema 
cihaz ve projekliyonlarında kullanıl
mak il.zere alüminyom perdeler, ae~ 
yar kremayerli maealar ve film tamir 
ve yapıftırma maklneai de bakanlığa 
getirtilmittir. 

Kua .. çlan her vakit temizlemek çıkan bir kamla neticesinde altımı ka
daha kolay olur. Nitekim bayanlar dar telefat vukua gelmif, yüzlerce kiti 
da kıaa uç moduı çsktıimclanbberi yaralanmıı ve mühim haaarat olmuı
bayan .. çları daha temiz görün- tur. 
mektedir. X La~ - Küçük prenseı Beatriıin 

Bu, açrk bat gezen erkeklere de Vaftiz meruiml 12 mayııta yapılacak
bir örnek olmalıdır, daima çabuk tır. 

YEŞI L DEFTER 
Yazan: Margörit Randü 

- BonjUr, dedi, ne istiyorsunuz? 
Melon ppkalı adam: 
- Bir küçük izahat rica edeceiim, 

dedL Sonra canlı bakıflarını muhata
ıbmm il.zerine dikerek: 

=================================33 
- Ben Skotland Yard'a memub bir 

dedektifim, dedi. 
B. Stevena'in endifeıi Cimmi ite

Nasıl oluyordu da Karamaskenin oto
mobili bu Stevenı'in elinde bulunu
yordu. Bütün bunlar dütünülmeye 
deger teylerdi. 

Bir umumi telefon kabineıinde 
Hayalop Rezayrla konuştu. Ve dedek
tif bu ıefer de AA 876 nın hakiki sahi
bi kim olabilecegini 'Gullic;'dcn aor
maya karar verdi. 
Hayılop: 

- Çalınınıf otomobilleri satmakla 
uğrattııımızı aaııacak, dıye pka etti. 

- Hıç merak etme. Eıer bir netice 
çıkmazsa bu ıef er doırudan dotruya 
bu Stevena'e hücum edeceiim. Eve 
donun .ttayılop, beraberc;e pllnlarmu
zı hazırlayalım. 

Rezayr ertesi sabah erkenden Gul· 
lic'e telefon edim~e onu keyfi yerinde 
buldu: 

- Her halde timdi de AA 876 numa
ra hakkında benden malOmat iaeye
ccbiniz, dedi. 

- Nereden bildiniz? Hakikaten ni
yetim buydu. 

- Eh, bız resmi polislerde bazan de
dektif doatlarmm kadar ~ekl &öetere
bilirb. 

- Oyleyse dinleyin: ilk auali- zayr'ın gözünden kaçmadı. Resmi de
nizden sonra bu Stevenı'in iki otomo- dektif oyunu oynamak Cimminin çok 
bili olduğunu öğrendim. tkiıi de ıe- hoıuna gidiyordu. Bu sayede latedik
fild markalıdır. Bunlardan biri L x ler:uıi sorabiliyor ve kartıaındakinin 
2212 ve öteki de A A 876 numaralarını aldığı tavır ona öirenmek iıtediiini 
tatıyor. Sizin timdi ıorduğunuz da i- öğretiyordu. 
kinciıidir. - Her halde Sir, sizi tevkife celdi-

Cimmi te,ekldlr ederek telefonu ka- ğlmi sanmayınız, hiç olmana fimdili~ 
padıktan aonra dütünceye koyuldu. böyle bir fey bahis m~zuu deiildir. 
Gene karııaına bir dıvar çıkmıştı. Ste· Sadece k\içük bir isabat almak iM:iyo
vena'in neden iki otomobili vardı? Na· rum. 
ııl oluyordu da bunlardan biri Kara- B. Stevena sakin göriinmeye çalı,_ .. 
maskenin hizmetinde bulunuyordu? rak: 
Her halde bu adam pek dUrUmt biri ol- - Oirenmek istediiiniz nedir? 
mamalıydı. Dedi. 

Cimmi uatine bir &6z attı. Sekbdi. - Sizin otomobiliniz var değil mi? 
Bu ıaatte adam evine henüz aeimif ol- - Evet. 
mamalıydı. - Yalnız bir tane mi? 

Bir dakika eorıra Cimmi, bir tabiye - Evet bir tane. O da ıarajımdadrr. 
binerek o latikametıe yollandı. Kırmızı bir tefild. 

B. Stevena aileaiyle birlikte yemek Cimmi aö.zü tam iMedili yere getir· 
yiyordu ki, kencllaini bir zatın görmek mifti: 
ı.teditlni haber yerdiler. - Dün akpm. Kemden Taver'de bil' 

Stevena: otomobil bir kadına çarparak onu ağıt 
- Şimdi geliyorum, cevabını verdi. ! y~ralach. Otomobil durmadan kaçtı, 
Cimmi, Sıti'de daima görülen cins· fakat numarası zabtedilmitti. Bu ııu-

ten kısa boylu, garib bıyıklı bir adam· mara aizin otomobilinize aiddir. 
la J1ıutı1attı. B. Stevem ymimt bir .. kilde: 

Stncaa onaı - His bir teJ.4oD ..ı--. 19.Jrt 

Firijyada yapllan 

kazılar hakkında 

B. Gabriyelin 
Pariste verdiği 
bir konferans 

Paris, 24 (A.A.) - Anadolu ajansı
nın huauai muhabiri bildiriyor: 

Paria Univeraitesi türk a7:3Jtırma 
merkezi tarafından tertib edilen kon
f erenaaların üçüncüsünü latanıbuldaki 
franaız arkeoloji enatitüaü .direktörü 
B. Gabriycl vermittir. 

Seçkin bir dinleyici kitleai tarafın
dan büyük bir alika ile taldb edilen ve 
mevzularına ait birçok re.imlerin pro
jeksiyonla gtiaterilmekte olduğu bu 
konferanslardan ilkıini B. Dölaport 
vermifti. 

Malatya kazalan hakkında 
konferans 

Malatya kazılarına dair olan bu kon
feransında Dölaport bu kazılarda elde 
edilen eserlerin Eti devrine aid ehcmi
yetli belgeler tetkil eylediğini anlata
rak bulunan arslan ile saray kapı ve 
dıvarlarının planını, Yazılı kaya kazı
larının verdiği neticelerle karşılaştır
mıftı. 

Luvr müzesi muhafızı B. P. Dövan
bez tarafından verilmiş olan ve "Lisi'
de seyahat,. adlı ikinci konferansta iae 
Dövanıbez, Fethiye ve Menteşe tarafla
rındaki eski harabeler ve bilhassa me
zarlar üzerinde düşündürücü bir ge
zintinin intibalarını anlattı. 

Konf eranaçı bu aahanın eski eserler 
bakımından zenginliğini Lisi mezarla
rının diğerlerine hiç benzemiyen hu
ıusiyetlerini ipret ederek kuılara de
vam edildiği takdirde daha eski mede
niyetlerin izlerine raatlamak ihtimali
ni ileri sürdü. 

Mahkemelerde 

"Bana kahve ıamarla, 
yoksa ıüllleni 

kurutunnn !,, 
Son günlerin ıiyui hadiseleri yalnız 

sinirleri germekle kalmamıt. aynı za. 
mnada imanların biribi.ryle olan mü
naecbetlerinde de Amil olmaya başla
ml§r .• Bunun bir örneğinıi dün, birinci 
ıulh cezada cörülen bir davida aynen 
görmek mümkündür. Şu bldiseyi oku
duktan sonra, hlfızanızı yoklayın, du
manı üatünde Polonya ültimatomunu 
hatırlayın. 

Celil isminde bir zat, seçenlerde bir 
kahveye girmif. Kahvenin bir köfeain· 
de arkadafı Necatiyi &örmüf, &itmifo 
yanına oturmUf. Hidiae, bu aafhuma 
kadar gayet normal cereyan ediyor. 
Bir insan pekili iıtediği kahveye gi
debilir ve istediği arkadaşının yanına 
oturabilir. Fakat hidiacnin bundan 
sonraki kısmı ifin hakime aksetmesine 
sebcb olmuf. 

Celil Necatiden bir kahve ısmarla-
muını istemif. 

Necati, belki de parası olmadığı i
çin: 

- Vazgeç canım, demlt- Buranın 
kahvesi içilmiyor. 

Bu laf Celale fena itlemif. İkinci 
cümlesi ıu olmuı: 

- Ya kahveyi ıımarla, yahud da SÜ· 

Weni kuruturum. 
İş büyümüş. kahvedekiler toplan· 

mJ!Iar, it kavga teklini alacak olmufo 
nihayet polis müdahale etmit ve dün 
Celal mahkemede "ölümle tehdidden 
zanlı olarak,, hilrime hnab verdi. 

Zabıt ve ilk tahkikat evrakı okundu. 
Neticede ölümle tehdid sabit carillme
diği için Celil üç gün hapia ve 1 lira 
mahkeme murafiyle kurtuldu. 

,.5_ 

KurbanlarnRız 
Dün u.b&b Ulus'u elime alD' al

maz bofazıma bir ,.,...., bkan.clı. 
nefuiım k..ndi, gözlerim bulandı. 
Fakat saaeteyi emnden atamryarak 
nmeibet haberini acsbjma dayanıl
maz bir iliç cibi bir hamlede 10n11-
aa kadar olnıdum: Dört sueteci 
ubdat meelejjmbıin dört kmi>am 
halinde hayalimde belireli. 

Gazetecilik feci.ilik Pbi ... ..,... 
dir. KOfl'Mk, haber al•ekte, ,._.. 
makta, dizmek, cliukmelr " hep 
l.mba lflimda çallf&l'&)ı bin - me
aulifeti düpjnmelrte m hmb ifleyea 
makinelere rakabet edercMiae aa
bahlara kadar uinflp clicliDm ga
zeteciler, climaf " ....,. A7iaia ba 
en yorgun müme11illeri kadar clinlen
meğe, gülüp eğlenmeğe muhtaç ~ 
lan hangi meılek erbabı Yardır? 

Fak.at gazeteciler bu mnleii ni
çin MÇIDİflerdir? O bira teaaclüfe " 
pek çok da ze9ke batbclır.: Y azınak. 
yazdıimı baadmıı görmek, okım
dağunu bilmek ••. buna kartı, istik
balleri magıi emniyet prtlarma 
baihclır? Hiç! Yalnız gazetecidİllo 
ler: Şu •e bu haberi belki .izden ön
ce öirenir, n yuarlar-

Bu dört Ubdat ela ....... bil
..,... ölclüriicü itleriyle aabüm ü
~ dördüne kadar metP1 olduk
tan aoara biras haY& aı-11. bati> .. 
f& biraz clerdlepnek, clfiQ&1I .. ıc.... 
clilerini biraz unalmak İlıtelDİfler. 
blkmlflar bir ıa-..,. ıitmitler ... 

Sabahlara kadar pbfll'8f.a mec
bur ola paetec:inin .... ppmmya
cafı bir .. ,. YU'I& o da lair ~ .nadat 
bu1QfUP gaseteden " suetecilik
dea batb ~·er hakir-da söriite-

A 
bilmektir. Zira ıueteci siiıDdiiz 11-

nkarada yapılacak ,..., ..... it bapndacbr. Sabaha 
B. Gabriyel'in konferansı brp Çlkar, karda kqta, b.ı.uda ... 

B. Gabriyel tarafından verilen üçün- mekteblerİn planlan yama hep a,.m ,.ollardaa pçerek 
cü konferanaa gelince, bunun da mev- ftine aider, uyur " .... Mtam iie-
.zuu "Firijyada kazılar ve arattırma· 1atanbul, 24 (Telefonla) :-- Ankara: tü itinin bqma gelir ... gece ile araa 
lar., idi. da yapılacak olan Atatürk hısesiyle ikı '·bu kadar iyıi olan gazeteci o1 .. oa-, 
Konferansçı, Eskitehir • Seyitgazi orta mektebin plinları Güzel Sanatlar 0 fte böyle aabaha kartı bu'. gazinoya 

civarında yapılan kazıların sahalarını Akademiainde tetkik edilmektedir. A- ~eb"lir 
anlatarak bu aırttımıların yeni ve müa- ~tü.r~ liseıi 150<! talebe alabile~k ge- ~~i araba71 seçmek i.t .. 
bet neticeler vermemekle beıber c •• 1 Difbkte olacak ve 230 yataklı bır pan- f" .. . L..~ L!_ v-a i 7eD fO or, userme ne UUT- _.. v .. 
Tekaiye'den w alman bilefnlerlııin a- ı yonu bulunacaktır. Orta melrıtebler bal lautt o· leamei gülm i 
r&fbnıWanndıan beri arkeoloji &lemin 750 şer talebe alabilecektir. LiH bina· 1roa=.....ı ır:bu:.,... e, •1 .. 
de bu mıntakaya aid yapılmı§ bazı fi- ıı 600 bin, orta mekteıbler de 300 bin Ii- dört ıazet~ taıft.:= .:= 
kir ve tahtninlerin yanlışlığını ve bu i- raya çıkacaktır. Orta mekteblerdcn 1 1 w 1 kurban edebilinli? 
lıibarla da neti nin pek ehemiyetaiz Hamamönünde yapılacak olan önü· çı ~ naaı .. .. .. .. 
.. 'Y"&lllllJY.1ı111:naı.-ta .. ns::----~~---+'!!'!'··~~·i:-4~"""ıma....J1.eJt.ial~·a·~~ru·r ya........-a,.,....... sor--~ m•d-~ ....:..,ı_ TMire .ı..;. .. 

Her UÇ konferansçı da, konferanala- Şimdi Ankara liaesinin bulun uğu ~ ..- ...., T-

rında Türkiye hükümetinin, ve ti en yere de tıbbiye mektebi yapılacaktır. anda ne olduldannı bt'lmeditilniz ö
küçüklerine kadar bütün memurları- teki aıbdqlana da bizlw • ,..._ 

aıkrabalannclan fazla aC8'1Z. Ve an-
ınızın bu araştırmaları faideli ve hayır- Küru··k lr Haberler 1ann bu_, eileoc• ar- h., 
hah yardımlarla Irolaylaftırmakta ol- ~ 7 
rnalarını tilkran ve ıitayiıle kaydetti. keaıten iyi anlanz. Onlar yalnız lii

rat çılımı bir tôföriin delil, me.I• 
ler. [ lt.bnlNI. 24 - Telefonla ] lerinin ele kurt.mdsrlar: - N. 8aJ'-

İpekll lOr1plar11 damgalamnı 
müddell ciimartesiye bitiyor 
İatanbul, 2-t (Telefonla) - İpekli 

çoraplarm ıtandard nizamnamesi mu
ciıbince damgalanma müddeti cumarte
si akpmı bitmeJGtedir. Çorap fabrika
cıları ellerindeki mallara aid beyanna
meleri ticaret odasına ~rmitlerdir. 
İmal edümiı, fakat henüz boyan. 
ıDamıf 10-12 bin düzine kadar çorap 
vardır. Flbriıkacılar bu çora,pların 
mevsim ve modaya göre boyanacağını, 
ve timdi damgalanıraa boyandıklan 
zaman daimaların kaybolacağını, bi
naenaleyh buna bir çare bulunmasını 

iMemiflerd.ir. Oda vuiyet:i bakanlığa 
bildirmittir. 

dedi. 
- Taıbil, tabii. Abi takdirde ıızı 

tnküe mecbur kalıdrık. Şahidler ka
bahatin kadında oldulunu söylediler. 
Şoförün kabahati olmadıiı anı&fılıyor. 
Fakat aizin ,ahid ııfatiyle ifade ver• 
meniz lizım. Bu hadiseyi ,daha doğ
rusu bu kazayı hatırlıyor musunuz? 

- Hayır. Hiç böyle bir şeyden habe
rim yok. 

- Çamudufurı vaziyetini tetkik i
çin prajda otomobilinizi görebilir mi
yim? 
Stevena: İyi niyetle: 

- Tabii delil miya, dedi. Çamur
lukta her han&i bir iz bulunduğunu 
sanmıyorum. Bu otomobilin benimki 
olduiuzıdan emin miaiııiz? 

- Evet, air. (Küçük bir ceb defte
ru.i karı9tır~) numarana L X 2212 
delil mi? 

- Ne diyorsunuz? 
- Dotru delil mi? • Otomobiliniz 

bu numarayla aicile kaydedilmiftir. 
Stevena, garaja &itmeye artık acele 

etmiyerek: 
- Evet, dedi. 
Ne yapmalıydı? Yalnu bir otomobi

li olducunu sölemit olc:luiu için de
dektü A A 876 numaralı otomobili 
&öateremezdi: Neden o melun herif, 
böylt bir kaza yapmıftı da, kendiaine 
vaktinde haber vermemiıti. 

Dedektif c~raja &itmek için bir an 
evel holü terketmelerini istiyordu. 

B. Stevenı birden karar verdi: 
- BabJ. Bal mllf.W. bela... 

X Bir flllcı - Fala bakarken yakala- dar 
nan Selime adındaki kadm üç ay bapH 
mabkiUn oldu. 

XCücenia ........._.i- Cüc;eSimo
nun muhakemeli buıün neticelendi. Bir 
ay bet ıün hapse mahkUın oldu. Fakat 
cesazı esbabı mubaffefeden dolayı 23 
güne indirildi. 

XAtak ıemisi - Göldlk fabrikala
nnda yapılmakta olan Atak mayin ge
mili cumartesi ıünü törenle denbe in
dirilecektir • 

X Filoryanm aiaçlanmau - Filor
yanın ağaçlanması için S yıllık bir proğ
ram yapılmııtır. Her yıl F'Uoryaya 50 
bin ağaç dikilecektir. 

XTürk ·Amerikan ticareti- Türk 
• Amerikan ticaret muahedeainl huır
hyacak olan amerikan heyeti adamdan 
B. Bürn buıiln İatanbula celdi. 

Rollerine çok ehemiyet nren Cim
mi: . 

- Ben milfettif delilim. sadece ça
VUfum, dedL 

- Peki öyleyae bey Ç&YUfo evelce si· 
ze yanllf .Oylemittim- Benım iki oto
mobilim vardır. 

- iki mı? Bana bir tane olduğunu 
ıöylemittinlz ya? 

- Sizi gbrünce biraz p,aladım. Şah
sen ben yalnız bir tanıeıini kullanıyo
rum. Otekini de, gehrimi arttırmak i
çin kiraya veriyorum. 

Cimmi: 
- Anladım. Dedi. Meaele yok. Ba

na lütfetı bu zatın adresini verir mlai
niz? 

B. Stevena iatenilen tcYi bir kiğı
dın üzerine kaydetti. 

- Buyrun. Gündüzleri bulunduğu 
büro'nun adresi budur. Bu .zat kotu
larda mütterek bahis kıomiayonculu· 
gu yapar. 

- Meni. (Cimmi çantumı memnun 
biı tavırla kapadı) yeni bir fey olursa 
ıize mal\&mat veririm. 

latanbul, 24 (Telefonla) - AYN,. 
daki enternasyonal miiul>Malara itti· 
riık edecek binicilerimiz nİAlllll 5 inde 
hareket ~decektir. Bu sene mOaabaJM
lara 8 subay ve 16 at i,Urik etmekte
dir. Müsabakalar Vartı0va. Paria, Nia 
ve Londrada yapılacaktır. 

23 NİMın 

Çocalı laoltaının 
btqlanp:adu 

Pikadilli 
Nihayet elinde kati bir delil ftl'4ı. 

Pikadılli caddesinin 315 numaraaı 

Gramda lokantaaına &ideli. Demek 
haydudların bu lokantada bir adama· 
rı bulunduğundan ıU.pbe etmekte ya
nılmamııtı. 

Ayrıhk 
B. Steveı. ___ ,, .ı.wı51 izahat Cimmi-

ye, mukavemet merkezı olan Granada'· 
ya kart• taarruza ceçmek kararını ver
dudı. Orada ılk keşıflerde bulunmak 
üzere erteai günu riayslopla birlikte 
ogle yemegını orada yıyecekti. 

JJi&er taratdan ehemıyetli bir bafka 
meaeıe hususunda karar vermek wım
dı. Ogleyin B. Neylor'un kütüphano
ıin.de banger, kızı ve Hayalop hazır 
bulundukları halde müzakereye prİf
miılerdi. 

Bütün gün iıtiraıhat ettikten sonra 
genç kız nasıl kaçırıldığını tatailMiy• 
le anlatmıttı. 

Cimmi: 

Cim.mi uzaklatınca B. Stevena iza. - Ayni tehlikeye bir daha manıa 
hat istemek için telefona koftu. kalmamak içın tedbir almamız li.zım, 

Rezayr; içınden: dedi. Muvaftak olmak için bu ,arttır. 
- Zavallı ahmak! Diyordu. Mutia- Ney lor: 

ka haydudlar onu pntaj vuıtaiyle - Ne. yapma~.1Y_u? ~i. 
ellerinde tutuyorlar, 0 da heriflerin o- - ~·~ Bettı yı. çetenın keffedemi-
tomobillerini kendi namına kaydettir- yecetı bır yere ıöndermek. 
melerine müsaade ediyor. · ı Neylor: 
Stevenı'in vercliii kilıdda fUnlar - Evet, dodi, en dolru hareket bu· 

yazdıydı: dur. 
B. Samucl .Dakeraa _.1-0llGUe US. ,..._ nrJ 
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izci kızlarımı::s ve Generallerle itlanisa Valisi Ku bliiy ihtifalinde 

Kubilôyın adı heyecanla anıldı 
ve on binlerce genç and içti 

'Kublayin annesi 1'e karde§leri törende 

Saat 15 f e baıhyan tören 
gece yarısına kadar sürdü 
İzmir (Hususi) - Kubilay ihtif a1i, bu 

yıl her senekinden daha alakalı, daha ha
raretli geçmiş, abidenin dibinde, abidenin 
dikildiği sırtın eteklerinde ve Menemen 
içinde büyük tezahürler yapılın ıştır. 

İzmir ve Manisadan hareket • 
ettirilen muhtelif hususi tren-
lere ilave olarak yüzlerce k~m
yonet ve otomobil içinde yığın
larla insan gelmişti. 

Kubilay 
abidesi 
dibinde 

toplanan 
halk Ye 
abideye 

On binlerin toplandığı mey
dan hakikaten görülecek bir 
manzara arzediyordu, Askeri la
talar, izciler, mektebliler, abide
nin etrafını sarmıf tı. Kalabalık 
içinde, Kubilay'ın aıme9İ. ile hem 
tire ve erkek kardeılerinin Yatlı 
ıözlerle dolaıtıklan görülüyor- konan 
du. lnkılib ıehidinin abidesi et-
rafında toplanan büyük kalaba . (elenkler 
lık, zirvede ıekillenen heybetli .... - .......... - ..... 
ibideye bakıyor, cumhuriyet ve 
inkdib uğruna can veren genç 
tehidin önünde eğiliyordu. 

Meraaim aaat onda bqlamıı, muh 
tıelif tqekküllere aid çelenkler ibi
cleye konnnq, nutuklar aöylemniı, 
••nçlik Kubilaym yolunda yürümek 
için and içmİftİr. Tezahürler gece o
hmcaya kadar deva metmit ve her • 
kea, inkılab uğrunda can vermek 
içıiıı ~ içıılittir. 

Akhisarda 

Hararetli bir 
Çahşma var 

Akhisar, (Hususi) - Burada imar 
f§leri büyük bir hızla devam etmek
tedir. Planlı çalışmanın temin ettiği 
neticeler, vücuda getirilen eserler U· 

mumt bir memnuniyet doğurmuştur. 
Şehir planının tatbik sahasına girişi 
iızerinden henüz bir yıl ge<rrniş olma. 
ama rağmen yeni açılan meydanlar, 
yapılan binalar şehrin güzelliğini ar
tırmıştır. 

Park genişletilerek güzelleştiril
mi,, cumhuriyet meydanının tesviye
si yaptırılmıştır. Meydanın etrafın
da yeni bir parti ve halkevi, hava ku
rumu şubesi, belediye dairesi, şehir 
oteli ve gazino yaptırılacaktır. tş_ ve 
Ziraat Bank şubeleri de ~urada bırer 
bina yaptırmak için faalıyete başla
mışlardır. Tütüncüler bankası ,.yaptı· 

~ . b" proJ· e ve planları. racagı yenı ınanın 

m hazırlamıştır. Asırların uyuştur· 

lzmirde büyük bir 

tersane yapıhyor 
İzmir (Hususi) - Denizbank u. 

mum müdürlüğü teknik şubesi müdür 
muavini B. Harun ile demiryolları 
fen heyetinden B. Sırrı, ,chrimize 
gelmişlerdir. Denizbank İzmir şubeai 
müdürü B. Haşmet Dülge ile birlikte 
Karşıyakada tersaneye giden B. Ha
run ve Sırrı geç vakte kadar orada 
meşgul olmuşlar, tersa~enin mo~e~n 
teçhizatla mükemmel bır hale ~getırıl
mesi için ne gibi ihtiyacı oldugu nok
tasından tetkikat yapmışlardır. 

Denizbank umum müdürlüğü, İz· 
mir tersanesini Türkiyenin en mü
kemmel teraan~leri derecesine geti -
recektir. Hatta burada küçük vapur. 
lar inşası mevzuubahs olduğu gibi 
büyük vapurların icabında tamiri için 
de tesisat ve teşkilat vücuda getirile
cektir. 

duğu tarihi Akhiıarın bugünkü imar 
çalışmaları, takdirle görülecek mahi
yettedir. En senç :wbiı söy__lev .veriy__or 

uı:un 
25- 3-1938 -

Göçmenlere 
çift hayvanı 
dağıhhyor 

Malatyada pamuk islah 
İstasyonunun temeli atıldı 

a • "' t. ' . 

At ve öküz 'hnması icin 
70 bin lira gönderildi 

İzmir (Hususi) - Romanyalı ve 
bulgaristanlı göçmenlere çift hayva
nı dağıtılması için Sıhat ve İçtimai 
muavenet vekaletinden vilayetimize 
70.000 lira gönderilmiştir. Bu para ile 
göçmenlere çift hayvanı alınacaktır. 
İstiyenlere at, istiyenlere öküz veri
lecektir. Bu iş için bir satınalma ko
misyonu teşkil edilmiştir. Komisyon 
haftada iki gün hayvan pazarlarına 
giderek çift hayvanı satın almakta ve 
bunları göçmenlerin aid oldukları ka
zalara göndermektedir. 

Adanada bisiklet koıusu 
Adana, (Hususi) - Muhtelif ku

lüblere mensub bisikletçiler arasında 
yapılan koşuda idman yurdundan Sa
llhaddin birinci, Toroa apordan Ali 
ikinci, Seyhan spordan Kemal üçüncü 
gelml~ir. 

Muğlanın ihracatl 
Muğla, 24 (A.A.) - Geçen eylfılden 

bugüne kadar Marmaris limanından 

harice 18960 kilo bal mumu, 16473 kilo 
bal, 4728 kilo badem içi, 12860 kiJ.o si
gala yağı ve 14636 kilo da mandarin ve 
portakal çıkarılmıştır. 

Yurdun endüs
trileşmesi hayatın
da mühim bir rol 
oynayacak bulunan 
ve Malatyada ku -
rulacak olan, pa
muk ıalah istaayo. 
nunun temeli tö-
••n1,. ~+ .. t_..yır'·-

Resimler, temel 
atma törenine aid 
iki intıbaı göster· 
mektedir, yukar -
da, Malatya vali 
muavın! Bay Mu
hiddin temele ilk 
harcı atıyor. Sağ· 

da, mühendisler te 
mele hare atıyor • 
lar. 

..... 

Dörtyolda, mezbaha ve bir usare 
fabrikası yapdacak, elektrik 

tesisatı da baılamak üzeredi: 

Portakallann ambalajı 
için bir fabrika kurulacak 

Adana, {Hususi muhabirimizden) - Çu. 
kurovamn cenub hududunda nihayet bulan 
zengin topraklar üzerinde ve Akdenizin kıyı· 
smda kurulan, gündn güne büyümekte olan 
yetil bir kasabaaı vardır: Dörtyol... 

Dörtyol yıldan yıla değil günden güne güzelle · 
§İyor, büyüyor, ehemiyet alıyor.Tabii zenginlikle
rin hepaine birden malik olan Dörtyol, modern te
aiaat baknnmdan biraz fakirdir. Fakat Bu ek&ik -
)erin telafiı de yakın zamanda mümkün olacak. 
tır 

zamdır. 

Kaymakam 
B. Adil 

Ciğercioğlu 

Kasabada ve köylerde kültüre bü
yük ehemiyet verilmekte ve her yıl 

bir iki ilk mekteb açılmaktadır. İsta

tistiklere göre, bugün Dörtyol ve mill 
baka tında mevcud ilk okullar ihtiya • 
ca karşılık verememektedir. Bilhassa 
Dörtyolda bir orta okul açılması kül
tür ihtiyacının ön planında gelmekte• 
dir. 

Dörtyolun nahiyesi olan Payasa 
yapılacak büyük bir iskele, kasabaya 
her bakımdan bir kat daha ehemiyet 
verdirecektir. Bugünkü iskele ihtiyı 
cı hakkile karşılayacak şekilde de
ğildir. 

Portakalcılık 

Kasabada portakalcılık işlerine bu 
sene, h.er yıldan daha büyük ebemi .. 
yet verilerek çalışılmaktadır. 

Bu yıl dikilen fidanlardan yüzde 
sekseni tutmuştur. Dikilen fidanlar. 
dan otuz bini birkaç yıl sonra maheul 
verebilecek vaziyete gelecektir. Dört 
yol portakallarının güzel ambalajlan
masını temin için önümüzdeki sevk 
zamanına kadar bir ambalaj fabrika• 
sı kurulacaktır. - Tangüner 

Kasabanın büyük ihtiyaçlarından 
harisi olan elektrik işi ele ahnmış ve 
tahakkuk sahasına dökülmüş bulunu
yor. Kaymakamlık, belediye ile i~bir
liği yaparak elektrik projesini yap
tırmış ve tasdik için Bayındnlık Ba
kan lığına göndermi5t!.r Bu tesisatın 
santralı beyaz kömürle (su kuvveti i. 
le) işliyecektir. Dörtyol elektrik tesi
satının keşif bedeli 29.000 liradır. Ve
kalet projeyi tasdik eder etmez der
hal tesisatın inşasına başlanacaktır. 

Balya Halkevi bandosu 

Dörtyol belediyesi, yeni bir bele -
diye binası kurrn.,~a karar vermiş ve 
işi eksiltmer ·<>-ımu§tur. Belediye, 
kasabanın haritasını da yaptıracaktır. 

Tesbit edilen beş senelik iş progra 
mına göre, Dörtyolda büyük, fenni 
bir mezbaha yapılacak, keza bir ~ir
ket kurularak bir usare fabrikası ile 
bir ambalaj (portakal) fabrikası da 
tesis edilecektir. 

Dörtyol kaymakamlığı, kasabalar 
ve köyler arası yol inşaatına de> büyük 
bir ehemiyet vermektedir. Çukurova
nın birçok kazalarına niıbetle Dört

yolun kö,Y.lcr arası yolları çok munta-

Bu •ene açılan Balya halkevi, İ•tidaJlı ııençleri bir araya top. 
layarcık bir bando teıkil etmiftir, yukarda bando tcıkumnı tfÖrila 
y0raunıı.ı. 



Yukarda solda: Beyaz bir menekşe demetiyle süslenmit siyah ha· 
sırdan şapka - Yukarda sağda: Üç renkte hasır ve papatya çi
çeklerinden yapılmıt şapka.- Aşağıda sol~a: Kenarları ~e ~rta
sı siyah kurdele ile çevrilmt§ ve enseye dogru uzanan bır çıçek 
demetiyle süslenmiş beyaz panama şapka - Aşağıda sağda: Si
yah fötre kumaştan yapılmış ve kumaştan, fakat siyah ve eflatun 
renkte geniş yapraklarla süslenınit ıapka. 

Nasıl · tanışıp 
evlenirler ? 

Dekolte robla r ve 
kadife jaketler 

Dekolte auvare roblariyle gİ· 
Viyanalı bir psikolog, 5ooo el)li yilmek üzere güzel jaketler yapı· 

kadına fU suali sormuıtur: . lıyor. Bunlar tercihan koyu re-
Kocanızla nasıl tanıııp el)lendı· k ı~ · h k d.f . n te, mese a sıya a ı e, nar 

nı~elen cevablar ötedenberi yerle- çiçeği veya kahve rengindedir. 
lı '"] • 1: .:;... ,.1 ı. .J.-.l- JalcetJ .... ..:- ı..rl-- 1---, k-11.-... -.n annnr. •rı ,,. - ---- -

acaipdir: zun olmalıdır. 
Kadınlardan yüule 35,6 aı koca- Renklerine uygun pullar ja

larını uzun :zamandan, yani mek- ketlerin üzerine işlenince, aydın
febden vaya üniversitedenberi tanı- lıkta bunlar pırıl pırıl parlamak-
mrıl.'?'rdrr. • tadır. Bu jaketler tercihan açık 

Yuzde 12,8 zı, sonradan el)len- bl l · ·ı k d. H 
.ı•kt · k kl · · t l kt renk ro ar a gıyı me te ır. a-ar en er e e aynı ıı e ça ıpna a d l · .ı·ı tırınız a o sun. ıur er. 

Yüzde 8,9 zu ilk Jela olarak müs- --------------
takbel kocalarını seyahatta veya da tanıımıılardır. Tesadüfün herke
plôjlarda görmüılerdir. 8İn hayatında büyük rol oynadığını 

Yüzde 14,6 sı kocalariyle müşte· aöylerler. Bu aöz evlenme için mu
rek dostlar vcuıtasiyle tanışmıılar- teber olmasa gerek. Çünkü kendile

rine sual aorulan kadınlardan an-
dır. cak yüzde 2,5 i teaadülen, mesela Yüzde 10,3 Ü erkekle ayni cemi· 
yetin, ayni kulübün azası idiler. yağmurlu bir hal)ada, yanlıı bir nu-

Yüzde 7,2 si, hastahanede, yüz- mara;ya telefon etmek yüzünden v. 
Je 8,1 i baloda, konserde, tiyatro-

.................................................... 

Küçük tavsiyeler ................................ 
Açık renk halılardaki yağ lekelerini 

çıkarmak i çin, lekeleri, toz halinde 
bikarbonat dö sudle oğunuz. Halr
yı bu halde 48 saat bıraktıktan son
ra üzerinden ya elektrik aspiratö
rünü geçiriniz. Yahud da temiz bir 
fırça ile lekeli yeri süpürünaz. 

• 
Başka bir usul daha : Odun tozunu 

bir torbaya koyup benzinin içine 
batırınız. Sonra bu ıslak tozu leke
li yerin üzerine serpiniz. Yarım sa
at bıraktıktan sonra halryı süpür
ge ile süpürünüz. 

• 
Madeni eşyadaki küf lekelerini çıkar

mak için de, lekeli yerlere amonyak 
sürünüz. Sonra lekeli eşyayı sudan 
geçirip kurutunuz. Daha sonra da 
podüsüedle siliniz. 

• 
Güzel ellere malik olmak istiyorsanız 

bunları günde bir kaç defa bir iki 
damla gliserinle oğuşturunuz. El
lerinizin rutubetli olmaması da 
~rttır. Bunun için de ellerinizi, 
sabah akşam, bir mikdar bakla u
niyle oğuşturunuz. 

• 
Cilddeki sivilcileri kaybetmek için 

en iyi çare, sıcak alkolla kompres 
yapmaktır. Her sivilce ayrı ayu 
tedavi dilmelidir. Dikkat edilecek 
bir nokta da, en aşağı iki hafta 
müddetle, yalnız sebze yemektir. 

• 
Zayıf lamamak istiyorsanız, yemek a

rasında su içmyiniz. Hamur işi ve 
ekmek gibi şeyleri fazla mikdarda 
r--ul"'f/l.A~.,.. ••lı - ~;, '• ,,,&. 

için de bunun aksini yaparsınız ta
bii. 

• 
Cildinizin daima taravtli olmasını is

tiyorsanrz kahve içmeyiniz. Har
dal, biber, sirke gibi şeylerle şarab 
ve diğer içkileri kullanmaktan sa
kınınız. 

• 
Hıçkırığı durdurmak için bir barda

ğa alelade su doldurunuz. Tam içe-
ceğiniz sırada, bardağa bir kaşık 
kavhe döküp suyu ondan sonra, 
birden içiniz. Bu sadme, hıçkırığı 

derhal durdurur. 

................ 

Öğle sonu 
için rob 

Güzel bir 
, suare robu 

Yukarda: Açık yeşil renkte yün
lü kumCJ§tan yapılmı§ olan bu 
tayyörün ceblerinde ve yaka6ln· 
da, siyah kumCJ§tan garnitürler 
vardır. 

Solda: iki kısımdan mürekkeb 
olan bu robun ön kısmı ve yaka-
61 glase ve parlak derilerle süs· 
lenmi§tir. 

Sağda: Kırmızı renkte dantel ve 
aynı renkte kadife §eridlerden 
;yaP-ılmıı bir auare robu. 

~ı 

Pullar gene moda oldu 
Tarili gibi moaa da tekerrürden ıbaret ..• t>ır k•ç ay evveı gayet elôkl 
telakki ettiğürıiz bir fey, yeniden moda oluveriyor. Neden bahsetmek 
istediğimi belki anladmız : Çocukken gelin elbiseler.inin üzerinde gör
düğümüz pulları söylemek istiyorum. 
Şimdi hemen her robda altın veya gümüı renkli, yahud da diğer 
renklerde pullar görmek kabil. Pullar madenden veya aellofandan ya· 
pılıyor ve düz renkte yünlü anaambllerde olduğu gibi, kollarda, hatta 
manto yakalarında, kemerlerde ve iskarpinlerde bile kullanılıyor. 
Kumaıla, deri ile ayni renkte olan pullar, bunları parlak gösteriyorlar. 
Pullan tül, dantel, kadife, hatta deri eldivenlerde bile görüyoruz, Bunlar 
hakkmda, yukarıdaki resimlerden de fikir edinebilirsiniz. 

Efser 

abla 
diyor ki ........................ 

Evlenmeğe namzed olan 
genç erkekler, ıimdi de 

ıiz dinleyiniz 
Geçen gün, evlenmeğe namzed bir genç kızın, genç bir erkeğin ho

şuna gitmek için nasıl· hareket etmesi lazım geldiğini anlatmıştrm . Bir 
erkek okuyucum bana yazdığı mektubta, erkeklerin kadmaların h~ 
şuna gitmek için, nasıl hareket etmeleri lazım geldiğini soruyor. 

Okuyucum bu sualinde gayet 
haklı; çünkü kadınların da kendi
lerine göre hoşlandıkları, tercih et
tikleri bir takım şeyler var: Kadın
lar bazı şeylere tahammül edemez
ler, bazılarından da adeta iğrenir
ler. İğrendikl-eri zaman, bu his, er~ 
keklerinkine göre çok daha kuvvet
lidir. 

Kadınların bilhassa nelerden hoş
landıklarını sayayım ve, müsaade
nizle, bunları yapmamanızı size 
tavsiye edeyim: 

Sigaranızın külünü, önünüze ge
len yere silkmeyiniz. 
Gömleğinizin yakasına göre çok 

alçak olan ve geriye doğru çekilmiş 
yakalı bir caket giymeyiniz. 

Baş parmaklarınızı, yeleğinizin 
koHarına geçirerek poz almayınız. 

İkide birde yakanızı veya krava
tınızı düzeltmeyiniz. 

Ensenizdeki saçları uzatmayınız. 
ve sık sık kestiriniz. 

Çorablarınız için jarötiyer kulla
nınız. Düşük çorablı erkek, bir ka
dın için en .. feci" şeydir. 

Sokakta giderken, onun önü sı
ra yürümeyiniz. 

Kravatınızı daima düzgün bağla
yınız. 

Ağzınızda sigara varken konuş
mayınız. 

Bütün bunları yaptıktan sonra 
gene hoşa gitmezseniz, kabahat 
sizin değil demektir. 

EFSER ABLA 

Yüz güzelliği 

için ilk tart 

Buruşuksuz ve 
güzel ·bir ahn 

Çizgisiz, düz tve sal bir alın kadar 
güzel şey var mıdır? Güzel bir alın, a• 
deta, çehreyi tatlılaştırr, aydınlatır 

ve asilleştirir. 
Fakat, bilhassa, zamanımızda, ku

sursuz bir alın Jrolay kolay elde edil
miyor. Endişeler, yorgunluk, sinir bo
zuklukları yüzünden alında hemen üç 
çizgi peyda oluveriyor. 

Bunda kabahat biraz da bizim. A• 
lındaki şakuli çi zgiler ~k defa şid
detli bir mizaca delalet eder. Uflıl 

~izgilerse hemen daima bizim ihmali
mizden ileri gelir. 

Telefonda. konuşurken kaşlarımıu 

çatarız. Başımızda. "havaleli" bir şap
ka varsa, adelelerimizi gereriz. Bun
lar vakıa insiyak haline gelmiş hare
ketlerdir ama, önlenmeleri de zor bit 
şey değildir. 

Sokakta, otobüste veya her hangi 
kalabalık bir yerde kitab, gazete filan 
okumayınız. 

Bu, gözlere, siqirlere ve alna zararr 
dokunan ve sık sık yapılan bir bata· 
dır. Yeni belirmeğe başlayan çizgile
ri gidermek için, çok sıcak su ile ya• 
pılacak kompresler, iyi tesir eder. 

Haftada iki, üç defa, alnrnrza, böy• 
le kompresler koyarak bir kaç dakika 
tutunuz. Alnınız kuruduktan sonra da 
kremle ve alınrnzın ortasından başla
yarak §akaklara doğru, avucunuzla 
masaj yapınız. 
Alnınızı buzla oğuşturmak, -yahud 

bir vaporizatöre koyacağınız buzlu 
suyu alnmua serpmek de iyi bir te
sır yapar. Bu tavsiyeleri tatbik eder
~niz, etrafrnrzdakilere endişeden, Ü• 

züntüden azade, açık bir alınla bak
mak imkanını bulursunuz. 

No:)ıl ol Gıkıyorsunuz? 
Yumuşak, nazlı bir şekilde el 
sıkmak, hafif karakterli ve ener• 
jisiz, heyecansız ve cesarets~ 
olduğunuzu gösterir. 
Dalkavuk ruhlu insarıtar birbir· 
lerinin ellerini çok yüksekte sı• 
karlar. Ondan sonra da mübala• 
galı bir takım lakırdılara girişir• 
ler. Bu, cali ve kadınlığa meyal 
bir karakterin alametidir. 
Eğer birisi hakikaten elinizi sık· 
mak zahmetine katlanmıyorsa bu 
onun hudkam ve kalbsiz birisi ol
duğuna delildir. Bu gibi kimse• 
ler s.izi çok çabuk usandıracak• 
tardır. 

En mükemmel el sılmıa tarzı, 
avuçlar ve parmaklar birbirleri· 
ne değmek ve fazla sıkmamalı: 
şartiyle yapılanıdır. Bu tarzda 
el sıkrş, ııcak kalblitiğin, sağlam 
karakterin ve derin duyguların 

ifadesidir: Şefler de böyk el sı· 
karlar. 
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lnglllz dıı pollllkasının esasları 

İtalya ile yapılan müzakereler 
cesaret verici mahiyettedir 

( Baıı 1. inci •CIO'fada ) 
hedefi bu olmak lazım geleceği zan
nındayım.. 

Çünkü birçok defalar söyledi
ğim gibi ıulh büyük Britanya 
imparatorluğu için hayati bir e
hemiyeti haizdir. 

Fakat bu, hiç bir feyİn bizi 
harba ıevketmiyeceği mana11nı 
tazammun etmez. Muahedeler -
den mütevellit bir. takım teahhüt
lerle bailı bulunuyoruz. Bu te
ahlaütler icabında bizi harba .ev
lıedebilir. Ve öyle ümiJ ediyo
rum ki bu takdirde teahhüdleri
mizi yerine getireceğimizden hiç 
kimıe §Üphe ede.mez. ( Alkıılar) 

Sonra bazı hayati menlaatleri
miz vardır ki onlar tehdit edilir
._ mutlak harb ederiz. O Ja bü
yük Britanyanrn toprakları ve 
muvaıalalarıdır. ( Alkıflar ). 

Keza bazı ıeyler vardır ki on
lar için de harb edebiliriz, eğer 
görürıek ki bizim için pek 
aziz olan o ıeyleri muhalaza e
debilmek için harb zaruret hali
ni almııtır. 

Bununla beraber gayemiz bütün bu 
9eyleri imkan olursa harpsiz muhafaza 
etmek olmalıdır. Çünkü bir harp daima 
her muharip için yıkıcıdır. (alkışlar) 

Harbin önüne geçmeüyi:ı 
Sonra harp nerede olursa olsun onun 

önüne geçmeğe çalışmalıyız. Zira bir 
harp takdirinde, biz bu barba dahil bu
lunmasak bile, bütün dünya ile olan 
ticari ve mali münasebetlerimiz dola
y11iyle bu harbin fecayiinden mahvo
lacak can ve malların neticesinden 
kendimizi koruyamayız. 

Binaenaleyh mesele mütemadi de· 
ğiiikliklere uğrayan ve bizzat bizi de 
bu yeni yeni vaziyetleri karşılamak ü
zere zaman zaman usullerimizi değif
tirmeğe aevkeden bir dünyada sulhu 
muhafaza etmek gayesine erişmektir. 

Milletler cemiyetine aulhu muhafa
za huauaunda müeBSir bir ilet olarak 
bağlanmıt olduğum itimadın derin bir 
ıurette sarsılmıt olduğunu inklr et
-:r • ·lt~~ •. r•h.•t milletler cemiyeti
nin böyle bir ilet olc&Lilı:cek ı;urc:nı: 
canlandırılabileceği ve kuvvetlendiri
leceği ümidini de hiç bir zaman kay
betmif değilim. 

Kollektif emniyet 
Kollektif emniyet huauaunda, 58 

milletin milletler cemiyeti azaaı olarak 
itbirliği etmek hiç de zaruri değildir. 
Eğer herhangi bir mütecavize karıı o
lursa olıun ezici bir kuvvet cebhesi ar
zedebilecek kifi mikdarda memleketi 
bir araya getirebilinıek teıiri kati ola
caktır. Fakat böyle bir ittifakın kıy
meti bi'ttabi aıkerlik kudretine ve ıe
ferber edebileceği membaların inıka
nıoa bağlıdır. 

Eier Büyük Britanyıuun eaaılı 
bir yardımda bulunmuı iıteniyoraa, 
Büyük Britanya &erek kendisini mü
clafu ebnek serek mukabil taarruza 
seçmek İçin kuYVetli Iİlahlanmıt bu
lunmalıdır. 

Enternaıyonal vaziyet 
Enternasyonal vaziyete gelince, Bü

yük Britanya hükümeti alman hlikü
mctinin hareketine kartı dlişündükle
rini beyan etmiştir. Ve buna ilave ede
cek hiçbir fCY yoktur. 

Çekoılovakya meıeleıi 
Enditc vermekte devam eden en 

müstacel meıeleler arasında hiç tüphe 
yok ki çekoalovak hükümetiyle alman 
ekalliyeti münaıebetleri bulunuyor. Bu 
ıneıelenin halli pek muhtemeldir ki 
yalnız bununla doğrudan doğruya ala
kadar olan mıntakada değil, fakat da
ha çok genit bir sahada istikrazın e
eaıh bir tarzda teessüsünü mümkün 
kılacaktır. 

Binaenaleyh Büyük Britanya hükil
meti bu meseleye bilhassa büyük bir e
hemiyet atfetmiş ve Büyük Britanya
nın Milletler cemiyeti paktı ve Lokar
no muahedesiyle bağlı bulunduğu te· 
ahhütlerden ayrıca Avrupa sulhunun 
muhafazasına yeni bir hizmette bulun
mak üzere yeni teahhütlere girişmeği 
icab edip etmiyeceği ve bunu hususiy
le Çekoılovakya hususunda yapıp yap
mamaıı lazım geldiği keyfiyetini bü
tün inceliğiyle araştırmıştır. 

Büyük Britanyanın bugün 
kü teahhüdleri her şeyden 
evvel },ransa ve Belçikaya 
sebebiyet verilmemiş bir ta
arruz karşısında yardım ve 
onları müdafaadır. 

Büyük Britanya keza muahedeler 
mucibince Portekize, İrak ve Mısıra 
katfı da teahhiitlere girişmif bulunu
yor. 

Şinul, ıa ...... ıe var: Eier Çekoı
lovakya bir alman taarruzuna uğrar 
Ye Fransa ela Cekoalovakya ile olan 

muahedesi mucibince Çekoılovakya
ya kartı olan taahhüdlerini yerine 
getirmek iıterıe bütün askeri kuv· 
vetlerimizle derhal Fraıuaya yar• 
dımda bulunmak ve yahud Çekoılo
vakyanın istiklal ve tamamiyetine 
kuvvetle müdahale edilmesine karıı 
koymak üzere ukeri harekete giriı

mek hususunda ıimcliden kati bir te
ahhüd altına sinneli miyiz girme
meli miyiz? Diier devletleri de mü
masil bir garanti beyanabnda bu
lunrnağa davet ebneli miyiz etmeme
li miyiz? 

Bu her iki şıkta da Büyük Britanya
nın bir barba girip girmemek hususun
daki kararı büyük Britanya hükümeti 
nin otomatik olarak elinden çıkmış bu
lunur. Ve verdiğimiz bu garanti Bü
yük Britanya hükümetinin kontrol e
dememiş olabileceği ahvalde de meri 
kalacaktır. 

Böyle bir vaziyeti Büyük 
Britanya hükümti aıla tecviz 
edemez. Hususiyle ki Fransa 
ve Belçika da olduğu derece
de hayati menfaatlerinin bahiı 
mevzuu bulunmadığı bir mm
taka bahiı mevzuu olursa. İt
te bunun içindir ki Büyük Bri
tanya hükümeti mezkur garan 
tileri veremiyeceği mütalea
ımdadır. (Nazırların tiddetli 
alkııları). 

Büyük Britanya hükümetinin bu 
kararını ilan etmekle beraber şunu da 
ilave etmeliyim ki bir harp bahis mev
zuu olduğu vakit muhasematın mün
hasıran ahdi bir tekilde alakadar olan
lara inhisar edeceği asla iddia oluna
maz. Bir harbın ancak kati teahhüd
lere girişmiş olanlara inhisar etmeıi 
imkansızdır. Bir harbin nerede bite
ceği ve hangi hükümetlerin buna it
tirak edeceğini kestirmeğe de keza 
imkan yoktur. 

Biiıün Avrupa milletlerinin 
iştirakiyle yapılacak konf eranı 

Büyük Britanya hükümeti bütün 
Avrupa milletlerini temsil edecek olan 
her hangi bir konferansı hararetle 
karşılar. Fakat bugUn böyle bir ,eyin 
beklenemiyeceğini itiraf etmek mec
buriyetindeôir. 

Sovyetler Birliğinin teklif ettiii 
konferanı milletler araamcla gunap.. 
ların teıekkülüne meydan verecek
tir ki bu Anupa ıulbunua neline bir 
hareket olamaz. 
Büyük Britanya hükümeti Milletler 

miyetinin vasıtasiyle olsun doğrudan 
doğruya diplomatik yollarla olsun 
milletler arasındaki doıtluk münase
betlerine zarar verebilecek olan bü
tün meselelerin muntazam ve aulh yo
luyla halledilmesi için bütün nüfuzu
nu aarfederek çalıfmakta devam ey
liyecektir. 

A imanların verdiği aarih 
teminat 

Çekoslovakya husuaunda öyle bir 
anda bulunuyoruz ki ıiyaaetin bütün 
kaynakları sulh davası uğrunda sefer
ber edilmek lazımdır. Büyük Britan
ya hükümeti alınan hükümetinin ver
diği sarih teminatı nazarı dikkate al
mamazlık edemez. 

Diğer taraftan Çekoslovakya hü
kümetinin alman ekalliyeti tarafın
dan izhar olunan me~ru arz.ularr is
al etmek i~in anayasanın çer~evesi 
dairesinde mümkün olan her tedbi
re tevessül ettiğini memnuniyetle 
mC.,abede eylemiştir. 
Büyük Britanya hükümeti, alman ve 

Çeko.lovakya arasında mütkülat çıka
rabilecek bütün meıelelerin hallinde 
elinden gcldiii kadar yardımda bulun
mağa amadedir, Kuvvete müracaate ve 
hele kuvvetten bahaetmeğe katiyen lü
zum yoktur. Bundan ancak fenalLk çı
kabilir ve diploma.i hareketinin te
rakki göstermesini itkil edebilece&i 
gibi emniyetıizlik ve kararıızlık hiale
rıni de artırır. 

l•panya ifleri 
İıpanyaya gelince karıflDUlığa ya

pılan mükerrer ihlal hareketini Büyük 
Britanya hükümeti tamamiyle müd
riktir. Bu hareket birçok taraflardan 
yapılmıttır. Buna çok müteeaiftir. 
l''akat bu ihlaller ne kadar ciddi olur
sa olaun, karışma.ılığın genif bir ihti
lafın önüne geçmek için en iyi çare ol
duğu huıusunda Büyük Britanya hü
kümeti fikrini değiftiremez. 

ltalya ile milMıkereler 
İtalya lıukumetiyle yapılan müzake

relere gelince, büyük bir yol katedil· 
mittir ve neticeler çok cesaret verici 
manıyettedir. 

Müzakerelere giritilmek üzere ko
tulan ,artların İtalya tarafından yeri
ne getirilmit olmasından dolayı Bü
yük Britanya hükümeti memnundur. 
bpanyadaki gönüllülerini bir taraflı 
olarak geri çekmesi !dalyadan iatene
mezdi ve iatenmemiıtir. ltalyan bükü-

ULUS 

Bir milyon sermayeli bir 
buOday ofisi kuruluyor 

Ofis türk butdayını alakalandıran 
meseleleri kısa zamanda halledecek 

Memleket içinde buğday fiatlannı korumak ve tanzim etmek, 
iç ve dıt piyasalarda buğday ve hububat alım ve satımını yapmak 
ve bu itlerle ilgili her türlü muamelelere giritebilmek üzere tehri
mizde bir buğday ofiıi teşkil olunacaktır. 

Ofiı Ekonomi Bakanlığının saadesiyle üç milyon lira ve bakanlar 
kontrolu altında hükmi phsiyeti heyeti karariyle ayrıca kısa ve uzun 
haiz bir devlet müeıaeaeıi ola _ vadeli olmak üzere dokuz milyon li
caktır. Merkezi Ankara olan o- raya kadar istikraz yapacaktır. 
fiıin ilk ıermayeai on milyon türk l sıihlak pazarların'da 
liraıı olacak ve ıilolar da bu ofi- nazımlık 
ıe verildiği takdirde sermaye on Buğday ofisi, bir reis ve iki aza-
bet milyon liraya çıkarılabile- dan ibaret bulunan idare meclisi ve 
cektir. direktör tarafından idare olunacaktır. 

Bu hususta hazırlanan kanun pro
jesine göre ofis lüzum görürse diğer 
şehirlerde ve memleket dışında bliro. 
lar açabilecek, ajanlar bulundurabi
lecektir. 

Ofis, memlekette büyük istihsal 
mıntakalarmda istihsal edilen buğday 
fiatlarmın müstahsillerin satışlarında 
normalin altına düşmesini önleyecek 
tayin edilen fiatlarla lüzum görüle
cek yerlerde satınalmalar yapacaktır. 
Ofis, haziran ayı başında Bakanlaı 

heyeti karariyle buğday vasıflarına 

göre fiat tesbit edecek, lüzumunda fi. 
atlarda değişiklikler yapacaktır. 

Buğday fiatlarının müstehlik hal
kı tazyik edecek derecede yükselme
sine mahal bırakmıyacak, devamlı pi
yasayı düzenleyecek, buğday satacak, 
aldığı buğdayların dış piyasalara sü
rümünü temin edecek, silo ve an.bar. 
ları idare edecek yeniden silolar ve 
anbarlar kuracaktır. 

Buğday ofisi, maksad ve gayeleri 
icab ettirdiği takdirde içerde ve dışar 
da her türlü zahire ve hububat ticareti 
de yapacaktır. Ofis, bir ihtiyat ser
maye de ayıracaktır. İhtiyat sermaye 
devletin senelik bir milyon yardımın
dan artan kısmından temin edilecek
tir. Ofis Ekonomi Bakanlığının mü-

metinin verdiği teminatı yerine geti
receğine kati bir itimadım vardır ve 
ıLmdilr.i müzakerelerle tam bir anlqma 
ya varılacağı ümidindeyim. 

Çemberlayn nihayet Büyük Britan
ya bizzat kendi vaziyetine temas ede
rek istihsali artırmak ve silahlanma 
programını tesri eylemek için yeni 
gayretlerde bulunulmasının zaruri 
olduğunu ehcmiyetle kaydetmif ve 
demiıtir ki: 

"Mevcut plinların tatbikini tesri et
mek eeaslı bir hal almıttır. Bu progra
mın bazı kıaımlarının tatbiki ise mil
letin gayretleri arasında her feyin U.
tüne çıkmalıdır. Milletin kendi müda
faası için tam ve ıcri teçhiz olunması 
şarttır. 

Ancak silahların act:mlmaaı sulhun 
en emin garantisi de değildir. Büyük 
Britanya hükümeti, silahlar arasında 
muvazenenin sonauz bi ryarıı ile değli, 
bir anlaşma ile temin edilebileceğıni 
ümid eyler. 

Avam Kamaraaında 
Çemberlayn'in nutku 
alkıılarla kabul edildi 

Londra, 24 (A.A.) - Avam kamara
sı Çemberlayn'in İngilterenin harici 
siyaset hakkındaki beyanatmı reye 
müracaat etmekaizin alkıflarla kabul 
etmiftir. 

Lordlar Kamaraaında 
Londra ,24 (A.A.) - Bugün lordlar 

kamarasında Hariciye nazırı Lord Ha
lifaks Çemberlaynin Avam kamarasın
da yaptığı aynı beyanatta bulunmu1-
tur. 

l ngilıere ve Fransa görü§ 
teatisi yapacaklar 

Paris, 24 (A.A.) - B. Filips, bu sa
bah B. Pol Bonkura hükümetinden al
ınış olduğu bir telgrafnameyi tevdi et· 
miftir. 

Bu telgrafnaniede Büyük Britanya
nın Çekoslovakyaya karşı olan vaziye
ti beyan ve tasrih elilmektedir. 

Salihiyetli mahfiller bu nutkun 
muhteviyatının memnuniyeti mucib 
olduğunu beyan etmektedir. 

Siyui mahfiller, Büyük Britanya
nın enternaayonal politikasının timdi
ki meseleleri hakkında ingiliz ve fran-
sız ricali arasında bir görüt teatisi ar
zuıunda bulunmakta olduğuna dair o
larak Londradan gelen haberleri alaka 
ile kartılamaktadır. Bu mahfiller, İn
giltere hükümetince doğrudon doğru
ya görüşmeler icrasına şimdiki hal ve 
p.rtlarm elveritli olduğuna kail olma
sı takdirinde B. Blum ile B. Pol Bon
kur'un Londraya gitmeğe hazır olduk
larını ilave etmektedir. Maamafih bu 
mahfiller, ingiliz nazırlarının Parise 
gelmelerini tercih C\tmektedirler, çün
kü fransız nazırları geçen ikinci teırin 
a,ında Londıaıı ziyaı:ct etmiılcrclir. 

Proje ofisin direktör muavinleri, ida
resi, muhasebesi şube direktörleri mu. 
rakibleri bulunacaktır. 

Yurdda istihlak pazarlarında na
zımlık rolünü oynamak için ofis stok 
mikdarını kendisi tesbit edecektir. 
Bundan ayrı olarak yurdun muhtelif 
mıntakalarında stok muhafaza edecek 
ve bu stoklar hükümetin malı olacak
tır. 

Buğday ofisinin karı vergiden muaf 
olduğu gibi binaları, silo ve anbarları 
da bina vergisine tabi olmıyacaktır. 
Ofis memurlarından bilanço, rapor ve 
saire üzerinde suç i'leyenler devlet 
memuru gibi ceza g5receklerdir. 

Ofis, kendi memuıları için 1::ır yar 
dım aandığ~ teşkil edecek, mrınur ma
aşla•ının yüzde yedisi idare tıaafm
dan \'e yüzde beşi memurlar tarafın
dan bu sandığa yatırılacaktır. Malul 
olan memurlarla ölen memurların bi
riken paraları faizleriyle birlikte ken
dilerine ve kanuni mirasçılarına geri 
verilecektir. 

Bugün Ziraat Bankası tarafından 
devlet hesabına görülen buğday işleri 
buğday ofisine devrolunacaktır. Ofi
sin salahiyetli uzuvları tayin edilin. 
ceye kadar buğday alım ve satım iş
lerine bugün o!duğtJ gibi devam olu
nacaktır. 

Cörçil diyor ki: 
( BGfl 1. inci nfllfadtı ) 

birlerin mütecavizine karşı teksifi ·su
retiyle önüne geçilebilir. 

Çörçil Büyük Britanya ile Fransanm 
müdafaa vasıtalarını birleştirmeleri fik
rini ileri sürmüş ve sözlerine şöyle de. 
vam etmiştir : 

"-Alman ihtirasına açık bulunan 
ve Çeko.slovakyadan ziyade iştihayı 

çeken daha başka bir çok ileri hatlar 
mevcuddur. Mesela Romanyaya aid bu
lunan Transivanyada macar halkı ara
sında karışıklıklar çıkabilir ve bu karı
şıklıklar alman ordularının Romanya Ü· 

zerine yürümesi için bir bahane de teı
kil eyliyebilir. 
Almanyanın Romanyaya girerek ora

daki petrol kaynaklarına el koyması i
çin başka imkan ve vesileler de yok de
ğildir. Bugünlük Viyanayı elde tutmak 
la Almanya bütün Tuna havzası mem
leketlerinin iktisadi mukadderatına he
men el atmıt oluyor . ., 

Yuğoslavya ve Bulgariıtan 
Çörçil kanun ve hüriyet kuvvetleri

nin müştereken harekete getirilmesi 
lüzumunu kaydetmiştir: 

"-Evvela ve başlıca Yugoslavya 
var. Bu kuvvetli devletin nüfusunun 
dörtte üçü inkar götürmez bir tarzda 
Fransanın ve lngilterenin d0&tudur. 
Bu halk katiyen müstakil kalmak az
mindedir. Fransa ve İngiltere Tuna 
havzaıı meselesine yakm bir alaka 
göaterdikleri takdirde Yugoslavyanm 
ne yapabileceğini araştıımağa imkan 
yok mudur? Yugoalavya pekala kaza
nılabilir. Bu takdirde de Bulgaristan 
da aynı suretle elde edilmif olur. 

Romanyaya gelince, bu devlet al
ınanların şarka doğru yapacakları ha
reketlerin doğrudan doğruya tehdidi 
altmdadır. Bu üç devlet diktatörlere 
kartı bir şef yapılmadığını görecek 
olurlarıa birer birer nazi grupunun 
kucağına dilfeceklerdir. 

Mümkün değil midir ki Franaa ve 
Büyük Britanya kati bir harekete gi
riŞ:Sinler ve gerek bu beş devleti, ge
rek Çekoslovakyayı etraflarında top
lasınlar? Bütün bu devletlerin kuvvet
li orduları vardır ve nüfusları 75 mil
yonu bulmaktadır. Ellerinde daha şim
diden milyonlarca yetişmiş muharip 
bulunuyor. Ve muazzam kaynakluara 
sahiptirler. Bu devletlerin her altısı da 
sulh içinde yapmak arzusunu beıli
yor. 
Eğer biz bu kuvvetli imkanı hiçbir 

mütterek gayret aarfetmekaizin elden 
kaçıracak olursak tehlikeden kurtul
mut olmayız. Bilikia maruz bulundu
ğumuz tehlikeyi artırmlf oluruz. Bu
gün diktatörlere karıı koymazsak an
cak ileride çok daha kötü ıartlar altın
da bunlarla ka11ılapnak zamanını, ge
ci.ktirmi9 olmaktan bafka bir fCY yap
ımı olmıyacaiu,., 

25 - 3 -1933 

BAŞBAKAN iMiZ HARBİYEDE 

Cel41 Bayar harbiyelilerle 
uzun boylu konuştular 

Bafvekil B. Ce
lal Bayar, dün öğ
leye doğru, mai
yetlerinde Ekono-
nomi Bakanlığı 
Müsteşarı B. Faik 
Kurdoğlu olduğu 
halde bir at gezin. 
tisi sırasında Harb 
Okulu mıntakasın
dan geçerken Har
b i y e talebesinin 
sevgi dolu teza -
hürleri arasında 

mektebi şereflen
dirmişler, bu ani 
ziyaretin neşesi i
çinde toplanan za
bit ve muallimleri 
direktörün odasın. 
da kabul ederek 
mekteb hakkında 

izahat almışlardır. 

~ 
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Başbakanımız o
kul binasını tama
miyle gezmişler -
dir. Jimnastik sa
lonunda kendileri- B. Celal Bayar Harbiye'ye giderlerken 

ne okulda sporun her kısmına aid teş
kilat bulunduğu hakkında izahat ve
rilmiştir. B. Celal Bayar, birkaç gün 
evel Halkevinde muvaffakıyetli gü. 
reşler yapan Harbiye gilreşçilerini 

zevkle seyrettikleri cevabını vermiş
lerdir. 

Celal Bayar, güreş ringinin köte
sinde bulunan Atatürk'ün heykelleri
ni uzun boylu tetkik etmişler, heyke
lin uzaktan ve yakından duruşiyle 
meşgul olmuşlar, fikirlerini söyle
mişlerdir. DerShaneleri gezen ve ders 
sistemleri hakkında izahat alan Baş
vekilimiz, yatakhaneleri dolaşmışlar; 
mektebin talim mıntakası haricinde. 
ki sahanın ağaçlandırılması ve gü
zelleştirilmesi ve mektebin ana yola 
asfalt bir yolla bağlanması emirleri
ni Ekonomi Bakanlığı müsteşarı Bay 

Türkiyeye 
girerken ••• 

( Baıı 1. inci •aylada ) 
cı olarak ayak basmamıştır. 

Buraya hareketimden evel Kara
ormanın çamlıkları arasında tek başı
ma dolaştığım zamanlar Türkiye ile 
tarih ve kültürünü tetkik edip edebi
yat ve fikir alemine aid eserlerini göz 
önüne getirerek muh,ayyelemde .yaşat
tığım şekliyle karşılaşacağımdan e
mindim. 

Ben, rakamların ve dıf görünütle
rin mallım hakikatlerini araştırma
dım. Ben, bunlar arkasında duran da
ha büyük bir başka hakikati aradım. 

Başından ağır bir vaka geçtikten 
sonra esaslı surette deği~n ferd gi
bi, türk milleti de istiklal harbının 
korkunç safhalarını geçirip büyük bir 
istihaleye uğradıktan sonra büsbütün 
değişmif olarak ortaya çıkmıştır. 

Yolda gelirken: "Belki, diyordum, 
büyük ışıklı bahara, geçmiı günlerde
ki büyük ıstırabın hafif bir sisi çök. 
müştür!" 

Ben, ancak bir gün kaldığım Bel
gradda iken Balkan antantı da Anka
rada toplanıyordu. Türk politikasının 
vüsat ve şümulünü tetkik etmek benim 
için pek enteresandı. 16 ıncı asra aid 
İtalyanca tarihi eserlerde kaydedil· 
miş olduğu üzere, vaktiyle türklerin 
zaptetmekle papa ve kardinalleri müt
hiş surette korkuttukları hıristiyanlı
ğın büyük bir kalesi olan Belgraddaki 
"Kale meydanı., önünde idim. O anda, 
tilrklerin bugün de fikir sedlerini ve 
fikir kalelesini eskisinden daha büyük 
bir muvaffakiyetle yıkıp aşmakta ol
duklarını ve bu arada bir takım manevi 
istilalarda da bulunduklarını düşün
düm ve yalnız kötil niyet sahiplerinin 
bundan tedehhüş edebileceklerini ak
la getirdim. Çünkü, hıristiyanlı.k tesa
nüdü diye artık ortada bir fCY kalma
mıştır. Fakat, sağduyu ve iyi niyet 
tesanüdü vardır. 

Türk topraklarında ilk defa adını at
tığım zaman, muhayyelemdc yaşattığı
ma da kavuştum. İnsanları, bağları, 
bahçeleri, denizleri ve şehirleri gör
düm. 

Denizlerle kıtalar ve garp milletle
riyle şark milletleri arasında parlak 
bir istikbale doğru köprüler kuran 
türk milletinin mukadderini çerçeve
liyen yerlere kavu'1Jlak saadetini ikin
ci defa idrak ettim. 

Ekispres beni bozkırlardan geçire· 
rek Ankaraya doğru götürürken İstan
bulun silueti akşam karanhfında kay
boldu. Halk işiyle, gücüyle meJguldü; 
ana yurdun toprakları i~enımiş, şimdi 
tohum ekiliyordu. 

Tür ki yeye ben ilk defa geliyorum; 
fakat eserime bazı ilivclcrde bulun-

Faik Kurdoğluna not ettirmişlerdir. 
Bundan sonra B. Celal Bayar, ye

mekhaneye girmişler ve asker genç· 
lik arasında, neşe içinde yıcmekle
rini yemişlerdir. Harbiyelilerle uzun 
uzun konuşan ve arzularını öğrenen 

Başvekil mekteb muallimlerinin imza 
için getirdikleri altın kitaba şunları 

yazmışlardır: 

"- Ordunun irfan merkezinde l{e

çirdiğim dakikalar hayatımın en Jrıy. 
metli anıdır. Ordu, türk tarih ve ha· 
masetinin timsalidir. Türk meziyet
lerinin ti kendisidir. Hürmetle se-
lamlarım.,, 24 - 3 - 1938 

Celal Bayar 
Asker gençlik; gönülden, COJ-

kun tezahürlerle karşıladıkları aziz 
Başvekili, minnet ve tükran hisleri 
içinde uğurlamışlardır. 

mağa kalkışacak olıam va~iyle yu
dıklarımı t~krarlamaktan başka bir tey 
elimden gelmiyecektir. Türk cumhuri• 
yetinin tarihi sarahatle tevaik edilmif
tir. Bu tarih sarsılmaz sütunlar üatiin
de durmaktadır. ~amanımızda y.,a
yanlar, istikbalin derinliklerine doğ· 

ru uzanan bir eser ve bir şahsiyet tak· 
kında ekseriya ne kadar az bahsediyor
lar. Anadolunun her taşı, bir kahra• 
mantık devrinden, bir yiğit milletten 
daima bahsedecektir. 

Her bert M elzis 

(ekosloYıkyada 

Kargatalıklar 

çıkarmak için 
liva kuruldu 
Londra, 24 (A.A.) - Pragdan alı· 

nan haberlerde B. Hesrlay'ın partial· 
nin radikal unsurlarının "Avusturya 
Hitlercileri lejiyonu" tarzında bir 
"Çekoslovak livası'' kurmakta olduğu 
bildirilmektedir. 

Çekoılovak livasının azası, Alman· 
yada staj yapmaktadırlar. Bu aza, AL 
manyada sıkı bir antrenman yaptıktan 
sonra, ayrı ayrı Çekoslovakyaya döne• 
ccklerdir. 

Bu haberlerde bu livanın Almanya
nın Çekoslovakyada bir müdahalede 
bulunmasına sebebiyet vermek için 
kargaşalıklar çıkarmağa çalışacağı 
ilave edilmektedir. 

Alman ekalliyeılerine tavi~ler 
Pariı, 24 (A.A.) - Çekoılovakya. 

nın Pariı elçiıi Oauski, gazetecilere 
yaptığı bir mülikatta demiıtir ki: 

"- Çekoslovakya Alman akalliyet• 
lerine mühim tavizlerde bulunmuıtur. 
Hiç bir memlekette akaliyetler Çekos
lovakyada alınanların gördüğü iyi 
muameleye mazhar olmamaktadır. Al· 
manların Çekoslovakya parlamento
sunda malik oldukları azalık memle· 
kctteki nüfua nisbetlerine tamamiyle 
uygundur. Çekoılovakya Almanya ile 
olan gerginliği izale edebilir. Yeter 
ki, Almanya bunu istesin. 
Diğer taraftan Çekoılovakyanın 

coğrafi vaziyeti itibariyle Fransız ve 
İngiliz hükumetleri Çekoslovakya ile 
Almanya arasında yapılacak müzake
relere allkuızlık göıteremezler." 

Sipina'nın iatiJaaı 
Prag, 24 (A.A.) - Cumhurreisi ile: 

başvekil, B. Henlayn'm partisi ile bir· 
letmiı olan alman çiftçi partiıinin hü
kümctteki mümeMili olan B. Spiııa'
nın iltifuıııı kabul etmiıterdir, 
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Macar hikayesi 

Bir ilkbahar hikayesi 
Yazan : F ranz F endrik Çeviren : Zahir Ferid Törümküney 
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- O ... O ... - diye eliyle öteki oda
yı gösterdi. 

- Sedlak mı? Oy le ise mesele 
yok - direktör gülümsedi - ben 
konuşurum onunla. 

- Hayır ... hayır bunu yapmayınız. 
- Peki, o, size karşı nasıl? 
- Çok fena ... hiç aldırmıyor, beni.. 

sevdiğimi biliyor ... 
- Biliyor musunuz ne yapalım? 

Kıskandıralım onul - Hemen yaka
aındaki küçük menekşe demetini çı
kardı ve kızın göğsüne taktı. - Be
nim 'Verdiğimi söyler ve şüpheli ta
vurlar takınırsınız. 

Lili gtilerek odadan dışarı çıktı. 
Bütün gayretine rağmen delikan

lı menek,elerin farkında bile olma
dı. Kız, hırçın bir sesle bağırdı: 

- Bay Sedlak bakınız menekşe 

çıkmış! 
Başını kaldırmadan cevab verdi. 
- Şimdi menekşe mevsimi. 
- Direktör verdi. 
- Demeti beş kuruş 1 dedi ve işine 

devam etti. 
Direktörün zili çaldı. 
- Menekşeleri görünce ne dedi? 
- Hiç. Böyle bir demet menekşe 

beş kuruştur. dedi. 

* Ertesi sabah direktör büyük bir gül 
demeti ile geldi. 

- Lili, bakınız size ne getirdim?. 
- diyor ve gözünün ucuyla Sedlakı 
aüzüyordu. 

Delikanlı işine dalmış, dünya umu. 
runda değildi. 
Kızın kulağına eğilerek fısıldadı: 
- Amma sersem şey ha!.. Odasına 

girdi. 
Kız hayatından memnundu. Küçük 

burnunu güllerin arasına sokarak 
hulyalara daldı. Kahrolası telefon ge
ne çalıyor, Ftorya, direktörü arıyor
du. 

Hiç bir degişiklik olmadan üç gün 
geçti. 

Direktör her sabah bir buket çiçek 
getiriyor ve tebessüm ederek odasına 
giriyordu. 

Dördüncü günü sabahleyin direk
tör geldiği zaman Sedlak odada yok
tu. 

- Yeni bir havadis var mı? 
-u~~ 
- Hala seviyor musunuz onu? 
- Evet ... 
- Hını, hım ... işte bu fena. 
Sedlakın ayak sesleri duyuldu. Di

rektör bir şey düşündü ve birden Li
liyi kucakladı. Kızın az kalsın nef eai 
tıkanacaktı. 

- Korkmayın ... bizi böyle görsün 
diye yapıyorum. 

Sedlak kıpkırmızı olmuı kekeliyor
du. 

- Pardon .... pardon. .. 
Direktör kızı bıraktı ve odasına 

doğru yürüdü. Kapısının önünde bir 
saniye durdu. Arkasını dönerek: 

- Biraz sonra odama geliniz Lili -
dedi. 

Fatihte bir 
cinayet oldu 

Bir adam onbeş 

yerinden yaralandı 

1.tanbul, 24 (Telefonla) - Bugün 
«iğle üz~ri Fatihte bir cinayet olmuı
tur. Cinayetin tafsilitı şudur: 

Şirketi Hayriye kaptanlarından 

Mevlüd bundan bir müddet evci Ni
met adında bir kızla evlenmi9, ve Ni
metten biri erkek, diğer kız iki çocuğu 
olmu,tur. Fakat Nimet, evlendikten 
80nra da ailece eskidenberi tanıJtığı 

Muzaffer adlı bir delikanlı ile aeviş
mekte devam etmiftir. Mevlüd son 
günlerde kansının bu münasebetini 
haber almı§ ve bugün öğleyin ansızın 

eve gelmiştir. O saatte Muzaffer de 
evde Nimetle beraber bulunuyordu. 
Muzaffer, Mevlüdün eve geldiğini 
hisseder etmez vaziyetin vehametini 
kavramış ve derhal dolaba girerek sak
lanmıştır. Mevlüd odaya girince, oda
nın dağınıklığını gönnüş, fakat Mu
zafferi bulamamıştır. Tam bu aırada 
Muzaffer birden bire dolaptan çıka

rak Mevliidün Ustüne atılmıf, belinde
ki kamayı çekerek rastgele aaplamağa 
ba,lamıttır. Mevlüd bu ini aaldmı ve 
aldığı yaralar üzerine yere yuvarlan
mış, Muzaffer de fırsattan istifade e
derek kaçmıştır. Fakat biraz 10nra ya
kalanarak tevkif olunmuıtur. Sorguya 
çekilen Muzaffer ve Nimet suçlarını 
itiraf etmiflerdir. Mevlildün ıs yarası 
vardır ve hayatı tehlikededir. 

Kız gururla etrafına bakındı. 
- Yüzüme neye öyle hayretle ba. 

kıyorsunuz Bay Sedlak. 
- Hiç ... hiç ... llıtfen direktöre de 

söyleyiniz ben hiç bir şey görmedim. 
Bir kaç dakika geçti. Heyecanla 

direktörün yanına gitti. 
- Netice nasıl? 
- Gönül işlerinde direktör hiç bir 

zaman bana rakip olamaz diyor. 
Kızın önüne doğru yürüdü. Çene

sini hafifçe tutarak yüzünü kaldırdı: 
- Ona rakip olamaz mıyım? Bu 

doğru mu? 
- Ben ... ben ... 
Kızı kollarının arasına aldı: 

- Seni küçük yaramaz seni. 
- Aman ... rica ederim ... şimdi o 

bizi görmüyor ki!... 
- Daha iyi ya!... 

* 
Sabah gazetelerinden birinde çıkan 

bir yazıyı sevinçle okudu. Florya bir 
otomobil kazası geçirmişti. Budapeş
te sosyetesinde tanınmış bir baronla 
birlikte otomobille civar sayfiyeler
den birine giderken yolda bir l:am
yon ile çarpışmışlar ve her ikisi de 
hafif surette yaralanmışlar. Düşünü
yordu. Bakalım direktör bu işe ne di
yecek. 

Direktör, on ikiye doğru çatık bir 
yüzle geldi. Bir kaç gündenberi adet 
ettiği çiçeği de getirmemişti. Odası
na girdi. Aradan on dakika geçmeden 
tekrar çıktı. 

- Lili, dedi, eğer Florya beni tele. 
fonta arayacak olursa, şimdiden son
ra onun hesabına yok olduğumu söy
lersiniz. 

İki gün ortalıkta gözükmedi. Uçun
cü günü geldiği zaman elinde büyük 
bir demet kırmızı gUl vardı. Lllinin 
gözlerine uzun, uzun baktı. Sonra gü
lümsiyerek: 

- Küçük çapkın 1. Diye yanağını 
okşadı. 

Paydosa yakın kızı odasına çağırt
tı: 

- Lili, bu akşam bir baloya davet
liyim. Benimle gelir misiniz? 

Yava§ ve tatlı bir sesle cevab verdi. 
- Peki efendim. 

* - Bay Sedlak haberiniz 
Evleniyorum. 

var mı? 

cteuınız r ne ueoıınz r 
- Evleniyorum. 
Zavallı delikanlmm yüzü 

sarardı: 

- Kiminle? ... Kiminle? ... 

birden 

- Bunu bilmiyecek ne var? Tabii 
direktörle. 

- Tebrik ederim ... tebrik ederim. .. 
- Bu havadise pek memnun olma-

mı9 gibi görilnüyorsunuz? 
- Ne demek ... çok memnun oldum .. 

yalnız ... 
- Evet, yalnız? 
- Ben ... sizi ... seviyordum ... 
- Ne yapalmı müessesenin menfa. 

atleri bunu icab ettiriyor 1. .. 
Kızın neşeli kahkahası odayı dol

durdu. 

1 

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
balledilmit tekli 

' 
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Soldan sala: 
1- Radyonun dam üstündeki teli - ceb 

lambalannı yakan elektrik kaynağı. 
2- Yemek • iplik. 
3- Hazım cihazının en mühim kısmı - E-

debiyatla ufrapn. 
4- Elektrikte mukavemet ölçüsü. 
5- Hindistanın çayı ile meıhur adası. 
6- Bir evde oturanlar - fança su. 
7- As1anın temiz bir ırkına menıub olan. 
8- Sayp. 

U[US " -. 

i~Z·J§J~4t~X.i 
Nöbetçi Eczaneler 

: Ankara Eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya " 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarııamba 
Perı;embe 
Cuma 
Cumarteıi 

: Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
: Sebat ve Yeniıehir • 
: htanbul eczanesi 
: Merkez 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

• Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartes 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi cünlerinden baıka 
H A L K sinemaaında berıün halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme günleri: 

P a z a r t e s i ve Cuma •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521): - Telefon, müra
caat, ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurlufu: (1846). - Mesaj eri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
eı. Bizim taksi: (2323) - Havuzbatı: 
Güven taksi: (3848): Birlik takıi: (2333) 
- Çankm caddeıi, Uluı takıi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferler 

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

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

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

Ulus M. dan Kec;iören'e 
Kec;iören'den Ulus M. na 

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

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

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

Sabah 
ı 1 k 
sefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yeni11eh\r'den Ulus M. na 7.00 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprfl'ye 6.45 7 .30 
Akköprüden S. pazarı'na 8.00 9.45 

!I U. Meydanı ile lıtaayon arasında her 
bet dakikada bir sefer olup tren za. 
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı ar~11nda saat 8 
den 20 1e kadar vaaatl her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akıamları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüıleri sinemalaruı daiılıı 
-·•·+· t!ti1r'dm ~ 

Posta Saatleri 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Ha)ldarpaıa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akıam Ul.15 ve 19,45 
de (salı, peroembe, cu
martesi Toros slirat.) 

Samıwı hattına: Horsüıı 9,35 (Kayse
ri, Sıvaa, Anıanya bu 
hat il.zerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Heriiln 9,40 
Zonguldak hatu : n 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs .. 16.05 

GUNDELIK 

Hicri· 1357 
Muharrem: 22 

S. D. 
Güneı: S 55 

Rumi - 1354 
Mart: 12 

S. D. 
Akıam: 18 26 

Halkevi sefkat 
yurdunun 
çahşmaları 

Halkevi sosyal yardım komitesinin 
Kayabaşındaki tefkat yurdunda aç
mış olduğu poliklinik çalışmalarına 
devam etmektedir. Şehrin en temiz bir 
semtinde açılmış bulunan muayeneha
ne, muhitin çok geni§ alakasını topla· 
maktadır. Dün muayene günü idi. Sos
yal yardım komitesi üyeleri tarafın
dan dün muayeneleri yapılan hastala
rın sayısı 120 dir. Bütün bu hastaların 
reçeteleri komite tarafından yaptırıl
mıştır. Mart ayının başından beri poli
klinikte muayene edilen ve reçeteleri 
halkevi hesabına verilen hastaların sa
yısı 600 ü bulmuıtur., 

Kumar oynarken yakalandılar 

Salı günil uat 15 de Bozkurd ma
hallesinde oturan Salih oğlu Nazmi; 
saatçi Mehmed oğlu Ekrem, Halil oğ
lu Remzi ve Salim oğlu Necmeddini e
vine davet ederek kumar oynattığı ha
ber alşnınıştır. Yapılan araştırmalar
da, Ekremc aid bir ıaatin para yerine 
ortaya konulduğu meydana çıkarılmış
tır. Suçlarını itiraf eden zanlılar cum
huriyet müddeiumumiliğine teslime
dilmişlerdir. 

9- Büyük fihrist kitabı. 
Yul:at1dan aıatıya: 
1- Havai neslmi. 
2- Bir kadın iımi. 
3- Lezzet - Çeşmenin önündeki oyuk taş. 
4- Mütekaid - Eveti 
5- Kırmızı - ten. 
6- J11enin daha kocamanı • ta 
7- Ramuanda fırınlarda piılrlllr. 
8- Kocaman - gülhanbey lehçesi. 
g. Kavrulmuı nobud. 

Yahudileri ne yapmah 
ve nerelere yerleştirmeli? 

Geçenlerde Romanyada bir yahudi 
meselesi çıktı. Bir çok yahudiler bu 
memleketten kaçtılar. Diğerleri de 
kaçmaya hazırlandılar. Fakat nere.ve 
gidecektiler? 

1 
Yıuı 

La Tribün de Ncuyon 
HANRI GERNV 

Ayni mesele bir müddet önce alman 
yahudileri için ortaya çıkmıttı, Polon
ya için daimi surette bu mesele mev- toprak sevgisini kaybetmiyeceklerdi. 
cuddur. Bugün Avuaturyada, mevcud· Her halde elleriyle çalışmak iktidar
dur. Yarın J.talyada mevcud olacaktır. sızlığında değildirler. Ve işittiğime 
Çünkü totaliter devletler yalnız kendi göte Berezilyada şeker kamışını ilk 
milletlerinden olanları tebaa saymak önce yahudiıer ekmişlerdir; Baron 
iatiyorlar; yahudilere ise yabancı mu- Hirş Arjantinde 27.00u yahudi yerleş
amelesi yapıyorlar veya yapacaklar- tirmiş ve bunlar çiftçi olmuşlardır. 
dır. Bu ıtibarla onlara resmı memuri- Cenubi Rusyada 200.000 kişilik bir ya
yetlerin, serbest mesleklerin kapısını hudi kütlesi yalnız ziraatıe geçinir. 
kapayacaklar, endüstri ve ticarete git Sonra Filistindeki yahudi tecrübcsi
gide daha mahdud bir kısmını kabul e- nin mükemmelen muvaffak olduğunu 
decekler, kısacası bu tazyikler yoliyle söylüyorlar. Yahudiler burada mukad
onJarı hicrete mecbur edeceklerdir. des kıtabın çöllerini sulamış, ekmiş, 

.Fakat bunlar nereye gidecekler? A- buğday ve portakal tarlaları haline ge
merika işba haline geldığini söylüyor; tirmişlerdir. Şu halde neden transız 
İngiltere güçlük ·çıkarıyor; Holanda, ıömürgelerinae muvatfak olamasınıar. 
Beıçika, hatta Fransa bıle git gide ar- İklim dolayıaıyıe bazı mıntakaıar, 
tan bir akından kaygılanmaya başlı- Güyan veya 'fropıı;: ier buna müsaid 
yorlar. değildir. :Fakat 'i'. enı KaJedonya ve 

bilecektir." 

Paris ve Londra arasında 
müzakereler 

Övr gazetesinde beyan Tabuia dl· 
yor ki: 

"İngiliz kabinesinin kararları - ka
ti olnıamakla beraber - Paris, Prag ve 
umumiyet itibariyle Avrupanın emni
yeti hakkında çok dürüst gözüküyor
du. Fakat İtalya derhal, B. Çeni>er
layn'in beyanatı fransızlan Prağ ile 
olan muahedelerine riayet hususunda 
cesaretsizliğe sevk ederecek mahiyet• 
te olmadığı takdirde, İngiliz - italyan 
görüşmelerinin müsbet bir neticeye 
varacağı hakkında teminat veremiye
ceğini ve zira, orta Avrupa hadiseleri 
her hangi bir karışıklığa müncer oldu
ğu takdirde, Akdeniz muvazenesinin 
muhafazasına imkan olmıyacağmı bil
dirmiştir." 

İngiltere ve Avrupa 
Popüler gazetesinde Löru yazıyor: 
"Büyük bir memleektin kendisinin 

de engel olmak istediği hadiselerin ö
nüne geçmek için hiç bir feyi yapau
yacağını peşin olarak bildirmesi tarih
te belki de biricik vakadır. Halbuki, 
İngilterenin Avrupa kıtasındaki bü· 
tün meselelerde müstemiren müdahale 
etmekte olduğunu müşahade ve tea.bit 
edebiliriz. lngiltre, sükutlariyle, açık 
kartlariyle ve enternaayonal gangs
terlerin en şeni icraatları etrafında ya· 
rattığı cezasız kalma havası ile müda
hale etmektedir. Hitler, 1ngiltereni11 
orta Avrupaya karşı alakasızlığına ta
mamen kani olursa, bu bölgedeki va
ziyet daha vahim bir şekil alacaktır.'' 

Orta Avrupa İ.fleri karıwnda 
lngiltere 

Hali vakti yerinde bir yahudi, miıa- Madagaskar bu husus~a ciddi surette 
firperv~rliğin ananevi olduğu memle- akla gelir. Yeni haıedonyada ziraat ve 
ketlerden biri i~in kolayca pasaport hayvancılığa eıverıJ!i geniş sahalar 
elde etmektedir; bu memlekette yerle- vardır ki yerliler buralarını işletmekte 
şiyor; takat yavq yavaş paraaı eriyor: değildir. ıaaua~askarın garb mıntaka
Ya çalıfabilecek vaziyettedir, bu tak- sınua, yüksek yaylalar ve vadiler saha
dirde yerli için rakib vaziyete gelecek- sında avrupaluarm kolayca yaşayabı
tir; yahud da bir aciz, bir ihtıyar, bir lecckleri geniş araziler vardır. Buralıa
maluldur ve bir yük olmaktadır. Her rını mütehassıslar gezmiş, teftif et
iki takdirde de onu ayıklamak arzusu mişlerdir. Onların kanaatlerine göre 
belirecektir; kendisine çalışma kartı yahudi kolonileri pek ala l.ıuraıarda 
verilmiyecek, ikamet miıddeti uzatıl- yaşayabileceklerdir. Eko dö Pari gazetesinde Pertina.ka, 
mıyacak, 0 da başka yere gitmek mec- 'J.'abii daha önce bazı şartların ger- şu satırları yazmaktadır: 
buriyetindc kalacaktır. çekleşme&ı gerekecektir. 1''ransız mali "İngiltere ınihayet Fransanın mu-

Bat vurduğu hududlarda kendisine yesinin bugünkü vaziyetinde, sömürge ahedelerin ve barııın müdafaau için 
sorulacak: "Girme vizeniz var mı? Ha- lerin veya metropol Fransasının mali askeri imkinlarm niM>etinde yapmağa 
yır. Gesinecek paranız varını? Hayır. yaıdımlarına güvenmek ihtiyatsızlık lüzum göreceği icraata yardım ede
Şu halde esef ederiz." Ve onu ilk ~ık- olur. Fakat Fransada, Amerikada Ye cektir. Fakat franıız hükümetiniıı 
tığı, artık oturmak hakkını haiz ol.ma- İngilteredeki yahudi birlikleri gerek- milli bir ittihadı temin edecek vui· 
dıiı memlekete aevkedecekler. li sermayeyi verebilecek mevkidedir- yette olması lazımdır.,, 

~0'11Drau~ıw..a ..... 1ı1.,..,.•._• "181"-rll,.,.tı•t~•H111111tı1ıa11-r11111--IJl~~r-JJ~ olduklarını da uıııyo- p Al ._ _ 
lanacak, fakat acfalet günün birinde o- ruz. - ·- '.1'111(; n1nn,.nJ1a 
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nu meydana çıkmaya mecbur ede- Sonra bahsettiğimiz yerlerde toprak eğmiyecek 
cektir. Elinde vesimı olmadığından, derhal randıman verecek halde değil- Jur gazetesinde Lcon Belhi, diyor 
kanun karıısında bir aerıeri vaziyetin dir. Yollar yapılmak, bataklıkları ku- ki: 
de bulunduğundan tevkif edilecek, rutmak, sulama işlerini temin etmek ''Çekler harb istemiyorlar ve kuv
mahkum edilecek ve hapı edilecektir. ve bütün bunları bir plan dairesinde vetli bir Fransanın İngiltereyi kendi· 
Mahkiımiyet müddetini bitirerek ser- yapmak lazımdır. si ile birlikte ıyUrUteceğini ve bu iki 
bel\ kalınca, tekrar hududa haf vura- Bir de kimae bir hamlede ziraatçi o- memleketin yalnız hatlarına Alman
cak ve geri çevrilecektir. Ve gümrük- lamaz. Tecrübeli tekniaiyenler, ma- yayı tutacaklarını ümid etmektedir
tcn hapiahaneye trajik &idip gelit ye- hallinde rehberlik ve öğretmenlik va- ler. Bununla beraber bu ümid suya 
niden başlayacaktır. zifesini görmelidirler. düştüğü takdirde, Prag, ilk alman ta. 

· Binlerce vatanaız yahudinin alınya- Yahudilerin göçmesi işi, devlet a- arruzu önünde boyun eğmektense or• 
zısı budur ve yahud bu olacaktır: damlarının yakından ve ıüratle tetkik dularının imba edilmesini azimle p 
Memleketten memlekete koşmak ve etmeleri lazım &elen bir meseledir. ze almaktadır. Bu suretle Bobemya 
her taı-afdan red edilmek. Bu ··serseri Yalnız insanlık bakımından deği1, iç on binlerce insana mezar olduktan 
yahudi meaeleıine dünya kayldsu: ka- aükWı ve Avrupa sulhu bakımından sonra, anlaşmazlıklara engel olmak 
labilir mi? da.... cesaretini göstermiyecek olan devlet-

Bir milletler cemiyeti olsaydı, yani terin kendilerine rağmen, hem şeref-
canlı bir milletler cemiyeti olaaydı f ransa leri ve hem de kendilerini müdafaa 
mesele çabuk halledihrdi. Bütün mem- lüzumu ile bu ihtilafa atılmaları icab-
leketler bir araya gelacler de yahudi- edece~tir.,. 
ltıe küçük bir yer ve yaşamak hakkını İngiliz nazırlannın Franıa lngiltereden yardım 
teminden aciz kalacaklarına ki.mae i- maksadları ne ? görecek mi? 
nandmlamaz. Bu aabah gazetelerinde, ingiliz ka-

Fakat tı.u anda mı'lletler cemı'yetı' bu b' · . . Pöti Parizyen gazetesinde Burg, 
:s ınt:sının toplantısı ıle Avrupa vaziye-

işi görmeye muktedir değildir. Tabii ti önündeki ingiliz hattı hareketine yazıyor: 
o mevcud değilmit ıi.bi hareket etmek dair olan tefsirler dikkati çekmekte- "İngiliz başvekilinin, bilhassa Çe-
ve her memlekete teker tekr müracaat dir. koslovakyaya alman taarruzuna uğra· 
etmek lazımdır. Pöti Jurnal' dan: dığı takdirde yapılacak yardım hak. 

Franaa tek bacına ne yapabilir? "lnaı'lı'z nazırlar k dl :s • ının ma sa arı ne- kında mühim ifadeler kullanacağını 
Şimdiye kadar Franaanın bu husus- l~rdir f Hiç fÜphesiz, 1''ranaaya karp 

ta "'-Ok ı' naanı· davranmıt olduöunu b t . b' ihsas eden mevsimsiz gazete haberlc-
:s • ır aarruzun hıç ır zaman müsama-

kimae inkar edemez. Yahudi entelek- ha ediıemiyecegini ve ıngilterenın ani rine aykırı olarak, manalı sözler söy-
tüelleri, tüccarları, sanatkarları 1''ran- bir tenkili ve yıldırım gıbi müdahale- liyeceği ve bu sözlerinde, resmi bir 
sada cömcrd bir iyi kartılanma gör- siyle karşııa,acağını enemiyctle bil- vaidden sakınmakla beraber, orta Av
müşlerdir. 1'~akat belki bır ıün gele- dirmek istiyorlar. ı<·akat bununla, orta rupa itlerinde Franıa ile İngiltere a
cektir ki o da- diğer milletler gibi - Avrupada müdahale araaında büyük raaında hareket birliğini bildireceği 
endifeye düşen halkın fikrini göz ö- fark vardır." daha şimdiden anlaşılmaktadır. Bay 
nüne almaya meeıbur kalacak, ve insa- İngiliz tezi~in zayıf noktası Çemberlayn, Fransa bir taanuza uğ-
ni hisleriyle halkının tikayetleri ara· t.."k radığı takdirde lngiltereni:ı herhal-

.ı;;.; o dö Pari'cıe _t1eıtınaks yazıyor: •• 
aında mütkül bir vicdani mesele kar. İ de onunla beraber yürüyeceg'ini, zan-.. ngilizlerin düşüncesi şudur: Ya, 
tnında bulunacaktır. İtalya ile anlafdla mU.bet olacak ve bu nedildiği gibi, tasrih ettiği takdirde, 

O .zaman ne yapacak, ne cevab ve- ı .... · 1 sözleri bir kat daha kuvvet kazana-
ta&Uırde de talya Berlinle olan bağlı-recektir? 
1 

ı; caktır. Memleketimiz ise taarru,za ugw -
ı6ını hafifleterek orta Avrupada pan-

llu hususta Fransaya bir teklifte bu- cermaniıt yayılma yavaşlıyacaktır, ya- rayan müttefikinin yardımına koşar-
lunulmuıtur. Fransa yahudi göçmen- hud da anlaflll3 1931 son k!nunundaki ken, ne Cenevrede ne de Londrada hiç 
leri kendi arasına alamıyorsa, deniz a- 'b' f bir zaman mütearrız olarak telikki ogı ı ena netice verecek ve ingiliz cıil-
tırı sömürgelerine bunlardan mühim · Ak · dilmiyecektir.,. letı, denızde doğrudan doğruya o-
bir mikdarını gönderemez mi? ı f an men aatlerini müdafaa içın müca-
Meıele tetkıka Ue&er. Ve eğer ya- deleye girerek, cermen mitteıeuropa'sı 

ntlmıyoruın sömi.ırgeler bakanııgı bu nın tehdid ettiii mılli devletlerin da
tetkiki yapmaktadır. visına ittirak edecektir. Londra kabi-

Bu fikir karşısında gazeteler ilk ön- neıi, lngilterenin sılahlanmasının ta· 
'e pek lehdc gurunmediler. "Sômürge- mamlanması, Fransa'nın istikrar ka
lere yahudı gunder mek mi? Alay mı zanması ve Londra hava müdafaasının 
ediyorsunu:" Yahudiden ziraatçı ne- daha tesirli bir surette organize edil· 
rede görülmüt ?" · ' · mesı ıçın anlaşmazlığı tehire çalışıyor. 
Meslekdaf!arım1z unutuyorlar ki Fakat bu tezin zayıf noktası vardır: 

yahudiler eskiden koğuldukları mem- Hitler Almanyası da bu müddetten is
lekette siraatçi idiler, hububat eker ve tifade ederek Tuna Avrupasını kendi 
hayvan yetiıtirirlerdi. f tara ına geçirmek için tazyiklerini ça-

Avrupada onları tehirlere hapsede- buklaıtıracak ve 0 zaman harb totan-
rek tüccar veya eanaf olmaya mecbur siyeli ehemmiyetli surette artacağın
ettilerae kabahat onJ.arda mı? Zorla dan, batı devletlerinin ellerinde 100 
topraktan uzaklqtırılmıt ohmaalardı silah olan ablokayiı ıa meydan okuya-

Ç ekoılovakya nazik anlGT 
YOflyor 

Övr gazetesinde, Andre Piyer, diyor 
ki: 
"Avusturyanın Almanya tarafından 

ilhakı Çekoılovakyada pek seri akis
ler uyandırmıştır. Filhakika Çekoslo
vakya, varlığının en nazik gilnleri
ni yaşamaktadır. Bugün avam kamara
sında mühim bir politik beyanatta bu
lunacak olan B. Çemberlayn, Avrupa
nın merkezinde yegane demokrat kıta 
olan bu memleket hakkındaki alika
su:lığın, doğuya doğru olan tazyiki 
her zamandan fazla tiddetle görülen 
büyük Almnyanın davMı lebinde ola
cağını anlamıştır. 
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YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
u - ~--

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

""'~~~~~·;~~"~:~;;~~;••oı 
Oort uurlık küçük ilanlardan: l 
Bir defa içın 30 kuruş ı 
iki defa için 50 kuruş • f 
Uç defa için 70 kuruş i 
Dört defa için 80 kuruş alınır. t 
Devamlı küçük illinlann her defası f 
ic;ln ıo kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir ilin ic;in 140 kuruş 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak ilzcre, her satır , 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küc;ük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır ic;in ay
nca 10 kuruş alınır. .... , ............................................ ..... 

Satılık: 

Satılık arsalar - Y enişehirin 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 • 
lerinden pazara giden asfalt yolu üze • 
rinde köşe başı. Müracaat, İstanbul ec-
zane k11rp11mda Moi:r 1484 

ACELE SATILIK EV - Yenişe
hir onurluk sokağında S oda 680 M2. 
arsalı ev ehven fiatla verilecek. Te-
lefon: 1S38 lSlO 

Acele satılık evler Y enişehirde 
Devlet Şurası sırasında 2 katlı 800 M. 
arsasile, İç Cebecide 3 katlı 1000 M. 
evler satılıktır. Tl. 1538 1S47 

Satılık aparbman - Y enişehirin 
!am merkezinde 8 daireli tam konfor -
lu doğuya nazır betonarme H. Dilman 
Karaoğlan Koç apartımanx 4 Tl. 2181 

1S52 

Satılık arsalar - Karanfil sokak Se
lanik ve Meşrutiyet cad. Küçük çapta 
diğer taraflarda her çapta komisyoncu 
H. Dilman Karaoğlan Koç apartımam 
Ti. 2181 1SS3 

Kelepir satılık bağlar - Keçiören 
Etlik, Dikmen ve başka yerlerde Ü· 

zümlü bahçeli bağlı H. Dilman Karaoğ-
lan Koç apartımaru Tl. 2181 15S4 

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

Satılık - İstanbul Göztepe Bahari -
ye caddesinde elektrik, su 2 bostan ku
yusu ve havuzu, grizme edilmiş 2S dö
nüm fidanlık ve bağ yapılır arsa satı

lıktır. Ankarada Ziraat Bankası şefi 
Hadiye İstanbul Tl. 52 : 153 1576 

Satılık kamyon - Az kullanılmış 
Şevrole 937 modeli satılıktır. Tabakha
nede 4 No. esnaf kahvesine müracaat. 

1S8S 

Az kullanılmış fevkaHi.de lüks kapalı 
;>ayton satılıktır. Telefon (1856) ya 
müracaat. 1606 

Satılık - lsmetpaşa mahallesinde 
gayet güzel hava · ve manzarayı ve 
3.000 metre murabbaı ağaçlı araziyi 

havi bulunan ve beş oda bir hizmetçi ve 
bir de küçük eşya odasını mutbak, ki· 
!er ve saire gibi bütün tertibatı, su, 

elektriği havi bulunan gayet metin ya • 
pılmış kargir bir ev s<ttılıktır. Arzu e
denler 17 71 numaralı telefona müra -
caat etmelidirler. 1607 

İstanbulda satılık - Suadiye asfalt 
cadde tren ve vapura çok yakın arayol 
tramvay durağında Galip bey köşkü 
bahçesinden bağlı ve meyveli ve bol su
yu havi kuyulu iki dönün her gün için
dekilere müracaat . 1627 

iş arayanlar: 

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

iş ,·erenler: 

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

1S91 

Yazısı ve rakamian güz.el- Şimdi· 

ye kadar muhasebe işlerinde çalışmış 

askerliğini yapmış tecrübeli bir memur 
aranıyor. Taliplerin 103 numaralı An
kara posta kutusuna tahriren müraca
atları • 1642 

Kiralık: 

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 

Kiralık daire - 3 geniş oda, banyo, 
havagazı, elektrik, su, fevkalade man
zara, müsait fiat. Y enihamam apartı· 
maru Tel: 3714 1S4S 

Kiralık mutbaksız Üst katta geniı 
müstakil iki oda - Yeni şehir 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 

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

Kiralık - Çocuk esirgeme kurumu 
bahçesi karşısında nazareti kamileyi 
haiz 4 odalı apartıman. Kapıcıya müra· 
caat. 1643 

Kiralık konforlu odalar - Denizciler 
caddesi çocuk esirgeme kurumunun ye
ni yaptırdığı binada görmek istiyenle
rin kapıcıya müracaatları. 1647 

l\fiiteferrik : 

Büfe masa ve altı sandalyadan mü
rekkep bir yemek odası takımı satın a-
lınacaktır. Telefon. 3011 1S58 

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

Bir bay şehirde veya Yenişehirde 
mobilyalı temiz bir oda arıyor. Saat 
10 - 12 15 - 17 arasında 1659 a te· 
lef on. 1624 

Uyanıı · Serv·etifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgö,. 

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

tJt!US 

· ·· ·Vilayetler ~ ·. : 
Kapah zarf usulile 

eksiltme ilanı 
Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Eniltmeye konulan iı: De

mirköy kazasının Ayastafanos mev
kiinde bir adet gümrük binası inşaa
tidir. 

Keşif bedeli "6626" lira 15 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 7 nisan 938 cuma 
günü saat on beşte Kırklareli nafıa 
müdürlüğü binasında toplanan ko· 
misyonda kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

3 - İstekliler şartnameyi ve buna 
mliteferri diğer evrakı her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin "507" lira muvakkat temi
nat vermeleri ve nafıa vekaletinden 
alınmış 938 senesine aid yapı müte
ahhidliği vesikasını ve ticaret odası 
sicil kağıdını hamil bulunmalıdır. 

S - Teklif mektublarr ikinci mad
dede gösterilen saatten bir saat eve
line kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektub
larm eksiltme saatine kadar gelmiş 
olması ve zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış bulunması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1488/ 752) 1564 

Kirahk dalyan 
Seyhan Defterdarlığından : 
Karataş Dalyanının balrk avlama 

hakkile balık rüsumu ıs· şubat· 941 
sonunda hitam bulmak üzere avlama 
mevsimi itibariyle 938 • 940 üç seneliği 
2490 numaralı kanun mucibince ve ka
palı zarf usuliyle artırmağa çıkanlrnı§ -
tır. t.lç senelik muhammen bedeli otuz 
bin liradır, ihalesi 30 ·mart - 938 tari • 
hine müsadif çarşamba günü saat on 
beşte Seyhan Defterdarlığında topla -
nan komisyonda icra kılınacaktır. 

İsteklilerin şeraiti anlamak üzere 
Seyhan Milli Emlak dairesine müraca
at etmeleri ve muayyen gün ve saatten 
bir saat evveline kadar teklif mektupla
rını komisyon reisliğine vermı!l~ri ilan 
olunur. 1419 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilclnı 

Yo~gat Nafıa MüdüTlüğünden: 

1 - Sorgun kaza merkezinde infi 
edilecek (27014) lira (6) kuru,ıuk ke
şif tutarlı ilk okul binasının (llSOO) 
liraya takabül eden kısmı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıııtır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

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

mesi 
D) Yapı işleri umumt, fenni şartna· 

mesi 
E) Hususi şartname 
F) Keşif hulasası, tahlili fiyat ve 

metraj cedveli 
G) Proje 
İstekliler bu evrakı Nafıa müdür· 

lüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 28. 3. 938 pazartesi 

günü saat 14 de daimi encümen oda
sında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı· 
teklilerin % 7,S hesabiyle (862.5) li
ra muvakkat teminat vermeleri ve Na
fıa vekaletinden musaddak müteah
hidlik ehliyetnaınesini haiz bulunma
ları lazımdır. 

S - Teklif mektubları 3 üncli mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar encümene getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilmelidir. Posta ile gönde
rilecek mektubların tayin edilen sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice mühürlenmesi 
icab eder. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1426/716) 1481 

Mekteb yaptınlacak 
Giresun Nafıa müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Gire

sun vilayet merkezinde yeniden ya
pılacak 10 dershaneli mekteb inşaatı· 
nın kargir beton ve betonarme kısım
larıdır. 

Muhammen bedeli 41321 lira 82 
kuruştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiyat esası 

üzerinden yapılacaktır. Yapılan ten. 
zilattan yüzde nisbeti her ahvalde 
vahidi fiyatların hepsinden olduğu 

gibi yekün üzerinden dahi icra edil
miş sayılacaktır. 

3 - Bu i§e aid şartnameler ve ev
rak şunlardır: 

A) Eksiltme, fenni hususi ve ba
yındırlık işleri genel şartnamesi. 

B) Keşif hulasası, mukavelename 
projesi, plan. 

İsteyenler bu evrak ve şartnamele
ri 200 kuruş mukabilinde Giresun 
Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 12 nisan 938 tarihine 
tesadüf eden salı günü saat ıs husu
si muhasebe binası içinde toplanacak 

olan vilayet encümeninde yapılacak. 
tır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 3099 lira 14 kuruıluk mu
vakkat teminat vermesi ve bundan 
başka a§ağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A) Nafıa vekaletinden alınmış en 
aşağı lS.000 liralık yapı işleri müte
ahhidlik vesikası. 

B) Ticaret odasında kayıdlı oldu
ğuna dair vesika. 

7 - İşin betonarme kısmını idare 
etmek için müteahhidin diplomalı bir 
fen memuru istihdam etmesi mecbu· 
r1dir. Teklif mektubları üçüncü mad. 
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar vilayet encümeni reisliğine ve
rilmi§ bulunacaktır. Postada olan ge
cikmeler kabul edilmez. 

((786) 1648 

Midyat kazasmda hükümel 
konağı yaphnlacak 

Mardin defterdarlığından : 

1 - (44319) lira (54) kuruşluk be· 
deli keşifli Midyat kazası hükumet 
konağının 937 mali yılı zarfında ta
mam olarak inşa edilmek üzere keşif 
bedeli olan (44319) lira 54 kuruş üze. 
rinden 16. 3. 938 g".lnünden itibaren 
15 gün müdd~tle v~ kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat mikdarı 
(3323) lira (96) kuruştur. 

3 - Bu işe aid fenni şartname, ke
şifname, model ve proje gibi evrakı 
müsbite bedelsiz olarak Mardin def
terdarlığiyle Nafıa dairesinden ara
nacaktır. 

4 - İsteklilerin mimar veya mü. 
hendis olmaları veya resmi ceride ile 
ilan olunan talimatnamede yazılı eh· 
liyet vesikalarını ibraz etmeleri şart
tır. 

5 - Mezkur inşaat için Maliye ve
kaletinden gönderilen (39750) liralık 
tahsisatın asıl bedeli keşif olan 
(44319) lira 54 kuruşa iblağ edilme
diği takdirde sözü geçen keşifname. 
nin 6, 10 ve 11 inci maddelerinde ya
zılı (şap, sıva ve renkli badana) nın 
keşif bedelleri olan 4569 lira 54 ku
ruşun tenzil edildikten sonra geri ka· 
lan (39750) lira üzerinden eksiltme 
yapxlacaktır. Eksiltme neticesinde 
mevcud tahsisattan tasarruf vukubul
duğu takdirde tasarruf mikdarı ke. 
§ifnamenin 6, 10 ve 11 inci maddele
rinde yazdı şap, sıva ve renkli bada
nanın yapılması imk~nı olduğu tak· 
dirde bu işlerin de bu meyanda yapıla 
cak ve 1050 sayi:lı muhasebei umumi. 
ye kanunun 83 üncü madd~inin (H) 
fıkrasına tevfikan bedeli ihale mik· 
darının sülüsünün müteahhide temi
nat mukabilinde avanı olarak verile
cecktir. 

6 - İhale, 1 nisan 938 cuma günü 

Tuğlacılara 

Ucuz kömür 
Zonguldak Zerodiz 13, 

Kriple 16 lira 
Kütahya Toz 10 Tüvenan 

11.S lira 

inşaatçılara 
Muhtelif ebatta 3000 DlREK 
satılıktır. İstasyon silo karşısın. 
da YENİ YAKACAK PAZARI 

na müracaat. 1645 
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Ankara 1. inci Asliye Hukuk Mah· 
kemesinden : 

Rumeli muhacirlerinden olup Niğ· 
de nüfusuna kayıdlı ve halen ikamet

gahı belli olmayan Niğdenin Kaya ha-
şı mahallesinden Recebe. 

Karınız Necmiyenin aleyhinize aç· 

tığı şiddetli geçimsizliğe istinaden 

boşanma ve nafakaya iştirak davaları· 

nın duruşması 2.3.938 çarşamba günü 

saat 14 de icra kılınacağından bahisle 
ilanen davetiye tebliğ edilmiş ve ta· 

yin kılınan günde gelmediğiniz gibi 

musaddak bir vekil de göndermediği-
nizdcn davacının talebiyle hakkınız

da gryab kararı ittihaz ve duru~nın 

18.4.938 pazartesi saat 14 e talikına ka-

rar verilmiftir. Mezkur gün ve saatte 

Ankara 1. inci asliye hukuk n;ıahke-

mesine gelmeniz ve yahud musaddak 

bir vekil göndermeniz ~kai takdirde 
saat ı de defterdarlık dairesinde ya- gıyahıoızda mahkemeye devam oluna
pxlacak ve isteklilerin teklif mektub. cağı H. U. M. K. 401 inci maddesi mu
larınx ihale gününde saat 12 ye kadar 
defterdarlık makamında toplanan a· cibince gıyab kararı makamına kaim 
lım, satım komisyonuna vermeğe olmak üzere usulün 142 inci maddesi-
mecbur oldukları ilan olunur. 1656 ne tevfikan ilan olunur. (668) 1629 

Lise pavyonu 

yaptartlacak 
Diyarbakır Nafıa müdürlüğün

den: 

1 - Talibi çıkmayan D. Bakır liessi 
pavyonunun 36375.04 liralık esas keş· 
finden 32200 liralık inşaatı yeniden 
kapalı zarfla ihaleye konmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A • Eksiltme ~rtnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Hul:iU;ol, bayındırlık ve yapı iş

len geııe! ve tennı ~rtnamelerı, 
D - Bu evrak nafıa dairesinde görü

lebilir, ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 9 nisan 938 cu· 

martesı günü saat 11 de kapalı zarf u· 
suliyle nafıa miıdı..irli.ıgunde yapıla

caktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 2415 
liralık muvakkat teminat, cari sene ti· 
caret odası vesikası, Nafıa vekaletin
den alınmış 10.000 liralıktan yukarı 

ehliyet vesikası. 
S - Taliplerin zarfları cumartesi 

günü ihale saatinden bir saat evel ko· 
misyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri. 

Postada gecikmeler k,abul edilmez. 
(1559-795) 1653 

Ankara asliye mahkemesi ticaret 
daireai reisliğinden : . 

üddei Sümer Bank umum müdür
lüğü vekili avukat Salim Tamer tara. 
fından Ankarada Yenişehirde Tuna 

caddesinde Atxfın 3 No. lu evinde 
mukim Ziya oğlu Rifat aleyhine 
938/203 dosya No. siyle açxlan alacak 
davasının duruşma gunu olan 
4. 3. 938 cuma günü saat 14 de tayin 
edildiği ve müddeialeyh Rifata ila· 
nen tebligat yapıldığı halde mahke
meye gelmemiş ve mazeretini de bil· 
dirmemiş müddei Sümer Bank vekili 
avukat Salim Tamer müddeialeyh Ri
fat hakkında gıyap kararı ittihaz ve 
tebliğini talep etmiş olduğundan u. 
sulün 401 inci maddesine tevfikan 
gıyap kararı ittihaz ve tebliğine ka

rar verilerek duruşmanın 21. 4. 938 
perşembe saat 14 de talik edilmiş ve 
gıyap kararının bir sureti de mahke
me divanhanesine asılmış olduğun

dan müddeialeyh Rifatın yukarıda 

göstserilen gün ve saatte mahkemeye 
gelmesi aksi takdirde gıyabında du
ruşma yapılacağı ilanen tebliğ olu. 
nur. (801) 1655 

Yün fanila ipliği eksiltmesi 
İ•tanbul jandarma satın alma ko misyonundan: 

Miktarı 
kilo 

8000. 9000 

Cinsi 

Yıin fanila ipliği 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
Lira Ku Lııcı Ku. 

~3400.oOı 17 :ı S.00 

1 - Vekiller heyeti kararile 1938 senesine sari mukavele akti suretiyl!!' 
cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukarda yazxlı 8000 . 
9000 kilo yün fanila ipliği Gedikpaşada Jandarma satınalma komisyonun· 
ca 11 nisan 1938 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Şartname her gün satınalma komisyonunda görülebilir. 
3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 14 de kadar kanun ve şartnamesine 

göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını komisyona v~rmeleri lazundır. 
(lSl0.762) 1630 

25. 3 -1938 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Lüleburgaz Belediyesinden t 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Lül 
burgaz Belediyesinde mevcud proje 
muicibince bir sakaf altında sine 
otel, 'Gazino, ve teferrüatı inşaatıdır. 

2 - Bu işin keşif bedeli: 31025 lir 
11 kuruştur. 

3 - Bu binanın proje fenni umum 
ve hususi şartname ve müteferri evra 
kı Lüleburgaz Belediyesindedir. İste 
liler belediyeye müracaatla tetkik ed 
bilirler. 

4 - Eksiltme Lüleburgaz Belediy 
binasında 7 nisan 938 perşembe gün· 
saat 17 de yapılacaktır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyl 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerin 2327 lira muvakkat temina 
akçesi vermesi bundan başka Ticare 
odası vesikası ile Nafıa Vekaletinden 
laakal 10.000 liralık iş yaptıklarına da
ir musaddak vesika göstermeleri lazım 
dır. 

akçesi ihale günü olan nisan ayının 
7 inci perşembe günü saat 16 ya kadar 
encümen reisliğine makbuz mukabilin 
de verilmiş olacaktır. Postadaki gecik
me ve tehirler kabul edilmez. (707) 

1464 

Harita yaphnlacak 
Ayancık Belediyesinden : 

1 - Ayancık kasabası sıfır rakım
lı ıs hektarı meskun 72 hektarı gayri 
meskun araziyi havi 1/1000 mikyaslı 
mevcud belediye haritasının nirengi, 
poliğon, ve kemmiyeti vaziye tcşki. 
!atına müstenit tesviyei münhanisi 
ve muntazaman nivelman ve detayla
rı ıslah edilmek üzere muhammen be
deli 612 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname beledive
de mevcuddur. 

3 - İhale açık eksiltme -"•.i "=-"'-~· 
31 mart 1938 tarihine ,netle se• 
şembe günü saat 14 d ... J - 1938 
meninde yapılacaktır ~lal Bayar 

4 - Muvakkat tel ~iden, <;'ıra 90 
kuruştur. ~ 

5 - Taliplerin ehliyeti fenniye
leri, nafıa vekaletince musaddak mü
hendis ve topoğraf olması şarttır. 

1587 

Demir cah ve örtü yaphnlacak 
Ödemiı Belediyesinden : 
1 - Eksiltmeye çıkarılan i : Öde

miste yaptırılacak demir çatı ve örtü
südür. 

2 - Keşif bedeli 13363 lira olup mu· 
vakkat teminat 1002 liradır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle· 
dir. 

4 - Eksiltmeye girmek için 2490 
numaralı kanun hükümlerinde yazılı 

evsafı haiz olmak ve buna mümasil iş
leri nizasız ve noksansız; yapmış bu
lunmak veyahud nafıa vekaletince mü
seccel mesul mühendis göstermek la-
zımdır. 

S - Teklif mektubları 4.4.938 tarihi-
ne tesadüf eden pazartesi günü saat on 
beşte Ödemiş belediyesinden daimi 
oncümene verilmiş olması ~rttır. 

6 - Teklif mektubları 2490 sayılı 

arttırma ve eksiltme kanununun 32 ve 
33, 34 üncü maddelerindeki tarifata 
uygun olarak verilmek veya gönderil
mek lazımdır. 

7 - Eksiltmeye aid proje ve tefer-
1 uatı beş yüz kuruş mukabilinde Öde
miş belediyesi baş katibliğinden alı-

nır. (761/ 680) 1426 

Baytar aranıyor 
Ayvalık Belediye Reisliğinden : 
(65) lira ücretli belediıyenin fennt 

mezbahası baytarlığı münhaldir. E
mekli baytarlarımızdan talip olanla
rxn vesaikile müracaatları ilSn olu-
nur. 1622 

Harita tanzimi 
·Kalecik belediye reisliğinden: 
21. 3. 938 tarihine kadar (20) gün 

müddetle açık eksiltmeye konulan 
Kalecik kasabasının imar planı ile 
hali hazır hartasını yapmaya talih zu
hur etmediğinden 2490 numaralı ka
nunun 43 üncü maddesi mucibince ve 
ayni şartlar dahilinde 21. 3. 938 tari. 
hinden 31. 3. 938 tarihine kadar (on) 
gün müddetle uzatılmış olduğundan 

talih olanların belediye encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(787) 1649 

Acele satıhk arsa 
Kızılırmak Caddesinde Vekalet

lerin 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-l.3 ve 16-17 e kadar 
2413 numaraya telefonla müracaat. 
Cumartesi öğleden sonra ve pazar gü
nü akşama kadar müracaat edilir. 

1536 
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EfimesuHa inp edilecek lojman 
binasının kapah zarf usulile 

ilime ilim 
• - - '- •' •j,. •" • -•- ' ' ' • r ' •• 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) Ankarada Etimesutta in:ıa edile

cek (51684) lira (75) kuruş keşif be
delli Lojman binası kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2) Muvakkat teminat 3834 lira 24 
kuruştur. 

3) Eksiltme 30 mart 938 çarşamba 
günü saat (15) de P. T .T. umum 
müdürlüğü binası içinde toplanacak 
artırma, eksiltme komisyonunca yapı
lacaktır. 

4) Şartname ve planlar (2S8) kuruş 
bedel mukabilinde Ankarada P. T. T. 
levazım müdürlüğünden lstanbulda 
P. T. T . ayniyat şube müdürlüğünden 
alınacaktır. 

5) Talihlerin kanuni vesaikden ma
da Nafıa vekaletinden alınmış müte
ahhidlik vesikası ile birlikte bir de
fada en az (55000) liralık inşaatı ta· 
ahhüd ve ikmal eylediğine dair ve
sika, 

"': ." A. Levazım Amirliği 

Patiska ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma. Komisyonundan : 
l - Ordu Hastahaneleri için 42000: 

43000 metre Patiska'nın kapalı .zarfla 
eksiltmesi 31 Mart 938 saat 15 de Top
hanede İstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15265 lira 
ilk teminatı 1144 lira 87 kuruştur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görülür. Kanuni vesikalarda bulunan 
teklif mektuplarının ihale saatından 
bir saat evveline kadar komisyona ve-
rilmesi. (706) 1463 

4000 kilo beyaz peynir alınacak 
Ankara Levazan Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 4.000 kilo beyaz peyni
rin açık eksiltmesi 5 nisan 1938 saat 
15 de Ankara Levazım Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

sulama kanalı inşaat ve sınai imalatı, 
keşif bedeli (1225000) liradır. 

2 - Eksiltme 18.4.938 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 15 de nafıa 
vekaleti sular umum müdUrlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliylc yapılacaktır. 

3 - İstekliler; Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri. (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (50.500) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve ( 400) bin liralık 

nafıa su işlerini teahhüd edip muvaf
fakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa 
işlerini başarmakta kabiliyeti olduğu
na dair nafıa vekaletinden alınmış mü
teahhidlik vesikası ibraz etmesi, istek
lilerin teklif mektublarını ikinci mad
dede yazılı saatten bir sa.ıt eveline ka
dar sular umum müdürlüğüne mak.buz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos
tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(630) 1491 
6) Talihlerin bizzat diplomalı mü

hendis veya mimar olması ve yahud 
diplomalı mühenws veya mimarın bu 
inşaat ve tesisatın fenni mesuliyetini 
deruh~ eylediğini ve mukaveleye bu 
şartla imza koyacağını havi bir taah
hüdnamesini ibraz etmeleri lazımdır. 

2 - Muhammen bedeli 1800 lira ilk 
teminatı 135 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla komisyonda bulun- • 

,· M. M~· .. bakanhğı 

Kaputluk kumaı ah nacak 
7) Talihler teklif mektublariylc 

muvakkat teminat makbuzunu veya 
banka teminat mektubunu ve diğer 

kanuni vesaiki ihtiva edecek kapalı 
zarfını yukarda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evetine kadar An
karada P. T. T. umum müdürlüğü bi· 
nası içinde toplanan eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
'bu?hü~t;cc:_lclerdir. (637) 1343 

hulyalara d .. 
ne calıyor, F 

bir d,. 

Gözraşı ah nacak 
Zirat vekaleti satın alma komia-

yonundan: 
ı - Kapalı zarf usuliylc 40 ton göz-

taşı t:atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira, ilk 

malarx. (740) 1549 

Poblin gömlek ah nacak 
Ankara Levazım amirliği satın 

alma Ko. 
l - Askeri okullar için alınacak 

olan 30350 metre haki poplin gömlek
lik bez 28 mart 938 pazartesi günü 
saat 15,30 da Tophanede levazım a
mirliği satın alma komisyonunda pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 26708 lira 
ilk teminatı 2003 lira 10 kuruştur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli toaatte ko. 
misyona gelmeleri. (783) 1637 

Tereyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği aatın 

alma Ko. 
l - Har.b okulu için 2SOO kilo tere-

teminat 600 liradır. yağın açık eksiltmesinde teklif edilen 
3 - Eksiltme ll..4.938 de:saat 1.5 de.: ..ıı-...ı&,.•~-- -goruırn..cıtgfndwn -01 

ziraat vekaleti binasında yapılacaktır. mart.938 saat 15 de açık eksiltmesi An-
4 - Şartnameler Ankarada ziraat kara levazım amirliği satın alma ko

vekaleti satın alma komisyonundan, misyonunda yapılacaktır. 
1stanbulda ziraat müdürlüğünden pa- 2 - Muhammen bedeli 3500 lira ilk 
rasız olarak verilir. 

.S - İsteklilerin teklif mektublarını 
teminatlariyle birlikte muayyen giln
de 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerinde zikredilen vesikalar
la birlikte eksiltme saatından bir saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

(731) 1634 

100 fon klorütufya ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Muhamen bedeli 20.000 lira olan 100 

ton klorütutya 9.S.938 pazartesi günü 
sat 15 de Kapalı zarf usuliyle Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 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 lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak malze

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

Bina, kanalizasyon ve saire inıası 
D. Dcmiryollan Merkez birinci 

Komisyonundan: 
Sivasta cer atelyelerine aid muhte

lif bina, kanalizasyon ve sair inşaat 
işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

11 - Bu işlerin keşif bedeli 6910SO 
liradır. 

teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. Ka
nuni vesika ve teminatla komisyonda 
bulunulması. (767) 1632 

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım amirliği satın 

alma Ko. 
l - !dareleri amirliğe bağlı jandar

ma erat ve okurlarının ihtiyacı için 10 
ton sade yağının kapalı zarfla eksilt
mesinde talih çıkmadığından 6 nisan 
938 saat ıs te pazarlıkla eksiltmesi An
kara levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhamme nbcdcli lOSOO lira ilk 
teminatı 787 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. Ka
nuni vesika ve teminatla komisyonda 
bulunulması. (766) 1631 

· Boyındarhk Bakanhoı ·' 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Veki.letinden : 
1 - 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 ıs de Nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

M. M. Vekaleti satın alma Ko. 
1) 21.3.1938 tarihinck müteahhit nam 

hesabına satın alınacak 3000 metre ka
putluk kumaşa talip çıkmadığından 
yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 10.350 lira 
olup ilk teminat parası 776 lira 25 ku
ruştur. 

3) tthalesi 1 nisan 938 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelcrilc birlilcte ihale gün ve 
saatinde M.M.V. satın alma Ko. nun-
da hazır bulunmaları. (788) 1650 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti aatm alma Ko. 

1) 1200 ton 87 oktanlık benzin kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen hedcli 324.000 lira 
olup ilk teminat parası 29.670 liradır. 

-'3) ına1e11ı ıı nban 935 pazartetıt~ü-

nü saat ıs dedir. 
4) Şartnamesini 1620 kuruş mukabi

linde M. M. V. satın alma komisyo
nunda alınabilir. 

5) - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de yazılı belgeleriyle ihale gün ve sa
atmclan en geç bir saat cveline kadar 
teminat ve teklif mektublarını M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(779) 1636 

Kıllık elblsel• k1Bnll ıhnarH 
M. M. Vekaleti aatm alına Ko. 

1 - Her bir metresine tahmin edi
len fiatı (27S) iki yüzyetmiş beş kuruş 
olan 10000 iUi 15000 metre kı~ık elbi
selik kumaş kapalı zarf uauliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 12.4.938 salı günü saat 15 
eledir. 

3 - İlk teminatı (3093) üç bin dok
san üç lira 75 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (207) ku
ruş mukabilinde M. M. V. satın alma 
komisyonundan verilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vcsaiklc teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atından en az bir saat cvel M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(769) 1633 

Mayonluk çelik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 150.000 metre mayonluk çelik 

şerid kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 21.000 li
ra olup ilk teminat parası 1575 lira
dır. 

3 - !halesi 28 mart 938 pazartesi 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek 
isteyen bedelsiz olarak her gün öğle
den sonra satın alma komisyonuna 
müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

1350 (648) 

Boru ve trampet 
malzemesi olanacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - Hepsine tahmin edilen fiatı 
1116 lira 48 kuruş olan 17 kalem Boru 
ve Trampet alat ve malzemesi açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 7 Nisan 1938 perşem

be günü saat 10 da M. M. V. satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 83 lira 75 kuruştur. 
Şartname ve liste M. M. V. satın alma 
Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M. V. satın alına Ko. da bulunmaları. 

(746) 1557 

22,000 kısa don 
ah nacak 

M.M. Vekaleti Satınalma Ko. dan: 
1 - Her bir tanesine tahmin edilen 

fiyatı 62 kuruş olan (22000) tane kısa 
don kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 5. 4. 938 salı günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı (1023) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesini görmek 

isteyen bedelsiz olarak her gün öğle-' 
den sonra M. M. V. satın alma komis
yonuna müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyo
na vermeleri • ' {710) 1478 . . 

m r mırı 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan: 
Kayaş mühimmat deposundaki 28 

No. lu saç ambar pazarlıkla tamir et
tirilecektir. Keşif bedeli 245 lira 98 
kuruştur. Teminatı 37 liradır. Pazar
lığı 30. 3. 938 çarşamba günü saat 
10,30 dadır. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin temi
natlariyle birlikte muayyen gün ve 
vakitte M. M. V. satın alma komisyo-
nunda bulunmaları. (778) 1620 

· D~hiliye bakanhğı · 

Muğla içme suyu inıaaf ve 
tesisat ·eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 

Muğlaya 4.5 kilometre mesafedeki 
Şemseddin menbaınıı. şehre isalesi su 
deposu inşası ve şehir tesisatiylc mü
teferri işlerin yapılması kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - !şin muhammen bedeli 98582 
lira 47 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 493 kuruş muka
bilinde Dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 938 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat on bir
de Ankarada Dahiliye vekaleti bina
sında toplanacak belediyeler imar he
yetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 6179 lira 12 ku
ruşluk muvakkat teminat, 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
ve sair evrakı Devlet Demiryollarının 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vez. 
nelerinden 34.60 lira mukabilinde ala
bilirler. 

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

günü saat 15 dedir. , B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi mu

cibince eksiltmeye girmeye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tub, 

3 - Eksiltme 14. 4. 938 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de Ankarada 

evlet Demiryolları yol reisliğinde 

erkez birinci komisyonca yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
eklilerin teklif mektubiyle birlikte, 
a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy

un 31392 liralık muvakkat teminat, 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart

amedc yazılı vesikaları ayni gün sa
t 14 de kadar komisyona vermiş al
aları lazımdır. 
5 - Bu hususda tafsilat ve izahat 

lmak isteyenler D. D. Yol dairesine 
üracaat edebilirler. (751) 1588 

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

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (75S) 1589 

Sulama kanah inşaatl 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Tokatta Kazovanın sulanması i

çin yapılacak 'Gömenek regülatörü ile 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le gününden en geç bir saat evveline 
kadar teminat ve teklif mektublarını 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. {337) 766 

Yüz havlusu ahnacak 
M. M. Velaleti aatm Alma Ko.dan: 
l - Her bir tanesine tahmin edilen 

60 kuruş olan 14000 tane yüz havlusu 
kapalı zarf usuliylc satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 28. 3. 938 pazartesi gü-
nü saat ıs dedir. 

3 - İlk teminatı ,(630). liradır. 

D) Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika. 

5 - Teklif mektublarr ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek -
tublarınm iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lfizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

,(700) 145'1t 

.. · G .. mrok ve · inhisarlar B. 
U~turucu ma.ddeler inhiaan be

dellerini beş acne zarfında ödemek 
üzere aldığı 1934 ve daha evvelki 
senelr mahsulü konı.mye afyonlann 
bakiye üç senelik taksitlerini defa
ten ödeyecektir. 

Uyuşturucu maddeler 

inhisarından : 
Senelik satışlarımızın yüzde 30 una 

iştirak ettirilmek suretiyle bcdelleri 
ödenmekte olan 1934 ve daha evelki se
neler mahsulü konsinye afyonların iki 
senedenberi verilen taksitlerle takri
ben nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 

Mezkur afyon sahiplerine mahza bir 
yardım olmak üzere geri kalan ü_ç se
nelik taksitin 1 nisan 938 tarihinden 
itibaren defaten ödenmesine karar ve
rilmiştir. 

AUikadarlarm ellerindeki ayniyat 
makbuzlarının sıra No. !arına nazaran 
aşağıda gösterilen tarihlerde !stanbul
da idaremize müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

lstanbul haricinde müesses oldukla
rı için bizzat müracaat edemiyccekle
re aid olan bakiye bedeller bundan e
vci yapıldığı gıbi banka vasrtasiyle 
kend·ilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını 

ibraz edemiyenlerin müracaatları tedi
yatın sonuna bırakılacaktır. 

GUn 
Cuma 
.t'azartesi 
Salı 
(;arşamba 
l'erşembe 
Cuma 
l'azartesi 
Salı 
~arşamba 
l'erşembe 
Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
l'erı;embe 
Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Çarpmba 
Perşembe 
Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Carıamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

No. Tarihi 
ıoou-1015 l.Nısan.938 
lOlb-1030 4 ,, 
1031-1045 5 
1046-1060 6 " " 
1061-1075 7 
1076-1090 8 
1091-1105 11 
1106-1120 12 
1121-1135 13 " " 
1136-1150 14 " •• 
1151-1165 15 " " 
1166-1180 18 
1181-1195 19 " 1196-1210 20 
1211-1225 21 
1226·1240 22 
1241-1255 25 " 
1258-1270 26 " " 

" ,, 

1271-1285 27 " " 
1286-1300 28 " " 
1301-1315 29 " " 

501- 520 2.Mayıs.Sl38 
521- 540 3 " " 
5-41- 560 ... 
5~ı- 580 S ,, ,, 
581- 600 6 " " 
601- 620 7 " " 

(1570-796) 1654 

ispirto 
ucuzladı 

Ankara İnhisarlar bapn.üdürlü
ğünden: 

Kolonyalık tuvalet ve yakılacak is
pirtolarımu: 15 mart 1938 tarihinden 
itibaren ucuzlamıştır. 

Kolonya ispirtosunun 96 derece b!; 
litrelik ölçüsü her kese eczahaneler ve 
bu ispirtoyu satan bayiler tarafından 
90 kuruşa satılmaktadır. 

50 santilitrelik bir şişe tuvalet ispir
tosu 50 kuruşa bayilerde satılmaktadır. 

Yakılacak boyalı ispirtonun 92 dere
ce bir litrelik ölçüsü ispirto bayileri 
tarafından herkese 50 kuruşa satılmak
tadır. 

Halkımızın yeni fiatlara dikkat et
mesi ve fazla fiyat istiyen veya dere
cesi düşük ispirto satan olursa hemen 
satı~ şubemizi haberdar etmesi rica o-
lunur. 1639 

Elektrik tesisatı 

yapanlara 
Ankara Valiliğinden : 

1-4-1938 de meriycte girmiş olan, 
dahili elektrik tesisatı işlerinde ser
best olarak çalışmak istiyenlere Nafıa 
V ckfiletince verilecek ehliyetname 
hakkındaki talimatnamenin 11 inci 
maddesi mucibince, bu tarihten evvel 
ehliyetname almış olanların 1-4-938 
tarihinden itibaren eski vesikalarının 
hükümsüz bulunduğu; imtihanları 
yapılmak suretiyle yeniden vesika al
madıkları takdirde, yapacakları tesi
satın elektrik şirket ve müessesele
rince kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(723) ısos 

Kazma sapı, kürek ve 
saire alınacak 

Ankara Valiliğinden: 
Muhammen bedeli 1547 liradan iba

ret bulunan 850 kazma 400 kürek ile 
900 kazma sapı 800 kürek ve 800 çekiç 
ve çadır ipi alınacaktır. İhalesi 14.4. 
938 pcrşe.ıribe günü saat 15 de hükümet 
dairesinde daimi encümende açık ek-

·11-

siltme ile yapılacaktır. Muvakkat tc• 
minatı 116 lida 3 kuruştur. lsteklilc-r 
teminat mek.tubu ve ticaret odasından 
musaddak vesikaları ile ihale günü 
daimi encümene .gelmeleri. 

Buna aid şartname Nafıa müdürlü
ğünde her gün görebilirler (792) 

1651 

Havuz yaptırılacak 
Ankara ValilsğiDden: 

Keşif bedeli 9242 lira 77 kuruştan i
baret bulunan Ankara hipodromwıda 
yapılacak olan havuzun ihalesi 14.4. 
1938 perşembe gilnü saat 15 de hükü
met dairesinde daimi encümende açık 
eksiltme ile yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 693 lira 21 ku
ruştur. İstekliler teminat mektubu ti
caret odasından musaddak vesika An
kara nafıa müdürlüğünden alacakları 

ehliyet vesikası ile birlikte sözü ge
çen günde daimi encümene gelmeleri. 
Buna aid keşif ve şartnamesini hergün 
Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(1793) '1652 

Sıtma mücadele kursu 
Ankara mmtaka"Sı sıtma mücade

le reisliğinden: 
Sıtma mücadele sıhat memuru ye

tiştirilmek için bu sene nisanın on 
beşinde açılmak ve bir buçuk ay de
vam etmek üzer.e mıntakamızda bir 
(Sıtma mücadelesi küçük sıhat mc• 
murları kursu) açılacaktır. Kursa gi
receklerin aşağıdaki şartları haiz ol. 
malan lazımdır. 

1 - Türk olmak 
2 - Orta okul tahsili görmüş ol-

mak 
3 - Yaşı mUsaid bulunmak 
4 - Askerlikle alakası olmamak 
İsteklilerin diğer hususr şartları 

da öğrenmek ve kayıdlarını yaptır• 

mak üzere hüviyet cüzdanı, hüsnühal 
kağıdı, askerlik vesikası ve fotoğraf· 
lariyle reisliğimize müracaatları. 

(784) 1638 

Sömikok alınacak 

Ankara numune hastane5İ bq he
kimliğinden: 

Hastahanemizin 937 mali yıh ihtiya
cı olan beher tonu 25 lira 95 kuruş fi. 
ati muhammenesi olan asgari 150 aza
mi 200 ton sömikok 11.4.938 pazartesi 
günü Ankara Ni.lmune hastahanesinde 
saat 14.S da kapalı zarf usuli ile ek· 
siltmeye konulmuştur. Muvakkat tc• 
minatı 389 lira 25 kuruştur. 

Muvakkat teminat para ve ya para 
mahiyetindeki evrak komisyonumuzca 
alı~yacağından bunları vermek is
teyenler ihale gününden evel hastaha
neye müracaat ederek teminatlarını 

maliye vekaleti veznesin yatıracaklar
dır. Kapalı zarflar ihal günü ihale sa
atından bir saat evel teslim edilmiş o
lacaktır. Muayyen aaattan sonra veri· 
lecek veya gönderilecek zarflar kabul 
edilmez kapalı zarflar kanunun tarif 
ettiği şekilde hazırlanmış ve mühür 
mumu ile mühürlenmiş olması ~rttır. 
Bu kanunun tarifatına uygun olmayan 
zarflar kabul edilemez. Şartname An· 
kara Nümune hastahanesinde ve İs• 
taııbulda sıhhat müdürlüğünde görü· 
lebilir. (750) 163S 

Zayi - Ankara memurlar kooperati
fi şirketinin sahih olduğum - 1746 - mı• 
maralı hisse senedimi zayi eyledim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Maliye V. zat işleri müdür 
muavini Cafer Sayıt 1646 

Zayi - 932 senesi Nevşehir orta 
mektebinden aldığım şahadetnameyi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hümkü olmadığı ilan olunur. An
kara İtfaiye meydanı Emniyet hanında 
Vahit Ulusoy. 1640 

Zayi - 341 senesinde Ankarada po
lis memuru iken Ankara memurlar koo
peratif şirketinden aldığım 3698 No :lu 
hisse senedimi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Ankara P.T.T. mesul muhasibliği me
murlanndan Ahmed Nureddin Erken. 

16S7 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -: AŞK KANATLARI -
: Anna Bella : -~ ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

Her çeşid büro makinalarının bütün 
y.edek parçaları vardır 

Tamirat yapılır. 
Emin Said Ersnn. Erdoğan sokak 

16 ·ıs. Telefon: 2686 1594 



-
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Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz i§tihanız yok, mutlaka 

HASAN •• •• meyva ozu 
almız. Yarm:n bardak su içinde alman ve meyva usarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 
40 dört misli 60 kr. 

HASAN •• •• gazoz ozu 
Limon, portakal, mandalina çeşidleri vardır. Meyve usarelerinden ya

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga
soz özü ikram ediniz. 
Yakında ananas, çilek, muz, frenk üzümü kaysı ağaç çileği nevileri çı-

kacaktır. Şişesi 25, büyük 40, dört misli 60 Kr. 1226 

Toplantı 
Kızılay Cemiyeti Ankara Merkez Heyeti Baıkanlığından: 

Kızılay Cemiyeti Ankara vilayet mecliıi 26 mart 1938 
cumartesi günü saat 15,30 da Y enitehirde Kızılay genel 
merkez binasında toplanacaktır. 

1937 yılı üye yardım akçesini ödemi, bütün üyelerin 
toplantıya gelmelerini saygı ile rica ederiz. 1626 

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

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmt husus! mües
ıeıata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması Strasmda. Telefon 2018 1-613 

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

AR i F BASARAN bahçe mimarı 

Adres: Bankalar caddesi Ayla tuhafiye mağazasından sual. 1596 

Hııı Yollırı Umum müdürllGOnden: 

Hava seferleri 
ANKARA- ISTANBUL arasında 

1 Nisan 938 den itibaren başlıyaca ktır. 1529 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!::. - -------
------ Fidan ve ağaç Çam -------- Dikme zamanı geldi geçiyor - ----------
------- Süs ve Meyva --- --------- Fidanlarının en eyi ve &§ılı çe§itleri ----- Sizin bahçede bulunur ----~ İsmet İnönü durağı Çankırı caddesi Tel. 3718 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZ İN 
Varken ıstırap 

çekilir mi? 

Bat, dit ağrılan 

Ve ii§ütmekten mütevellid bü
tün ağrı, sızı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya kartı 

NEVROZİN 
Kaıelerini alınız 

icabında günde üç 
kaşe alınabilir 

isim ve markaya dikkat 
T aklidlerinden ıakmmız 

1366 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün baı

talanm kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yarunda Sarraf 
Hakla Aparbmanı No. 1 

3-6949 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüuınne hastahanesi 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1179 

Neosterin 
Hayatta en büyük kazanç has

talığa yakalanmamaktır : Ağız 
/e boğaz yolile giren bütün b_u· 
!aşıcı hastalıklar NEOSTERIN 
kullanmakla önlenebilir. , 
Her ei.:zan'eden reçetesiz alınır, 

1-483 

İHK18AZI 
HAZIMSIZLI G! 
MiDE 

EKŞİLİK VE YAHMALARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 
6İO•AiR 

MiDE \IE S.A.~SAK LARI AllŞTIRMAZ. 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 
VE MÜt.AviMOİR 

YERİNi HİÇ BİR MÜMASİL 
"4USTAHZAR TUTAMAZ . 

MAZON ısı" ., HOROS 
l"\AAl(A31N.l DİIOtAT 

MUTL.t'l(.t. [VİHİZD( BIQ 

$1$E 9UlUH0URUHUZ 

1165 

!~] 
ULUS -19. uncu yıl. - No.: 5979 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi N eşriyab idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Fail< FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

.-· ---
- -----·-"---~ --- -- - - - -

uı:us 25 - 3 -1938 

ANKARA PALAS 
PAVİYONDA 

Günün en büyük muvaff akiyeti 

(Minyatür) 

Viyana Funny Fellows Orkestrası 

ve orkestra animatörü Marino 

Roxane ve Darewsky 

Kato Leszay 

Eva Vadnay 
Trio Marino 

İştirakiyle 1641 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. 
-

~ Türk Hava Kurumu 
-

--
: BÜYÜK PİYANGOSU~ - -6. cı ketide 11/Niıan/938 dedir .... -

Bu ketidede: ----200.000 ve 50.000 liralık mükafatlarla : --- --- --200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 -

Raygrası 26 Librelik 75 Krş 
,, 28 ,, 85 ,, 
,, 32 ,, 95 ,, 

Lawngrass Strong Growing 
.. Selected .. Fine Mixed 

Trifolium Repens (TiRFiL) 

ÇİM 

tohumlarımız Londranm meşhur 

RA YNES PARK müessesesinden 
getirilmiştir. 

Ankara. Sabuncakiı 
Bankalar caddesi 17 

lstanbul Sabuncakiı 
istiklal caddesi 304 

1604 

KANZUK 

= liralık ikramiyeler vardır. 
= En hoı meyva tuzudur. lnkibuı 

. . . := defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
_ Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayılerınızden = mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz. = almanız kendi menfaatiniz iktizasıdır. 590 := mı kolaylaştırrr. 596 
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• 
T.I BANKA~I 

38 
Küçük Cari H~saplar 

lkrcımi'ie pl&nı= 
4 ldet 1000 liralık- 4000 lira 
8 il 500 " 4000 il 

16 il 250 " 4000 il 

76 il 100 " 7600 ,, 
80 il 50 

" 
4000 il 

200 ,, 25 •• 5000 il 

384 il -28600 il 

Kuralar: l mart, l haziran, l ey-
ifil, l birincikanun tarihlerinde 
ı;ekiJecektir. 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Mükemmel bir mevzu • İspanyol 
dansları. Aşk • Musiki - Ne§'e ve 

heyecan filmi 

ATEŞ B0CEG1 

Ba9 rollerde: 
J anette Mac.Donald - Allan J ones 

Gündüz seanslarmda: 
LÜKS HAYAT 

Seanslar: 2 - 4,15 - 6,30 gece 21 de 

.ııııııı.. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- ---- --- -- -- -.,11111,. 

BUGÜN BU GECE 

Lorel ve Hardi'nin en son çevirdikleri 
muazzam ve emsalsiz komedi 

LOREL HARD1 FAKA BASMAZ 

Türkçe sözlü 

Seanslar: 2,30 - 4,30 • 6,30 - gece 21 de ... 

Halk Matinesi 12,15 de: l 
"' ... 

KORONOF İNCİLERİ 

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

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

"Uııyoıı" Ankara acentalıiiı 1334 

-.. ·-~· 


