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muhteliti. 

İngiliz - ltalyan görüşmeleri daha faal bir safhaya giriyor 
' , t t ,. t t , 

itilafın nisanda İmzası muhtemel 
İtalyanlar almanlann biraz daha cenuba 
doğru akmalanndan endişe etmektedirler 

Roma'daki müzakereleri idare eden İngiliz büyük elçili Lorıl Pörı 
ve J11 bakanlığı l talya •ek.iyonu ıeli Moru lngram 

Milli end8strl hesablın 
"' • 

Ucuz ve bol ıeker: 
61 milyon kilo.lan 
90 milyon kiloya! 

- ltalyanlar -

Tiryeslede serbest 
Bölge vermeğe 

taraflar deQil ! 
1 

1 Londra, 28 (A.A.) - İngiltere ha- re dıt itler bakanlığı eksperler inden 
riciye nezareti yakın ,ark fu.bee.i di- Rendel'in Romaya avdeti ve bu hafta 
rektörü B. Rendel, ingiliz • İtalyan baflıyacak olan karıflllUlık komiteai
görüpelerine i§!tirik etmek üzue Ro· nin faaliyeti ingiliz • italyan görii§me
maya hareket etmiftir, terinin daha faal bir aa.fhaya girmeei-

Bu münasebetle burada tebarüz et- ne yardmı edecektir. Bazı kimseler 
tirildiğine göre, ingiliz • italyan anlat- niuıı aoııunda bir anlqma imn edile
maeının eaularmdan birini A&denis- celini Umid etmektedirler. 
de statükonun taımmuı tefkil eyliye- Birçok mllphitler, bu anlqmaya iri· 
""cj;lmleıı, görüf111Cltrde Filistin statil· yui oh:r.~tan ziyadt psikolojik bir 
ft iaetileanuca11m 111r ~ ..... "ktiw~ Hte-
tır. lerln Romayı ziyaretinden lıOnra daha 

Bir ani.af maya doğru iyi takdir edileceğini, çünldl o zaman 

Londra, 28 (A.A.) - Sanıldığına gö- ( Sona 8. inci ıaylada ) 

Yeni yıl büdcesinde 

Hangi işlerimiz için ne 
. kadar para ayrıldı? 

Buna dair rakamlar ı vekaletlere 
göre tafsi lôtiyle neşrediyoruz 

Kamutay büdce encümeni 1938 büd
cesini tetkike batlamak üzeredir. 

tık cumhuriyet büdcesi, 129.214.610 
lira idi. On üçüncü cumhuriyet büd
cesi, 248.307.048 liradır. 

Rejimin kurmakta olduğu yeni ha
yat nizamının bütün tezahürlerini 
.büdcelerimizde rakam halinde görebi
liyoruz. Her yıl büdceye, birçok yeni 
fasıllar ilive edilmektedir. Bunlar ar
tan refahın, genitleyen İJ hacminin, 
endüstrileımemizin ve milli kalkın

mamızın, maddi ve manevi bütün in
i& hamlelerimizin gerçekleşmesi için 
alınan devlet tedbirleridir. 

O tuz iki Avrupa memleketi arasın
da büdcesi denk olan 9 devletten biri
yiz. Büdcesi, on yıldır bir santim a
çık vermemiş bir memleket olarak da 
başta geliyoruz. 

Yeni büdcemizdc de, ön plana ge· 
çen birçok memleket i§leri için mü
him mikdarda paralar ayrılmıttır. 0-
nUmilzdeki bir yıl içinde, devlet eliy
le yeniden neler yapılacağını devlet Maliye Vekili B. Fa«/ Air4'ı 
mileeae9eleri bfldcelerfnde hangi itle-.--------------
re yeniden para konuldutunu anlatan 
rabmlarr, ••Wletlere ayrraralr, okur
ı.tmlıza tunuyoruz. Badcemize aid 
tahlili 10 uncu sayfamızda bulacaksı
nız. 

B. Menemencioğlu 
bugün geliyor 

Bugün Ankarada Türkiye feker fab
rikaları anonim firketinin umumi hey· 
et toplantısı olmaktadır. Bu münase· 
betle türk şekerciliğinin aon vaziyeti· 
ni gösteren bir hul!aa yaprnağı fayda· 
lı buluyoruz: 

MalQmdur ki devlet 1935 yılının ha· 
siranında teker fiatlarını indirmif, bu 
sayede Türkiye, ıekeri en ucuz yiyen 
memleketler arasında ~r almıftır. A
p&ıda muhtelif memleketlerdeki ,e
ker fiatlarını göateren cetvelde bu ha
kikati açıkça anlamak kabildir: 

~oHC.OLVA Frankocular Katalonyada 
denize doğru ilerliyorlar 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Hata1 
ıeçimi nizamnamesini hazırlryacak ~ 
misyonun toplantılarında bulunduktan 
sonra İstanbula gelmif olan Dıt İfler 
Bakanlığı Genel Sekreteri B. Numaa 
Rifat Menemencioğlu, bu akpmld 
trenle Ankaraya hareket etti. 

1 kilo şekerin fiatı 

ltalyada 41 kuru' 
Macariatanda 47,75 ,, 
Almanyada 38,60 ,, 
Hollandada 32,50 ,, 
Roman yada 36,60 ,, 
Bulgaristanda 35,55 ,, 
Yugoelavyada 40,65 ,, 
l'ürkiyede 25,- ,, 
P'raneada 21,35 ,, 
Memleketimizde 'ekerin ucw:lama-

aı, ,eker iatihlikini bütün tahminleri 
.,an bir niebette arttırmıftır. 

Hemen llfağıda göreceğiniz cet
velden de anlıyacağınız veçhile, 
1935 seneeinde 61.549.786 kilo olan 9e
ker iatihliki 1936 dıa 72.215.180 kiloya 
~e nihayet 1937 de 90.312.079 kiloya 
çılrmı,tır. 

Cetvel fUdurı 

1935 1936 1937 
A:rlar Kilo Kilo Kilo -&onunun 4.697.006 6.461.652 S.095.317 
Şubat 3.668.600 6.731.080 7.601.908 
Mart 4.258.635 5.163.707 7.264.158 
Niaan 3.995.934 5.412.217 7.369.027 
lılayıı 3.220.477 5.016.515 7.547.128 
~uiran 7.664.598 6.423.455 7.734.304 
Temmuz 6.22-4.083 5.438.100 6.816.972 
Aiuıtoa 3.992.180 4.921.089 5.456.532 
Eyliıl 3.863.832 4.584.792 5.990.620 
İlkteırin 6.480.644 6.302.206 7.236.464 
tnteırin 6.648.620 8.845.291 10.524.819 

kkinun 6.835.177 6.915.076 8.674.820 

6l.S4!il.la6 12.21s.18'> Y0.312.079 

Bu cetvelde yazılı aylık iatihlik 
mikdarlarının mukayesesi neticesinde, 
1937 senesi satıflarının 1936 senesine 
göre yüzde 25; satıf fiatlarının yalnız 
aon altı aylarında indirilmi9 olan 1935 
ıenıaine göre de yüzde 46, 7 ve şeker 
fiatltrının indirilmemit bulunduğu 
1934 senesine göre de yüzde 85 nisbe
tinde fazlalaıtığı görülür. 1938 yılında 
iıe istihlak mikdarının 95 bin tonu 
bulacağı ve belki de apcağı tahmin o
lunmaktadır. Bu sayede Türkiye: nü
fus ba9ına şeker sarfiyatı en düşük o
lan memleketler ~ ·•undaki yerini de 
düzeltmektedir. 

( Sonu 8. inci •ayltMla ) 

ÇinJe harbın ıiddetle devam ettiği .ahayı göaterir harita 

Japon kuVvetleri 
bozguna uğradı 

Batan cep~elerde 
CiN KUVVETLERi İLERLİYOR 

Hankeu, 28 CA.A.) - Çan Kay Şek 
in umumi karargihına Tiyençin - Pun
kov demiryolu cephesi kumandanından 
bu sabah telefonla qağıdaki haber ve
rilmittir: 

" Bu cephedeki japon kuvvetleri, 
Çin kuvvetleri tarafından tam bir boz· 
guna uğratılmııtır. Çin~ bütiln 
cephelerde ilerlemektedir.,. 

Ayrıca, binlerce çin aıkeri Honan 
viliyetinin timalinden Sannehri tek • 
rar geçmeğe muvaffak olmuflar ve ja
ponlan izaç etmeğe bqlamqlardır. 

Nankin' de yeni bir hükümeı 
kuruldu 

Şanghay, 28 (A.A.) - Eaki bakan· 
( &oau 8. iaci say/ada O 

Fragı Ye lerldo 11hlrlerl de dııı 

Harekata italyanlar da iştirak ettiler 

İspanyanın mukadderatı 
Barselonun vereceği 

karara ve göstereceği 

mukavemete bağh 
Salamanka. 28 (A.A.) - Büyük 

umwnt karargih tebliğ ediyor : 
Cumhuriyetçilerin mukavemetine 

rağmen Aragon cephesinin her nok
tasında ilerledik ve Sierra Rufa ile 
birçok kasabaları İfgal ettik. 

Bundan baıka Peralta dö Alkolea 
ite San Sebaatiyen tepe.ini ve Tonnil
lo kaaabaıını itgal ettik. 500 eeir al
dık ve müıhim mikdarda malzeme zap
tettik. 

Traga'yı ve civar mıntakayı ifgCll 
ettik ve binlerce esir aldık. 

Fraga if gal edUdi 
Saragos, 28 (A.A.) - Havas mu

habirinden: Frankiatler, dün akp.m 
( Sonu 8. inci aayloda ) 

KatalonyaJalıi vaziyeti ve Jüıen 
Laida fehrini göatair harita 

Tiirlı Ticarflt Bankan anaani heyeti J iin toplattm1flır. Toplantı,a 
aül tolıilat 8 inci aqlOlllUllatlar 

B. Yusuf Ziya Ôniş 

Ankaraya geliyor 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Denıis 

Bank Umum müdürü B. Yusuf Ziya 
Önit bu ak,amki ekispresle Ank1.ray& 
harekıet etti. 

Deniz Bank lwmbul tubesi müdüril 
Tahir Kevkeb ve bankanın ikinci mü
dürlerinden Harun da yarın Almanya. 
ya hareket edeceklerdir. 

Fıkra -
Mükemmelcilik 

Biz bjr haksızlığı reddet~lc. ya
hud, menli ve zail fikirleri sus
turmak lazım geldiği vakit m a z i
yi kullanırız: Maziye dönerek, 10 yıl
da bir asır yürümü, olduiumuzu id
dia ve ispat edebiliriz. 1918 den bakıl
dığında, 1938 Türkiyesi tanınmaz v• 
inanılmaz bir şeydir. 

Fakat iş yaparken, Kemalizmin bi· 
zi inandırdığı istikbal Türkiyesin• 
göre kıyaslarda, kontrol ve tenkidler
de bulunuruz. Kemalistler "mükem
melci,. olmalıdırlar: Bizlere aynı e~r 
ve işin mazi ile mukayesesi onun ek· 
siklerini unutturmaz; bilakis istikbal 
ve ideal 'ekli ile mukayesesi titizlik 
ve sabırsızlığımızı arttırır. Her şey 
kesemize göre olmayabilir: Ancak 
bu, eserimizin fiatına tesir ederı 

Onun mükemmelliğini ve tamlığını 
bozmaz. 

Ne yaparsak m ·ü k e m m e I ol
masını aramakta haklıyız. Bir tiyatro
mu kuracağız, onun muazzam bir abi
de olmasını temin etmek elimizde de
ğildir, fakat kusursuz bir tiyatro ol
masını temin etmek şüphesiz elimiz
dedir. 

M ü le e m m e 1 c i olmak, iş ver
diğimiz herkeste görmek istediğimi& 
ilk şartlardandır: Yani ihtısası kul
ltnmağı bilmek, ilme ve salahiyet• 
hürmeti, ~hsl zevke tercih edebil~ 
melı/ - Fatay 
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DIŞ iCMAL .................................................... 

Çinde neler oluyor? 
Orta Avrupa'ya doğru alman taar

ruzu baJlıyalı, Uzak Şark harbı ikinci 
plana atılmııtır. Son günler içinde ge
len haberlere bakılacak olursa, bir ta
raftan Japonya Çin'e karıı askeri hare
kata devam ederken, diğer taraftan da 
Nanking'de yeni bir hükümet kurmuı
tur. Bu, Japonya'nın 1931 senesinden 
beri Çin arazisi üzerinde kurduğu ü
çüncü hükümet oluyor. Birincisi, Man
çuko hükümeti idi. Japonya, iıtila etti
ği bu memleketin istiklalini ilan etmiı 
ve baıına bir imparator da geçinniıtir. 
Mançuko hükümeti, malumdur ki, ge
çenlerde Almanya tarafından resmen 
tanınmııtır. Diğer devletler yeni hükü
meti tanımamakla beraber, Mançuko, 
müstakil bir devlet iınit gibi hareket e
diyor. 

ikinci hükümet, 14 birincikanunda 
Pekin'de kurulan timali Çin hükümeti 
idi. Japonya, bir takım yaıh çinlileri 
inzivadan alarak Pekinde sözde müsta
kil fakat hakikatte kendine tabi olan 
bi; devlet kurmut ve bu vaııta ile güm
rük tarifelerinde kendi idhal etyaıı le
hine tadilat yapbrmıtb· 

Aradan üç ay geçer geçme-z, timdi 
de Nanking'de orta Çin hükümetini 
kurmağa karar vermittir. Bu hüküme
tin de bugün yann, kurulduğu dünya
ya ilan edilecek ve bu da sözde müsta
kil fakat hakikatte Mançuko ve Pekin , 
hükümetleri gibi, japon hükümetinin 
emri altında devlet idaresinin tedviri
ne baıhyacaktır. Japonlar, timali Çin 
hükümetini teşkil ederken yaptıkları 
gibi, orta Çinde de kendi emellerine 
alet olacak yirmi altı yaıh çinli bul
muşlardır. Bunlar orta Çin hükürneti
ni teşkil edecekler ve Çan Kay Şek ile 
müzakereye bile girişmiyeceiini beyan 
eden japon hükümeti, bu hükümetlerle 
işbirliği yapacakbr. 

Japonyanın Çinde tatbik ettiği bu 
siyaset ile aıkeri harekat arasında sıkı 
bir münasebet vardır. Aıkeri harekat 
hakkında gelen son haberler, çinlilerin 
taarruza geçtiklerini ve japon kıtalan
nı mağlubiyete uğrattıklarını bildir· 
mckle beraber, bu haberlere büyük e· 
hemiyet atfedilmemek lazımdır. Çan 
Kay Şek N anking'i tahliye edip de Çin
in içlerine doğru çekildikten ıonra ta
kib etmeğe baıladığı tabiye, mütehas
sıs askerlerin kanaatine göre, en İyi bir 
tabiye uıulüdür. Bu da japon askerle
..:_:_ ;ı_; hareketlerine mani ohnak 
için Görilla muharebelen yapınaK. o .. 
lan izaç ederek YJPratmak. ı....-au -
zatmak ve hele taarruza geçmemek. 
Nanking düteli Çan Kay Şek bu tabi
yeyi kullanmıtbr. Eğer Negüı de Ha
beıistanda italyanlara kartı bu tabiye
yi kullanıp da taarruza geçrnemit ol
saydı, harbı çok uzatabilirdi. Habet 
harbının sonu, Negüs'ün taarnıza geç
mesiyle başlar. Talim ve terbiyesi ve 
teçhizatı noksan insan kütlelerinin 
muntazam l talya kıtaları Üzerine hü
cumu habeılerin hezimeti ile netice
lenımit ve Habeıiıtan bu hezimetin 
maddi ve manevi aarııntısından kurtu
lamamışbr. 

Çan Kay Şek habe§ kumandanla
rından daha iyi bir kumandan askerle
ri de babet aıkerlerinden daha iyi u
kerler olmakla beraber, Japonyanın bu 
askerlere karıı yolladığı askerler de 
daha iyi talim •e terbiye görmüş ve da
ha iyi silahlıdır. Japon orduıu bugün 
dünyanın en kuvvetli ordularından bi
ridir. Bu kuvvetini de Şanghayı alır
ken, Nanking'i i11al ederken göıter
mittir. Bu vaziyette Çan Kay Şek tara
fından yapılacak bir taarruz ile japon 
ordusu Çinden atılamaz. Japonya aley
hine olan vaziyet, Çin'in çok genit ol
maıı ve askeri harekab içerilere doğru 
götürmek için çok büyük fedakarlıkla
ra katlanmak mecburiyetinde kalınma
ııdır. Çan Kay Şek, kumandaıı 
altındaki Çin ordulariyle japon 
kıtaları üzerine yürürse, tam Japonya
nın istediği ıeyi yapımı olur. Bu itibar
ladır ki Çin askerlerinin japon ordula· 
rını ihata ettikleri, esir aldıkları, imha 
ettikleri hakkındaki haberlere inanmak 
doğru olamaz. Çinlilerin hareketi, olsa 
olsa, japonları izaç ve yıpratma tibiye
sinin tatbikatından ibaret mevzii bir ta
kım döğüllflelerden ibaret olsa gerek
tir. 

Diğer taraftan Çin harbının uzun 
sünnesi, Japonyanın dahili vaziyetin • 
de tesirlerini göıtermeğe batlamıtbr 
ki Çan Kay Şek için en büyük ümid 
noktası da budur. Son aylar içinde ja
pon hükümeti, parlimentoya bir takım 
kanun liyihalan vermittir. Japon en
düstrisini, japon iktısadi hayatını yeni 
bir rejime tabi kılan bu kanun layihala
n, Japonyanın normal rejim içinde Çin 
mücadeleıini. devam ettirmekte zor
luklarla kartılaşmaya baıladığına de
lalet eder. 

Sonra japon baıvekili Kanoe ikide 
bir, harbın pek uzun süreceğinden 
bahsediyor. Daha dünkü gazetelerde 
çıkan beyanatında japon başvekili de
mittir ki: 

- Bazı kimıeler, Çin rneıeleıinin 
artık bitmiı olduğu zehabını güdmek
tedirler. Fakat hakikatte mUharebe an-

u~us 

DÜNYA HABERLERİ 
ÇEK BAŞVEKİLİ DİYORKİ: 

Milli hakimiyet 
hürriyeti müdafaa 

ve 

edeceğiz 

Südetler de bir 
faaliyetlerini 

Prag, 28 (A.A.) - Milli birlik par
tisinin hlikümete yeni giren mümes
silleri dün partinin yeni politikasını 
görüşmüşlerdir. 

Kramer'in yerine parti reisliğine 
geçen Hodza çek birliği lüzumunda 
ısrar ederek dcmıştir ki: 
"- Milli hakimıyet ve hürriyeti 

müdafaa edeceğiz. 1.Jevletin ve mılle
tin hürriyetine dair olan hayati mese
lelerin hallinde her türlü kompromi
ye karşı mücadele edeceğiz. 

Milli birlik partısı orta Avrupa dev
letleriyle dosttuk rnunascbetlerınin ve 
Almanya ile de ıyı komşulu.k münase
betlerinin tesisi luzumuna kanidir. 

Milli birlik partisi bakanı Jozek, 
çek halk partisinin, ittifaka taraftar 
olmadığı halde, azası Almanya iıe mu
halif politika gütmesinden dolayı te
essür ve teessuıünü bildirdikten sonra 
demiştir ki: 

"Alman totalitarizmine, çekoslovak 
milli birliği, memleketi ve milleti mü
dafaa etmek istiyen iyi niyet sahibi 
kimselerin müttehit cebhesıyle kar~ 
koyacağız. Barıt ve huzuru korumak 
içın bütün imkanlarımızı yapacagız . ., 

l\'asyonal - demokrat partisinin 
bir kararı 

Prag, 28 (A.A.) - Alman nasyonal 
- demokrat partisi kongresinin kapan
ması esnasında partinin yeni reisi B. 
Yakş taratından tanzim edilmış olan 
bir program kabul edilmiştir . .1-'rogra
mın başlıca noktaları şunlardır: 

1.- Çekoslovakyanın şimdiıti sınırla
rının muhafazası, bu sınırların değiş
tirilmesi yalnıı: ıüdet alınanları ·değil, 
belki bütün alman milletini ölüm teh
likesine maruz kılacaktır. 

2.- Demokrasi esaslarına müstenid 
çekoslovak ana yasasının muhafazası, 

o.- T&.W& •u. .ı. ..... .... &tr, malt Y• i n::.ri 
mcrkc:1 olarak mıahaf'a-aı, sira iUaot' 

halkının beka ve saadeti Çekoslovak
yanın cihan ekonomisindeki vaziyeti
ne bağlıdır. 

5.- Alman sosyal demokrat partisi, 
südet alınanların çekoslovak devletin
de ikinci millet olarak mevkilerini el
de etmeğe çalışmaları lüzumunu ilan 
eder. 

Südeıler Jooliyeti arttırıyorlar 
Prag, 28 (A.A.) - Faaliyetini git

tikçe artırmakta olan südet partisi 
perşembe günü Bohemyada birkaç top
lantı tertib etmiştir. 

Mebus Nöyvirt, Liberekte şiddetli 
bir nutuk söyliyerek Südetlere muh
tar bir idare verilmesini istemiştir. 

B. Hod:ıa'nın yeni bir nutku 
Prag, 28 (A.A.) - Başvekil Hodza 

bugün radyoda söylediği bir nutukta 
alman dili konuşan çekoslovak halkı 
için hususi bir statü tanzim edileceği
ni bildirmiştir. Bugün alman dili ko
nuşdn ekalliyet için mevcut kanunlar 
v1: uı.uımlar bu statüde tarsin ve tevsi 
olunacak ve mezkur ekalliyet için ka
nuni bir esas teşkil eyliyecektir. 

Hodza demiştir ki: 
Ekalliyet ıiyasetimizde yeni bir saf

haya giriyoruz. Fakat Çekoslovakya 
siyasetine anayasası çerçevesi içinde 
devam edecektir. Çekoslovakya kendi 
dahili siyasetine müdahale için hari
cin yaptığı bütün teşebbüslere karşı
koyagelmiştir. Bu hattı hareketini ka
tiyen değiştirmiyecektir. 

cak yeni başlamışbr. Hükümet bu mu
kaddes harbın gayelerine vasıl olmak 
için mılletle işbirliği yapması arzuıun
dadır. 

Bu, japon milletini Çine kartı uzun 
bir mücadele için hazırlamakbr. Ja
ponlar, on ay evvel, bir japon askerinin 
ölümünü bahane e"erek Çine karşı, ta
arruza geçtikleri zaman, mücadelenin 
bu derece uzun olacağını hesablama
mışlardı. Çan Kay Şek'in muva..ffakiye
ti bundadır. Filhakika Japonya uzun, 
pek uzun bir mücadele için hazırlanı
yor. Japon hükümeti meclise tevdi etti· 
ği kanun layihalariyle hazırlanıyor. 
Şimali Çinde, orta Çinde kurulan hü
kümetler de bu hazırlık ciirnleainden
dir. 

Buna karşı Çan Kay Şek'in yapaca
ğı it, mücadeleyi, japonlann bugün be
sabliyabileceklerinden de daha çok U• 

zatmaktır. Maddi ve bilha11a manevi 
kudreti buna kafi ise, davayı mutlaka 
kazanır. Ve japonlann Nanking'de, 
Pekin'de, hatta belki de Mançuko'da 
kurdukları "devletler" mukavvadan 
yapdmıı evler gibi yıkılır. 

A.Ş. ESMER 

taraftan boyuna 
arttırıyorlar 

Hitler yeni 
bir nutuk 
söyledi 

Berlin, 28 (A.A.)- Hitler bu akşam 
spor sarayında on nisan plebisit ve se -
çicilcrine tahsis ettiği biıyuk bir nutuk 
söy }emiştir. 

Göbbelsin kısa bir hitabesinden son
ra sürekli alkışlar arasında kürsüye 
gelen Hitler ezcümle demiştir ki: 

"- Nasyonal sosyalist idealinin Al
manya hududlarını aşarak almanların 
bulunduğu her yerde kök salmış olma
sına hayret edilemez. Bu almanlar tah
rikatçdara kapılmıyorlar. Alman kanı 

bu insanların yalnız görünüşlerinde de
ğil ruhlarında bile hakim bulunuyor. 
Onları millet ile devletin tek bir şahsi
yet halini aldığı birliğe doğru götürü -
yor. 

Sulh muahedesi eski devletleri par
çaladıktan sonra almanlar arasında bil· 
yük milli birlik duygusunun kök salmıt 
olmasından hayret edilir mi? Bizzat, 
Versay muahedesini yapanlar ve bil -
hassa Amerika Cumhur reisi Vi~son 

milletlerin kendi mukadderatlarına ken 
dilerinin sahib olmaları hakkını ilan e
dip durmamışlar mıdır? Parça parça e
dilen ve ya!&mak kabiliyetini kaybeden 
Avusturya almanlannın ebedi alman -
Jık camiasına dofru gitmeleri kadar ta
bü bir şey olamaz. 

Hitler, Avusturya alınanlarının Şuı 
nig idaresinde gördükleri zulümleri an-
latmı v B rt a.dı:n=JnUlikatm 
bahsederken aynen "bu mülikatta Şut-
nige hayatında ümid edebileceği en 
yüksek şansı verdim" demiştir. 

Hitler Avusturyada milli ihtilali 
tasvir ettikten sonra demiştir ki: "Son 
haftaların hadiseleri hakiki bir mucize 
olarak tecelli etmiştir." Hitlerin nutku 
sık sıK: şiddetli alkışlarla kesilmiş ve 
sonunda heyecanlı tezahürlere vesile 
vermiştir. 

Fransa milli ekonomi 

meclisi 
Paris, 28 (A.A.) - Milli ekonomi 

meclisini açan devlet nazırı Oriol 
yalnız bugünkü buhrana karşı müca
delenin değil, aynı zamanda ekono
mik kuvvet ve kudreti elde etmenin 
bahis mevzuu olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki : 

"Bir takım ekonomik tedbirlere ce
saretle müracaat etmek zamanı Fran -
sa için artık gelmiştir. Fransa her ba
kımdan kuvvetli olmaya mecburdur. 
Bu hem bizzat kendisi için hem de 
sulh için zaruridir. 

Fransa propaganda 

nezareti 
Paris, 28 (A.A.) - Yeni propagan

da nezareıti bir nevi matbuat merkezi 
olacaktır. Hususi matbuat daireleri 
olmayan bütün nezaretlerin matbuat 
işini bu nezaret görecektir. Radyo da 
bu nezarete bağlanacaktır. 

Ancak hariciye hususi matbuat ve 
istihbarat teşkilatına malik olan ne
zaretler bu teşkilatlarını müstakil o -
larak muhafaza edeceklerdir. 

Tayyareci Klustonun 
kırdığı rekorlar 

Londra, 28 (A.A.) - Ruayal Aero
Klöb tarafından resmen bildirildiğine 
göre tayyareci Kluston aşağıda gös· 
terilen dört rekoru kırmağa muvaf
fak olmuştur. 

1 - Sidney yolunu 80 saat 56 daki
kada, 

2 - Londra - Yeni Zelanda yolunu 
104 saat 20 dakikada, 

3 - Yeni Zelanda - Londra yolunu 
140 saat 27 dakikada, 

4 - Sidney - Londra yolunu 110 sa
at 22 dakikada katetmiştir. 

Franaada · 

Patronlarla ıı,Her 
hala anlaıamadılar 
Faris, 28 (A.A.) - Paris bölgesi 

maden endüstrisindeki grev hakkında 

henüz bir anlaşma şekli bulunamamış -
tır. 

İşçi delegeleri dün akşam Blum ve 
Vensan Oriol ile görüşmüşlerdir. Ya
rın grev işinin halledilmesi ümid edil -
mektedir. 

Yarın öğleden sonra iki taraf arasın 
daki ihtilafın halli için nazırlar bir içti
ma aktedeceklerdir. 

Grevler umıımileşecek 
Faris, 28 (A.A.) - B. Leon Juho. 

dün Kaen'de söylemi§ olduğu bir cüm· 
lenin metnini şu suretle tashih etmek· 
tedir: 

"- 6 şubat 1934 e tekaddüm etmiş 
olan ağır hava yenilenmek üzeredir. E
ğer yeni bir kuvvet darbesi yapılacak 
olursa aynı vesait ile mukabele edece -
ğiz. Eğer son vakayiin işrab etmekte 
olduğu bu teşkiHit karşısında buluna
cak olursak grevimiz. umumileşecek 

ve faal bir şekil alacaktır.,. 

R. Rlum'un tema~ları 
Paris, 28 (A.A.) - Blum, Fransa · 

nın Londra sefiri Korben, Daladye ve 
hava nazırı Gi Laşambr ile görüştük • 
ten sonra başvekalet dairesine giderek 
Juho'nun riyasetinde maden endüstrisi 
grevcileriyle tayyare fabrikaları amele
si tarafından gönderilen delegasyonu 
kabul etmiştir. Heyet başvekilden pat
ronlarla yaptığı görüşmelerin neticesi 
hakkında malumat istemiştir. 

Bulgaristan seçimi 
sona erdi 

Sofya, 28 (A.A.) - Bulgar ajan
sı bildiriyor: Sof ya vilayetindeki se
çim de dün tam bir sükun ve intizam 
dahilinde yapılmı9tır. Seçilen 30 me
bustan 17 si seçim nutuklarında hU
kümet politikasına taraftar oldukla
rını bildirmi,terdir. 

Dünkü seçimle bütün mebus seçi
mi sona ermiş bulunmaktadır. Yeni 
._ıua _, t-Wıcn ..bu.e.n 1G3 ü 
seçim mücadelesinde hükümete mü
zahir olduklarını kati olarak bildir
mişlerdir. 

İngilter.ede 
-

Milli müdafaa plônını 

tatbik için çallşmalar 
Londra, 28 (A.A.) - Başvekil 

Çemberlayn yanında milli müdafaa 
nazırı lnskip olduğu halde endüstri 
patronları federaayonunun mümessil
lerini kabul etmiı ve 45 dakika görüı
müıtür. 

Takriben elli kişinin iştirak ettiği 
bu toplantıdan aonrs aşağıdaki tebliğ 
neşredilmiştir : 

Başvekil milli müdafaa programı

nın tesrii için geçen hafta itçi birliği
nin mümessillerile yaptığı toplantıya 
bu sefer patronlar birliğinin mümes
silleri ile bugün devam etmiştir. Ba.t
vekil bu iş iç.in müsbet teklifler yap -
mıyacağını ve hükümetin arzusunu 
yerine getirmek hususunda icabeden 
ameli tedbirlerin alakadar endüstri 
şubelerindeki patron ve işçiler arasın· 
da daha iyi kararlaştırılabileceğini 
söylemiştir. 

Bqvekil bu toplantı sebebinin hü
kümetin vaziyetini anlatmak ve pat -
ronlar birliğinden yardım etmesini 
istemek için olduğunu bildirmiştir. 

Birlik mümessilleri tam bir i§ birli
ği için ellerinden geleni yapacağını 
vadetmiş ve hükümetin bütün patron
ların muzaharetine güvenebileceği 
hususunda teminat vermiştir. 

İtalyan tayyareciliği 

inkişaf ediyor 
Roma, 28 (A.A.) - İtalyan hava 

kuvvetlerinin 15 inci yıldönümü mü
nasebetiyle dün, 9 tayyare meydanı, 
26 benzin ve mühimmat deposu ve 5 
hava mektebi açılmıştır. Yeni mey
danlara en büyük tayyareler inebile
cektir. Yeni hava mektebleri arasın
da Floransa'da açılan teknik talim 
mektebi çok mühimdir. 

Duçe, Liktör tayyare meydanının 
15 inci yıldönümü münasebetiyle bu 
meydanda tayyarelere bir geç.it yap
tırmı§ ve vazife kurbanı olan ve bil
hassa İspanyada ölen tayyarecilerin 
ailelerine nifanlar vermiştir. 

Eski Avusturya 8Qfbakanı 
Şuınig 

Juınig laypılgtekl 

yüksek mahkemeye 
sevkedllecek 

Viyana, 28 (A.A.) - Sanıldığına gö
re Şuşnig, Laypzigdeki meşhur yük
sek mahkemeye ıevkedilecektir. Ra
yi,tag'da çıkan yangın hadisesinde Di
mitrof ile van der Löbbenin de burada 
muhakeme edildikleri hatırlardadır. 

şu,nig yalnız plebisite hile karış
tırmaktan değil, aynı zamanda Dol
fuau katletmekle itham edilen Planet
tanm muhakemesi esnasında aaliye 
nazırı bulunduğu ıçin adliyeye atfeoi
len bu hatadan dolayı da me&ul tutula
caktır. 

Suınig Alnumyada muhakeme 
edilecek 

Londra, 28 (A.A.) - ıs. Şuşnig'in 

Almanyada muhakeme ecıileceği habe
ri bu sa.hah bütün partilere mensup ga
zetelerde nefret ve infialle karşılan
mıttır. 

Deyli Telgraf diyor ki: 

"MağU1p bir muhaaıma karşı yapı
lan bu isyan ettirici intikam hareketi 
inaan adına llyik olan herkesin nefret 
ve infialini tahrik edecektir. B. Şuş
m. ıo nieanda "hayır" reyi vermek 
cesaretini göetereceklere bir örnek 
teşkil edecektir.,, 

Niyüz Kronikl gazetesi yazıyor: 

"B. Şutnig'in ikibetini tayin vazife
si general Göring'e bırakılmıştır. Na
ziler B. Şufnig'i Almanyada muhake
me edeceklerdir. Dünya nazarında, 
suçlular mcvkiinde temyiz ve istinaf-
11.ı karar giyecek olan eıki ,anaöliye 
değil, bizzat itham edenler olacak ve 
bütün dünya onların adileıti hakkında 
hükmünü v~recektir.,, 

Jlare§(Jl Göring turneaine 
devam ediyor 

Viyana, 28 (A.A.) - Mareşal Gö
ring, bu sabah saat 10 da Viner Nöy
ştad'a hareket etmijtir. Mareşal 'Gô
ring, orada tayyare karargahını ve tay
yare fabrikaamı gezecektir. 

Mareşal Göring, Avtısturyadaki ika
meti esnasında Stıryada Ayzenerz'i ve 
Graz'ı ziyaret edecek ve orada bir nu
tuk söylıyecektir. Mareşal Göring, bu
radan önce gençliğini geçirdiği Nau
tendorf'a giaecek ve nihayet cumarte
si günü Salzburgda bulunacaktır. 

Politik mültecileri yerleş
tirmek için 

Nevyork, 28 (A.A.) - Teksas mebu
su Dies, B. Hul'e bir mektup göndere
rek birkaç yıl önce kongreye verdiği 
bir kanun teklifini hatırlatmıştır. 

Mebus bu teklifinde, Avusturyadan 
gelen politik mülteciler için konoli
zasyon bölgesi olarak Paraguay'ı gös
termekte idi ve o zaman bazı paragu
aylılar da Amerika hükümetine müra
caat ederek buna taraftar olduklarını 
ve hükümetlerinin bunu iyi karşılaya
cağını bildirmiılerdi. 

B. Dies, muhaceret meselesinin hal
li için tek çare olan teklifinin, Fara
guayın vaziyeti değişmediği takdirde 
tekrar ele alınmasını istemektedir. 

Kıraliyeı~·iler tef kiliiıı dağıtıldı 

Viyana, 28 (A.A.) - Kıraliyetçile

rin reiıi bu akşam bir beyanname neşr
ederek teıkilatı dağıttığını ilin etmiş -
tir. 

Beyannamede ezcümle deniliy"or ki: 
" A vuıturya cumhuriyeti 11 martta 

filen ve hukukarı ortadan kalktı. Mem
leket 13 martta dahili bir harb tehlike
sine maruz bulunuyordu. Bu vahim an
da avuıturyalı Adolf Hitler Viyanaya 
bir kurtarıcı olarak geldi. Bu kurtarıcı· 
ya sarsılmaz bir sadakat ve sonsuz bir 
muhabbetle bağlı bulunuyoruz.,, 
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TÜRKiYE BASINI ................................................ 
Frans11 kabinesinin vaziyeti 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen 
güzel bir şey olan hürriyetin ifrata va• 
nldığı takdirde ne kadar büyük zarar• 
lar doğurduğunu anlatarak, Franıada 
bugün gözümüze çarpan keımekeşin, 
bu hürriyeti tahdid zaruretini idrak e
denlerin ekalliyette kalmalan yür.in· 
den olduğunu, iktıdar mevkiinde bulu· 
nan Blum hükümetinin mütecaniı bir 
kabine olmadığını kaydediyor ve di· 
yor ki: 

" Bu kabinenin baılıca vasfı, aoıya• 
list direksiyonlu bir aosyaliat ve radi· 
kal sosyaliıt hükümeti olmaıında ve 
programının da halk cepheıi progn.• 
mından ibaret bulunmasındadır. Halk 
cephesi programı ise, içtimai 11lahat sa• 
hasında geri kalmıı olan Fransaya, bu 
geriliği telafi ettirecek hamleleri yap
tıracak bir mutedil sosyalizm meydana 
getirmek vazifesini tahmil etmektedir. 
Halbuki, bugün içi nvaziyet, itin ıik· 
let merkezinin daha ba§ka noktalara 
intikal ettirilmer.ini funir bulunmakta • 
dır. Dünyanın siyaıi vaziyeti, çok ha
raretli bir müdafaa tertibabnın alınma· 
sını icab ettiriyor. Fransa ve Fransa 
mevkiinde bulunan memleketlerde, bu 
hakiakt anla!ılmakla beraber, hazırlık 
bahsinde kafi bir faaliyet sarfedilemi
yor. Bunun sebebi, gene prağnundır. 
Bat Vekalet ve Maliye ile beraber hü· 
kümet mekanizmasının başlıca çarkla· 
nnı ellerinde bulunduran aoıyalistler, 
milli müdafaa planının tahakkuku için 
behemehal amele ıendikalariyle ve 
umumi meıai birliğiyle 

0

(C. G. T.) hem
ahenk olarak yürümek iıtiyorlar. Sov· 
yet Ruıya gibi otoriter bir nevi amele 
demokrasisi kurmuı olan bir memleket• 
te dahi büyük ve esaıh planlan tabak· 
kuk ettirmek kolay olmadığı halde, a
melenin her gün bir bahane ile meyda
na çıkardığı müıküllere göğüs gererek 
it meydana getirmek, elbette ki Fran. 
aa için nnıcize yapmak kadar zor bir it
tir. Netekim aon alınan tedbirlere rai· 
men Fransada grevlerin arkaıı alınmıt 
değildir. Sitroen fr · ·ikalan, hala ame
lenin i§gali altındadır. Bu 19rait albn• 
da ne eaaılı bir program tahakkuk etti
rilebilir, ne de Almanya ve İtalyanın 
kesif bir mesai ile elde ettikleri netice
leri kartılıyabilecek bir mukabelede 
bulunmak mümkün olur. Bu vaziyet 
karf111nda Blum kabineıinin hayatım 
sayılı günlere bağlanmıt sayarsak yan
ht bir tahmin yapmıt olmayız." 

• •• 
PAMUKLU DOKUMALAR 

AKŞAM'ın ikbsadi meseleler ıütu
nunda, hükümetin bilhasıa köylünün 
ihtiyacını karıılanan pamukluların İt· 
halit reıimlerinde tenzilat yapımı ol
duğu kaydedilerek deniliyor ki : 

" Yeni tarife bu nevi mallann ucuz• 
lamasına sebebiyet verecektir. Eaaaen 
kaba pamuklu mallar, kaput bezi, en 
ziyade köylü tarafmdan ıabn alm· 
maktadır. Hükümet, bunu yapmakla 
en genit bir müıtehlik kütlesinin py .. 
cek eıyasını daha ucuza tedarik etme
sini kolaylqbnnııtır. Bu hareket, ha· 
yatı ucuzlatmak politikaıırun, köylüyü 
alakadar eden kısmını tqkil eder. Bu 
rneıelede hatıra gelen şudur: 

Acaba pamUklu dokumaların süm
rük reınünde tenzilat yapılırsa, bun
dan yerli dokuma fabrikaları müteeasir 
olabilir mi? Alakadarlar böyle bir endi· 
teye ıebeb olmadığını temin etmekte
dirler. Bu teminat ıu wretle ifade edil· 
mektedir. Birinci bet senelik endüıtri 
planında, devlet sermayesiyle kurulan 
sanayi ıubesini pamuklu dokuma sana
yii teıkil etmektedir. Pamuklu doku· 
ma fabrikalarımız, en raıyonel, en mo
dem teknikle kuruknuttur. Kayseri. 
Nazilli; Bakırköy ~z fabrikaları aibi.. 
Bunlardan Kayıeri bez fabrikasımn, 
piyasa ile olan münaaeebtleri gittikçe 
geni§lemektedir. Sümerbank tarafın • 
dan neşredilen rakamlara göre, Kay ... 
ri fabrikası, 1937 senesinde 32 milyon 
metrelik bez sipariı alrnııtır. 

Kayseri mallan, en serbest gümrük 
ıartları dahilinde bile dıtardan gelen 
mallara evsaf ve ucuzluk itibariyle re
kabet edecek vaziyettedir. Buna güve
nen hükümet, pamuklu mallar için, 
gümrük tarifelerinde tenzilat yapmak· 
tadır." 

Teşekkür 
Dün, hiç beklemediğimiz bir zaman

da 'iddetli bir apandisit krizi ile muz
tarip olan kardeşimi zamanınaa bir 
müdahale ile ve çok muvaffakiyetli bir 
operasyon neticesinde kurtaran Nil
mune hastahanesi operatörü Dr. Nu
reddin Aruman'a büttin ailemin min
net ve şükranlarını sunmayı vazife bi
lirim. 

Cemal Kutay 

Bir tayyare kazası 
Londra, 28 (A.A.) - Deniz ve hava 

manevralarına iştirak için bir ingiliz 
aakeri deniz tayyaresi Bikaya körfe
zinde denize düıpnüş ve içinde bulu· 
nan altı kişi ölmüftür. 
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Hadiseler bizi hakh çıkardı. Türk 

aıkeri bu eski kaleler içinde dütman 
filosunun bombardımanını savu§turdu 
ve her İcab ettikçe topunun baıına ge
lerek güllelerini savurdu. 
Ağustos ortalarında müstahkem 

mevki kumandanlrğma getirilen ve 
deniz muharebelerini idare edecek 
olan Cevad pa§a ile beraber boğaz 
tahklınatrnda büyük faaliyet batla· 
dığmı görüyoruz. 

Tatbik kabiliyeti olmayan eski 
:Alman projesi terkediliyor; nefer
leri geri ahnan bataryalar tek
rar iual olunuyor ve ayrıca boğaz 
içerisine küçük çaplı ve menzilli fa
k at çabuk ate§li bataryalar yerle§· 
tiriliyordu. Uznn olan mayinlardan 
bir kısmını, Rusların Trabzon önle
rine döktükleri maynlardan; diğer 
kısmını i&e Fransızların Izmir körfe
zine bıraktıkları maynlardan teda
rik etmek icab etti ve türk denizci
leri canlarını ağızlarına alarak bu 
iti bqardılar, eskiden orada bulu
nan ve tamir görenlerle birlikte ma
yin mevcudunu 400 ze kadar çıkar • 
dılar. Bazı eaerlerde bunlar.ın da gu
ya Almanlar tarafından yapıldığı 
anlatılmak istenmektedir. Bu tama
men yanhttrr. Çünkü eski bir mayin 
için canını tehlikeye koymak Al
manların yapamıyacağı §eylerden
dir. 

[ Bu arada Alman denizcilerinin 
teknik yardımmı söylemek ve öv
mek doğru sözlülük olur. Yalnız 
ıurasmı unutmamalı ki Almanya yo
lu henüz açılmamııtır. Romanya ü
zerinden kaçak olarak getirilmeğe 
çalıtılan bazı malzeme de kısmen 
görülerek müsadere edilmittir ve 
kara harblerinde olduğu gibi Ça
nakkalenin deniz muharebelerinde 
de türk tamamen kendi yağiyle kav
rulmak ~ecburiyetinde kalmıttır. 
Karargah ve kumandanlıklarla be· 
raber 26 subayla 400 eri geçmeyen 
~iman denizcilerinin teknik yar
donlan inki.r olunmamakla beraber 
muharebenin asıl yükünü omuzun
da tqıyan ve fedakirlığmı yapan 
türk orduau arasmda nihayet bir 
cüzü olduklarmı da mıutmaınalan 
kendilerine düter. ] 

Bundan bqka, boğazm en dar ye

ri olan KiJidülbahirde, türk harb 
gemilerinden çıkanlmıt torpido 
kovanlara yerleıti~ilerek bir de sa -
bit torpido merkezi yapıldı. Nara 
önünde denizahı gemilerine kar~ı 
ai tertil> edildi. [ Mamafih bu ma
nia malzemesinin pek İptidai olu
ıundan ve akmtmm fazlalrğmdan 
bu afdan büyük bir fayda görüle
medi.] 

Bu hazırlıklara rağmen ilk bom
bardımanm bir çok kusurları mey

dana çıkardığını görüyoruz. On ye
di dakikalık bir gösteri§ bombardı
manında cephanelikleri eski siyah 
barutlarla dolu olan ve kirgir inıa· 
at altmda muhafaza edilen Seddül
bahir tabyamız berhava olmu, di
ğer tabyalarda da mühim tahribat 
görülmüş ve dıt tabyalarımız an· 
cak dört mermi atabilmişti. On yedi 
dakikada 5 zabit ve 80 nefer zayi-

uı.:us 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Çanakkaleye yapılan deniz ıaldırımında amiral gemiıi 
Küen Elizabet 

atımız vardı (bundan sonra yapılanı tazyik altma alındığı halde Osmanlı 
taarruzların çok uzun sürmesine devletinin bozguna uğrtılamadı
rağmen zayiat bu kadar fazla ol- ğmı da misal olarak ileri sürü
matnı§trr.) yorlar. Fakat Çörçil ve kabine arka-

ltilaf donanması ya itin farkında daılan evvela boğazlara yapılacak 
değildi, yahud da diğer mmtakalar- bu hücumla türklerin kanal seferi· 
daki harb harekatı onları Çanakka- ne bir darbe indirileceğine, Italya 
le ile esaslı surette meşgul olmak- ve Balkanların itilaf devletleri lehi
tan alıkoyuyordu ki, 915 ıubatmm ne kazanılacağına, Rusyaya yardım 
19 uncu gününe kadar hiç bir harb yapılacağına kani olarak israr edi· 
hareketine kalkıımadan ve yalnız yorlar ve neticede bu fikir de ll'ş 
boğazı uzaktan abluka ile iktifa e- kanunusani 915 toplantısmda ll}gi
diyor, boğazın tahkimatı için ha- liz kabine.since, mütehassısların dü
:ıırlanmaya zaman bırakıyordu. ıüncesi hilafına, kati olarak kabul 

ediliyor. 
Bu zamandan mümkün olduğu 

kadar istifade edilmiştir. Edirne, Is
tanbul ve eski gemilerden boğaza 
bir hayli top getirilmit ve yerleıti
rilmiı, tahrip edilen dıt tabyalar 
mümkün mertebe tamir olunmut ve 
buralarda hiç ite yaramıyacağı an
latılan bazı kısa menzilli toplar sö
külerek batka taraflara, içe yerleı

tirilmiıtir. Mayinler, gÜnden güne 
fazlalaıtrrıJmııtrr. Bundan sonra 
gelecek olan kahramanca müdafaa 
bugünlerdeki hazırlığa medyundur. 

Çanakkaleye denizden 

hücum kararı 

Çanakkale muharebele r i n d e 

Fransızlar daima tali rol oynamıt· 

lardrr. İngilizlerin planlarını Fransa 

hükfuneti bili. münakaıa kabul edi
yor ve bir mikdar gemiyi lngiliz A

miralınm emrine veriyor. Bunun için 
Fransız erki.nıharbiyesinin fikrini 
bile sormaya lüzum görmüyorlar. 
Bu auretle ıubat ayından itibaren. 
Çanakkaleye kartı denizden hücum 
hazırlığı baılıyor ve bu hazırlık bit
tikten; boğazın dıt tabyaları tahrip 
edildikten, içerideki maynlar top
lattırıldıktan sonra da hakiki taar
..-- ı-.I-- ı...ra.rıa.tnosı.,.or<lu. 

(Sonrı var) 

Musiki bahisleri 

18 inci senfonik konser 
Geçen haftaların halk konserinde 

hep seçme eserler dinlemiştik. Mes
lekdaşımız Bay Vinkler'in emekle bü
yütülmüş kemanından Mozart'ın bir 
konsertosunu bu arada tanıdık, istifa· 
de ettik ... 

Fakat on sekizinci konserde, Bay 
Ernst Praetorius, ar dünyasının yeni 
kaybettiği iki fransız dahisinin son 
eserlerinden ikisini güzide bir şekil -
de enterprete ettirmek suretile ar a
dına memnuniyeti mucib bir hareket -
te bulunmuş oldu: M. Ravel'in 1930 
da yazdığı piyano konsertosunu, ve 
A. Russel'in 1929 da verdiği üçüncü 
senfonisini (Sol minör, Op, 42) ikişer 
defa dinledik. Yorucu repetisyonlarla 
hazırlanmaları lazım gelen yazılardan 
oldukları belli, baş döndürücü güç
lüklerle dolu şeyler ... 

Kritikler ilk zamanlarda M. Ra
vel'in çığırını Debüssi'ye, A. Russel'i 
de Frank'a bcnzemeğe çok meyletmiş
lerdi. Fakat, hakikatte, ikisi de eski 
yeni hiç kimseye bağlanmıyacak ka
dar orijinal kalmasını bilmişlerdir : 

Ağır başlı okul disiplinine sadık tah
sil çilelerinden sonra eserde hür ça
lışmağı sevmişlerdir : Mesela A. Rus
sel'in yazısındaki buluş ve tertip te
nevvüünde ve renk bolluğunda, Skola 
Kantorum tahsil ocağı mensublarına 

has "çileli tahsil disiplininden geç
miş olma" nın kazandırdığı "sabırla 

aramak,, kaygusunu - kompozitör o 
okulun görüş çerçevesinden ayrılmış 
olmasına rağmen - bütün buluşlarda 
bakim görüyoruz... İkisi de, renkle
rin belirtilmesinde titizlik, ve hele 
Adagio kısımlarında bilhassa pek de
rin ve narin bir hassasiyet arayan ya
zılar.. . Orkestramız bize çeşid mo
dernler dinletti: Fakat bu seferkile
rin nazlı bir incelikle hazan kırılıve
recek hale gelen kısımları, veya dolup 
taşan renkleri ve hayal yaratışları 

hepsine üstün göründüklerini söyler
sek iki büyük ölünün haklarını öde
miş oluruz. Konsertodan piyano par
tisini çıkarırsak, eşlik kısmı, adeta 
başlı başına bir senfoni gibi dinlene
bilecek ... 

Tarih, Ravel'i yalnız Russel'e üs
tün tutmakla kalmıyor, devrinin en 
büyük fransız kompozitörü olduğun
da da ısrar ediyor. Biz buna, hiç dü
şünmeden, ''asrında muadili nerede 
ve kaç tane vardı?'' istifhamım da 
katabiliriz. Bay Praetorius, bize, Si
be11us, &tmvtnekı, ı:..afiiyya, Albertız 

gibi kompozitörlerden çaldırdıkça bu 

düşüncemizin ya söndüğünü, veya hak 
kazandığını mukayese yolu ile de an
lıyacağız. Kitabların reylerine az 
inanıyoruz. 

Orkestramız son iki :eseri başar
makla kuvvetli bir imtihan geçirmiş 
oldu; herkes, "bu ne ilerleyiş!,, diyor
du. Şu halde, bize düşen vazife, iler -
leyişin idarecisine meslek adına te
şekkür etmek oluyor. Esasen, seneler
den beridir, her yeni himmet safhası
nı - daha doğrusu her himmet adımı
nı - bir öncekiye kıyasla takdir et· 
mekten başka ne yaptık? 

Konserin solisti piyanist Bay L. 
Çaçkes, artık hep bildiğimiz su gö
türmez teknik kudretiyle başbaşa ça
lıştı. Eseri ilk defa ele almış. Fakat 
çabucak çelikleştirmiş, hafızaya tas -
nif etmiş. Bravur, şeytani bir el ça
bukluğu, c~cmirden leblebi çizgileri 
söküp atıvereceğinden emin bir ton ... 
On sekizinci konserin yılımız Ankara 
konserlerindeki yeri bilhassa tarihi 
oldu. 

B. Praetorius, senfonik konserleri· 
mizin programlarını ''Viyana klasik
leri nüvesinden arsıulusal çevrelere 
doğru genişletmek,, yoJunda yavaş, 

fakat emin ilerliyor. Tecrübeli emek -
!erinden çQk şeyler bekliyoruz. Son 
konser eski bir dileğe nazikane bir ce
vab da teşkil ettiği için bundan dolayı 
kendisine ayrıca ve saygı ile teşekkür 
olunur. 

Mahmud R. Kösemihal 

Filistinde tedhiş 
devam ediyor 

Kudüs, 28 (A.A.) - Filistin ara
zisinin her tarafında tethi,çilerin bir 
çok hadiseler çıkarmış oldukları ha
ber verilmektedir. 

Tethişçiler, birçok taarruzlarda 
bulunmuşlard:r. 250 kişiden mürek
keb silahlı bir çete Nablus şehrine gi
rerek polis karakoluna ve asker ça
dırlarına ateş etmişlerdir. Kendileri
ne mukatiele edilmemiftir. 

Mi;itecavizler, dağlara çekilmişler
dir. Askeri kıtaat ile tayyareler ken
dilerini takib etmektedirler. 

Askeri makamlar, yeniden kundak

çlık harekatı yapılmasına engel ol-
malr ıo:- :&...ı:..:lto'\ ..___, __ ~-:.:.- ..s ••• ...ı--

zinler i"Öndermeğe karar vermi§ler • 
dir. 

Çanakkaleye denizden hücum e-
derek boğazı zorlayıp geçmek; ı.... .,,, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111h,. Mı sar seçi mi esnasında 
tanbulu filo ile tazyik altına alınak E Y ~zan: Alexiı T olıtoi No: 42 : 
Rusya ile muvasalayı temin ebnek : : kargaşahklar çıktı 
ve sonra boğazlara çıkarılacak kuv- : --,.,.,::~"(.-~""'!!il-.. §_ İskenderı·ye, 

28 
(A.A.) _ Du""nkü· 

vetlerle buraları da elde bulundur- : 
mak fikri lngiliz hükfunetince 23 : : seçim esnasında şehrin muhtelif semt-
te§rİnisani 914 tarihli bir kabine iç- E : terinde çıkan karışıklıklar neticesin-
timaında ve o vaktin ateıli bahriye - _ de yirmisi polis memuru olmak üze--nazırı olan Çörçil tarafından ortaya L-iıfiiM~~~~L.J._11..!~~~~ : re 70 kişi yaralanmıştır. 

t ld w l Sebe.b 1 r k - "-"""'-$.~~:>A.L-...-.-J.:::...uıııo""-.....::.ı~ : Nahas paşanın İskenderiyeye geli-

i~ 
1

;~~:uı: ·~~::~dan °~ı~a § E şi birçok kargaşalıklara sebeb olmuş-
Süveyiıteki kuvvetlerin uzaklaıtı· - : tur. 
nlması bilhusa ileri sürülüyordu. _ E Vafd partisine mensub birçok genç-
Bu fikre deniz birinci lordu "Fiıer" : : ler polis memurlarına taş atmışlar, 
ve ondan sonra gelen Jakson ile di- : : polisler de onlara sopalarla hücum et-
ğer deniz erkanı tamamen muhalif- _ : mişlerdir. Nümayişçilerden 45 k-iş.i 
tir. Onlar Çanakkaleye yalnız de- : E tevkif edilmiştir. 
nizden yapılacak hücumlar ile bo- E 
ğazları açmanın bir "delilik" oldu- : 
ğuna kanidirler. Keza 1807 ta- : 

rihinde Çanakkale boğazı denizden : 
zorlanarak açıldığı ve lstanbul § -

------ Vskiidarda yeni orta okul 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Bugün 

: Osküdarda yeni bir orta okul binası
: nın temel atma töreni yapıldı. 

-

---------------------------------------------------------------------------------------_,= 

-----

29 - 3 - 1938 

1. RADYO .. ..1 
Ankara: 

qğie neşriyatı: 12.30 Muhtelif plfik 
neşriyatı - 12.50 Plik : Türk musikisi ve 
halk 11arkıları - 13.15 Dahili ve harici ha-
berler. • 

Akşam neşriyatı : 18.30 Plakla danı 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) -
20.0() ı Saat ayarı ve arab~a neşriyat - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Leman ve 
arkadaşları) - 20.45 Keman solo: (Necdet 
Atak) P iyano Marsel Bi - 21.00 Çocuk e
sirgeme kurumu namına konferans - 21.lS 
Stüdyo salon orkestrası : 1 - Paul-Lincke: 
İm Walzerrausch 2 - Hartmann: Der göt
ter Triuphmarch 3 - Adolf Mcketein: Wie 
Einat im mai 4 - Becce : Serenata amoro
sa 5 - Frederikeen : Grönland - Suite -
22.00 Ajans haberleri - 22.15 Yarınki proı
ram. 

fstanhul 

üğle neşriyatı: 12.30 Plakla türk 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neıri
yatı - 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 17 .oo İnkilib ta
rihi dersi: Oniversiteden naklen, Yusuf Ke
mal Tengirşenk - 18.30 Plakla danıı muıi· 
kisi - 19.15 Konferans: Beyoğlu halkevi 
namına Semih Mümtaz (Nezaket) - 19.55 
Borsa haberleri - 20.00 Belma ve arlı:adaı
ları tarafından türk musikisi ve halk !jarkı· 
lan - 20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer 
Rıza tarafından arabça söylev - 21.00Tah
sin ve arkadaşları tarafından türk musikisi 
ve halk şarkıları (Saat ayarı) - 21.45 Or· 
kestra: 1 - Çaykovski: Üvertür solonel 
2 - Strich : Springnede kanpen 3 - Çay
kovski: Nokturn 4 - Şreder: Napolitana -
22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plakla ıolo
lar, opera ve operet parçaları - 22.50-23 
son haberler ve ertesi günün programı. 

Avrupa : 

v• "'"n. v c. OPERETLER : 20.45 Lülı:
senburg - 21 Milino, Hamburg - 21.1!. 
Stokholm. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONiK KONSERLER : 14 Laypzig - 19 
London, Recyonal, Kolonya - 19.50 Bük
reş - 20 Strazburg - 20.45 Brüksel - 20.50 
Droytviç, Münib - 20.55 Birno - 21.15 
Bromünster - 21.15 Frankfurt - 22 Bero· 
münster, Sottens - 22.15 Stokholm - 22.20 
Kopinhag - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ : 16 Münih - 18 Ko
lonya - 18.30 Danzig - 23 Breslav • 

SOLO KONSERLERİ : 14.15 Stokholm 
- 15.25 Hamburg - 17.30 Prag - 18.10 
Köniksberg - 18.20 Breslav - 18.30 Pariı 
P.T.T . - 20 Breslav - 22.15 Roma • 
NEFESLİ SAZLAR (Marı V. S.) : 6.30 

Alman istasyonları - 8.30 Münib - 17 
Frankfurt - 18 Stuttgart. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
18.15 Hamburg - 19.30 Varıova - 21 Stut
gart. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Hamburg, Stutt

gart - 7.10 Münib - 8.30 Frankfurt, Ko
lonya - 10.30 Hamburg - 12 Alman istaa-
rf,.°2_~~= 14.1_0, ı:ra~!urt, ~o!~.'2!'--.U~ 
yonları - 17.10 Münib - 18 Berlin - 19.10 
Breslav, Frankfurt, Hamburg - l!ı.40 Ber
lin - 19.45 Stuttgart - 21 Roma - 21.10 
Berlin - 22.35 Königıber~. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Stuttgart -
19.10 Münib. 

DANS OMÜZ!Cit : 16 Laypzic - 19.10 
Berlin - 20.30 Kolonya - 22.5 Floransa -
22.30 Hamburg - 22.35 Stuttgart - 23 Ro
ma - 23.25 London-Recyonal - 24 Droyt
viç - 0.30 Droytviç. 

Mayısta jehrimi%de 
açılacak sergi 

Kız enstitüleri, sanat okulları, ak
şam okulları ve terzilik okulu ile in
şaat usta okulunun şehrimizde aça
cakları sergi etrafındaki hazırlıklara 
devam olunmaktadır. Kültür Bakan
lığı, sergi evinde açılacak olan ser
gi hazırlıklarına muallim ve memur
lardan bir kısmını memur etmiştir. 

Vilayetlerden gelen e'yalar sergi e
vinde tasnif edilmekte ve yerleştiril
mektedir. Sergi mayıs ayının ortala
rına doğru merasimle halka açılacak
tır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
- Peki bu günlerde gelirim... samimiy etl e Petro'nun omuzlarından _ 

Eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

- Derhal bugün. Kaybedilecek bir tuttu, hıçkırdı). Pietia, Petruşa, sen· E 
: zünde yanakları kıpkırmızı olmuş, çar 
E 1van bulunuyordu. --- Solunda Petro vardı ; sanki bir mas
E kara alayı için, bir müjiğe, kısacık bir 
: çar elbisesi giydirilmişti. Boyarlar 
: yüzlerine mendillerini örterek ona 

dakika yok. (Lev Kiriloviç yaklaştı, den İsa hakkı için r ica ediyoruz : Ken- : 
yeğeninin kulağına zar zor ye~işebil- dini çar haşmeti ile göste r, onları : 
di): Geçen gece, Preobrojenski'nin korkut ... Başlarında hakiki bir çar bu- : 
tam yanında, Yavuza'nın öte kıyısında lunmayınca canları sıkılıyor. Onlara : 
pusu kurmuş yüz kadar streliç keşfe- kuvvetini anlat ; biz de seni tutaca· 
dildi. (Petronun ensesi ve kulakları o ğız ... Bu Vaska Goliçin'den artık bık· 
anda kızardı). Bizim potieşniler, fitil- tık, usandık. Ve Sognka'ya da taham· 

Notebıırg kalesi muhasarası müstehzi nazarlarla bakıyorlardı: Bi
çimsiz vücudlü bir" delikanlı ki ayakta 
durmağı bile bilmiyor, kaz gibi yürü-

ler ellerinde, tehlike işareti vererek, mülümüz kalmadı. 
bütün gece etrafı tarassud ettiler ... O Petro buna benzer hikayeleri çok 
zaman ötekiler nehrin bu yakasına geç dinlemişti, Fakat amcasının hıçkırrk-

mekte israr gösterdiler .. Sonra, onların ları onu o gün ürküttü ... Büzülmüş a
Moskovada - Ovsei Rjov anlatıyor- ğızların, şişmiş boyunların, karğı uç
du - hazır olmak emrini almış olduk- tarının, ve onlar üzerine düşen Matve· 
lan işitildi : Preobrajenski'de gürültü ef'in vücudünün hayalini görüyormuş, 
çıkacak, ve bu saraydan alınıp kendi- insanın saçlarını başında dim dik eden 
!erine her kim teslim edilirse onu öl- haykırışmaları işitiyormuş gibi oldu. 
düreceklermiş.... Çocukluk günlerinin insiyaki korku-

Petro birden bire eli ile gözlerini su! Onun ağzı da büzülüp büküldü, 
örttü. Parmakları yüzünde büzüldü. gözleri hanelerinden fırladı, sanki 
Lcv Kiriloviç hikayesini nakle devam kulağının ardına göze görünmez siv
etti: - Şakloviti pazar yerlerine mu- ri bir şey giriyordu .... 
harrikler göndererek aç halkı Preobra - Petienka, çarımız, nen var ? 
jenski sarayını talana teşvik ediyor... Lev Kiriloviç yeğeninin zayıf ve 

- Ahali her fenalığa hazır, yalnız muhteliç göğsünü kollarının arasına 
soygunculuk düşünüyor. Ve Sofiya da aldı. Petro ağzından köpükler saçarak, 
yalnız yeni isyanlar bekliyor. Sofiya'- onun elleri arasında çah?1 anıp duru
nın Streliçleri, Kurtarıcı canına yeni, yordu. 
bir ip takmışlar. Bu çan musibet habe- Biribirine uymaz bağrıtları hidde
rini vermek üzere çalmağa hazır ama tini, korkusunu, heyecanını anlatıyor
streliçler, esnaf, possadskiler henüz du. Adamlar hemen kalkıyor, sarsıla 
mütereddid ... Çünkü bu çanın sık sık sarsıla kıvranan Petro'nun etrafını a
ç.almasından bıkkın. Boy~rlara muha- lryorlardı. Koca bıyıklı Pamburg bir 
sarada imişler gibi evlerınden çı~- şişe dibi i~inde su getirdi. 
yorlar. Zavafö kardeşim Natalya Kırı- Petro, bir çocuk gibi, içmeyor, suyu 
Jovna berbad halde, (Lev Kiriloviç, etrafa döküyordu; dişleri adeta biri-

birine kenetlenmişti ... Onu Lev Kiri
loviç'in arabasına kadar götürdüler. 
Fakat hala deprenip duruyordu. Otlar 
üzerine yatırılmasını istedi. Sükunet 
buldu ... Sonra, bağdaş kurup zayıf ba
caklarını kolları arasına aldı; gölün 
parlak sathına, gemilerin direkleri a
rasında dönüp duran martılara bak· 
mağa başladı. Bu sırada, sallana sarsı: 
la, Nikita Zotof göründü. Bu sabahkı 
potieşni manevrası dolayısiyle papa
lık cübbesini giymişti. Saçları karma 
karışık, ve kır sakalı saman çöpleri i
çinde idi. Petronun yanına oturup ona 
acıyarak baktı. Zotof'ta sakallı bir ka
dın hali vardı. 

- Petro Aleksiyeviç, bak, sana söy· 
leyeceklerimi biraz dinle; ben abdal ... 

- Defol buradan. 

- Defoluyorum .. Fakat bak : eğlen-
ce yeter ... Bütün bunlardan vaz geçme
li ... Sen artık çocuk değilsin ..... 

Petro başını öte yana çevirdi. Niki-, 
ta diz üstü yürüyerek Petroya kadar 
yaklaşıp yüzünü göıımeğe çalıştı. Pet
ro onu itti, bir kelime bile söylemeden 
arabaya bindi. Lev Kiriloviç, hızlı hız
lı arabaya doğru gelirken durmadan 

istavroz çıkarıyordu ... 

- 9-

Kazayn Meryemana yorutus gunu, 
A11ompsiyon büyük kilisesinde dua 
bitiyordu. Sağ sıralarda patriğin mu
gannileri, sol sıralarda çarınkiler, sıra 
ile, koyu altın sarısı kubbeyi hazan tat 
lr çocuk sesle riyle, hazan sağır edici 
bir böğürtü ile dolduruyorlardı. Altın 
yaldızlı aziz tasvirleri önünde cızırda

yan mumların haleleri boyarların kı

zarmış yüzlerini aydınlatıyordu. Dua
yı idare eden patrikte bir şehid hali 
vardı : yalnız gözleri; zayıf elleri ve 
ensiz ve uzun sakalında biraz canlılık 
hissediliyordu. Devlet gibi on iki di
yakos, kıllı ve haşmetli, ağır buhur-

' danları şıkırdatıyordu. Etrafını met· 
ropolitlerin çevirdiğ i patrik sanki gün 
lük dümanları içinde yüzüyordu. Baş

diyakosun hitabeleri kiliseyi bol alkol
lu bir şarap gibi dolduruyor, ve üçün
cü Romayı anlatıyordu. Rus kalbi mağ 
rur bir huzurla doluyordu. 

Erğuvani örtülerden yapılmış bir
sayvan altında, çarlara mahsus yerde 
Sofiya duruyordu. Sağ tarafında, göz
lerini yarı kapamış, bembeyaz ölü yü-

yor, beceriksiz, kafası yerinde değil. 
Sofiya, hiç olmazsa o debdebenin ne 
olduğunu biliyor' daha büyük görün
mek için ayaklarının altına bir sıra 
koydurup onu da elbisesi ile gizle
miş ... Simasında törenlere mahsus bir 
ciddilik var; ellerini göğsüne kavuş
turmuş ... Göğsü, omuzları, kulakları, 
başlığı kıymetli taşlc> r içinde parlı
yor .. Sanki bizzat l --.tayn Meryema
nası sayvanın altında oturuyor... Ya 
şuna, Kukuy'lu sefihe bakın: Ağzı kö· 
tü niyetlerini nasıl belli ediyor ? Birini 
ısırmak istiyormuş gibi çeneleri dur
mayıp hareket ediyor. 'Gözleri gurur 
dolu. Belli ki dinc!~rlıktan başka şey
ler düşünüyor. 

Dua bitmişti. Hizmetkarlar, papas

lar gidip gelmeye başladı. Sancaklar, 

mika fenerler, haçlar, aziz tasvirleri 
kımıldandı, eller üzerinde taşınarak 
yükseklere kaldırıldı. Alay, gerileyip 
iki dizi olan boyarların arasından iler
lemeğe başladı. Kollarına diyakosla
rın girmiş olduğu patrik iki çarı se
lamlayıp Büyük Meydana ve Kazayn 
kilisesine gitmek üzere, ananeden ol-

duğu veçhile, Meryemana tasvirini 
almalarını söyledi. Moskova metropo
liti tasviri İvan'a uzattı. Çar, seyrek 
sakalını sıvazlayıp Sofiya'ya doğru 

döndü. Sofiya, bir tanrı gibi hareket
siz, bir ziya huzmesine bakıyordu. 

1van yavaşça: 
- Yapamıyacağım, dedi, düJürece

ğim ... 

O zaman metropolit, Petroyu geçe
rek tasviri Sofiya'ya takdim etti. So
fiya'nın yüzüklerle dolu elleri, birer 
pençe gibi açılrp tasvire iyice, sıkıca 
sarıldı. Sofiya, gözünü huzmeden a
yırmı; arak sıranın üzerinden indi. 
Vasili Vasiliyeviç, İvan Miloslavski, 
Fedor Şakloviti - hepsi samur kürkler 
giymişlerdi • Hemen Sofiya'nın etra
fını aldılar. Kilisede derin bir sükut 
hüküm sünneğe başladı. 

- Geri ver onu (Bu belirsiz ve bo
ğuk mırıltıyı herkes işitti). Geri ver 
onu (Mırıltı daha kuvvetli, kinle dolu 
idi.). 

Petro'ya bakanlar böyle diyenin o 
olduğunu anladılar. 

Petro'nun yüzü al al oımuş, gözleri 
baykuş gözleri gibi şaşılaşmış, bir eli 
sayvanın direğinde büzülmüş, ve say· 
van sarsılıyor ... 

Fakat Sofiya, geri dönmeden, hiç bir 
heyecan alameti göstermeden şöyle 
biraz geri çekildi... 

O vakit P etro, sert bir sesle, halk· 
tan bir kimse gibi: 

(Sonu var) 
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Akasyalar açarken ... 
Eczacılar hekim reçetele~in~e ter-ı da bunu p.e~hizlerinin tea~.i.nde~ aa

kibleri yazılı ilaçları kendilen yap· narak aevınırler. Halbukı tabıatm 
tıkları zamanlarda, bir de Nevruz bir kaidesinden ibarettir. 
macunu kaynatırlar ve her yıl mart Bahar mevaiminde vücudwnu
dokuzundan bir iki gün önce bütün zun içinde en mühim değipne kanı
dostJarı olan mÜfterilerine göndere· mızda ve bütün uzuvlarmıızda bulu
rek 0 gün filin saatte günefin hamil nan kabiyom maddeai bakunmdan • 
burcuna gireceğini bildirirlerdi. Her dır. Bu madde kandan ve uzuvlardan 
derde deva hazır ilaçlar satmağa a • çekilerek kemiklerde daha ziyade 
lı§tıklarından beri, galiba, o macu- toplanır. Bu da, §Üphesiz, ~arda 
nun terkibini bile unuttular. Onun daha ziyade hareket edecek olan 
için, timdi baharın geldiğini bize çi- ~~~lerin daha. sağla~.. olması 
çekler haber veriyor. ıçındır. Fakat kalaıyom butim uzuv· 

Zaten bizim iklimimizde takvim- ların ve guddelerin iyi İ§lemesi için 
lerin bildirdikleri bahar ba~langıcı pek lüzumludur. Hele vücudun bea-

azari bir teYdir. Burada eski martın lenmeıine hakim olan teroit gudde:ç dokuzunu saymadan, aprilin beıi- ainin iyi İ§lemesi kanda mutlaka o 
ni geçirmeden, bize kapıları çevirte- maddeden bulunmasına bağlıdu-: 
cek gerçekten baharın gelmesi pek Kemiklere doğru akan kalsıyo
nadirdir. Çiçeklerin açıldığını gör- mun kandaki boıluğunu doldurmak 
meden takvimlere bakarak, bahar için baharda kireçli gıdalara da~.a 
mevam:ınin geldiğine inanmak hiç ziyade rağbet etmek lazı~dır. S~t 
doğru olmaz ... Baharın geldiğini ha • bize epeyce mikdarda kıreç v~rdı
ber veren çiçeklerden baıka §eyler ğinden insanların öteden berı ba-

d d · harda çokça süt içmeleri bundandır. 
e var ır. b · · 

Bizi mköyde bahar gelince, çiçek- Bizim pirinç pilavında, u mevsunı~ 
!erin açılması biraz gecikse bile, de- sebzelerinde, enginarla marulda kı
likanlılar kızlara daha dikkatli ve reç hatırı say.ılacak kadardır. Fakat 
daha. istekli bakmağa ba,larlar. Kız. en çok kireçlı yemekler ~uru faaul · 
lar da bahar gelince, o bakıılardan ye ile kuru bakla, kerevız • dalları, 
hiç ko~kmadıklarını bütün hallerile yemitlerden de badem, cevız ve fın-
enlatırlar. drktır. . 

Eski hekimler baharın insanlar Ü- Bizim memleke~m .suları_ da çok 
· bu türlü tesirini pek iyi bildik- yerlerde fazlaca. kıreçla oldugundan, 

zerme . ~· · ··d ı 
!erinden, yeni gelin güvey tabi.atın baharda ıçeceg1ınızb~u1 eb satıcı .arı 

· · t hammüllerinden ziyade ye· fazlaca su katsa ar ı e, u mevsım-
emrını a . .. 1 l k" · t 
rine getirirler de fazla yorulurlar dı- de pek luzwn u o an ıreç temın e -

"lkbaharda evlenmelere izin ver· tiklerinden dolayı, onların farkına 
ye 1 kl b . Tkl . mezlermi§. Şimdiki hekimler o ka. varmadan yaptı arı u ıyı ı erı 
dar iıuafaız olmadıklarından, h~~ gülerek karfılamalısmız .... 
de tabiatın verdiği emrin hikmetını G. A. 

daha iyi öğrendiklerinden, gençler l" "K ... u,·"ç' "Ü'."k" "O' ..... Ş .. "H .... a,. ,b, "e' "r"l'e' "r"" I 
gürbüz çocuk yetiıtirainler diye b~-
harda düğünleri daha ziyade teovık ....................... ' ......................... ~ 
ediyorlar. d h . . s· 

Baharın insanlar üzerine tesiri X Londra - Lon ra şe remını ır 
kl Vansitart Bovatir'in 75 yaşında öldüğü 

yalnız a§k duygusunu arttırma a n 
kalmaz. o duyguya hakim olan gud- haber verilmektedir. 
delerle birlikte vücudumuzun içeri. X Roma - Resmen bildirildiğine 
sine hormonlar yayan bütün gudde. göre B. Musolini, 30 martta ayan mec
lei bahar gelince daha iılek olurlar. lisinde milli müdafaa büdcesi hakkm • 
Bunları adeta kamçılar gibi tenbih da bir nutuk söyliyecektir. 
etmek için, kanımızm geçenlerde X Frankfurt - Enternasyonal ruğ
yazdıj'lm, Hp nisbeti bile deiiıir. bi maçının nihai neticesi: Almanya, 
Kan kıt mevsimindeki haline niabet- Fransayı aıfıra karşı üç puvanla mağ
ı .. , .. ~ı.- .ı L'-• ~aka fa.zla uit o- 1\lb etmiştir. 
}ur. Bundan dolayı o guddelerle ır- A Mvoh.vy• Jio.1\r ı..ırni. ..... ı;ıı,.; mec 
likt• hayatımızm bütün faaliyeti ar- Hal, Pap&nlii'f, jtmiilC!enü yolu merıtes 

idaresi birinci reis muavinliğine tayin 
tar. h .. . . 
Baharın daha ibtidasmda, enuz etmiştir. 

çiçıekler açmadan, ~sa~m . adalel~ri X Londra - Söndey Tayms, Ame· 
arumdaki ıeker niabeti bırden bıre rika, İngiltere ve Fransanın, saffıharb 
çoğalır. Bilirainiz ki adaleler ıeker gemilerinin tonajlarmın 42.000 olması 
yakarak iılerler. Bahar gelince oeke. üzerinde uyuştuklarını bildirmekte • 
rin artmaaı adalelerin daha ziyade dir. 
hareket etmeleri lüzumuna delalet X Londra - Feyri Port tayyaresi
eder, çünkü adaleler arumda biri- ne kundakçılık yapılması ihtimaline 
ken teker vaktinde, hareketle, yakıl- binaen, polis tahkikatta bulunmakta • 
mazaa kan içinde kain- ve teker hu- dır. 
talığı yapar. X Berlin - Amerikanın balonlar i-

Bu mevsimde karaciğerin içinde çin Almanyaya helium gazı vermemesi 
bulunan glikojen ile yağlar azalır. burada hoşnudauzlukla karşılanmıştır. 
Birinciainin azalmuı onun tekere X Kaunas - Litvanya parlamento
çevrilerek adalelerin ar~sına yayıl- su 28 veya 29 martta toplanacaktır. 
mumdan ileri gelir. Yaglarm azal- X Vaıington - Amerika ile Meksi· 
ması da baharda daha fazla hareket ka arasındaki petrol anlaşmazlığı dola
edecek olan vücudun fazla ağu-lık yısiyle Amerika Mekaika ile olan eko • 
duymamuı içindir. Bundan ?o~ayı nomik münasebetlerini yeniden tetkik 
da ciğerin aruındakilerle bırlıkte edecek, aynı zamanda da bu memle
bütün vücudun yağları da azall1' ve ketten yaptığı yüksek mübayaatını dur
vücud ilkbaharda biraz daha hafif duracaktır. 
olur. Bazıları baharda biraz zayıfla· X Roma - Bir askeri tayyare İgle
malarmı hastalığa hamlederek üzü- zias'~n ıimalinde yere çarparak parça • 
lürler. Zayıflık meraklısı bayanlar lanrruı, beı kişi ölmüştür. 

Y EŞ 1 L 

Bir dakika eıikte durdu. İçeride 
kimse yoktu. Oda çok zarif döşenmiş
ti. Bir yazı masası, telefon, yazı maki
nesi vardı. Solda iki mükellef koltuk, 
üatünde gümüş bir sigara kutusu, bir 
tabla ve bir boş likör kadehi bulunan 
pir masa. Koltuklardan birinin yanın· 
da bir radyo makinesinin kulaklıkları 
sarkıyordu. Ocağın yanında iki yazi· 
hane vardı. Ocağın içinde de bir gaz 
radyatörü hafif hafif yanıyordu. 
Kapıyı kapamak için geri dönünce 

anahtarın kapının üstünde bulunmadı
ğını gördü. Odanın böyle açrk bırakıl
masna önce hayret etti. Fakat acele et· 
mek icab ettiğinden bu nokta üzerin
de fazla düşünmeye vakıt bulamadı. 

Evela caddeye bakan pencerenin ya
nmdaki yazihaneden işe başladı. Bir 
tepsi içinde gönderilmek için hazır
lanmış mektublar, ehemiyetsiz k.lğıd
lar vardı. Her halde tehlikeli vesikala
rı saklamış olmalılardı. Odada bir de
mir kasa vardı. Cimmi, kilidi muayene 
etmek için önünde diz çöktü. Birden 
üzerindeki anahtarı hatırlayarak, belki 
kasanın anahtarıdır diye düşünerek 

sevindi. 
Birden bire tavıan çevikliğile yana 

DEFTER 
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36 
çekildi ve yazihanenin arkasına sak
landı. Mükemmelen parlatılmış kasa • 
nın kapağında, Cimmi, arkasında ken
disine kalkan bir elin aksini görmüş
tü. 

Darbe bof& gitti ve Lastik sopa ka
saya çarptı. Cimminin hayret verici 
çevikliğinden şaşıran mütcarrız bir an 
sonra Cimminin yazihane ardından e
linde bir tabanca ile meydana çıktığını 
gördü. Ellerini yukarı kaldırmasını 
emrediyordu. 

Cim.mi: 

- Vay vay 1 Diye haykırdı. Samuel 
Dakers sizsiniz, demek? Rebörn fir· 
maaı demek yarıı işleriyle de uğraşır
mış ha 1 İyi ki geldiniz, sizi burada bu-

lamadığuna eıef ediyordum. 

Dakers: 
- Fazla kurnazsınız, fakat buraya 

habersizce girmekle kanuni bir suç it
lemiş olduğunuzu unutuyorsunuz. 

- Hayır, sadece bir tec~ssüs saika
siyle girdim. Madam ki buluştuk, otu
rup biraz konuşalım. Evela müsaade e
din de silahınız olup olmadığını mua
yene edeyim. 

· smmın üzerindeki kilçük bir ta-
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~~:~~;;?,.~- Avrupa buhranı 
raftarları ile tecerrüd ta- ka rş 1s1 n da 

rasi prensipleri
ni korumağa uğ

raşmak olınayıp 

raftarlarına karşılıklı tezle-
rini müdafaa için ayni mik-

sadece Amerika birleşik dev
letlerinin "muhtemel ve meş· 
ru müdafaaaı" nı teminden 

~~::~~=~ Amerika Bir 1 eşik !7-:1:;~:~!:: 
Jetlerini sonsuz bir fikir teşevvüşü
ne düşürmüş görünüyor. 

Avusturyaya karşı yapılan kuvvet 
darbesi, menşeleri alman ve gamalı 
haça taraftar olup yeni vatanlarında 
üçüncü Rayhm nüfuzunu tesise ça
lışmakta pek çok tebea sahibi bu
lunan cenub Amerikası devletleri 
hakkında kaygılar uyandırmaktadır. 

Bu kaygı, hiç şüphesiz, günün bi
rinde, buralara alman alaylarınm 

çıkacağını düşürunekten ileri gel
mekte değildir. Fakat totaliter re
jimleri henüz beğenmemekte olan bu 
memleketleri bu rejimlere mahsus 
hal tarzlarına imale edecek mahi
yette bir propagandanın geliştiği ta· 
savvur edilecek olursa, bunun - me
sela cumhur reisi Ortiz'in işe başla
yacağı sırada Buenos Ayres bir h,a

va filosu göndermek gibi - teşebbüs
lerle birlikte Amerika Birleşik Dev
letlerinin nüfuz sahasını genişlet
mek arzularını da, tam tersine, da
raltabileceği anlaşılır. Halbuki Va· 
şington, B. Ruzvelt'in Buenos Ay· 
res seyahatının meydana getirmiş 
olduğu anlaşmaların birer karşılıklı 
yardım paktı haline konulması tel· 
kinlerine bile kulak vermişti 1 

A vrupa işleri bu derece teh- ı 
didkar bir hal almadan evvel 

Atıantik, Monroe müdafaa sistemin· 
den başkasına muhtaç olmıyan tabii 
bir emniyet mıntaka:sı vaziyetinde 
idi. Fakat şimdi, bu mıntaka, reali
telere karşı duygulu olan amerıkah· 
lar nazarında oldukça daralını' ve 
Ruzvelt son nutkunda, Amerika bir· 
leşik devletleri donaıunasının iki sa
hili de müdafaa edebilecek bir hale 
getirilmesi lüzumunu ileri sürmÜŞr 
tür. Ancak, yalnız Atlanti.ke mahsus 
bir harb filosunun inşası için on se
neye ve üç milyar dolara ihtiyaç ver
dır. Bu takdirde, şimdilik kongre 
komisyonunun uzun mücadeleden 
sonra tavsiye ettiği - kongrece ka
bul olunacağı muhakkak bulunan • 
deniz programı ile iktifa etmek ica
l.ıcı.h:1,;ckliı. Du prograxn, başlıca de· 
nizci dev1Ct'ler1n 'T'-""'3 - :, tonaJ nis· 
beti muhafaza edilmek şartiyle, bir 
milyar dolarla tahakkuk ettirilebi
lir. 

Fakat, başta kadın kulübleriyle 
pasalar bulunduğu halde, tecerrüd
cüler kendilerini mağh'.lb edilmiş 
saymıyorlar. Bunlar, Amerika birle
şik devletlerinin dış politikası sara
hatle belirtilmek ve dünya işlerine 
karışmak gibi şeytani bir gizli mak· 
sad takib edilmediği temin olunmak 
şartiyle, bu programm. kongreden 
geçirilmesine itiraz etmiyorlar. 
Bunlar, Bay Ruzveltin Şikağo nut
kunda anlatılan ve Nüyork Taymiı 
gazetesi tarafından da "enternasyo
nal nizama riayetsiz devletlerden 
başkalarına mübadele kolaylıkları 
temin eden geniş bir ekonomik mın
taka,, şeklinde tasavvur olunan "ka
rantina" bölgesinden dolayı tasala
nıyor ve bu mükifatlanan demokrasi· 
ler blokundan bir şey anlamıyorlar. 
Ve tngilterenin bu aman bilmez mu· 
halifleri - ki Amerikanın İngiltere 
ile yakınlığını devletleri için tehli-

bancayı aldıktan sonra Rezayr kendini 
emniyette his etti. 

- Bazı noktaların aydınlanmasını 
istiyorum. 

- Pek ala, fakat evela oturmak lüt· 
funda bulununuz. 

Dakers hafif bir tebessümle en yakın 
koltuğa oturarak Cimmiye pencereye 
karşı olanı bıraktı. Cimmi bir tuzağa 
düşmemek için uzun arkalıklı bir is· 
kemleyi intihab etti. Dakera'in tebes· 
sümu genişledi. 

- Kafi derecede malU.ınatınız oldu· 
ğunu sanıyordum. 

dev 1 et 1 er I• ::;~r~tle ilanma muvaffak olmuş-

8 ay Kordel Hul, 17 mart tarihli 
nutkunda, bunlara cevab olarak, 

hükümetinin, Amerika musallah 

Yazan 
Edit Brikon 

keli bir ahbablık addederler-, tecer

rüdcü adesenin beklenmiyen bir gö

rüş neticesi olarak, bu telakki tarzı 
ile Bay Çeçberlayn'in diktatörlük
lerle ittifak nazariyesini karşılaştı

rıyorlar. Ve düşünüyorlar ki Bay 

Çemberlayn'in teşebbüsü muvaffa

kiyetsizlikle neticelenecek olunsa 
Bay Ruzveltin teşebbüsü tekrar or

taya atılacak, ve o zaman, Silahlan
ma için verilen krediler Amerikayı 
bir maceraya sürüklemek tehlikesi 

gösterebilecektir . 

Bunun içindir ki bunlar, pl'ogram

la güdülen gayenin ne cihanın polis

liğini yapmak, ve hatta ne de demok-

kuvvetlerini cihanın polisliğini ifa
da kullanmayı zerrece düşünme
diği gibi, "son hadiseleri ile sirayet 
kuvvetini isbat etmiş olan manevi a
nartiye ve silahlı kuvvete mukabil 
her tarafta enternasyonal bir nizam 
kumıak,. gibi bir buçuk asırlık bir 
ananeyi de in.kir edemiyeceğini be
yan ve buna: "Biz iki müfrid nokta 
arasında mutavassıt ve sağlam bir 
yol intihap ettik; bu da enternasyo
nalizm ve tecerrüd politikasıdır." söz
lerini ilave etmittir. 

B. Kordel Hulun bu itimadı, temen
ni etmek gerektir ki, Fransa ve İn
giltere ile birlikte Amerikanın en
ternasyonal ahlak prensiplerini mü
dafaa davasının hallini temin etsin. 
Aksi takdirde, Bay Hul, tecerrüdcü
lere karşı kazanmış olduğu muvaffa
kiyeti kaybettikten başka bu netice
işbirliği taraftarlarını sarsacak bir 
mahiyet alabilir. Ancak tecerrüdcü
lerin ve işbirliği taraftarlarının iste
diği şey de birdir: Harbtan çekinmek. 

Sanayi teşvik kanunu 
hakkında yapllan bir tefsir 

Sanayii teşvik kanununun sınai 
müesseselere bahşettiği müsaade ve 
muafiyetlerle elde edilmek istenilen 
neticenin tahakkuk edebilmesi için 
sınai müesseselere bazı kanuni vazi
feler tahmil edilmiş ve bu vazifelerin 
vaktinde yapılmaması takdirinde mü
esseseler, ruhsatnamelerinin iptali, 
muvakkaten istirdadı, cezayi nakdi 
alınması gibi muhtelif cezalarla ceza
landırılmışlardır. 

Smai müesseselere verilen vazife
ler arasında JCanunun 31 nci mae!de

sinde "vergi ve rilsum muafiyetinden 

istifade eden sınai müesseseler bu 

vergi ve rüsumun tahakkuk tarzına 

aid olmak üzere alakalı kanunlarda • 
muayyen muameleleri ifa ile mükel

leftirler., hükmü vardır. 

Kanunun cari hükümleri arasında 
31 inci madde ile verilen vazifenin 
yapılmaması halinde verilecek cezala
ra aid bir h,üküm yoktur. Bu vaziyete 
göre 31 inci madde hükmünün muafi
yetlerinden istifade için bir şart ola
rak konulmadığı ve bu vazifenin ade
mi ifası halinde sınai müesseselerin 
muafiyetlerinin sukutu cihetine gi -
dilmiyerek, umumi hükümler içinde 
cezalandırılmakla iktifa edildiği an
laşılmaktadır. 

Halbuki Maliye vekaleti, 31 inci 
madde hükmünün ifasını muafiyet
lerin ihrazı için bir prt telikki et
mekte olduğu gibi Devlet ŞOrası Ma
liye ve Nafıa dairelerinin 31 inci mad
de hükmünün vaktinde ifa edilmemiş 

müştü. 

Daken müstehzi tavrını bırakarak, 
dişlerini sıktı ve ona: 

- Nihayet elimdesiniz, Rezayr, ve 
artık kurtulamıyacaksınız. 

Cimmi sarardı. Dilini kurumuş du
dakları üzerinden geçirdi. 

- Beruıe bilakis beni &erbeı;t bırak
mak mecburiyetinde kalacağınızı &a· 

nıyorum, adamlarım ve polia sizi takib 
etmektedirler. 

- İıtedikleri kadar takib etsinler, 
hiç bir şey bulamıyacaklar. 

- Maalesef it ıandığınız kadar ko
lay olmıyacak. Hayalop biraz sonra 
polisi haberdar edecektir. 

olmasının muafiyetin sukutuna sebeb 

telakki edilemiyeceği ve istidlal yolu 
ile cezai hükümler tatbikine imkan 

bulunmadığı yolundaki mütaleasına 

rağmen yine devl~t şürasının deavi 

dairelerince bu hususta muhalif ka

rarlar verilmektedir. Teşviki sanayi 
kanununun cezai hükümleriyle ·sınai 

mileaeselerin tabi tutulacakları cezai 
hükümler teabit edilmiş iken kanun 

vazının 31 inci madde hükmünün ade
mi lfaeına kartı ayrıu bir hüküm koy 
mamıı olmasından dolayı keyfiyetin 
Büyük Millet Meclisinden tefsir yo
liyle tavzih ettirilmesine lüzum hasıl 
olmuştur. 

Bu husus büdce encümeninde 
müzakere edilerek şu karara bağlan
mıttır: 

''28 mayıı 1927 tarih ve 1055 
Jayılı sanayii teşvik kanununun 
31 inci maddesi mucibince vergi 
ve rüsum muafiyetlerinden isti
fade eden sınai müesseseler bu 
vergi ve rüsumun tahakkuk tar
ıına aid olmak üzere taallUk ey
ledikleri kanunlarda muayyen o
lan muameleleri ifa etmedikleri 
takdirde bu hareketlerinden dola 
yı yalnız o kanunlarda yazılı ce
ıalara tibi olup vergi ve rüsum 
muafiyetinden mahrum olmaz
lar.,, 

Tef ıir f rkraıı ruznameye a
lınmıştır. 

Gözlerini açtığı zaman Dakers itina i
le ceblerini ara§tırıyordu. Yandaki ma 
sada bir tabanca, lastik sopa, stilosu, 
parası, defteri ve Ballarat dan aldığı 
anahtar toplanmıştı. 

Dakers anahtarı bulunca: 

- Ya, demek bunu ehemiyetli bir 
yerin anahtarı &andınız, dedı . .öunun 
neresini açtıgını bıımek ıstıyor musu
nuz? Madam kı hala mera.it ıçındesınız 
size göstereyim. 

Dakera odanm öteki tarafına gitti. 

-<J-

Dünkü ve bugünkü 
sporcu zihniyeti 

Bir arkadaı, dün bana, müşterek 
hatıralarla bağlı olduğumuz Fenerbah· 
çe spor kulübünün kuruluş günü alın
nuı bir fotoğrafinin kopyaımı getirdi. 
1908 ilkbaharında Moda gazinosunda 
çekilmiş olan bu resimdeki kulüb mÜ· 
euislerini beraberce te§hise çalııırken 

dünkü ve bugünkü sporcu zihniyetin
den de bahsettik. 

- O zamanlar spor yapmak arzusu 
adeta tahakkuku imkinsız bir idealdi; 
Çünkü kna pantolonu ile top peşinde 
koıan genç, ananelere harb ilan etmiı 
bir ihtilalci, doğru yoldan çıkmış bir 
haylaz, tulumbacıları tanzir eden bir 
çapkın telakki edildikten bafka ıpor 
vasıtalan da yoktu. 

- Köfe bafındaki zenci kahveciyi 
hatırlar mısın: Bir gün önümüze geçe
rek top oynamanın küfür olduğunu, 

çünkü Kerbela şehidleri Hasan'la Hü
aeyin'in kesik başlarını biribirine atan 
katillerce ... ilh. 

- Benim daha çok hatırmıda kalan 
spor vasıta ve imkanlarını bulabilmenin 
yolunu ararken muhayyelelerimizi ne 

kadar zorladığ1m1zdır: Birkaç odalı bir 
kulüb binası kiralayabilecek kadar pa.· 
ra sahibi olmak, burada toplanıp spor• 
dan bahsetmek, bir sandal alabilmek, 
etrafı çitlerle çevrilmiş bir kortta Mo
dadaki yabancılar gibi tenis oyıuyabil
mek ... Bu hulyalarımız yavq yavq 
• ve hatta fazlasiyle • birer hakikat 
oldu. 

Şayed bu bir muvaffakiyet ise bize 
halef olanların bunun 11mnı ke,fetmek 
istemeleri lazımdır. 

- Çalıımak, beğendirmek, yardım
cı bulmak değil mi? İki er.ki arkadıq, 
dün, işte böyle konutluk. 

Fakat ikimizin de zihinlerimizi İt· 
gal eden bir mevzu vardı ki ona dair 
olan mütalealarımızı biribidmize tev
diden çekindik: Bugünkü ıporculann 
zihniyeti ... Galatasaray deniliyor ki, 
son milli küme maçını B takımı ile yap
mııtır; Fenerbahçe ortaya bir ıtad me
selesi çıkararak iki müsabakada hük
mi mağlubiyete nza göstenn.iıtir; Be
tiktq kulübü geçenlerde Ankara'ya 
iki takımla gelmiıtir, zira idare heyeti 
ile sporcuları arasında anlaşmazlık çık
mıJlır. 

Bu hadiseler, sporcu ve idareci 
şahsiyetinin bir nevi dahame'ye uğ· 
ramakta olması ,eklinde tefsir edile
mez mi? 

lıler dürü,tıükle görülmek İsteni
yor. Halbuki anlatmak ve uzlaşmak, 
güçlükleri mülayemetle yenrneğe açlı,. 
mak en doğru idare tarzı değil midir? 

Sporumuzda beliren ve hayirli ol
mıyan bu alametleri mÜfahede etmek· 
le kalmavıp icab eden tedbirleri de al
malıyız. Bu lt'İdit aponımuz için çok 
:zararlı neticeler verebilir. - N. Baydar 

-·-
Dört Amerikah 

haydudun marifeti 
Nevyork, 28 (A.A.) - Maskeli 

dört gangaster, Nevyorka yakın bir 
yerde oturan milyoner Şarl Milgrin· 
in yazlık evine girerek bütün hizmet
çileri bağlamışlar ve milyonerin ka
rısını, feci işkencelerle, para ve mü
cevherlerinin yerini göstermeğe mec
bur etmitlerdir. Şakiler 100 bin dolar 
kıymetinde mücevher alarak ve kim 
oldukları tanınmadan kaçmışlardır. 

!S 

yi düşündürmiyecek kadar ehemiyet
siz olamazdı. Buna mukabil, çete hak
kında pek fazla malfunat sahibiydi. 
Yalnu kendisinin ortadan kalkması 
çeteyi kurtarabilirdi. 

Dakers, viskisini içtikten sonra ağ
zını kuruladı ve fare i!e oynayan kedi
nin zevkiyle: 

- Bu ölüm için dedi iki tekil ara
sında mütereddid bulunuyoruz. 

Dakers bir yudum viski daha aldı: 
- Birinci şekil hususi bir odada 

gazla boğmaktır. Sonra cesed Londra
nın cenubunda küçük bir otele götü
rülerek, orada bir intihar mizanseni 
hazırlanır. Nasıl buluş fena mı? 

- Hayır henüz kafi mikdarda bilmi
yorum. Dinleyin beni, eğer bana her 
şeyi itiraf ederseniz size yardım ede
rim. Aksi halde, ötekiler gibi siz de 
mahkum olursunuz. 

Dakera garib bir kahkaha savurdu: 
- Şu abdal genç mi? Fakat size şu 

kadarını haber vereyim ki biraz evel o 
sizin tarafınızdan işlerin yolunda git
tiğine ve eve dönmesine dair bir haber 
aldı. Anladınız ya, Rezayr, ıizi bugün 
bekliyorduk, onun için rahatsız olma
mızı iıteınedik. 

Fakat Cimmi ona hıç eheıruyet vt:ı:mı
yor, bir kurtuluş planı hazınamak uze
re sinirlerine haıum olmaya çaıı~ıyor
du. Her halde koltugu eski haline ko
yacak bir düğme olmak lazımdı. l>a-
kera koltuğun kolu altındaki bir düg- Dakers ayağa kalktı ve yazihaneyı 
meye baamıttı. Fakat ıım ukı baglan- yaklaştı. 

- Size bir sır göstereceğim. İşte. 
Dakers elini Cimmiye doğru uzata· 

rak oturduğu koltğun koluna dokun· 
du. Küçük bir çıtırdı işitildi, Dake111, 
koltuğun kolunda saklı gizli bir düğ
meye basmıştı. 

Ayni lahzada Cimmi, iki dmıir ku
şağın kollarını sım ıskı yakaladığını 

his etti. Kalkmaya çalıştı. Fakat kol
tuk o kadar ağırdı ki yerinden güçlük· 
le kmıldatabildi. 

Dakers: 
- Size bugünlük ifşa edeceğim ye

gane sır budur. Nasıl bu tuzağı beğen
diniz mi? Pek mükemmel bir ııey de· 
ğil mi? 

Cimmi sesini çıkarmıyordu. Çok ma
hir ve hain bir adamın tuzağına dilf· 

Cimmi: 

- Beni ne yapacalaınız? Dedi. 
- Bize çok fenalık ettiniz. Üç gün 

evel de arkadaflarımızdan birini ciddi 
surette yaraladınız. Çok şey biliyorau
nu.z. Bu kadarı yeter. Vücudunuzu or
tadan kaldıracağız. 

Dakens blöf yapmıyordu. Onun·göz
lerinde Cimmi mahkumiyetini okudu. 

Tuzak 
Cimmi bir laabza kendini kaybetti. 

mlf olan kendi kolları bir hareket yap- - Diğer şekil daha basittir. Doğru
maktan acizdi. • su:ıu söylemek lazım gelinse bu benim 

Dakerı: 

- lıte anahtar burasını açar, ..... , ... 
rek bir kC>fedc küçük bir &özü açtı ve 
bir viski tifeıi çıkardı. 

- Su Ballarat yaman adamdır, doğ
rusu. Hiç böyle bir yerin anahtarı cüz
danda taıınır mı. Ya.ıık ki bir 9ise vi ... 
ki için hayatınızı tehlikeye koydunuz 
ve kaybettiniz. 

Bunları aöylerken kadehine viski 
dolduruyordu. 

Cimminin dimağı tezadlı düşünce
ler içindeydi. Her halde bu adam ken
diaini korkutmak istiyordu. Ölümü
nün yaratacağı tehlikeler Karamaske-

fahsi fikrimdir. Ve derhal tatbik mev
kiine i..v}"roitk fikrindeyim. 

Biı gözü çekerek içinden bir enjek
siyon iğnesi çıkardı. 

- Bu mahllılle bir pikür yaparak 
fUGrunuzu kaybettirdikten sonra aya
ğınıza ağır bir cisim bağlayarak denize 
atmak. Kendi icadım olan bu cisim sizi 
&§ıiiğıya çekecek kadar ağırdır, fakat 
yaYaf yavaş eriyecek ve cesed bir müd
det ıonra kendiliğinden suyun üstüne 
çıkacaktır. (Şiringasiyle oynayarak) 
müeaıif bir kazadan bahsedecekler ve 
it kapanacak, dedi. 

(Sonu var) 
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Ziraat En•titüsü prolesör ve doçent/erinin kurdukları köy 

En ucuz kira parasiyle 
birer ev sahibi olanlar 

G eçen sene Ekonomi bakanı & 
Şakir Kesebirin temelini attı· 

ğı ı.ıır köyün inşası bitmi§tir. Ziraat 
Enstitüsünün civarında ve telsizin 
yanında kurulan bu köy 38 evliktir. 
Bunların yirmisine şimdiden sahip
leri yerleşmiştir. 18 ev: de bu sene 
bitirilecektir. 

*"'* Biz köy deyince, hatırımıza tek 
katlı, çok zaman bir oda, ve muhak
kak ki konforsuz, hele elektriği, ha
vagazı, suyu bulunduğunu bile dü
şünmediğimiz odacıklar gelir. Fa
kat kuruluşunun bittiğini haber ver
diğimiz bu köy evleri, bir mimar 
elinden çıkmıştır, 3 - 5 odalıdır. 
Bodrum katlarını sayarsanz iki 
katıdır, bahçesi, elektriği, havaga
zı, suyu vardır. İlk görüşte, Türki
ycnin bütün şehirlerinde bu köy ev
ıeri gibi meskenler kurulmasını 

gerçekten temenni edeceksiniz. 
Z. enstitüsü prof. ve doçentleri, 

kurdukları bu köyün etrafındaki 
ağaçlı bulvarları, bahçeleri yapmakla 
meşguldürler. Evvela şehirlerimizin, 
sonra kasabalarımızın ve nihayet 
köylerimizin, bu enstitü köyüne ben
zedikleri gün, bu memlekette yepye
ni bir hayatın başlıyacağı ve türk 
vatandaşının bütün konfor şartları
nı toplamış örnek meskenlere sahib 
olunca, ne kadar mesud olacağını 
düşünerek, ziraatçilerin kendi ta
birleriyle, yeni köyü ziya.rete i;it
tik. 

••• 
Z iraat enstitüsü mahallesine bu 

sene on sekiz evle beraber bir 
de mekteb binası ve dört beş dük
kan yapılacaktır. Ayrıca bir de ku
lüb binası kurulacaktır. Burada par
ti ocağı da bulunacaktır. 

Mahallede çocukların oynaması 

için güzel bir de çocuk bahçesi ya
pılacaktır. Bunun planları da hazır· · 
lanmıştır. 

Bu mahallenin en ucuz tarafı, ar
sasının çok ucuz alınmış olmasıdır. 
Bütün vizeler dahil olarak, mahalle
nin yeri, ev sahiblerine 26 kuruşa 
mal olmuştur. Her ev, behçesiyle be
raber, 500 - 800 metre murabbaalık 
bir yer i~l etmektedir. Bö_yl_elikle 
geniş bir hesapla, her ev sahıbı area
ya 200 liraya yakın bir para ödemiş 
olmaktadır ki, bugün bu rakam, ,e
hirdeki inşalar için bir hayal olmuş· 
tur. 

Buraya bu mahalle kurulmadan 
önce buradaki toprak dönüm ile sa
tılmakta idi ve metre murabbaı yir
mi kuruş bile değildi. 

Enstitü mahallesi kurulduktan 
sonra, buralardaki boş yerlere der
hal talihler çıktı. Bu istekliler birer 
evlik yer değil, buraları toptan al
mak istiyorlardı. Bugün, mahalle
nin komşusu olan yerlerin metre 
murabbaı bir liraya &atılmaktadır. 

Yani mahallenin inşasından evvelki 
vaziyete göre dört misli fazla kıy-

met ..• Fakat kıymetin bu hadde de 
kalacağını sanmayınız. Mesela bir 
&eneye kalmadan fiatın dört mislin

den sekiz misline çıkmasını tabii 
görmek lazımdır. Bu hal, Ankara
nın neresinde olursa olsun inşasının 
başladığı her yerde tekrarlanmış o-

Ziraat enstitüsü köyü Ankaranın 
en güzel mahallelerinden biri oldu 

Ziraat En•titürii köyünden 
birkaç ev tipi 

lan bir keyfiyettir ki artık, tabii ge
liyor. 

Enstitü mahallesinin evleri 3800 -
5500 liraya çıkmıştır. Ortaklar 28 • 
40 lira koyuyor. Ankarada 28 liraya 
dağ mahallesinde veya ~becide iki 
odadan başka bir yer bulabilir misi
niz? Burada yirmi sekiz liraya, as
gari üç oda, bir hol ve bütün konfor 
şartlarını havi bir evde oturuyorsu
nuz. U stelik kendi evinizde oturu
yorsunuz. 

Çünkü ödediğiniz para, 3800 
lirayı doldurduğu gün bugün Emlak 
bankasına ipotek olan eviniz, borç
suz harçsız sizin olacak. Ankaranın 
mesken buhranı • büyük devlet ted
biri alınıncaya kadar - böyle tedbir
lerle halledilecektir. 

*** 

U ç odalı evlerin sahibleri 28; 
beş odalı evlerin sahibleri ay· 

da 40 lira ödemektedirler. Faiz, em
lak bankası faizi olan yüzde dokuz 
buçuktur. Ev sahibleri, her ay kira 
öderler gibi bu parayı bankaya ya
tırmaktadırlar. Böylelikle, piyasaya 
göre ucuzluk rekoru yapan bir kira 
ile ev sahibi olabilmek usulünü, en 
güzel ziraat enstitüsünün mahallesi 
tatbik etmiş olmaktadır. 

Büyük tipler olan beş odalı evler
de iç içe geçen iki oda vardır. Ara 

kapısı açıldığı zaman, burası bir bü
yük salon manzarası gösteriyor. O
dalar, 3,5X4 ve 3X4 ebadındadır. Bu 
tip binalarda asıl entresan olan 7X3 
büyüklüğünde bir salondur. Ara ka
pı açıldığı zaman üç oda, bir tek sa
lon haline gelmektedir. Boyu 11 met· 
re olan bu tip evlerde üç metro di
var kısmı hariç, sekiz metre tutan 
geni§ı bir balkon vardır. ·Güzel bir 
bahçeye ve asfalt yola bakan bu bal
konun yaz günleri ne kadar aranaca
ğını bir düşününüz ... 

Bütün tip binaların bir bodrum ka
tı vardır. Burada bir çamaşırhane, 
bir kömürlük ve hava hücumların
dan korunma köşesi bulunuyor. Ev
lerin banyoları geniş ve güzeldir. 
Mutfaklarda, dolablar sabittir ve di
varlarm içine yerleştirilmiştir. Di
var seviyesinden dışarıya, hiç bir 
şey göremiyorsunuz. 

Iki sıra ağaçlı denilecek olan bul
varlar hariç, köy evlerinin bahçe
lerine 1000 meyvasız ve 1000 meyva
lı ağaç dikilecektir. Bu geniş bahçe
lerin bir hususiyeti de, orada aranı
lan ve eve lazım olabilecek meyva ve 
sebzeler için yerler ayrılmış olması
dır. Mesela her ev için bir bağ yeri 
ayrilmı~tıi';-:Bu~rmırneş l5k 
asma dikilecektir. Sebzeler için man
dallar ayrılmıştır. Bu mahallenin 
bahçe mevzuu üzerindeki bir husu
siyeti de, ziraat enstitülerine yakın 
ve ziraat enstjtüsünde çalışanların 
yuvaları olması itibariyle, meyvala
rın ve sebzelerin bu topraklarda ye
tişebilecek en iyi şartlarda olanları
nın kolaylıkla seçilerek en iyi tiple
rin yetiştirilebilmesi olacaktır. Me
sela, biz, dikileli daha iki ay olduğu 
halde, boyu ~ki metreyi aşan a~lı fi
danlar gördük. Sahibleri, gelecek 
yıl size meyvalarını ikram ederiz, 
diyorlardı. 

Balkonların etrafı sarmaşık ve ha
nımeli ile aüslenecektir. Bahçelere 
bakmak üzere kooperatif idare heye
ti, bir bahçevan ve aşıcı tutacaktır. 
Böylelikle bahçelerin daima bakımı 
temin edilmiş olacaktır. Bu tedbir
le, güzel bir bahçeye bol çiçek bakı· 
mından da tam bir ahenk elde edil
mig olacaktır • 

Mahallenin bir hususiyetini daha 
haber verelim: Mahallede kanali
zasyon da yapılacaktır. 

*** Bize; enstitü köylülerini çok sevin 
diren, fakat sonra sevinçlerinin he
nüz mevsimsiz olduğunu gösteren 
bir hikfiye anlattılar : Mahallenin 
civarındaki araziyi, nümune tarlala
rı olarak, tohum ıslah istasyonu sa
tın almış ... Tohum ıslah istasyonu; 
söylene söylene şimendüfer istasyo
nu haline girmiş, aradan biraz daha 
zaman geçmiş - ve şimendüferi
mizde kendiliğinden düşerek yalnız
ca "İstasyon" kalmış. İstasyon di
yince de hatıra şimendüfer istasyo
nu gelmiş ve mahalleye bir tren yo
lu uzanacağı sanılmış. Artık, dcmir
yoluna kavuşnıuş olmanrn verdiği 
hususiyetle mahallelinin sevinçle
rini siz düşününüz. - Fakat aradan 
biraz zaman geçince bu pyianın as
lı anlaşılmış .. 

Asfalta yakın, şehrin yakınında 
ve Ankarayı gören hakim bir tepe 
üstünde korulu, kelimenin tam ma
nasiyle güzel ve örnek evlere, ucuz 
bir kira ile sahih olabilen mahalleli
ler, tren yolu uzasın uzamasın me
suddurlar. 

Eski~ehirde otomobil 

kazası 

Ziraat En•titüıü evlerinden bir tipin ıalonu 

Eskişehir, (Hususi) - İbrahim a
dında bir şoförün idare ettiği otobüs, 
lise talebelerinden Adnanı yaralamış
tır. Yaralı talebe hastahaneye kaldı
rılmış, şoför yakalanmıştır, 

Konyada hayat ucuzluğu 

Yeni tedbirlerle konya ucuz 
bir yurd köşesi olacaktır 
Hangi maddeler ucuzhyabilir ? 

Konya, (Hususi) - Hayatı ucuzlatmak ve refahı arttırmak için 
Celil Bayar hükümetinin attığı rasyonel adımlar bütün memleket
te olduğu gibi Konyada da büyük bir sevinç uyandırdı .• 

Anadolunun ortasında bulunan ve 
her türlü istihsale müsaid olan bu ge
niş ülkede hayat bugünkünden daha u
cuz bir hale konabilir, Hatta Türkiye
nin en ucuz yerlerinden biri olabilir. 

Rakamlar sıralanınca bu mesele, der 
hal münakaşa götürmez bir hal alır. A
şağıda sayacağım maddelerin fiatları 
pahalılık mücadelesinde normal hale 
indirilecektir. 

Konya vilayeti kesif nüfusu ve geniş 
ovalariyle tam bir ziraat memleketi
dir. Ve burada en çok buğday, arpa, 
çavdar ve yulaf gibi hububat istihsal 
edilir. 

Geçen mevsimde bu bölgede 453000 
hektar araziye tohum saçılmış ve hava
lar ziraate elverişli gittiğinden bere
ketli bir yıl idrak edilmişti. 

Bu geniş mıntakadan garb vilayetle
rine ve bilhassa harice senede 5000 va
gondan fazla buğday ihraç edilmekte
dir. Şu duruma göre Konya hakikaten 
yurdun bir buğday anbarı vazifesini 
görmektedir . 

Şehirde modc..rn tesisatı olan un fab· 
rikaları vardır. İşçi yevmiyeleri de dü
şüktür. Bu geniş istihsal merkezinde 
ekmeklik buğdayın fiatı 4 ve 4.5 kuruş 
arasında değişir. Buna rağmen Kon
yada ekmeğin kilosu 9 kuruştur. Bu 
fiat hemen h~men İstanbul fiatının 
aynıdır. 

Ziraata elverişli olan Konya daha zi· 
yade hayvancılığa ve bilhassa koyuı. 

culuğa çok müsaiddif'. Bu muhitte 
tiftik ve karaman koyunlarının en ve
rimlisi yetişir. Ve buradan memleke
tin her tarafına sürü sürü koyun sevk 
olunur. Böyle olmasına rağmen bura
daki et fiatları da yüksektir. 

Yakacak fiatları da şimdiye kadar 
görülmemi§- bir yükseliş gösterdi. Ye
ni orman kanununun ilk tatbikatı do
layısiyle kışın başlangıcında şehrin ih
tiyacı olan odun gelmedi. Muhtekirler 
alabildiğine fiatı yükselttiler. Kışın 
şiddetle hüküm sürdüğü sıralarda odu
nun kilOGu (100) parcıya kadar güç
liikla t.Warik •dilM.lli.7u•O.u. 

Halk tarafından kullanılma.sı arzu
lanan maden kömürlerimizin yüksek 
evsafı herkesçe takdir olunuyordu.Fa 
kat İstanbul, Ankaraya nazaran Kon
yada çok pahalı olan bu cevhere halkın 
yanaşması mümkün olamıyordu. Çün. 
kü Ankarada 22 liraya satılmakta olan 
sömi kokun Konyadaki fiatı 34 lirayı 
buldu. 

Konyada mesken bedelleri de herse
ne biraz daha artmaktadır. Elektrik, 
su, banyo gibi konforu olan cadde üze
rindeki 4-5 odalı evler 35 - 40 lira 
ya tutulabil~ektedir. Şehrin munta
zam bir elektrik tesisatı ve arıza gös
termiyen bir şebekesi vardır. Hemen 
hemen her ev bundan istifadelenir. 
Şirket, senenin dokuz ayında elektrik 
istihsali için lazım olan kuvveti su
dan temin etmekte olmasına rağmen 
kilovat fiatları yine Ankara fiatların
dan yüksektir. 

Birsoförotomobille 
denize düştü 

İzmir, (Hususi) - Birinci kordon
da bir kaza olmuş, bir şoför otomobili 
ile birlikte denize yuvarlanmıştır. Ha
dise şöyle olmuştur: 
Şoför Mehmed, kafası biraz duman

lı olduğu halde otomobilile Kordonda 
manevra yaparken, vaziyeti idare ede
memiş ve denize yuvarlanmıştır. Oto· 
mobil denizin dibini boylarken, Meh
med güçlükle otomobilin kapısını aç
mağa muvaffak olmuş, baygın bir hal
de denizin üstüne çıkmıştır. Kazayı 
gören diğer şoförler, bir kayık tedarik 
ederek yarı ölü bir halde denize batıp 
çıkmakta olan Mehmedi zorlukla kur
tarmışlardır. Mehmed, baygın bir hal
de hastahaneye kaldırılmıştır. 

r YURDDAN 

Çocuğunu 
parçahyan 
bir ana 

Adana (Hususi) - Adananın 011· 
lez köyünde benzeri az görülür bir ci
nayet işlenmişti. 

Gayrimeşru olarak doğurduğu ço
cuğu bıçakla keserek öldürmek suçun
dan zan altına alınan Adananın Kara
isalr kazasının Gülek köyünden Fat
manın duruşmasına başlandı. Katil a
na, kendisine sorulan suallere cevab 
olarak, çocuğu ölü olarak doğurdu
ğunu, çocuğu kendi kesmediğini, ke
dinin yediğini ve koparılan etleri de 
sonradan kendisi diktiğini söylemiş· 
tr. 

Fakat doktor raporuna göre, çocuk, 
kesici bir alet ile parçalanmıştır. Bu 
feci vakanın muhakemesi 19 nisana 
kalmıştır. Katil ana mevkuftur. 

Rartmda aşım durağı 
Bartın, (Hususi) - Kazamızda bir 

aşım durağı kurulacaktır. Arsanın ia
timiak muamelesi bittikten sonra in· 
şaata başlanac;ı.ktır. 

lncgöJdc muhtar kursu 
Bursa, (Hususi) - İnegöl köy 

muhtarları için bir kurs açılmı§tır. 

Kursta, köy kanunu tatbikatı etrafın
da malfımat verilecektir. 

RESiMLER 1 

Muhitin yetiştirdiği ve hazırladığı 
bellibaşlı ihtiyaçlar bu şekilde yüksek 
bir fiat taşırken hariçten gelen çay, 
kahve, sabun, zeytinyağı gibi madde
ler İstanbul ve İz.mire nazaran %35 fi. 
at fazlasiyle tedarik edilebilmektedir. 
Hele manifatura ve tuhafiye çeşidleri 
büsbütün alıcı aleyhine durum gös
terir. 

Muhitin yetiştirdiği mahsuller, müs 
tahsile pek cüzi bir menfaat temin et
mekte ve hatta bazan ancak maliyet fi. 

Amasyada Mehmetpaşa camiinde mermerden 

yapılmış oymalar 

atına satılabilmektedir. Diğer taraftan 
aynı madde müstehlik tarafından an· 
cak bir misli fazla fiatla tedarik edile 
biliyor. Muhakkak olan bir şey varsa 
o da bir gayritabiliğin mevcud bulun
ması ve manasız bir pahalılığın hüküm 
sürmekte olmasıdır. Bu vaziyeti gören 
ve teşhis eden bükü.metin muvaffak 
hamleleri burada önemle takibedilmek 
te ve bütün memlekete şamil müsbet 
tesirleri ilgi ile beklenmektedir. 

Muhtelif müesseselere uzun seneler
den.beri borçlu kalan belediyemiz faiz 
miktarlarından da tenzil yaptırmış 
borçlarını bir yerde, belediyeler banka 
sında toplamağa muvaffak olmuş bulu
nuyor. Belediyemiz pek tabiidir ki 
bundan sonra hayatı ucuzlatmak aa
~nda kendisine düşen cepheyi tut· 
mağa çalıtacaktır. 

General Dirik Edirne' de 
Edirne, 28 (A.A.) - Yirmi gün

denberi Ankarada bulunan Trakya u
mumi müfettişi Kizım Dirik, bu sa
bah Edirneye dönmüştür. 

Tekirdağda Sancak töreni 
Tekirdağ, 28 (A.A.) - Bugün Or

general Fahrettin Altay tarafından 
Tekirdağındaki alaylara törenle san
cakları verilmiştir. 

Bedava meyva aşıları 

tevzi ediliyor 
Ağaç koruma cemiyeti Niğdeden 

elma, erik, Bursadan şeftali ve Ma· 
latyadan kaysi aşı kalemleri getirt -
miş, arzu edenlere meccanen dağıt

mağa başlamıştır. Bahçe ve meyva 
meraklılari cemiyetin Karaoğlanda 
hükümet caddesindeki merkezinden 
arzu ettikleri cinsten bedava aşı ka
lemi almaktadırlar. 

Sıhat miisteşan İzmir' de 
İzmir, (Hususi) - İzmirin sağlık 

işleri, sıtma mücadelesi ve göçmenle
rin vaziyeti üzerinde tetkikler yap
mak üzere Ankaradan şehrimize ge
len Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve· 
kaleti müsteşarı Bay Asım Arar tz
mire civar bataklıkları gezmiş, sıtma 
mücadelesi için alınan tedbirleri yer
lerinde görmüştür. Bundan sonra Tor 
halıya giden Bay Asım Arar, orada
ki göçmen köylerini, Cellad gölünün 
kurutma tesisatını da gezmiş, görmüy 
tür. 

Maden kuyusunda 
bir facia 

Zonguldak, (Hususi) - Geçen haf
ta içinde Kozlu maden kuyularının 

birinde feci bir kaza olmuş, bir itçi 
ölmüştür. 

Hadise şudur: bir kuyuda su pat
lamış ve kuyunun bir kısmı çökerek 
42 işçı ocak içinde kalmıştır. Havza 
tahlisiye teşkilatının gayreti sayesin
de, ilk anda kazaya uğrayanların 34 il 
kurtarılmış, 8 kişi içerde kalmıştır. 
Kurtarma işine devam edilmit ve iki 
gün sonra, bunlardan üçü, sığındıkla
rı bir bacada sağ olarak bulunmuş, 
kurtarılmışlardır. Ondan iki gün son
ra da bir işçinin ölüsü bulunmuştur. 
Kurtarma işine devam olunmakta, çö
küntüler ayıklanmaktadır. Fakat akı
betleri meçhul kalan dört işçi buluna
mamıştır. Esasen bunları diri bulmak 
ümidi de yoktur. 

Manisada eğitmen kursu 
Manisa, (Hususi) - Manisanın 

Horoz köyünde bir eğitmen kursu a
çılmasına karar verilmi§tir. Kurs ni
san başında açılacaktır ve burada 100 
eğitmen ders görecektir. 



Sinema 
şehrinirı 
iç yüzü 

Holivudda bir yddız nasd 
doğar, parlar ve yükselir? 

o 

Danyel Oaryö 
l\merikada ilk 
filmini çevirdi 

1 Janet gaynor, F rec:lerik Març 
ve Adolf Mapju bunu bize 

Tali Güneşi 
Holivad'un iç ,üzü, her cb1cle yazı ( ran adamcaflz, biraz eanra halk 

yaaan sazeteciler ve muharrirleri nezclincleki anıiJi de kaybecli-
çok metsul etmit bir mevzudur. yor ve aqajman buW.maa oluyor. 
Şimdi de bir sinema filminin bu Daima .wdyoda olan karamı 
iti bafU"ID&ia çalııtıimı sörüyo-. beklemekle seçirdiii bot ve uaar 
ruz.. Jiinlerde de, kanunm kitiplijini 

Ester Blocet aclmda senç bir Ame- yapmak sibi, nankör bir it söri-
rikah kız, taliini denemek için yor. 
kö,;;,.den kalkıp HoliYud'a I'• Onc al ld-L ba • • • 
I • 8" al t LL.!~-1--...I b 9 ay& a ... Vaziyet ..... 
ıyor. il' a,. ..---· u- ı--: ·-- .l-~-ır.--lunap acı ha,.al mlrkarlanna ui- ROT•P ,.~~~! .a-. ..... 

d ..L.&-- L!- -L hUJU cleiiJiyor; littikçe lurçmla-
r& .aWID IO...., tanırwn'f uır aa- - •-e!I • F!'-!- . • ~-
t - - ...l!Lk • • .-1-! B - L.o. - flP ........ ,.. UUUll netııcea ..... onm ııua atma ÇllllllDJ'Gr. u -or "d" • K--...1!-!-: :..L!...1 ı 
el L!- • L-t - ...1~ ...l!-...1- cı ar. _ _. ~en a aaaa-e uır ww- muııııuna nezUlllQW _ ...1 b" .. _ , __ 

""fuz kull k, r_ .. __,. b• J'&ll auam, r -- elranclall~ nu unu anara LKer m ır - • 
tecrübe filmi çeTirmeaini temin la karllmm fÖlıretine ele nak ... 
tt!Lt filml........!-...1- b" • venneie batllJGI". A.J'lk oldaiu 

e .. en aoma, ~ ~ bir anda ela bunan farkma vanp 
de onanla OJ'DIJ'acaimı IOJ'luyar bir el • L-~ ____ .... _ • • 

'" bö,.lece ele "bir :Jl)clra dolu- ~ -~ - inti-
.,__,. Eaaeen filmin lnsilizce ia- har ediyor. 
mi de bö,.ledir. Uzun zamuulanheri kencliai cörme-

Eıter, eenet ve töbretin aarhotluiu· dilimiz Janet Ga,.,.., bdm ,..ı. 
nu tattıktan acıara senç aktörle clız rolüncleclir. Freclerik Març ela 
evlenerek haratmm en büyük koca rolündedir. Adolf Manja. 
hulyaamı ela cerçeklettiri,ar. Cü- ikinci c:lerecede olmakla 'ber.._, 

Güel fr.,.... yılclm Don,,el Dar- zel bir hala,.. •yahatı ..,.•amda çok süael olan film imali.tç• 
7Öı Holiılalda iUr /ilmini çeoirrn.. l'eDÇ kan llloca keıulilerine rek- rolünü, keacline hu olua bü7iik 
I• baflamıftır· Don,,el, Holiuutl'a lim J'apma,.. da ihmal etmedik- mavaffakiJ'etle bqarmald&dır. 
Pl•li 7iilı-lı hir maaı alı;,or, laltat ten WD'a ~~i~'a ~~arlar Yeni Sinemada cörecefimis ba 

• • • _ " d Oinlı - Ame. ve filmler birlurını takip edı,ar. f"ılm, a,.nı umanda Holivad Te 
~hır lf •ormayor a. a Fakat pnç kaclaun ,..ıclızı bo,ana oradaki ,..khzlarm UJ'ab hak-
rih lilm imalatpları onan iPn •• parlarken, erkeiinki kararmaia kmcla kı7metli bir cloWmanter-
•""'70• ne de .,.,,.,, hir partöıwr bafllJOI'. Kendini içld,.e de kaptı- dir. 
6ahrnıflardı. 

Doıe,,el iUr lilmini Dqla Fer
lııanh Jr. il• poirmclıt.dir. Haah 
olrımlalana •ör•, Daıİ,,el Daryö p
lıpnadıfı aomanlarcla hisim para 
ile 60.000 lira icatlar tutan "Hava. 
ilan" hir ücret almqtır. 

Politikacdar ve 
• 
sınema 

Büyük bir i:Ullerikan firması 
F raDl8daki mümessillerini, halkın 
filmlere karp olan vaziyeti hakkm
c:le bir anket yapmağa memur et-
miftir. 

ilk olarak, franaız politikacılan 
nezdinde bir anket yapıhmt ve çok 
dikkate değer neticeler venniıtir: 
buna göre, nazır veya eski nazır gi
bi birçok maruf phaiyetlerin yüz
de 60 ı muntazaman sinemaya git
mektedirler. 

Buna mukabil mebuslar ve eena
torlar daha az ıinemaya gidiyorlar. 
Hattl bunlardan bmlannm. filmin 
mevcudiyetinden ve zamanımızda 
oynadıiı rolden haberleri bile yok. 

Graa Garbo Ue eoleneceii laaklnnJa 6ir'°lr JeJilrodaları 
tlolopn ,,,.,,_. Lala orlıatnı pli SlolıooMi 

l 20 milyon ona ôşık 1 
Böıter Kiton 
( Malek) 

Kılı Jupırdamadığı balde bir ,ok tu
ballıklar yaparak uyircileri hlıhba
/arla gfildiireıı ve u.uü lilm umam.a
da bir .a, uae mlJddftl• beyu perde
nin Junlı olan B6ster Kiton, yani sah
Dtl adiyle Malek'i tabii batırlarsıruz. 

Malek sonradan .brwyl• bo•Ufmırf, 
bunun arkuından da bqına diğer ieli
ketl•r 8elmif, nihayet aeyirciler de ıo
nu unutup gitmif}erdi. 

"Felilet yalmz 6"imea" derler. Git
tikre nalan aenetiai bQytJltmek ;,;,, 
telılibli bir takım 11pekiJluyoalar ya
pan Malelt, epe.ve• para hybetmiı,.b
rısına vermek mecburiyetinde olduğu 
J ilhek na/ah dolayıaiyle de, elinde
ki büıan par•.vı harcayıp bitirmif, Di
ba.yet, bu kadar felaket karflsıada ua
bl buhranlar ge,irdiği için bir dzl 
ba.stahanesine,yatırılmıftır. 

iyileşip hastahaaedea çıktıktan son
ra Malek yeniden film çevirmek üte
miı, fakat hiç bir stüdyoda angajman 
bulamamı§tır. Fakat nihayet, Jlalelc'in 
film baklcındaki wcrilbaiai bilen bir 
§İrket, onu sahne ••:uı olarak angaje 
etmiştir. 

Bir patl111J müsabakası 
Daha 11 yatında iken, Sonja Henie 

memleketi olan Oalo'da ilk patinaj 
müaabakaıma i9tirik ediyordu. Pati
najm kıraliçesi olan Sonja. Holly
wood yolunu tıuttu ve iki film çerir
di. Bunlardan birisi, bu mevıimde 16-
receğimiz ''Beyu İzler" adlı filmdir. 

' . . 

Bu filmin Pariete gösterilmesi ea
naaında, Fox film tirketi bir de pa
tinaj mUaabakau tertib etmiıtir. Bu 
müsabakada Raymonde du Bief adın
da ve ... 6 yqında JdlçUcük bir kız, bü
tün ıeyircileri te.hir etmit ve ~k al
kıJl&nmlftır. l\lüıtakbel bir Sonja 
Henie daha. .. 

"20 milyon ona Ôfık,, •.. Fakat Cinger Rocera'e bütiin Jiinya a,ılı. 
Ba ıüul alıtriai Dilı Pouel'le birlikte Yeni SinemaJa ''ZO mil7G11 

ona Gpk,, lilminJe görecefİ%_ 

Gqbi Marley, "Uykusuz geCeler,,de 
"Mruilıi hni lıenlliınll• ~ 11e ~ Wlıne. 

elifim Wr ,.,,,. ~ ..... ö~ .. li70r iti ....... 
Jıildn t•eiri,l. d....,ııfan .. ~ lla'lf'70J", -.. 
"""'ılılonmi .,.,,,,.,. .,. ~ .. ~ 
,,.,...,,,, lıallrdini lıenllinul• ......,.,.__ 

...11...U "ICroytar SoıtoW' 111 .,. - ...... ,... 

hir plı PfllPllan lroıuerlenl• H.JCI ..ıo..ıarda, de. 
lıolte lıaılınlcınn ort...,..,. pıhnalı, hitimwlı, allı., 
toplcanalı, .,.,.. tla ,,.,.. wr ~ .......,,,, 
dofra ma1 Ba ai6i parpılar ,1Cllnu mMina o.ile
ler phaccı, 7'J/aall da ,,. mmilri79 anma ,,... .... 
,..,,.,,.,.. 70l opncrJı ütenİ70nG pılınınalı...,, 

ICroytur Sonat'ı pi ...,.,., ..., 6ir ,........,.. 
meo.m oLırd .-pn Leon Toldfff7, ._ JHll'pl AaJı. 

lıınclalıi laUlerini hö7M ilode etınelttellir. 
"U7lıruas Geceler" ile hiJ'iilı ,... nİllİllİıl _.,._ 

t•lil ...,.,_.. oe 6illa-• K.roytw Sonat"- il· 
-. ...... ,,..,.. ---- ,_ DıWllil,.... 

'""'• ~ 6ir eeerdir. 
Çarlılı .....,,....,.., parWı deoirlmni 6ise ,,.,.. 

,_ ... libnin .., roliini, ine., laüli lllCİll alrtriai 
Ga6i Morllq 7'IJ#ftflitadır. Pi79r Rön_,. 11e Bd· 
mond Gi P6i ,........., FrtllUd Cll"lialleri de .. ..,.~ 
m ,,,.,.,.,,. rol .ım., 6alanmalttadır. 

S..-70. ICroytur Soaaf' a pre •pe7 ll•fİllİril· 
miftir: Pomnifeo, Par 11e .a-ı ltCll'lllftl, oi.)'Olo. 
niat Trrıluııpwlıi'llen Jıultonmalrhulır. S.J'(llaala p. 
icar silıi 7flparGlc Wrdenllirw eoine döni70" .,. lıa
ruııp, ~ı. 1.ı.1on11 • .,.,, ... hir ,....,...,.. 
,,..,._-.~. 

ICarurnı ~rld• .,..... ~ de 6ir 
,,__,.,, • .,...... Poallnİfa, ht .... laapüte 70fc7'W' 

.,. ,.,,,_. --- lıCIOllfll)'Or. '"""' ... 6cuit ... .,. 
- - ...., canlonllrnUıiaa ~ilmelt iPa. 
l'Misa...o.Pfip•la.; ,.....,,....._ 
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Ucu ve bol 
61 lyon ı 

milyon kiloya 1 

on kuvvetleri 

1 ı .• Dil ltalyan '611lfm leri Frankocular at onyacla 
daha faal bir safhada denize do{lru ilerf iyorlar 



Ylıde Jlı rertı hlkare ... 

Fazilet efendi 
Ya.zan : Toplu iğne 

Adını ve ıi1Weıini ıöylemeğe lü- nın kuvvetlendiğini görünce - bir 
zum yok: onu !ltediğiniz zaman ken· ihtiyat tedbiri olmak iizere - Orta
diıini tanıyanlardan öğrenebilininiz. köydeki evini kiraya verdi ve kendi
Biz, bir kai arkada, kendiıine "Fui- ıi Uıkfldara geçti. Fakat dikkat edi
let efendi" adını vemıi9izdir; onu öy- niz, evini satmadı, yalnız kiraya ver
lece anarız. dL MalQm ya. onı•n felaefeai IU idi: 

İste bu "'Fazilet efendi" Sultan Ha- Ne olur, ne olmaz 1 

! 
I 

iJK•Jll•l•Mi 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Ankara Eczaneai 
Pazarteıi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Salı : Halk ve SakaQ'& ,. 
Çartamb• : Eie ve Çankaya Eganeleri 
Pertembe : Sebat ve Yeniıeblr • 
Cuma : 1stanbul ecnneai 
Cumartesi : Merkes ,. 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

H er•ÜIJ Cumartea Pas•r 
14.45 ıs.oo 11.00 
16.45 14.45 13.00 
18.45 18.45 14.45 
21.00 21.00 16.45 

18.45 
21.00 

Puar ve cumartesi sllnlerinden baıka 
H A L K ıinemaamda hersin halk 
nıatineleri: 12.15 

Film deiiıme cünleri: 
Pazarteıi ve Cuma •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanıım lhban: (1521). - Telefon, milra
~t, ıebir: (1023-1024). - Şebirlerara• 
ıı: (2341-2342}. - Elektrik ve Havaıuı 
An.sa Memurlup: (1846). - Meaajeri 
Şehir Anban: (3705). - Takı i Te· 
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 11516), - Samanpuan civa
rı: (2806, 32551). - Yeniıehir, Havuba
ıı, Bizim takai: (2323} - Havubaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik takıl: (2333) 
- Çankın caddesi, Ulua tabi: (12511 ). 
Otobüslerin ilk ve ıo .. 

Seferleri 
Sabah 
llk 

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

Ulu M. dan Cankaya'ya 
Çankaya'dan Ulua M. na 

Uluı M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den 01111 M. na 

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

Ulua M. dan Etlik'e 
RtJWten Ulua M. ııa 

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

aef er 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.SO 
8.00 

15.30 
7.00 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

Akpm 
Son 
ıefer 
23.00 
23.20 

23.00 
2UO 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

mid devrinde ya Beıiktatta. yahud Nitekim, 31 martta bir müddet için Ce-beci'den Aı. fabl. ra 7.00 -.-
Ortaköyünde, her halde B!lray artığı biiıbütün bu evden ayrılmadığına AL fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
yemeklerin tabla tabla dağıtıldığı içinden memnun oldu. Fakat ne o.lur Yenişeh\r'den Ulua M. na 

7
•
00 23.oo 

semtlerden birisinde doğdu. Onun ne olmaz, diye gine selini çıkarmadı. S. PU&rı'ndan Akköprü'1'e 6.45 uo 
için 1908 inkillbma kadar, metk mec- O günlerde doğancılar camisine yat- Akköprüden s. puan'na .a.oo 9.45 
mualarından çıkmı' bir cümleden il- 11 namazına gidiyor, orada yüksek § U. Meydanı ile !ataıyon araımda her 
ham alarak fU ıözü evrad gibi, yerli sesle: asakiri isliınm mansur ve bet dakikada bir ıefer olup tren sa-

manları ıeferler daha ııktır. 
yersiz, tekrarlamayı vazife edinmitti: muzaffer olması için dua ediyor: fa- § U. Meydanı ile Yeniıehir. Bakanlıklar, 

"Bendelerinin ve bütün erbabı ubu- kat İttihad ve Terakki kulübü ile mü- Cebeci. Samanpa:ıan araıında nat 8 
di • damarl d d d hbe d k den 20 ye kadar vaNtl ber bet dakika-yetın armuz a everan e en nuebeti olanlarla IO t e er en da; saat 20 den 21 0 

kadar her on da-
kan hanedanı Ali oamanm nimetleriy- .. ne lilnlere kaldık ey pzi hünkar,, kikada; 1Ut 7 den 8 e Ye 21 den 2s e 
le perverifyap olmuıtur. Cenabı rab- diye tekerlemeler uvuruyordu: kadar bor 15, ao ve so ~Irada bir 
bı mennan padiphı kadirdan efendi- _ Ne ,UUlere kaldık 1 Bu öyle bir ı :== ~f::•M=~dan aut 21 
miz huretlerint ili yevmil kıyam ae- söz ki bK zaman için müdafaa edile- deki aon seferlerle banlann Ulu Mq-
riri ultanatta daim ve berkarar bu- bilir: ber zamana uydurulabilirdi. danına dönllıleri ıinemalann daiıbı 
vnramı." Kaldı kl eonuııda "hunkir" kelimeıi aaatlerine tlf\idfrler. 
ı- Posta Saatleri 

IPldaat bu duayı da p!le bir takmı de vardı. Poıta saat 19 a kadar lıtanbul cihetine 
sa.allı, safderun bisarelcr &.i.b~ ~· ~ ~'·.Aal~Miı14~~;Jt;.i~~-
den geleık aBylemez, mutlaka her yanı yatıttıtdıktan, eleblfı ı at 1 • 
cUmleden biraz mevki, blru atiye ko- tan ve Sultan Hamldi Sellniğe ıUr- T r e a S a a t ı e r ~ 
parmanm yoluna bakardı. Meseli fer'- dükten ı on r a i 1 k önce padi- Haydaroaıa'n : Her aabab 8.20.Her 
iye aaraymm kapıcıları ve odacılariy- tabın kocaman burunlu, kuyruklu aır.am 19.15 ve 19,45 

ahbabd G • d larla t ya i · · de (salı, Pertembe, cu-le ı. ı er, on o urur, - reımini mahalle kahveı ne getırıp a- martesi Toroı sürat.) 
renlik eder, onlardan tek tıjJr llf ka- ıan ve aznif oynayan mahalle genç- Samıun hattına: Hergün 9,35 (Kayıe-
par ve IOnr& ıaray kapısın !an çıkar- terinin yanında ilk defa "Hamidof" ri, Sıvaa, Amasya bu 
ken kendiaini tanıdıklardan birisini kellmeıinl kullanan gene o olmUıtu. • bat lberindecUr.) 
görecek dluna mUnaıip bir fırsatta Fakat gene etrafı kolluyordu : ~~:ı:~ :::: ! He~cUn ı::: 
omuı yanında: • - Efendim, diyordu, nıaJQm ya Kmkkale'ye rayotobilı • 16.05 

- Efendim, zatı ll~ni~ g~ç~ gün bendenls o mahuf günlerde camii tc· 
bizim semti ıereflendırınıtdınız, der, rifte asakiri isliıniyenin maasur ve GVNDELIK. 
bendeniz de Ser kurena Hacı Hamdi muzaffer olmaıı için dua etmiftim. --H-ic_rt ___ 1_3-57--
pap. hazretleri ça~mm!1Ar~ı i ~ •- Hamdolıun, duam nezdi baride müs- Muharrem: 26 

Rumt .1354 
Mart: 16 

S. D. raydan çıkarken sızi gordlim. S~den tecap oldu. Asakiri iılim geldi ve s. D. 
iyi olmasın Hamdi pqa huretlerı de muzaffer oldu. Hainler de cezayı se- Günet: 5 48 Aktam: 18 30 

kibar ve ul1 bir zattır. Bendenize hil• zalarmr buldular. 
ntl nuarları vardır. Sık ıık davet e· Fazilet efendi bu ••hava fırıldağı" 
dip werefi ıohbetleriyle .bek~ kılar - bauaıı yüzünde~ Balkan harbı lira
lar. Hatti ~çenlerde bır ~ namı larnıda heyeti ihtiyariye azası, mün
bendeg&nemı busuna maah mevfuru tabibi aani, mahalle muhtarı, kulüp 
phanede zikretmiıler; selimi phane- reisi bir çok feyler oldu: fakat bil
ye nail oldum. tün bu i9teri ıörürken de bir taraftan 

Fakat on.daki ihtiyata, • hesabiliğe yüzde yUz eski kafalı olduğunu blldi
.>akınız ki bır taraftan padıfahr, sara· ii eıki dostlarını tenhada buldukça: 
yr vesir .vüzerayı bu kadar medhe- _ Efendim, zamane gen~leri ifrat 
derken bır taraftan da copların aley· ile tefritten kurtulamıyorlar. Eu yap
hıinde bir tek söz ıarfetm~zdi. D~ya tığımız itler bizim yapacağımız işler 
bul Ne olur, n! olmaz dıye. Bu ~e değil; bundan sonra bize düfen beş 
olur, ne olmaz 1 ~elsef~i yok mu, •t- vakit abdestle namazdır. Fakat işi 
te .. Fazilet efendı" yi ıki ~ç devirde bunların eline b·rakacak olursak hali 
kedi gibi dört ayak Uz~nne dtlilr- miz neye vanr. Onun için fedakirlık 
müftiir. ediyoruz· hatlarında bulnuyor11z. 

o yaradılıtı itibariyle hiç bir •e- D' du , . . 1 h. bi ıyor . 
ye inanmayan, aamımı~et e ıç 1 Fuilet efendinin harbi umumi !e 
şeye bel bağlamayan bır adamdı. Fa· ia,e memurluğu edip herkes açlıktan 
kat ömrünün IOn giintlne kadar en kıvranırken rahat rahat ge-;indi w•ini, 
ufak ihtimalleri bile hesabbya heaab. hatta kesesini doldurduğunu söyle· 
hya hareket etmi9tir. Bund'?1 dolayı meğe llzmn var mı? 
:tendiainde fevkalide bir tezıı kuvve: Fazilet efendbin güzelce bir ,k:zı 
.i bulunduğuna, zekilmm ~e?şetlı vardı. Orıu da mütareke devirlerınde 
urette iflediğine hükmetmeyınız. O. gene ••ne olur ne olmaz!" diye biı 

bazı damların üzerine timali, cenubu farmaaona niklbladı. Hatti mutad 
prkı, prbt ve riizglrın ne taraftan nikihtan düğünden 10nra Beyoğlun
eftiiini göaten~ diye konu~an ""ha· daki l~da yapılan evlenme ayininde 
va fmldakları na benserdi; eıen kız babası sıfatiyle hazır bulundu. 
rilsgira göre istikamet ~ır, akmtıya Orada ımıon olduklarını anlad·ğı 
kürek çe~ez ve .aynı günde baf.ka biı: takım aşinalwına ıoııradan: 
ba•ka meyıllerdeki adamlara aynı f ık· Ef d' '- . ·yen:•in 

:s • - on ım, aerımem carı ... 
ri taban tabana zıd anlatmaktan çekııı- hilr fikirli b{r nt ile evlenmeti .eski· 
mezdi. denberi ahalıı amalım idi. Buna mu-

Onu 1908 de metrutiyet inkillbııı- vaffak olduğuma memnunum l dedi. 
da g6rme1i idiniz 1 Hafif takalını ka- t1 bu • d. 
zıdı; bıyıklarını Niyazi beyln b!yık· Jl'akat eski dot arına da _. ıvacı 
larına benzesin diye uzattı. Eıkı re· töyle anlattı : 
dingotunu kestirip caket haline getir- - Bizim kerimeyi Memduh beye 
di. Kendi mahallesinden uaak yetler- verdik. Malum ya Memduh bey İa
de toplantılara karıttı. Koluna kırmı- •but denlamlanndan Zühdü Tak
zı beyaz baııd sardı; yakama Ol'taıı vaıı ile mefb\lr merhum hafız Hakkı 
büzillmilf, uzun uçlan ortadan keıik efendinin torunudur. Ahlltı liamide 
kordelalar taktı. Hayatında ilk defa e.ııabmdaııdrr cenabı hak hayırlı ziir· 
olarak .. .,.tan" kelimeslni öğrendi ve riyetler ihsan buyursun 1 
bu kelimeyi gtızel bir tfllu.le bir ta· J'uilet efendi. mtıH ordunun bmi-
kım patilkalarm uzerine yazdı. re ıtrdi!i 11ralarda kızma ve dama-
Eıki junıalcılarm, hafiyelerin, •- drna ldUllyetllce bir miraı bırakarak 

rav a4am1armın alevhincleti cereva- mnud eceli ile öldU. 

Dünkii çapra kelimele..U. 
balledilmit tekli 

Soldaa sal•: 
1- Bandıra - Sorsa edatı. 
2- U7e - 811 seçmu toprak. 
3- Uzak olmayan - Nefer. 
4- Kırmıaı - İlkbaharda açan bir nevi 

mor çiçek. 
5- Ars. 
6- Kabartmanın nddı. 
7- Otu sUn - Beylir 
1- Tren ~llarma döıenir - Rama11nlar

da minareler arasma kurulur. 
t- Şiddetli solak - Yemek. 

Y ııhridu •ıall7•: 
1- Hamm - Gök riailnb • ,._.. )'8d. 

Romen basını Avusturya 
h6diselerinden büyük 

devletleri mesul tutuyor 

vekili Çemberlayn'ın dünkü nutkunu 
memnuniyetle kar,ılamakta ve bu 
autkun Çekoslovakyanm emniyeti ve 
Avrupa ıulhu için cesaret verici bir 
vaid teıkil eylediğini yazmaktadır. 

Çoska Slovo diyor ki: 

"İngiltere Çekoslovakya hakkında 
mevcud taahhüdlerden bqka ~ 
büdlere girişmek istemedi. Fakat bu 
çok manidardır. Eğer Almanya Çe
koslovakya aleyhinde fena niıfetler 
beslemediğine garanti vermemiı ol• 
saydı, bu nutukta bir itimadsızbk bu
labilirdik. Keza, bu nutku kendi a
leyhinde bir çember vücude getiril· 
mek iEtenildiği suretinde de karfıla
yabiliri.z. 

Vütorul gazeteesi· son Avusturya 
hadiseleri münaaebetile ezcilmle ıun
Jarı yuıyor : 

.. Biz, doğrudan doğruya faaliyet· 
ler ve emrivakiler gibi enternasyonal 
siyasette cebir ve ıiddet taraftarı deği
liz. Bu yalnız bqkalan için değil bi
zim için de bir tebdiddir. Biz, bir hak
ka iıtinaden Avrupada bulunuyorus. 
Muahedelerden doğan enternuyonal 
vaziyetimi%in kuvvetine itimad etmekti 
ğimiz lhımdır. 

Bugünkü Romanya, hakkın bir 
mahsulüdür. O, emniyeti itbu hukuki 
vaziyetten almaktadır. Romanyanın 
coğrafi ve siyasi vaziyeti tedbirli ve ih
tiyatlı bulunmağı icab ettirmektedir. 
Harict siyasette ıabit bir fikir felike
ti mucibtir, 

Bizce malilm bulunan bazı mahfil -
lerin beynelmilel hadiselerden istifade 
ettiklerini ve Avrupadaki buı liyaat 
ordulann muvaffakiyeti, bizdeki bir ta· 
kını ıiy-.etlerin muvaffakiyetl için ka
fi geleceği teli.kkisinde bulunanları da 
biliyoruz. 

Her iyi romen bu sapma hareketini 
tel'in etmelidir.'' 

''Romenler, yalnız Romanyayı 
dütününüz'' 

Profesör Yorıa'nın Neamul Ro
manese gazetesi de, romen milletine, 
saiı ve solu bir tarafa bırakarak yalru% 
vatanı ve milleti düıünmelerinl tavsiye 
ettikten 10nra elcilmle töyle diyor : 

•• Son vaziyetlerden ıonra en ata 
endifeyi kendi ruhlanmuda hi11etmek
teyiz. Bize verilen veya verilecek olan 
bilumum teminat. h.lç bir saman kendi 
maddi ve manevi kunetlmlz kadar ola
._.. Bu kuvvetin b\iyilmnine ıece ve 

nizam ve intizamı muhafaza etmek hu
suaunda l>üyiik devletler araamda bir 
tesanUd telili lüzumu ancak timdi te -
zekkür edilmeğe baılamııtır • 

Bu teıekkUlü meydana getirmeie 
muvaffak olacaklar mı? 

Küçük devletler bunu bekliyorlar. 
Onlar, yirmi senedenberi kendi mev -
cucliyetlerinin iıtinad ettiği haklan 
kudaiyetlne inandılar ve hayatı bir za
ruret olan sulhun idameli için de aiyü
ıayret ıvaterdiler. Bugün dünyayı ha
rekete getiren kargaplıklar, onların e
seri değildir. Küçük devletelr, tarihin 
kendilerine bahteylediği akibette yaıa
mak is~yarlar. Bunlann vaziyetleri bü
yük devletlerin siyasetlerine bağlıdır. 

Bugiinkii vaziyetin tahaddiiıünden 
mesut olan büyük devletler, bu halle· 
rin tekerrürüne Jrani olmak çarelerine 
de aahiptlrler. Zira hak kuvvetsiz mu
hafaza ve müdafaa edilemiyor.'' 

Sovyet Rusya 
Sovyet gaeteleri lııPis bcrpe

lıilinin nutkuna hilcam 
edi70rlar 

Diğer taraftan Çemberlayn, millet• 
ter arasında mevcud bütün antqmu. 
hklan ortadan kaldırmak istemekle 
Avrupadan harbi uzakla§tırıyor. Ay• 
nı zamanda Çemberlayn, metru lıtek• 
terin isafı suretiyle de milletler ara
sındaki anlaşmaları kuvvetle terrif 
ediyor." 

Gaginlilı lıallrıyor 

Sayt gazetesine töyle yazılıyor: 

''Çemberlayn'ın nutku, dahilde ve 
hariçte Çekoslovakyanm hUrdyet zib
niyetiyle 11rfetmekte bulunduğu PY• 
retleri tetvik eylemektedir." 
Soıyal demokrat psoteai, lnrcilw 

başvekilinin nutkuna gerginliii izale 
edecek miitalaasındadır. 

••Lidove Novini gazetesi., bu nllt
kun İngiliz hareketaizliğino pvene
bilecek mütecavizlere çiddl bir ihtar 
tqkil eylediiini ehemiyetle kaydet
mektedir. 

Prager Tagoblaf pzeteıi de, Çem
İzveatiya ve Pravda pzeteJeri, B. berlayn'm ıözlerinin Çek devlet a

Çemberlayn'ın nutku etrafında yazı- damları üzerindeki tesirlerini tahlil • 
lar yazmaktadır. ederek ,öyle yazıyorı 

Taı ajanaı bildiriyor: 

lzveatiya gazetesi, ••fena niyetli Bu nutuk Çek dev)et adamlarmm 
m\lphemiyet ve aarib fena niyetler'' dahilt ıiyueti ilerinde derin akialer 
bqlıjı altında neırettiği bat makale- bırakacaktır. Oyle .unnediyorua ki. 
de diyor ki: Çek devlet adamları muhalefet Alman 

B. Çemberlayn. AYnlpa politikaıı partiıi ile bir anlatma yaratmak için 
umumi meaeleleri ibe,:inde 111ilphem garb dottlarmm usulleri veçhlle çaJı,. 
Ye iki manalı Jü tusda • "11711mı pMk1ardır • 

gündüz çahımatıyu:. le çalqmıttır. MU.bet tecavilz vaka- •Na"-'- venUilı •eti._._;•-.;~_.. 
• lan ile sulhun hemen ihllli tehllkeei nuc " • •• _. • ..,ar--

tehJ'de a,ıe vadye 18 prua ~ ...,....,..._ • & ......,.,_ Sok Koreapondü atploiDatik B. ~ 
bunlar hiç bir zaman bizim aayılamaz sarih taylemlttir. berlayn'ın nutku hakkında netrettiil 
ve romen menfaatlerine, romen milleti- Berlln ve Romada İnglliır ht1k0met bir bafmakalesinde ezcümle eliyor ki: 
nin inki§&fma, hatti milletin muhafa - reis~ tarafından ya~llan bu çok sarih "B. Çemberl.,a, muhaldck ~ ,,.... 
zasma hidim olamaz. Baıı kimseler te,vıkten memnunıyetle maltımat siyeti tflkQn l

0

le ve yilkıe~ ı&me• 
garpta tahaddüs eden bir vaziyetin, kaydedilcUll muhakkaktır. ye gayret etmittir. Fıkat filiyatta nUıo 
kendilerini iktıdar mevküne ge.tirece • B. Çemberlayn ıilihlanma proğra- tuk harict bir yenilik getinnemittir• 
iini zannediyorlar. Di!erlerl de Avua- mı bamda kendiılni hazır görme- Hiç kimse, İngiliz bapekilinin oto
t ta.da cereyan eden hldiseyi gQya dikçe, harb lnrn'etlerine kartı müca- matllc ıurette harekete geçnıe ~ 
b ~r. mleketimize aidmit gibi tesid clelede acele edilmemesini teklif edi- hlldleri aleyhindeki aöıılerinin kuY. 
~ım : yor. Fakat mütecaviz, katiyen bu da- vetsiz olduğunu iddia edemes.. Almaa-

e 1;,r ~vicdanının bunlara ı8yliye- kikayı beklemek niyetinde delildir. yada, adalet üzerine kurulmut devam
... ~~e cak dur. Ne ... X>a ne sola Billldı, iıtlll hareketlerini realize et- 1ı hal ıuretleri de taavib olunmakta-

cegı soz an ıu • -• , kt i1ha • d' 1 kt el Alman B r-.-J.... la U almz millete ve vatana!' me e b ıaa ıun ı ace e etme e- ır. ya, • ,,,_.-r yıı -.a~ 
Y dir. Bu auretle bu meselede B. Çem- fikirde olarak, enternuyoml polıü• 

Antlnı ve büyük devletler berlayn'm nutku, barb kuvvetlerinin kanın bunu dikkate ılmumi ilmicl et-
Univqsul gazetesi hak ile kuvvet ka1111ında filiyatta bir teslimiyet ve- mektedir. Bu takdirde kolayca JU et. 

rasmda adlı makalesinde, Londrada. ıikaıı tefkll eylemektedir. bet kabul olunmalıdır ki, audet ~ 
~ • t Vatingtonda ve Moekovada B. Çemberlayn'ın, Sovyetler Birliil mantarı meselesi garanti beyaaatlııı 
.;ns .:ıuerin ve yahud hariciye nuır - tarafmdan rapılan ve Litvinof'un ga- ile balledilemes ve bu gibi beyanat
la ıve bak ile kuvvetten muahedeler- sete mUmeııillerine beyanatında bil- lar vaziyeti ancak daha ziyade PÇ
d rın;:ı, elmilel teahhUcllerden ve ıul- dirilen teklifi gibi ıulhun idamesi !ettirir. B. Çemberlayn'm bu ciheti 
hen, k e~n nlıiıasından bahsetien beya - için bu derece mühim olan hareketler yaln·z İngiliz kararlarmm aerbottiai
n:~ıar~n:a Avusturyayı asil mevzuu- kartııında aldı~ vasiyette de aynı ni? ldamesi bakımm~. muıaııa. et• 
baha etmediklerine ipret ederek f6yle tetlim olUf mahiyeti ınevcuddur. mıı olmisı esefe değer. 
eliyor : Sulhperver devletlerin hareket birli- Süc:let almanlan halılnn4alti 

•• Şimdiye kadar beynelmltel kanun- ii brarlaıtınnak üzere g6rilf1DClerl yanlıı fikirler 
lara kar ı österilen itaat~izlilder, kU.- hakkmdakl blttUn teklifleri reddet• • .. 

ş g. • ti n1ki ı mek ve Milletler Cemiyeti fikrini de lngılterede hali tudet almanlan 
çük miletlen'l tamamıye mu y.e e • • ı i bakk d k f'kirl be 
rini veya istild~11erin1 tebdid etmlıtlr. bir tarafa bırakmak ıuretıyle, B: ~ae: d" :U ~Ya: t

1 
ı '!__ .. 

Blitiln sulhcu devletler, bilbaua bil- Çemberlayn, tecavüze kartı mllcade- hın;~ ~ ıri ~ n u: ara bal~•"""'n. 
Yük devletler• milletlerin iıtikballerlne leyi de reddeylemekte ve netice ola· la gı 1 klarev et a f:ım1k. ' erk l·klae azı. 

le • kk\1 t- rak ıulhun menfaatine delil. fakat fDlU ı ı ve ı ır ay ırı • rm,ı 
taal.t~k eden bu mese yı teze re h.ılrb organlzatarterlnin menfaatine ful~lqtıracak her türlü teyden ba-
melidırler. • ha k t tmekt dl riz ıurette çeklnmit ve bazı vaziyet-

Sovyet ~usya bu mese~~yi, Millet- Ç:k:.fovaky:ya rAlmanya tarafın- leri tavzih etmek istemittir. B. Ç• 
ler Cemi~eti kadroıu dahilinde veya dan bir Ucum yapılmuı takdirinde berla)'l1, bu ıuretle hareket ederek, 
hariçte dığer devletlerle müzakere et- F d tın' cell>l hakkm teskin edici bir netice de elde etmitp 

w 12 1 t dbirleri almaia ranaya yar mı e ıy~ • • t . . . . 
mege ve ııZım ge en e da "vadi" lle B. Çemberlayıı, bizzat tir. B. Çemberlayn ngılız politikMı-
huırdır. Bugtln ıulbu ~zu e~en btl~ lnıllterenin de mecburen kenpcağı nm anancvt usullerine sadık blmıt
devletl~r, billıusa büyük dev etler a: bir harbi ~k etmekte ve k8rükle- tu." 
bir vazıyet atacak olurlarsa bant kut'· t~" • . · in 
tanlabilecektir. Litv.inof, mUıterek fa- mektedir. ngUız batvekılin bu ye- Al•IJI 

. et ınüamir bir netice vermediği tak- ni proıram nutku, ~iltecavtse karşı 
=~ Sovyet R yanın tek bafına hare- mUtevaat ve teıdimıyet politikaıındıt 
k~ :Sebileçe~ Çekoalovakya aley- yeni bir Japo~ya arzetmektedlr. Bıt 
bine vaki olacak tecavtlztln de barba yol, harb organızat8rlerl ile doğrudan 

la .... ıc,...,.,, .. 1 -ı·tir doiruya antanta ıtc:en bir yoldur. müncer o -. .... soy e.,..... • 
İ§te bu beyanat, Avusturya hlcliae- Pravtla •tıatalnin 6ir rmJ?al,ai 

1erinin uyancfırdığı akli tesirlerdir. An: Pravda gazeteıi ise diyor kh 
tJua ancak, diplomatik abUUaiellen 
uyandırdı. Anfluıun tahakkuku? pek 
yalan olan tehlikeler lcaıpmda 16zleri 
dört açtı. Bugün büyük devletler için 
ağır meauliyetler deruhte etmek ve 
mUıtacel kararlar almak samanı cel • 
mittir. Hakka iatinad eden beynelmilel 

2- Aaalmaktan emir • Yemeni keaatlan• 
aaifleuDds. 

S- Yakmaktan emir • Evet. 
4- Bllli 
5- Valide - ML 
1- 11kbabardaa tonra sel• m.nl& 
7- Ham bvaa. 
1- Cebennem - Aws. 
...... ~ ........ 04. 

B. Çemberlayn'm nutkundan alınan 
ve tUDlmlyle doğru olan intiba tu· 
dur: Eğer B. Çemberlayn, aulhpener 
devletlerle it birlilinde her türlü ''ye
ni taahhildleri" bu derece tiddetlc 
reddediyona, bunun yegine basit se
bebi kendisinin mlltecavizlere kartı 
boz taahhfldler almıt bulunmaııdır. 

Sulh isin çaca'ef oeriei 6ir oai4 
Çekotlovak cueteleri tıacnh baf-

Macarlsta11 doıtlup 

Fölkişer Beobahter guetesl 'Waca
riatan dostlutu" bafbğı altmda net
rettiği bir makalede ıni111 birlik parti• 
ıi reisi B. Tasnadi Macir ile eôi bat
vekil kont Teleki'nin nutuldannı ı.. 
tırlatarak di~r iri: 

""Bu iki politika adamı Macamtlll1ft 
yeni alman devletine karıı olan clott
luğunu tebarüz ettirınifler '9'1 Macaria
tanın son vaziyet yilziinden tehlilNde 
olduğu hakl:mdaki ,aylaları tfddetle 
reddetmiılerdir. Yalnız birlikte gesezı 
barb yılları ite delil a)'lti zamanda 
millet ve millt ıeref tellkkilerlmidn 
tıpkıhlı ile de ballı bulundupu 
macar doetlanmum bu açık liaaDJan. 
nı memiuniyetle kaydederis." 
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Yeni yıl büdcesinde 
Hangi işlerimiz için 

ne kadar para ayrıldı? 

Mahkemelerde~ 
Akseki Asliye Hukuk Mahkeme -

sinden: 

Akseki Bugaz mahallesinde kain 
13 müsakkafat No sunda mukayyet 
sağ tarafı Çubur oğlu Hüseyin evi 
ve Sulu ve cephesi yol ve arkası sabit 
taş ile çevrili fevkani üç oda tahtın
da iki ahır ve bir kilar ve maa müşte
mil bir bab evi Bugaz mahallesinden 
çatli oğlu Mustafanın yirmi seneden 

Maliye Vekôleti 
.J'''1111111

•
11111111111

•• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'\. fazla malik sıfatiyle nizasız, fasılasız 

Maliye vekaleti 938 büdcesinde bu 
ıene oldukça mühim değişiklikler var
dır. Memurlar maaşında 90 bin liraya 
yakın olan fazlalık, Gümrük ve İnhi
aarlar vekaleti, muhasebe teşkilatının 
maliyeye devredilmesinden ileri gel
miştir. Merkez ve vilayetler daimi 
müstahdemleri ücretlerinde 195.240 li
ralık bir yükse1rne vardır. Bu da, yeni 
tt-şkilat dolayısiyledir ve Maliyenin 
muhtelif dairelerine aittir. 

Bu sene maliye dairelerine yeniden 
yazı ve hesap makineleri, yazı masala
rı, sandulya ve saire alınacaktır. Vila
yetlerin kırtasiyesi için 15 bin, matbu 
evrak ve defterler için de 100.000 lira 
fazl: tahsisat istenilmiştir. Daimi me
muriyet harcirahı 20 bin, defterdar, 
malmüdürü iıarcirahı on bin lira artı
rılmıştır. Tahsilat kadrosuna 200 atlı 
tahsildar ilave edilmiştir. Avrupaya 
yeniden on stajyer gönderilecektir. 
'l'ürk tarih kurumuna yardım 132.000 
1ira olarak teklif edilmiştir. Tahran el
çiliği binası inşaatı masrafı 153.000 li
raya çıkarılmıştır. Ziraat vekliletinın 

gösterdiği lüzum üzerine, orman büd
cesine yardım bu ı;ene 400.000 lira faz
~a teklıt edilmiştir. 

Ankarc1da yapılmakta olan radyo is
tasyonıarı ıçın umumı büdceden yar
dım suretıyle verilme:.i kararlaşan 250 
bin lira büdceye konulmu~tur. 

3101 numaralı kanunun ıkinci mad
desi mucibince hükümet şeker fabri
kaları şirketinin istihsal edeceği şe
:kerle ertesi sene kampanyasına devre
deceği stok mikdarının ve istihlakin 

, istihsalden fazla kısmı için hariçten 
şeker ithal veya stoktan ıtizumu kada
rının sarf hususlarını tayine ı;alahiyet
li bulunmaktadır. Şirketin bu suretle 
muhafazaya mecbur tutulacağı stoktan 
dolayı da hükümet bilmukabele faiz 
venneyi deruhte etmiştir. 

Kanun mucibince şeker stokunun 15 
bin tondan fazlası için faiz verilecek
tir. Bakanlar heyeti kararı mucibince 
firket, otuz bin ton stok bulundurma
ya meobur tutulmuştur. Hesab edilen 
onbeş bin ton faiz için öu sene oüôcc
ye 165 bin lira konmuştur. 

lstanbul borsasının Ankaraya nak
linin gerektirdiği fevkalade masraflar 
karşılığı olarG.k büdcedc 20.920 liralık 
bir yardım teklif edilmiştir. 
Nafıa vekaleti büdcesindeki maliye 

inşaatı maddesine nakledilmek üzere 
237.227 lira konulmuştur. Hükümet 
:konakları inşaatı için büdceye 500 bin 
lira konulmuştur. 

Maliye büdcesindeki diğer yardım
lar şunlardır: Darüşşcfakaya yardım 
15.000, Çocuk Esirgeme kurumuna 
yardım 18.000; Kızıla ya yardım 15 bin; 
l'ürk spor kurumuna yardım 239.568; 
Gençlik teşkilatına yardım 111.600; 
halkevlerine yardım 479.880; milli ik
tıaat ve tasarruf cemiyetine yardım 
10.000; evkafa yardım 97.000; lJil ku
ı-umuna yardım 100.200; hava yolları 
işletme idaresi büdcesine yardım 450 
bin; orman büdcesine yardım 1.143.096, 
Türk Maarif cemiyetine yardım 30 
bin. 

Yekun halinde Maliye vekaletinin 
937 büdcesi, 20. 251.749 liradır, 938 
büdcesi ise 20.906.991 liradır. 

Düyunu Umu miye 
Yeni büdcenin düyunu umumiye 

kısmındaki değişiklıkier şudur: dahi
li istikrazlar :tasımda yüzde beş iaizli 
dahili istikrazm faiz ve senelik itfa 
karşılığı olarak geçen sene oudce:>iyte 
1.081.353 lira idi. ~u sene bu iazıa para 
konulmamıştır. 

938 işramiyeli dahili istikrazının faiz 
ve itfa bedelleriyle komüsyon, sıgorta 
ve diğer bütün masratları kdışıu~ı o
larak 850.000 lira konuımuştur. "4bJ 
numaralı kanun mucıbınce çı ... arılan 
tahvillerin faiz ve itfa bedeılerıyle di
ier bütün masrafları karşılığı olarak 
geçen sene büdce ile verılen mikdar 
1.050.918 liradan 1.479.000 !iri:iya çıka
rılmıştır. 

Cumhuriyet Merkez bankası hesa
bında, evrakı nakdiye itia kaıljıhgı o
larak geçen sene 2,287,305 hra olan 
mikdar 2,446,383 liraya çıkarılmıştır. 

3202 numaralı kanun mucibince Zi
raat bankasına verilecek sermaye kar
şılığı olarak bu sene büdceye Ut3.191 
lira konulmuştur. 

Düyunu umumiye senelik mürette
batı ve idare meclisi masrafı olarak i
sabet eden mikdar, 5,170,000 liradan 
5,317,000 liraya çıkarılmıştır. 

944, 1091 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan hazine bonoları için 
geçen sene büdceye 2.229.787 lira, bu 
ıene büdcede teklif edilmemiştir. 

Fevkalade tahsisat karşılıklarından 

• tasarrufunda bulunduğundan ve tapu

Yeni ı-cnc hiidce~i, hiiyiik memleket da Yalarına daha 
gt·niş faaliyet imkanları veriyor. Cumhuriyetin on 
İi\'İİrıcii hiidcesinde de, memleket işlerini eksiksiz 

olarak başarmak için, cidden örnek olmaya değer 

hir devlet flikkat ''C haş~a.,iyetinc şalıid oluyoruz. 
Yt·ni hiidct·nin, memlekete yeniden nder kazandıra-

cn~ım an1atan a~a::?;ıdaki hadise \ 'C rakamları dikkatle 
okunmuz : 

" 

-. •........... ... . ..•.•.••••.•••..•...•.....••.•... ...... .. . ......•...•....•..... ·"' 
ve hazine bonolarından doğan borçla
rın ıaız ve amortismanları geçen sene 
6.000.027 lira ıdi. Bu sene 10.000.000 li
ra teklif edilmiştir. 

Geçen sene düyunu umumiyenin 
büdce yeki'ınu 49.149.275 lira idi. Bu 
sene teklif edilen rnikdar, 51.504.062 
lira.<lır. 

Topu ve Kadastro 
Memurlar maaşına yenı teşkııat ka

nunu dolayısiyle 56.795 lira zam yapıl
mıştır. Mefruşat ve kırta:;iye faslına, 

levazım ve fenni aletler kısmına, Av
rupada tahsil edecek talebeler faslına, 
enternasyonal fotoğrametri ve kadas· 
tro ve kongrelere iştirak fasıllarına 

yeniden tahsisat konulmuştur. 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü

nün 937 büdcesi 1.370.222; yeni büdce
si 1.470.222 liradır. 

Gümrük ve İnhisa rla r 
Merkez müstahdemleri, merkez mü

teferrikası, vekalet hizmet otomobi
li ile nakil vasıtaları mübayaa, işlet
me, tamir masraflarında, vilayetler 
mefruşat ve demirbaşı, levazım müte
ferrikası, müfettişler harcirahı, güm
rük kursları masrafları geçen sene<len 
fazladır. 
Maaş kısmına 39.123; müstahdemler 

ücretine 52. 778; tamirat bedel ve ta
mirhane masrafı 25.000; iaşe tenvir ve 
teshin faslına 54.786 lira ilave edilmiş
tir. 

Yekun olarak Gümrük ve İnhisarlar 
bakanlığının geçen seneki büdce ye
k\inu 3.400.468; bu seneki büdce yekt1-
nu 3.459.460 liradır. 

Dahiliye Vekôleti 
Yeniden kurulan kaza ve mahalli i

dareler umum müdürlüğü teşkilat ka
nunları dolayısiylc maaş faslına 144. 
bin 499 lira zammedilmiştir. 

Yeni teşkilat dolayısiyle Ankarada 
kullanılan merkez memurları faslına 

13.288 lira mesken ücreti olarak zam
medilmiştir. Harcirah faslına 8000 li
ra ilave edilmi~tir. 

Dahiliye vekaletinin 937 büdcesi ye
kunu 4.856.198; bu seneki 5.031.198 li
radır. Matbuat umum müdürlüğünün 

büdcesi, 186.009 lira olarak geçen se
nenin aynıdır. 

Emniyet i~leri : 
Emniyet işleri umum müdürlüğü

nün kadrosundaki maaş faslına 961 bin 
896 lira zammedilmiştir. Bu zam, yeni 
teşkilat kanunu mucibince maaşların 
artması, İstanbul belediyesinin umu
mı emniyet teşkilatına geçmesi dola
yısiyle olmuştur. 

Merkez müstahdemleri ücretinde 
15.200; vilayet müstahdemleri ücre
tinde 12.772 lira zam vardır. Polis ka
rakollarından birçokları harap oldu
ğundan tamir f~lına 8000 lira zamme
dilmiştir. 

İstihbarat faslına 100.000 lira zam
medilmiştir. 

Hukuk fakültesinde polis için oku
tulan talebeler faslına 3000 lira zam
mcdilmiştir. İzmirde yapılacak olan 
polis süvari teşkilatı için yeniden sa
tın alınacak hayvanlar için 10.000; bu 
hayvanlara bakım masrafı olarak 7 bin, 
yeniden alınacak polis köpekleri için 
on bin lira zanunedilmiştir. 

Emniyet işlerinin geçen seneki büd
ce yekunu 5.666.967; bu sene teklif •· 
dilen 6.916.967 liradır. 

Jarıdarma : 
jandarma teşkilatının maaş kısmı, 

2.959.448 liradan 3.010.000 liraya çık
mıştır. laşe bedeli 4.046.704 liradan 
4.096.845 lira olmuştur. Melbusat bir 
milyon 252.163; teçhizat 213.805 liraya 
yükselmiştir. Tamir faslına 50.000 lira 
zam yapılmıştır. Jandarmanın geçen 
sene büdcesi 10.210.300 lira iken, bu 
sene 10.469.300 lira olarak teklif edil
miştir. 

Hariciye Vekôleti 
Hariciye vekaletinin 938 mali yılı 

IJüdce P.rojesi, 937 Y.ılı büdcc P.rojesinc 

göre 250 .000 lira fazla olarak tanzim 
ve teklif edilmiştir. Bu farkın 205.218 
lirası, 3312 sayılı kanunun icab ettirdi
ği teşkilat dolayısiyle bu fasla zamme
dilmiştir. 

9000 lira fahri konsoloslara kanunen 
verilmesi gereken aidatın hasılatına 
göre, eksiğini tamamlamak için, 27.000 
lira milletler cemiyetine iştirak hisse
si olarak, 5000 lira yabancı misafirle -
re tahsis edilmek üzere bir yeni oto
mobil alınması için ayrılmıştır. Genel 
kurmayın gösterdiği lüzum üzerine 
alakalı devletlerle mutabık kalınarak 
lran, Irak ve Yunanistan hududları
mız arasında yapılacak işlere aid mas
raflara karşılık olarak da tahsisat ko
nulmuştur. 

Sıhot ve içtimai 

Muavenet Vekôleti 
Sıhat vekaletinin teklif edilen yeni 

büdcesi, geçen yıl büdcesine göre bir 
milyon 398.000 lira fazladır. 

Memurlar maaşına 176.892 lira zam
medilmiştir. Merkez müstahdemleri 
ücretine 4200; vilayetler müstahdem
leri ücretine 52.968; muvakkat tazmi
nat faslına 6144 lira zammedilmiştir. 

Vilayetler kırtasiyesine 1000; icar 
bedeline 3000; müfettişler harcirahına 
2000; resmi telefon tesis ve mükaleme 
masrafına 1300 lira ilave edilmiştir. 
Etüv satın alınması ve mücadelenin 
kuvvetlendirilmesi icab ettiğinden 
sari ve salgın hastalıklarla mi.icadele 
faslına 20.000 lira zammedilmiştir. 

Bu fasıl böylelikle 95,000 lirayı bul
muştur. 

Trahomla mücadeleyi genişletmek 
kararı verilmiş olduğundan bu fasla 
15.000 lira daha zam yapılmı~ ve böyle
likle bu fasıl yekunu 245.000 liraya çı-

" karılmıştır. 

Zührevi hastalrklarla mücadele mas
rafı, 20 bin lira fazlasile 295.000 liraya 
çıkarılmıştır. Sıtma mücadele faslına 
konan rnikdar ı 17 bin lira fazlasiyle 
1.217.000 lirayı bulmuştur. Fazla ko
nan para ile dört ton kinin alınacaktır. 

Cumhuriyetin on beşinci yılı dönü
münde açılacak olan milli türk tıp 
kongresi masrafı olmak üzere 7.500 li
ra konulmuştur. 

İnşa, tesisı tamir ve istimlak faslına 
587.718 lira ilave edilmiştir. Bu para 
ile şu işler yapılacaktır: İstanbul ço
cuk hastahanesi beşinci paviyonunun 
inşaatı bitirilecektir. 850 bin liraya ya
pılacak olan Trabzon Nümune hasta
hanesinin ilk kısmı için 450 bin lira 
ayrılmıştır. 

Elaziğde cüzam, Diyarbakır ve Er
zurumda nümune ve Zonguldak hasta
haneleri ikmal edilecektir. Çorum Kü
çük sıhat mektebinin banyo ve duş 
tertibatı yapılacaktır. İstanbul çocuk 
hastahanesi ameliyathanesi tamir edi
lecektir. Tıp talebe yurdunun tavan 
inşaatı bitirilecektir. 

Çok çocuklu ailelere yardım faslına 
25.000 lira ilave edilmiştir. Tekamül 
tedrisatı olarak da 25.000 lira zam ya
pılmıştır. Hava müdafaa genel komu
tanlığınca gösterilen lüzum üzerine 
hastahanelerde hava hücumundan ve 
gazdan mütevellid yaralıları tedavi için 
satın alınacak ilaç, alet ve edevat kar
şılığı olarak 10.000 lira konulmuştur. 

Meı:ıkez Hıfzıssıhha müessesesi ve 
hıfzıssıhha mektobine, 400.000 liralık 
bir zam yapılmı~tır. Mülhals büdceler
le hudud ve sahiller sıha.t umum mü
dürlüğüne yardım olmak üzere Mali
ye vekaleti büdcesine konulan yarım 
milyon liralık tahsisattan hıfzıssıhha 
müessesesi ve hıfzsshha mekte -
bi için ayrılan 400.000 lira 938 
yılında Sıhiye vekaleti büdcesine a
lınmış, müessese ve mektebin umumi 
muvazeneye alınması ve geri kalan 
100.000 liranın hudud ve sahiller Sıhat 
umum müdürlüğüne yardım olmak ü
zere ayrıca Maliye büdcesinde bırakıl
ması muvafık görülmüştür. 

Akliye ve asabiye hastahanelerine 
44.000 lira zam yapılmıştır. Bu zamla, 
İstanbul akıl hastalıkları hasta yurdu
nun yatak sayısına 200; Elazıt haata-

da kaydi olmadığından tapuca namı
na tescil edileceğinden alakadaranın 
bir ay içinde mahkemei aidesine mü-
raaatları ilan olunur. 1737 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Tokadın Erbaa Nahiyesi 
Balalı Tevfiğe: 

müdürü 

Eskişehir oteli altında otomobil 
malzeme ticarethanesi sahibi nezdin
de Mehmed tarafından aleyhinize a
çılan 250 lira alacak davasının yapıl
makta olan duruşmsmda yapılan teb
ligat neticesi adresinizin meçhul ol
ması üzerine gazete ile tebligat ya
pılmıştır. Bu defada gene usulün 141 
inci maddesi mucibince ve 20 gün 
müddetle ilanen gıyap kararı gönde
rilmesine karar verilmiş ve duruşma
da 21. 4. 938 perşembe günü saat 9/ 5 
e bırakılmış olduğundan o gün mah
kemede bizzat hazır bulunmadığınız 
veya bir vekil göndermediğiniz tak
dirde mahkemenize gıyaben bakılaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
iliin olunur. (847) 1733 

. . . - t . . ·i.. !-'-- ·~ ~,·""~.. . 
..... :·.~·'·: · cro ı ,· · . 

Ankara Beşinci icra Memurluğun
dan: 

Dairemizin 937 / 1400 numaralı dos

yasında borçlu Bedianın eşyasının 

haczine karar verilerek 30. 6. 937 ta

rihli haciz zabıt varakasının üç gün 

zarfında görmek ve bir diyeceği var
sa bu müddet zarfında beyan etmesi 
için icra ve iflas kanunun 103 üncü 
maddesi mucibince gösterilen adreste 
bulunmaması yüzünden kendisine teb
ligat ifa kılınamamış olduğundan hu
kuk usul muhakemeleri kanununun 
tebligata dair hükümlerine tevfikan 
tebliği şifahi makamına kaim olmak 
üezre yirmi gün müddetle ilanen teb
liğat ir.rasına karar verilmiş olup bu 
müddet zarfında mezkur tarihte tu
tulan zabıtvarakasını görmek üzere 
daireye müracaatları lüzumu tebliğ 

olunur. ',1728 

Zayiler ·· 
ZA Yt - 929 senesinde Ankara be

lediyesinden aldığım şoför ehliyetini 
zayi etim. Yen isini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Atıfbey mahallesi Demirli köprü 
Fabrika sokak No. 856 Fekete Jo-

zef. 1730 

ZAYİ - Bulgaristanın Vidin kasa
bası türk rÜştüyesinden 1912 senesin
de aldığım ikmal şahadetnamem, bul
garlar tarafından mahalli mezkılrde 
iken müsadere edilmek suretiyle ziyaa 
uğramış bulunduğundan ve yenisi
ni alacağımdan eskinin hükmü olma
dığı ilan olunur. 

Arif oğlu Bekir Sıdkı 1729 

Mimarları davet 
Halkevi salonunda 2. 4. 938 cumar· 

tesi günü saat 14.5 de Türk mimar
lar cemiyetinin Ankara şubesi enelik 
kongresini yapacaktır. 
Azaların gün ve saatında içtimaa 

gelmeleri rica ve ilan olunur. 1674 

hanesine 20 yatak ilave edilmiştir. 
Heybeliada verem sanatoryomuna 

100 yatak ilave edileceğinden bu fasla 
da 49246 lira zam yapılmıştır. Yeniden 
beş muayene ve tedavi evi açılması ka
rarlaşmış olduğundan bu fasla 50000 
lira ilave edilmiştir. Sağır, dilsiz ve 
körler müessesesine 20 talebe daha a
lındığından 1163 lira zam yapılmıştır. 
Leyli tıp talebe yurduna mevcud tah
s isat kifi gclmodiği için 5242 lira ilave 
edilmiştir. 

Manisada bir çocuk doğum ve bakım 
evi açılacak ve Konya doğum evinde 
bir köy ebe mektebi kurulacaktır. Bu-
nun için büdceye 45.665 lira konulmuş
tur. Doğum evlerinin fenni malzeme
lerinin yenilenmesi içJn 5.220 lira ko
nulmuştur. 

Büdcenin diğer vekaletlere aid fa
sılları üzerindeki tahlillerimize yarın 

devam edeceğiz. 

............................................... .. .. .. 
Küçük ilan şortlar. İ 

Dört satırlık küc;ük ilanlardan: İ 
Bir defa için 30 kuruş i 
İki defa için 50 kuru:; l 
Üç defa için 70 kurulf 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
ne§redilecek bir ilan için 140 kuruş 

1
. 

alınacaktır • 
Bir kolaylık olmak Uzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes· 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ı 
ilan 120 harften ibaret olmalrdır. 1 
Dört satırdan fazla her satır için ay-

ı •. ~:~.:.:~.~r::.~.:~:~:~: ........................ . 
Satılık: 

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

1552 

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

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

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

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

1585 

lstanbulda 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 icin
dekilere müracaat • 1627 

(4000) liraya satıhk ev - Cihangir 
Firuz ağa Türkgücü sokak No. 69 de
nize nazır ( 5) oda ve bütün konforu 
~ami. Tel. 3411. 1686 

Satılık, kiralık - Mobilyalı veya boş 
ev. Yeni şehir Sıhhiye Vekaletinin ar -
kasında 6 oda, bütün konfor. Ulusta 
"Ev" rumuziyle mektupla müracaat. 

1693 

Acele satılık arsalar - Yenişehir 
Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
ııaında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Satılık - Saymakadın istasyonuna 
yakın ev bağ bahçe ucuz satılacak ( 1 O 
nisana kadar) Meclis Matbaasında 
Mehmet Er!;eviğe müracaat. Yahut 
Tel. (2181) 167 5 

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

., 
• 

iş \'CJ"..('n'er: 

Bayrrı öğ:e•r.. .:ı aranıyor - Ana 
mektebinde çaı. ıı·lk ıstlyenlerin ço -
cuk yuvasına mjracaatları. Telefon 
1983 1591 

Acele satılık evler - Yenişehirde 

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

Lisan Muallimi Aranıyor - Alman
ca, Fransızca, İngilizce muallimi alına
caktır. İsteklilerin 1 nisana kadar veaa
ikleriyle birlikte Arar lisan okuluna 
müracaatları. Tel : 3714 1658 

İki ki§ilik - Bir ailenin ev idareli ve 
işlerini görmek için türk veya ecnebi 
bir bayan aranıyor. Nümune hastane• 
sinde Dr. Kamile Aygün'e müracaat. 

1682 

Kiralık: 

Mobilyalı daire - Yenişehirde Ko
nur sokağında üç odalı möbleli, bile~ 
le konforu haiz, telefonlu bir apartı

man ağustos nihayetine kadar ucw: ki· 
ralıktır. 3005 numaraya telefon edi-
niz. 1735 

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

Kiralık - Kavaklıdere Güven koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A
kant Tel. 1272 - 3406 1667 

Kiralık aparhman - Atatürk bul• 
varında yeni yapılan Tuna apartıma • 
nında ticaret şirketlerine ikamete elve
rişli daireler. Kapıcıya 3123 Tl. müra-
caat. 1700 

Kur )ar : 

Daktilo kursu - 45 inci devresine 
nisanın ilk haftasında başlıyor. İstedi
ğiniz saati angajman edebilmek için 
§imdiden namzet numarası alınız. 1695 

Steno kursu - 4 üncü devresine ni • 
sanın ilk haftasında başlıyor. Alınacak 
talebe sayısı mahduddur. Şimdiden 

namzet numarası almayı unutmaymu. 
1696 

Almanca, franıızca, İngilizce -... 
leri - Üç aylık bir sömestr'e mukabi • 
linde 10 lira alınacaktır. Bir defaya 
mahsus, fevkalade tenzilattan istifade 
ediniz. 1697 

Bütün bu dersler için Yenihal arka
sında Yenihamam apartımanı kat 2 
Arar lisan okulu, daktilo ve steno kur.
lan direktörlüğüne müracaat Tel :3714 

1698 

~11111111111111111 1 11111111111111111111 11111 1111 11111 1111111111 1 11111 11 1111111~ -- -
Türk Hava Kurumu ~ 

-------- -- -
; BÜYÜK PİYANGOSU~ ---------- 6. cı keşide 11/ Nisan/ 938 dedir .... 

- -5 Bu keşide de: 5 - -= 200.000 ve 50.000 liralık mükif atlarla 5 - -= 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 § 
= liralık ikramiyeler vardır. = 
5 Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden 5 = almanız kendi menfaatiniz iktizası dır. 590 55 
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Satıhk otel ve dükkônlar 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahal- Soka Hesap 
Borç nevi Gayri 

ve tari Menkul 
Kıymeti Cinsi lesi ğı N.su N. Borçlu hi aahiblcri 

-----
560 Dükkan Hocapa- Zafer 39 4 Akif 934,937 Akif ve 

şa seneleri Ahmet 
kazanç Çavuf 

vergisi 
500 ,, .. ,, ,, 6 " ,, " ,. 

:t700 Otel ,, ,. ,, ,, g .. ,, ,, ,. 
Yukarıda y~ılı g~yri menkuller, sahibinin vergi borcundan dolayı aatıla

cağın~n ı_o gun müddetle müzayedeye konmuştur. 
• Talıb~erın 6-4-938 tarihine tesadüf eden çal'Şamba gttnU saat 15 de Ankara 

vılayet ıdare heyetine müracaatları ilan ol un ur. (837) 1726 

Hayı Yollıra Umum .::dürllliillln: 

Hava seferleri 
ANKARA- İSTANBUL o rasında 

1 Nisan 938 den itibaren başlıyaca ktır. 





-12- ULUS 29. 3 ~ 1938 

Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar veyanm yatlı gece ve gündüz 

HASA KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

güzelleştirir. ihtiyarları gençleştirir, gençleri 

Toplantı 

Kızllay Genel Merkezinden: 
Genel Merkezimizin bugün saat on birde Y enişehirdeki 

binasında toplanacağından sayın azanın gelmeleri rica 
olunur. 1736 

TRİUMPH 
Motosikletleri 

Emin Sait Erran 
Telefon: 2686 Posta 

kutusu No: 507 
Ankara 1739 

~---REÇETELERİNİZİ---~ 
(Sakarya eczane) ıinden yaptırınız. Her istedi· 

ğini.z yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi miles
seaata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması ırraamda. Telefon 2018 1-613 

l .rMeosterin 
DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNC 
1 

Hayatta en büyük kazanç has· 
taJıÇa yakalanmamaktır A~ız 

j ve boğaz yolile giren bütün ~u
laşıcı hastalıklar NEOSTERIN 

Pazardan maada her gün hu· 
ta1amu kabul ve tedavi eder. 

kullanmakla onlenebılir 

{ier eczaneden reçetesiz alınır. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hak.la Apartnnam No. 1 

1--483 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Küçük Cari Htısaplar 

lk'ramllie. planı== 
4..., ı 000 llrıhk-

8 il 500 " 

400011ra 
4000 " 

16 ,, 250 " 
4000 

" 
76 ,, 100 

" 
7600 il 

80 il 50 " - 4000 ,, 
200 

" 
25 ,, 5000 il 

384 il -28600 il 

1

1111111111111 tlUIH 

Kuralar: l mart, 1 haziran, 1 ey
liıl, 1 birincikanun tarihlerinde 

1. .. 7.~~.~~~~~~~~~: . .-.................... ,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,, 
En a% 50 lira mevduah 
bulunan huaplar lıura
lara dahil edilecektir. 

3-6949 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 1320 

İHKllSAil 
HAZIMSIZLIGf 

MiDE . 
! KŞlLİK VE VANMALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 
eıoa .. iıı 

MiDE \IE 8AR5Al<lARI AllŞT tRMAZ, 

İÇİLMESİ LATİF TESİRi KOLAY 
VE MÜ LAV İMO İ R 

YERİHl HİÇ BİR MÜMASİL 
HU.STAHZAR TUTA~AZ. 

MAZON ls lM vı HOROS 
MAAMAS IHA Q fK~T 

MUTLAKA [VİHfZO( BiR 

SiSE BUlUHOURUHUZ 

KOMOJEN KANZUK 

Saç ekıiri 

ÇİM TOHUMU I 
Raygrass 26 Librelik 75 KrJ. 

.. 28 .. 85 .. 
. .. 32 .. 95 " 

Lawngrass Strong Growing 
,, Selected 
,. Fine Mixed 

Trifolium Repens (TIRFIL) 

ÇiM 
tohumlarımız Londranm meşhur 

RAYNES PARK müessesesinden 
getirilmiştir. 

Ankara. Sabuncakis 
Bankalar caddesi 17 

İstanbul Sabuncakis 
İstiklal caddesi 304 

1732 .................................................... 

Tuğlacılara 

Ucuz kömür 
Zonculdık Zerodiz 13, Kriple 16 lira 
Kütahya Toz 10 Tüvenan 11.S lira 

1 nşaatçılara 
Muhtelif ebatta 3000 DlREK 
satılıktır. İstasyon silo kar!ısrn. 
da YENİ YAKACAK PAZARI 

na müracaat. 1645 

Dr. M. Şerif Korkut 

Kolaylık-Şıklık 
H•r t•rdın evvel kolıyİıİı .•~· 

Jlft aııo• Morıkhaı 811ulır, oalor 
için yapılM17 01111 ıltll HRll,..kD· 
lollırı 9lyorık flktı§ı dı 111111" •I· 
111lf olurlır. H•lutu l11cı ıu,. YI· 
cud .. t111110hl dGıoltlr o '" 
••dl• hı,.ketıe..ıe 1111• hl'lnu .. , ..... 

Flrıll ı 7 ıız llrdın ıtılıartıı. 

ISTHIUL. hroil• 
TO,.ıt 11111da111 12 No. lu. 

Mı§ıuı"'"' rlyorıt ıdlo lr ••1• 
19 No.lu lertfıMlrl lıtırıolı. 
P'lrtttaruı.,ıdı lllytk l•ullat. 

1717 

ULUS - 19. uncu yıl. - No. : 5983 

İmtiyaz sahibi ve Batmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

Diılerinizi her gün 

RADYOLİN 
Diş macunu ile fırçalayınız 

1718. 

L~INI 

~EKTA 
. . 

PATI 

.... .... 
N .... 

iç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin her tür
lü iltihaplannda, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan ba

sur memelerinin tedavisinde daima muvaff akiyetle tifayı 
temin eder. 1122 

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -§ Çam Fidan ve ağaç ~ - -: Dikme zamanı geldi geçiyor E - -~ Süs ve Meyva ~ - -- -- -: Fidanlannın en eyi ve aşılı çeşitleri : - -- -- -E Sizin bahçede bulunur E - -: İsmet İnönü durağı Çankırı caddesi Tel. 3718 1731 E 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııııııııııııııııııır 

SİNEMALAR HALK 
Bu giin Bu gece 

Dünyanın en me,hur sinema artisti 
Charles Boyer'in 

~11111~ 

= = - -- -- -- -
Parisin esrarlı hayatını canlandıran 

büyük film 
İki senedenberi ilk defa olarak Fran

ıada fransızca çevirdiii eseri 

BORA 

Genel istek üzerine 
4,45 seanslarında 

ATEŞ BÖCEÖİ 
Seanslar: 2,45 • 4,45 • 6,45 gece 21 de 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -~11111r 

MÜŞKÜL İTİRAi' 

Ba., rolde: Albert Perejean • 
Jenny Holt 

.... 
Seanslar: 2.30 • 4.30 • 6.30. Gece Z1 de 1 

~ 

Halk MatinetSi: 12.15 de: ~ 
AKŞAM GÜNEŞi 

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

Anafartalar cıd. No. 111 TeL: 2099 

"UllJ'OG" Ankara accntabil HM 


