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Stadyomunda 
9/4/938 Cumartesi Atletizm müsabakaları 

10/ 4/938 Harbiye - Muhafı& 
17/4/938 Pazar First Vienna - Ankara 

muhteliti. 

·Japonlar durmadan ricat ediyor 
Bütün cephelerde 

' .... t • 

(inlilerin taarruzu kati 
muvallakiyetle neticelendi 

kuvvetleri 
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j Türk Tarih Ku-

l 
rumu Aıbaıkam 
Profesör Afet'le 
Profesör Pitar'ın 
geçen gün An
kara'nın cenu -
bunda Givurka
leye giderek ta
rihi eserleri tel· 
kik ettiklerini 
yazmıftık. Bu 
sütunda Profe -
sör Afet'le Pro
fesör Pitar'ı Gi
vurkale' de eıki 

bir dehlizi tet-
kik ederken gö-

Motörlü Çin kıtalarınclan biri 

Çin 
yerleri tekrar 

birçok 
işgal 

mühim 
ettiler 

rüyorıunuz. 

Profesörler yol • 
da Karaoğlan 

kazılannda da 
tetkikler yap -
mıtlar ve köylü
lerle temas et
mitlerdir. 
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"Ulus,, un anketleri 
... 

Ankariıya fidan 
yetiştirem.iyoruz ! 

Akasya dflvri artık tarihe kanşıyor. 

"- Bir büyük koru da ıehirde te
sis edeceğiz: Cebeci fidanlığını gö
rüyor musunuz? Kazım Paşa caddesi
·-- so'~-- _,._, .. ı·"'l fin:mlıam icinden 
geçecektir. Hac:Cftepediki binlerce 
çam, buraya ufak bir ormancık man
zarası verecek ve Kocatepe korusu, 
Çankaya yeşilliği ile birleşince adeta 
bir şehir ormanı meydana gelecek. 
Başvekil öteygün Harbiye sırtlarının 
ağaçlandırılmasını emretti. Burası, 

Yenişchirin yeşil bir kanadı olacaktır. 
Hastahane civarındaki ağaçlama, 

Erzurum asfaltına kadar uzanacaktır. 
Yıenişehirde pazar kurulduğu yerden 
otobüs garajına kadar olan kısmı, is
tasyonla çiftlik arasını da ağaçladığı
mız zaman, yeşil kuşak, devlet merke
zini, zümrüd bir taç gibi çevirecektir. 

''Bir de Hisarı çamlatırsak o zaman 
hem bir tarih borcumuzu ödemiş, hem 
de tarihi daha ebedileştirmiş olacağız: 
Çünkü nihayet bir asır evel, Hisar 
?IDlıktı ve o zaman daha ihtişamlı 
idi. Bu çamların arasından ihtiyar ka. 
lıc bugünkünden çok göz alırdı. 

''Fakat bizim, bugünkü ağaçlama
dan pek memnun olduğumuzu da. ~a?
mayınız. Son zamanlarda her yem ışın 
peşinden kullanılan bir tabir vardır. 
Standardizasyon, yetiştirme .. Ankara
nın iklimi, işte böyle kendine has a
ğaç tipleri ister. Bir de kuzwn, şu a. 
kasyadan biraz daha bahsediniz. O ar· 
tık tarihi vazifesini gördü. O, bir ön-, 
eli idi. Bozkırın sert bağrını, onun ka
naatkar, cefaya dayanıklı ve kayalaş -
mış bir • toprağa sokulmasını bilerek 
yap.yan karakterile yumuşattık. A. 
kasya, yeşilliğin piyoniyeliğ~ni yaptı. 
Artık çınar, ıhlamur, yasemın, ~a~, 
gül, mürver, frenk üzümü devrının 

gelip çattığını ... ,, 

••• 
"Hacettepenin, şehri kuş bakışı gö. 

ren bir yerinde, Ankara'nın nüfusu 
123 bin değildir: Biz burada ağaçları, 
insanlardan daha güç yaşattık. Onları 
neden nüfus sayımı cedvellerine sok
mıyorsunuz?,, de yen mütehassısı 
zevkle dinlerken, güneşin, yüzünüzü 
yakmaya başladığını hissediyorsunuz. 
Ankara'da baharın erken geldiğinin 
farkında mısınız? Profesör Ahmed 
Tevfik, meteorolojik rakamlara daya
narak devlet merkezinin havasının, 
rutubet derecesinin, senelik yağış se • 
viyesinin değişmekte olduğunu söyle· 
miştir. On beş sene evci Ankara' da ba
har, cılız, hasta bir bozkır otunun bir 
ayı bulmıyan yeşillik ömrü kadar sü
rerdi. 938 baharını on beş milyon ağa. 
cın gölgesinde kutlıyoruz. 

••* 
On beş milyon ağaç •.. 923 de, A~

karanın bir kaç yüz bin nüfuslu hır 
şehir olabileceğini iddia etsey~_in.~z, 
bunu eşine az rastlanan, fakat buyuk 
devlet tedbirlerile imkansız olmıyan 
bir iş olarak kabul ettirebilirdiniz. 

Yazan: C. K. 
An karada on beş milyon ağacın yeti -
şeceğini söyleseydiniz, en nikbin mu
hatablarınız bile; 
"- Tabiat nasıl venilebilir? Bu ço. 

rak memlekette • .-
Diye size coğrafya dersi verirlerdi. 
Yüzdeyüz cumhuriyetin malı olan 

Ycnişehirde, evlerin yüzde doksanı a
ğaçlıdır. Plan kontrolunu tam olarak 
tatbik edebilir ve büyük bahçeli ev
lerde, ağaçların sökülüp yerlerinin 
altın değerine kira apartımanlarına 

arsa olarak satılmasına mani olabilir-
( Sonu 8. inci say/ada ) 

Doktor Arcu 

Parti kamutay 
grupunda 

vekili büdce Maliye 
Dr. Aras ta Hatay 

hakkında izahat verdi 
Ankara, 29 (A.A.) - Cumhuri

yet Halk Partisi meclis grupu bu
gün "29 mart 1938" Antalya me
busu doktor Cemal Tuncanın re
isliğinde toplandı. 

Söz alan Maliye Vekili Fuad 
Ağralı yeni aene için hazırlanıp 
kamutaya tevdi edilen büdcenin 
umumi hatları Üzerinde izahat 
verdi. 

Bundan tonra kürsüye gelen 
Hariciye Vekili Dr. Araa, Cenev· 
rede Hatay hakkmdaki noktai na
zarımızı müdafaa ve kabul etti
Hn heyetimizin mesaisine dair 
izahat verdikten sonra, bugün or
ta A vrupada cereyan eden siyase
tin umumi durumu üzerinde de 
parti gnapunu ten~ etti. 

Hankov, 29 (A.A.) - Çin resmi.---------------------------

tebliği: Geçen çarşamba günündenbe- ı· TALYAN LAR VE ALMANLAR 
ri Çin ordularının yapmakta oldukla-
rı mukabil taarruzlar bütün cepheler- • ,,. 

de kati bir muvaffakiyctle neticelen- FRAN KOYA YEN i DEN Si LAH 
miştir. Çaoşvang ile mühim bir stra-

~~~t:~:~~t~~~n Linşing şehirleri dün 1 VE GÖN Ü L L Ü GÖNDE RM İs LE R 
Düşman hattının 180 kilometre ge

rilerinde harekatta bulunan sol cena
hımrz Tsining üzerine süratle ilerle
mektedir. Sağ cenahımız japonların 
Linyi üzerine yaptmkları taarruzu püs 
kürttükten sonra düşmanı takibe baş
lamıştır, Düşman Ş.uşsiyan istikame
tinde ricat etmektedir. 

Büyük kanala kadar ilerlemiş olan 
japon askerlerinden 1.000 kişi Lin
şeng ve Çaoşvang'ın kıtalarımız tara
f ,..,,bn '7<>1'\+r iizerine esir dfüunüstür. 
Bu aon IChrin .ıaptı aıra$ında da dilş
man muharebe meydanında 1.000 ölO 
bırakmıştır. 

Japonlar dağınık bir surette 
kaçıyorlar 

Düşman kuvvetlerinden iki bin ki· 
şi darmadağın şimal istikametinde 
kaçmıştır. Bundan bafka düşmandan 
40 mitralyöz, sahra topçu bataryaları 
ve 31 subay da ele geçirilmittir. 

Bu muharebede düşmanın be' tan
kı da tahrib edilmiştir. Linsin.g de
miryolu kıtalarımız tarafından kesil
diği için cephe boyunca ricat etmek
te olan japon ordusu muhtelif istika
metlerde dağınık bir halde geri çe
kilmektedir. 

Cenub cephesinde düşman kuv
( Sonu 8. inci sayfada ) 

Tanınmıı İngiliz 
devlet adamı 

ıehrimize geliyor 
Adana, 29 (Telefonla) - Tanınmış, 

ingiliz devlet adamlarından ve eski 
Mısır fevkalade komiseri Lord Loyd, 
bugün tayyare ile şehrimize gelmiştir. 
Lord Loyd ce.ıub Afrikasına yaptığı 
seyahatten Türkiye yolu ile memleke· 
tine dönmektedir. 

Lord Loyd'in tayyaresi, Adana tay
yare meydanına inmiş fakat meydan 
çok çamurlu olduğu için kalkamamış
tır. Bunun üzerine Lord Loy _ PcrfCIIl· 
be günü şahrimizden geçecek olan To
ros ekspresiyle Ankaraya gidecek ora
dan da İstanbul yoliyle seyahatine de
vam edecektir . 
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Yeni büd~ede 
Hangi işlerimiz için 

ne kadar para ayrıldı ? 
Büdcenin Vekaletlere ayrılmış 
rakamlara aid tafsili tını bugün 
7. inci sayfamızda bulacaksınız 

Harb ıiddetle devam ediyor 
Baraelon, 29 (A.A.) - Dün gece neırec:lilen resmi bir tebliğde bildi

rildiğine göre, mart ayı içinde nasyonalist araziye bet bin kiti kuvvetin
de italyan kıtaları ginnittir. Gene bu ay zarfında Fnuıko kuvvetlerine 
162 alman ve 250 İtalyan tayyarec:iai ile 71 italyan teknisyen ve ayrıca 
18 Ukeri tayyare"" 15 hücUın arabası iltihak etmiftir. Her zamaa ol· 
duj,.. 10:t..:. ~-.ı-.. 'L.. .,.. • .--v. ::..-.:.:... a.ı..--ı - ... 1. -•·-.a- ....._ • . -... _, __ 
m ı ıcetiren alman gemileri Bilbao'ya vaaıl olmu§tur. Saatte 55 mil aür
ate malik bulunan ve iki torpil kovanını haiz bulunan 20 İtalyan lra~ 
otomobili ve alman mürettebatlı iki denizaltı filotillaıı Kadi.lu'te gö-

ı Yukarıda Frankocu tayyareler 
tarafından bombardıman edilen 
Barselon'dan bir manzara görü
yorsunuz. Bombardımanlar şe

hirde büyük zararlar yapmış, he
men bütün başlıca caddeler harab 
olmuştur. 

rülmüıtür. 

J spanyaya gi,den alman 

tayyareleri 
19 martta eberisi Magdeburg tay

yare mektebi talebesinden olmak üze
re yüz kadar alman tayyarecisi Porte
kizde karaya inerek İspanyaya geçmiş 
lerdir. 16 martta bir italyan gemisin
den Sevil'in limanı olan Huelva'ya 
250 italyan teknisyeni çıkarılmıştır. 

Tebliğde Bilbao, Söta ve Alcezira
ya bir çok alman ve italyan harb mal -
zemesi çıkarılmıı olduğu beyan edil -

( Sonu 8. inci say/ada ) 

Eti Bank'ın kurcluju Şark Kromları Türk Anonim Şirketinin 
Guleman maclenlerinclen bir görünüı 

Muvaffak bir eser : Etibank 

Etibank Türkiye krom 
ihracatlnın yüzde 25 ini 
şimdiden elinde tutuyor 
Eti bankın kurduğu şark kromları Türk Anonim 
~irketi 175 bin lira ödenen sermayeye karşı, 

450 bin lira kazanmıştır. 
Etibank Umumi Heyeti dün idare raporu aynen kabul edilmiıtir. 

meclisi reiıi Himid Eaeniı'in riyaaetİn· ı Rapora aid tafailit 7 inci aayfamrz. 
de ~laamlıtır. Okunan umumi ııe,et eladır. 

\ 
Baıvekilimiz 

Başvekilimiz Celal Bayar dün 8ğ· 

leden evvel Merkez Bankasına gelerek 
Merkez bankaaı umum müdürü B. Ke
mal Zaim Sunel'le, Banka işleri mevzuu 
üzerinde uzun boylu görüşmüşlerdir. 

Başvekilimiz Merkez bankasından 

aynldıktan sonra Ziraat bankasına git
mişler, idare meclisi reisi B. Sabit ve 
umum müdilr B. Nusret Mithat Meray• 
la bankayı alakalandıran meaeleler et • 
rafında görüımüşlerdir. 

Fıkra 

1 kisi de para ile ! 
- Kitabta yeri ınr! 
Bu .şark sözünü amerikan ingili> 

cesine şöyle tercüme edebilirsinizı 
"- Gazetede gördüm!" 

Büyük bir y a 1 a n tasavvur ~i
niz ve bunu, memleketinde en a~ğı 
100 xazete neşreden Mister Hörst'e 
havale ediniz. iki gün sonra, yani 100 
gazetede iki gün ciddi havadisler ara
smda tekrar edildikten sonra, Ameri
ka Birleşik Cumhuriyetlerinin yarı 
halkı için o, hakikat olmupur. 
Neşrolunan'a inanmak nasıl amerikan 
vatandaşmrn değişmez bir adeti ise, 
amerikan Kazeteciliiinin de sarsıl· 
maz bir prensipi vardır: Kendini tek
zib etmemek! Sizi kara saçlı tasvir 
eden bir gazetecinin karşısında sarı 

saçlarınızla dikilip istediğiniz kadar 
ısrar ediniz. En son vereceği cevab 
.şudur: "Bir defa yazdık!,, 

Amerikada xazete tesirini anlat
mağa yarryan bir ölçü daha var: "Her• 
hangi bir metağ için 1000 dolar rek· 
lam parası sar/ederseniz, onun bir 
mislini kazanrrsımz!,. 

Geçen gün elimize geçen bir gaze
te kupüründe bizim hakkımızda bir 
fıkra Közümüze ilişti. Hörst'ün bütün 
gazetelerinde çıkan bir havadis! 1938 
yalanlar müsabakasında birinciliği 

kazanabilir. Fakat ne yaparsınız ki o 
gündenberi herkes öyle biliyor! 

Fakat yeni dünya basınında yalan 
kadar hakikat de tediye olunuyor. 
Türk yalanını dü.şmanlarımız ödüyor
lar: Türk hakikatini bizler de ancak 
kesemizle yerleştirebiliriz. 

Bizim doğru havadislerimiz için 
Avrupa ve A merika'nrn başlıca bir
kaç Kazetesinde günde birkaç satırhlc 
yer kiralamak : işte, kestirme ted• 
biri· Fatay 
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Şark ve garb 
"Osmanlı inkılabcıları şarkla garb arasındaki farkın bir tefekkür 

far"ı olduğunu anlayamadılar: Bir muhtelit medeniyet kurmak haya
line kos koca bir asrı kurban ettiler." 

Falih Rıfkı"nın bu sözlerinde büyük bir hakikat var. Bilmeliyiz ki 
türk cemiyeti, münasebette bulunduğu garlı milletlerinin bugünü bul
mak için temel koydukları fikirleri bir kalıp olarak değil, bir ruh olarak, 
bir anlayış, bir görüş olara_k kendinde yaratmak mecburiyetindedir. 
Şark ve garb, bir coğrafya ıstilahı olmaktan pek daha çok bir felsefi du
yuşun terımidir. Hayatı prensiplere bağlamak ve ciddi almak , işleri 
sistemleştirmek ve oluruna bağlamamak .... işte garblırun muvaffaki-
yetlerini doğuran fikri sebebler. ister sınıf diktaturası, ister ferd idaresin
de devlet kudretinin toplarunası, İsterse demokrat ananeye dayanan ek
lektik devlet idaresi, bütün bunlarda garb, koyduğu prensiplere yaptığı 
hareketleri uydurmak sayesindedir ki her şeye rağmen ayakta duruyor. 

Tanzimat, yarısı cübbe, yarısı redingot bir medeniyet telakkisinden 
ileriye geçemedi. Onun kültür anlayışı sultani mektebiyle kurşunlu med· 
reıeyi yan yana tutmaktan kurtulamadı. Bu anlayışla rönesansımız an· 
cak içinde yaşadığımız cumhuriyet yıllarına kadar geri kaldı. Bir sene 
sonra tanzimatın yüzüncü yılı bitiyor. Heba olmuş zamanlara hüsranla 
bakarken bizden öncekilerin hatalı görüşlerini tashih ve tamir etmek
ten başka doğru olarak yapılacak hiç bir şey yoktur. Terbiyemizin esa
sı, kitab satırlarının siyah parmaklıkları arasından hayatın kendisine ba
kabilmek, hadiseleri olduğu gibi görebilmek ve onların seyrini tanzim 
eden prensiplere, gidişini idare eden kanunlara yükselebilmek olınalı
dır. Bunun içindir ki Kemalizmin, başlıca hayat şiarı müsbet ilimdir. 
Müsbet ilim anlayışının yayımı ve onun hayata tatbikinin kuvvetlen
mesi, türk milletinin müstakbel inkişaf ve saadetini tayin edecek amil
lerdir. Bizim için şark ve garb, bir mazi davası değil, ancak hal ve istik
balin bir remzidir. 

Kamutayda 
Kamutay bugün toplanacaktır. 

Ruznamesi ıudur : 
Tefsirler : 
1 - Teşviki ıanayi kanununun 31 

inci maddesinin tefsiri hakkında baş
vekilet tezkereıi ve iktisad, maliye ve 
büdce encümenleri mazbataları. 

Bir defa müzakereye tabi olan mad
deler: 

1 - İnhisarlar umum müdürlüğü 
1937 mali yılı büdcesinde 33.500 lira· 
!ık münakale yapılmasına dair kanun 
layihası ve büdce encümeni mazbatası. 

2 - Milli Müdafaa Vekaletince ec -
nebi memleketlere gönderilecek tale
be maeraflarının 1937 yılı büdcesinin 
930 uncu faslından verilmesi hakkın
da 1/967 ve 1937 mali yılı muvazenei 
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!erine munzam ve fevkalade tahsisat 
verilmesine ve bazı daire büdcelerin • 
de değiıiklik yapılmasına dair 1/ 968 
aayılı kanun layihaları ve büdce encü
meni mazbatası. 

İkinci müzakeresi yapılacak mad
deler : 

1 - Demiryolları ile eşya nakli
yatına müteallik beynelmilel muka
velenameye istinaden teşekkül eden 
heyetle beynelmilel nakliyat komitesi 
tarafından ittihaz olunacak kararların 
meriyet sureti hakkında kanun layi
hası ve nafıa ve teşkilatı esasiye en
cümenleri mazbataları. 

Çağn 

XDahiliye encümeni bugün umumi 
heyetten sonra toplanacaktır. 

Hasan. Ali Yücel 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenleri dün aşağıda 

yazılı mevzuları müzakere etmişler

dir : 

Adliye encümeninde : 

Cemiyetler kanunu layihasının mü 
zakeresine başlanmıştır. 

Arzuhal encümeninde : 
Encümene verilen arzuhallerden 

ruznameye alınmış olanlar hakkmda 
vekaletlerden davet edilen salahiyet-
.......... ~............ .:1ıu.1c-uıı~ı.r.. • ..,u ovqı. bu 
arzuhaller karara b ğlanmı tır. 

Maarif encümeninde : 

Küçük sanatlar kanunu layihası

nın müzakeresine baılanmıı ve 15 inci 
maddeye kadar tedkik ve kabul edil
miştir. 

Maliye encümeninde : 

Tütün ve tütün inhisarı hakkında
ki kanun layihalarınm müzakeresine 
devam edilmiştir. 

Memurin kanunu muvakkat 
encümeninde : 

Tekirdağ mebusu Faik Öztrak ve 
g arkadqının, memurlar hakkındaki 

kanun teklifinin umumi heyeti üze
rinde konuşma yapılmıştır. 

ULUS 

[ ::::::~:~~~:~:~~i.~i!: :::::ı f!akamlarla Türkiye 1 Seker f abrikalan anonim ~irketinde 

Balolar : 
Türk Hava Kurumu balosu 

hazırlıkları 

Türk hava kurumu Ankara ıubesi 
tarafmdan 9 nisan akşamı verilecek 
balo hazırlıkları hararetle devam et
mektedir. Tertib heyeti toplantılarını 
sıklaştırmış ve balonun güzel ve eğ
lenceli olması için programmı tamam
lamıştır. 

Baloya gelenlerin saatlerin nasıl 
geçtiğini bilmiyecek kadar cazib nu
maralarla meşgul edilmesi temin 
olunmuştur. Muhtelif surprizlerle 
karşılaşacak davetlilerin görecekleri 
şeyler, hemen hemen Ankarada ilk 
defa yapılmış olacaktır. 

Bu güne kadar yapılan baloların 
en büyük derdi: Kotiyon dağıtma iş
leri idi. Toctib heyeti haaırlıkları u · 
rasında bllhaaaa bu itin Uıerlnde dur· 
muştur. Çok bol olan kotiyonlar şim
diye kadar görülmedik bir şekilde 

basit ve o derece de eğlenceli bir tarz
da davetlilere verik-cektir. 

Tertib heyeti bugüne kadar yapı
lan hazırlıkları gözden geçirmek üze
r<: bua-Un bir toplantı yapacaktır. 

Sigorta şirketlerine 
serbest döviz 

Türk parası kıymetini koruma hak· 
kındaki 12 numaralı kararnamenin. o
tuzuncu maddesinin D fıkrası bakan~ 

!ıklar heyetince değiştirilmiştir : 
Yeni fıkrayı yazıyoruz : 
"Türk kanunlarına göre teşekktil e

dip merkezleri Türkiyede bulunan si
gorta şirketlerinin ecnebi memleket
lerdeki şubeleri maarifetiyle yapmış 

oldukları hayat sigortaları dolayısiyle 
vefat, iştira, hulU!ü vade gibi sebebler· 
le sigortalılarına tediye edecekleri me
baliğ ve hayat branşı haricinle kalan 
yanğm, nakliyat ve diğer sigorta 
branşlarında tediye edecekleri hasar
lar için dahi yukarıda gösterildiği şe
kilde se"best döviz verilir . ., 

Şose ve köprüler kanunu 
Bayındırlık bakanlığı tarafından 

yeniden hazırlanan şose ve köprüler 
kanun projesi bütün bakanlıkların 

mütalea1n alındıktan sonra b::ıı• h~kaT"
«ga-vonlmt ı. B bakanlık projenin 

alakalı bakanlıklar dcleğeleri.ıden mü

rekkeb bir komisyon tarafmdan tekrar 
tetkikini kararlaştırmıştır. Baş bakan
lık müsteş,arı B. Kemal Gedeleçin re
isliğinde olan komisyon dün bat ba

kanlrkta ilk toplantısını yapmıştır. 

Ceklerle ticaret görüşmeleri 
Çekoslovakya ile yapılmakta olan 

ticaret ve kliring anlaşmaları görüş

melerine devam olunmaktadır. Dış ba
kanlık dün Anadolu kulübünde çe

koıılovak ticaret heyeti ıerefine bir 
öğle yemeği vermiştir. Yemekte dış 

bakanlık ve ekonomi bakanlığı ile çe
koslovak elçiliği ileri gelenleri bu
lunmuştur. 

Ne işler görürüz? 
Tüt'kiyenin 16.157.450 vatanda

ımdan yüzde kırkından fazlası olan 
6.480.068 zinin toprak mahsulleri 
Üzerinde uğraftığmı gördükten son· 
ra, endüstri ve küçük santiar ile uğ
raıanlarm yekununu belki biraz ek
&ik bulacakamız: Fakat, endüstrinin 
tüı-kiyede ancak on beı aenelik, ya
ni inkilabla beraber baılayan bir 
hayatı olduğunu unutmayınız .. 

Bir kaç sene içinde hem 
teknik hem de ziraat 

sahasında başarılan işler 

Endüstri ve küçük sanatlar züm
resi- o kadar çok ve çeıidli itler 
giriyor ki, medeni bir tehir hayatı
nı kuran emeğin ne kadar çok ve 
bwbiriyle ancak gizli bağları olan 
bir aürü alın terinden kurulduğunu, 
bu itleri rakam haünde tetkik etti
ğiniz zaman anlıyabiliyorsunu-::. 

Türkiyemizde sanayi ve küçük 
aanatlar ile uiraıan niifuıwı yekU
nu 856.421 dir. Bunun 527.345 ıi 
erkek; 129.076 ıı kadındır. 

Bunları grup halinde tetkik ede
lim: Maden ocaklan, memlô.balar, 
taf ocakları - çıkarına ve iıletme 
- Grupunda 18.189 erkek 546 ka
dın çalrtmaktadır. Y ekiin 1'l.735 
dir. 

Bu grupun en bol iıçiıi kömür 
madenleri kısmında çalıııyor. Bu 
kısımda 12.979 erkek, 136 kadm 
vardır. 

Maden ocakları grupu üzerinde 
en büyük artııı, kömür mad nlerin
de görüyoruz. Bu da, devletin mil· 
li kömür politikasının bir e5eridir. 
Yeniden bir çok tesislerin kurul
makta olduğu Zonguldakta itçi aa
ym mühim mikdarda yükıelmit ol
duğundan, gelecek aayonda yalnız 
kömür madenlerinde çalıtan İtçile
rin bıqh batına bir grup kuracak 
kadar çoğalınıı olduklarını görece
ğiz. 

On altı milyonun ~iği tuzu kaç 
i§Çİ çıkartır, biliyor musunuz? 796 
aı erkek, 91 ri kadın olmak üzere 
887 kiti .•• Emeklerinin değerini ka
nınızda taııdığmız bu vatandıqlar, 
milyonların tuz ihtiyacını nasıl te
min ediyor, diyeceksiniz? .• 927 de 
bu kısanda ı;:alrf&Dlar biraz daha 
çoktu. Fakat raıyonel it hayatı yer
lettikçe ve mesai makinelettikçe 
verim artmakta, kol emeği azal
maktadır. 

G. İ. R. 
re ilôveler 

Genel idhalat rejimi kararnamesinin 
dördüncü maddesindeki memleketler
den gelecek mallar Jistcııine Karneoba 
mumu ile yüz tanesinin ağırlığı 40 kilo 
dan fazla gelen keçi oğlağı derileri
nin de idhali kararlaşmuıtır. 

Buğday ofisi kanun projesi 
Ekonomi bakanlığı, esaslarını yaz

dığımız buğday ofisi hakkındaki ka
nun projesini ihracat kontrolörlerine 
göndermiş ve proje hakkındaki müta
leaların r istemiş.tir. 

Su tesisleri ve haritalar 
Belediyeler imar heyeti Maraş su 

tesislerine 156113, Menemen su tesis~ 
lerini 98.329, Burnuva su t~ist.crini 
55.003, Uşak su tesislerini 112.875 ve 
Çorum hartasınm yapılmasmı de 7182 
lira ile ihale etmiştir. 

Amerika ile ticaret görüşmeleri 
Amerika Birleşik Hükümetleri ile 

yapılacak ticaret anlaşması müzakere
lerinde bulunacak amerikan heyeti ş.eh 
rimize gelmiştir. Önümüzdeki günler
de görüşmelere baş lanılacaktır. 

Demiryollarında 

tamamlayıcı inşalar 
Millileştirilmiş demiryollarımızın 

eski şirketlerce ihmal edilmiş bulunan 
ihtiyaçları cumhuriyet nafiasının ya
pıcı elinde büyük başarılar ile günden 
güne tamamlanmaktadrr. Bu cümleden 
olarak Aydın istasvonunda sevrüsefer 
emnıyett bakanından yapılması zaru-

Bu grupun son iki kısnu taş ocak
ları ile maden kömüründen ve tuz- ri olan beton arme bir geçid inşa edil-
dan baıka maden cevherlerinde ça- miştir. İşletme randımanının artması ba 
lrıan kısnndır. Tat ocaklarında kımından da Sandıklı istasyonunun 
1216 11 erkek, 6 11 kadın olmak ü- su ihtiyacı düşünülerek burada 7500 
:rere 1222 vatandıq çalıııyor. Diğer lira sarfiyle 250 metre mikiilıı genişli
maden cevherlerinde çahtanlar ğinde beton arme bir su deposu yapıl-
3198 zi erkek, 313 çü kadın olmak mıştır. 
üzere 3511 dir. Demiryollarınm inşaatına da büyük 

Yarın taı ve toprak aaııayiine aid bir hızla devam edilmektedir. Hatların 
rakamları vereceğiz. bugünkü ihtiyaçlar karşısında eksikle

rinin tamamlanmasına çalışılmakta

dır. 

Fizik ve kimya derslerinde 
tecrübeler 

Kültür Bakanlığı, okul programları 
ve bunlara göre hazırlanan ders kitab
ları fizik ve kimya tecrübelerinin da

ima derslerle birlikte yapılmasını a
liikalılara bildirmiştir . 

Mahalli idarelerin tarihçeleri 
İç bakanlık tarafından hazırlanan 

mahalli idarelerin tarihçesini ve ma
halli idarelerin kalkınması bakımm

dan alınması lazım gelen tedbirleri 
muhtevi bulunan rapor dün baş bakan
lığa takdim edilmittir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi umumi heyeti dün toplanmıştır. 
Bu hafta verilen ve şirketin 1937 sene
si mesai ve muameliitına ait olan çok 
dikkate değer raporu hulasa olarak ve
riyoruz: 

Şirket, bir yandan gerek teknik, ge
rekse işletme bakımından mevcud te
sislerin işletme tarzının ve teknik per
sonel vasıflarının, bir yandan da fab
rikalarm pancar ihtiyacını emniyet al
tında bulundurmak ve çiftçinin istih
sal randımanını yükseltmek üzre zirai 
vaziyetini ve ziraat teşkiliitını, zıraı 

çalışma sistemini, ziraat sahalarında 

gübre ve sulama işlerini, haşerat ve 
hastalıklarla mücadele usullerini, zi
rai ve iktisadi bakımdan pancar zira· 
atinde münavebe tarzlarını tetkik et
tirmek için dünyaca tanınmış müte• 
hassıslardan murekkeb ikişer kişilik 

iki heyet celbetmiş ve alınan raporlara 
dayanarak faaliyetini hem sınaı, hem 
de zirai sahada teknik, işletme ve teş
kilat bakımlarından esaslı ve rasyonel 
bir proğrarna bağlamıştır. 

Zirai heyetin verdiği raporda, fabri
kaların ziraat fen heyetlerinin çalış

ması her türkün iftiharla okuyacagı 

cümlelerle tebarüz ettirilmiŞ;tir. Bun-
lardan bazılarını aynen nakletmekten 
kendimizi alamıyoruz: 
"Şeker pancarı ziraatine başlamak 

ve onu bir kaç sene içinde yapmak 
keyfiyetinin muvaffakiyetle başarıl

mış olması şirket ziraat teşkilatının 

son derece iyi çalışmış olduğunu isbat 
eder. 

"'Gezdiğimiz ziraat mıntakalarında 

teker teker edindiğimiz intiba, şirket 

ziraat teşkilatının mükemmel fen me
murları yetiştirme ve kullanmağa mu
vaffak olduğu ve Avrupa memleketle
rinin iyi çalışan ziraat fen teşkilatiyle 
daha bugünden pek ala ı .• ukayese edi
lebileceği merkezindedir. Şeker pan
carı ziraatinin icabettirdiği yüksek 
bakım ve şirket ziraat teşkilatının 

mesaisi sayesinde, köylünün umumi 
'7;r;ıı~• .. .,, .... , ...... U.P ,.ı;c;. ~ ·----- ~ 

rumu daha bugünden saliiha yüz tut
tuğunu, devir ve seyahatimizde tek
rar tesbite fırsat bulduk. 

XMaliye encümeni umumi heyetten 
sonra toplanacaktır. 

Xİktisad encümeni bugün umumi 
heyet içtimamdan sonra toplanacak
tır. 
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"Aralarındaki büyük farklara rağ

men rnıntakaların kaffesinde şimdiye 

kadar elde edilen neticeler her veçhi
le takdire şayandır. Muhit için büsbü
tün yeni olan bir ziraat §ubesinin, 

binlerce ekim sahasına dağılmış 50.000 
çiftçiye, inanılmıyacak kadar kısa bir 
zamanda tamim etmek, son derece ıı ... 

tayişe layiktir. Ve bu zannımızca şiın
diye kadar misli olmıyan bir iştir. Bu 
hadisenin emsaline ne İspanya, İngil

tere, İrlanda, Fenlandiya. Estorıya. 

İran ve Amerika Birleşik Devletleri 
gibi pancar ziraatine yeni başlıyan ve 
başlamak üzere olan memleketlerde 
ne de yeni bir kültür nebatını tamime 
çalışan ülkelerde rastlanabilir. (Ro
manya ve Macaristanda soya fasulye
si, Sicilya, Brezilya ve Peruda Pa
muk, 1sveçte yaz buğdayı). 

XArzuhal encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak

tır. 

H AV A 

fftf/::m 
Hava kapalı geçti 

Dün fehrimizde hava kapalı geç

mittir. Rüzgar 9imalden saniyede 5 
metro hızla esmi,tir. 

En düşük ısı sıfır derece en yüksek 

ıaı ise 6 derece kaydedilmiştir. Yurdda 
hava umumiyetle kapalı ve yağışlı geç

mittir. 24 saat içindeki yağışların ka
re metreye bıraktıkları su miktarı Il

ğında 15 Göztepe, İsparta ve Elazığda 

17, Dursunbeyde 18 Balıkesir ve Sam· 
ıunda 19, Yeşilköyde 20, Kocaeli ve 
Bol uda 24, Çanakkalede 27, Bigada 29, 
Muğlada 37, Burııada 39, Yalovada 40 
kilogramdır. Yurdun diğer yerlerinde

ki yağı§ mikdarlan da 1 • 13 kilogram 
arasındadır. 

Karla örtülü bulun~n bölgelerde ka
rın kalınlığı Kayseride 5, Erzurumda 
6, Sarıkamışta 38, Karakösede 57, Muş
ta 95 santimetredir. Yurdda en düşük 
11ılar Bolu, Kastarn0nu, Eskişehir, 
Kütahya ve Karsta sıfırın altında 1, 
Afyonda 2 derecedir. En yüksek ısı
lar da Altalya ve Siirtte 14, Adanada 
15 Diyarbakırda 18 derecedir. 

Muharrir ve ev ! 
Avdupah muharrir/erden çoğu

nun ev, bark sahibi olduğuna işaret 
eden arkadaşımız Hasan • Ali Yü
cel, Nedimin: 

Beıiktap yakın bir hanei viranımı.z vardır. 

Mısraını alarak, bu söz, bütün 
kalem erbabının vaziyetine tercü· 
man oluyor, diyor. 
"Muharrir ve ev" makalesi Av .. 

rupadaki muharrirlerin pek azma 
bu evlerin devlet tarafından veril
diğini, bir çoğunun da halk tara· 
Jından hediye edildiğini söyliyor: 
Halk, kalem sahiblerine iane ver· 
memiş, onların kitablarınr satın 

almıştır. 

Birçok doktorlanmızrn ev, a• 
partıman sahibi olduklarına baka
rak biz de münevverin ev sahibi ol
ması modası başladığına hükmede
biliriz. 

Sonra muharirin kitablarrna ve· 
rilen paralar da sağda, solda ev ve 
apartımanlarrn yükselmesine im
kan vermemiş değildir. Böyle ol
masaydı, kitabcılanmız da müellif· 
/er gibi evsiz, barksız ka/Ir, ay baş· 
Jarrnda kirayı vermek için sızlamr, 
dururlardı. 

Siz işin asima bakarsamz, bizde 
şairlerin evsiz lı:almamasr lazım ge· 
lirdi: Maltım ya iki mısram alt al
ta gelmesinden hasıl olan nazım 
şekline "beyt,. deriz; beyt de ev 
manasına gelir/ - T. l. 

l şı1.-şehri ! 

1937 aeneıinde Pariıin 800 k.İ• 

lometrelik yolu aydınlatılmlf, 25 
bin 700 e- 29, 170,000 kilovat 
elektrik verilmit • 

Bu rakamlar Pariain hi.li., ''ıtık 
tehri" unvanını muhafaza ebnek 
azminde olduğunu gösterir. 

Bundan yıllarca önce bir ıark 
hükümdarı Pariae gitmit, oturdu
ğu otelin etrafında yanan mutad 
ıııkları kendi ıerefine yapılmıt 
bir donanma sanarak : 

- Uç gün donanma yaptınız ki.
fi, artık ıtıkları ııöndürünüz ! de
miıti. 

''lıık tehri" hayatında yalnız 
bu hükümdarm orada oturduğu 
gecelerde, misafir hatırı için, 
"lot tehir., olınllfl:ur. 

Reklamlar ııe t>debiyat ! 

ı,,ır z;amanJar, r a.ııd.Jl'l,larda, 

ili.n sayfalarında edebiyat yap 
ma.k moda olmuıtu. Hatta aruz ve 
hece vezni ile yazılımı ilanları bi
le hatırlarım. 
Bazı ili.çlar için cinaslı, istiare

li, tetbihli, vezinli, kafiyeli man
zwneler yazılmııtı. 

Ondan sonra bu moda ortadan 
kalkmıı, fakat bu ananeden kuv
vet alan tiir kralı Florinalı Na
zmı, hiç bir yere kabul edilmiyen 
manzumelerini ilin aayfalarına, 

ücretini vererek baahnnıttı. 
Son günlerde gene rekli.ınlar

da - kötü nevinden - bir edebi
yat cereyanı bat gösteriyor. Me
seli. fU tel'kibe bakınız: " ...• bül
bülü altın sesli muganniye • ., Aca
ba buradaki "altın aeı., altın ka
zandıran aea demek midir? Eğer 
maksad o ise diyeceğimiz yok! 

Yiiz sene sonra yıldızltır ! 
Oldum olasıya taıcıtıgın, keha

netin yıldızlarla ali.kası vardı. 
Eaki zaman nı.ihMccimhori yıldız· 

lara, onların burclarma, hareket
len- bakar ve bundan istikbale 
dair hükümler çrkarırlardı. 

Amerikada gene yıldızlarla a· 
18.kadar olanlar falcılık ediyor· 
Iar. Fakat bu yıldızlar, gök yıldız
ları değil, yer yıldızlarıdır. 

Pa.vl Muni "yüz sene 1c>nra ~ 
yüzünde ne ainema yı)dızlarm

dan, ne de ainernadan eser kalnu
yacak 1., diyormUf. 

Con Kravford iae ıu fikirdedir: 
- Kadın yıldızların saçları e

lektrik mavisi, gözleri penbe, du
dakları menelqe rengi olacak! 

Yeni müneccimlerden çıkan ke
hanetler de eekilerine taı çıkartı· 
yor ;o fikirde deiil miainlıı ? 

Fazilet! 

latanbulda bir apartımanda ku
mar oynıyan dört bet arkadıqtan 
bir tanesi oyıınun sonunda kaybe
dip beı parasız kalarak arkadat
larmdan parasını geri iatemif; on
lar da : 

- Kumarda kaybedilen para 
geri verilmez! 

Demitler. 
Bunun üzerine meteliksiz kalan 

kumarcı da karakola koıup ha
ber vennİ§, em.niyet memurları 
kumarbazları suç üstünde yakala
mıı. 

Vakıa, geç kalmıı bir fazilet a
ma, bütün kaybeden kumarbaz
lar oyun arkadaılarını haber ver
mit olsalardı, kumarbazlarm kö
küne çoktan kibrit •uyu dökülmiif 
olurdu 1 

Yarım kalan satranç partisi ! 

Satranç oyıınu ıarktan çııınuı, 
fakat gat'bda ink.iıaf etmiftir. Bü
tün bir ihata, sabır ve zeki iati
yen bu oyun, bazan aaa.tlerce, ba· 
zan aylarca, bazan da aenelerce 
ıürer. 

İngilterede oynanan bir aat
ranç partisi bundan 22 sene ka
dar Önce yarıda bırakıllUJfh. Çün
kü oynayanlardan biriai Jutland 
muharebeainde ölmüıtü. Şimdi bu 
ölen adamın kızı büyümü,, sat
ranç öğrenmiı ve babaaırun ya
rım bıraktığı partiyi bitirmek Ü· 

zere oynamağa bllflamııtır. 
O da bakalmı ne ka.dar aüre

cek 7 

Zirai cephede, pancar sahalarmın 

sulama, gübreleme, münavebe gibi iş

leri üzerinde de şirketin esaslı tedbir
ler aldığını öğreniyoruz. 

1932 senesi kampanyasında kuraklık 
ve hastalık yüzünden ancak 51.575 t3n
şeker istihsal edilebilmiştir. 

Halbuki, 1935 yılının haziranında 

şeker satış Hatlarının ucuflatılınası 

neticesinde istihlak aydan aya ve se· 
neden seneye her türlü tahminleri a
şan bir nisbctte artmış bulunmakta
dır. 

Öyle ki, 1934 yılına nisbetle 1937 sa
tışları% 85 fazlalaşmış ve 90.312 tonu 
bulmuştur. 

Bu vaziyet karşısında memleketin 
şeker ihtiyacını karşılıyabilmek için 
bu sene dışarıdan elli bin tıon şeker id
hal etmek mecburiyeti hasıl olmuş· 

tur. 

lnhsarlar umum 
müdürü Londrada 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Lond ra
da bulunan İnhisarlar Umum Müdc'rü
nün İngilterede türk tütün ve sigarala
rının satılması için temaslar yaptığı bil
diriliyor. Şimdiye kadar Türkiyeden 
hiç tütün almıyan ve ihtiyacını Ameri
kada Virjinya'dan ve kendi müstem 1e 
kelerinden temin eden İngilterede tü
tünlerihiz hakkında bir hüküm verebil
mek için buradan nümune sigaralar is
tenmiş ve Cibali fabrikasında hazırla

nan harmanlar ve sigaralar Londraya 
gönderilmiştir. 
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Mısır seçimi 
Mıurcla tubat İptidalarmda mec

liain feahindenberi devam eden çok 
hararetli seçim mücadelesi bugün 
aihayetlenmiftir. Ve yarın da seçim 
Yapılacaktır. Mıaırm dahili politika-
11 bakımından bu seçimin ıunııil ve 
ehemiyetıini anlamak için Nahaa pa
tanın i8tifaaiyle baflayaa bahram 
't'e bu buhranın aon aylar içinde se
\lİrcliii aafhalan hat........._. lbmı
clır. Çünkü aeçim hakkmda, Mıaı
l'ID iç polit.ikaaına Mnelerdenberi 
laikim olen vefd partiainin hese
lbonyaama kartı kral da dahil~d~ 
iu halde bütün aiyaai tefelddillerin 
açtığı 1Nr mücadeleden iıbancıtir. 

Bu mücadelenin bqlansıcı, senç 
bal F.Aruk'un, o zaman b~llet
te bubman Nahu papya ~imen 
haauai kabineainin tefliiine Ali Ma
hir pafayı tayin etmift.ir. Nahu pa
ta ba tayini taavip etmediğinden 
kral .ile araaı açılmq. Bunun 6zeri. 
ne kral bqvekilinden kahm.,i ken
di arzmuna uygun bir teki)de yeni 
bqtaa tanzimini ietemif. Nahu ~ 
na. ram olmayınca, iktidara pnc. 
Vefd azaaından meıbuaan mecli.ai 
reisi .. Ali Mahirin kardeti Ahmed 
Mahiri ptinnel• tepbbüa etmit. 
Muvaffak olamayınca da Nahu pa. 
tayı aaleclereık Mebmed Mahmud 
pqa71 bapekaı.te ıetinnitti. Mah
mud pap, hükGmetini, Vefc:le mu
halif olan üç parti menaublan ara
amdan kunnq olmakla.,_...,_, her 
üç partinin de mecliateki mevcudu 
ltir a.uç au.daa ibaretti Bu Mbeb
le itimad reyi istemek için mecliain 
hazunma çskamaaclı. Fakat aradan 
bir kaç sün seçtikten IOIU'& kralm 
•• yeni t.,kil etiii hükGmetia DeJ'9 

pendilderi anlqıldı: V eldin DÜ
fuzlu azepndan meclia NiU ve Ali 
Mahirin kardeti A1unec1 Mahir, 
memıap oldulu partbe kartı vazİ· 
yet alan hük6metıe tarafdarlık · .,. 
maya bafladı. Vefd bunun üz'- e 
.Almıecl Mahiri partiden ihraç etti 
Bu zat da evvelce partiden ihraç 
eda- Nakrqi ile llİrlefenk "Sad" 
DMDmcla yenİ bir parti kurdu. Bun
dan IODI"& Vefd partiainden istifa· 
lar bnirİDİ takib elmep bafladL 
M ...... .iyui hayatına hlkim olan 
partinin ikiye ayn)dıjı anlqıldL 
Malmnacl hülPimeti, iiç akalllyet 
partİIİJ'le Vefdcl- anılaa ualann 
........... -.ıs-.. -'-....:Y.... ·-"' 
edecellni --...- Şaltatm ilk .... 
leriae kadar ütifalar dnun etti. 
Fabl mecLia içtmaa ecleceti arada 
Vefclden aynlan mebaalann kendi
aine elueriyeti temin ecl-,.ceiini 
aörünce. mecliai clatwttı. 

itte bunan üzerinedir ki eeçim 
miicadeleai batlamlftD'. Seçim, bir 
taraftan parti orpnizuyoaunu elin
de tataa Vefd, diler tarafta Vefcl. 
den ayrılan Ahmed Mahir n Nak
nti liderliii altındaki Sad .. iiçia
di olarak ela hüıkmnete yanbmcı 
olan muhalefet partileri ara.asnck 
6ç taraflı bir miic..tele teklini al
mJtbr. iki aydanberi d ... am eden bu 
ltoiufma aiyaai .eçim mGcadelelinJa 
hucladlumı aprak, birbiri al97hin
de ,.U tecavüz teklini alm1ttlr. 
HülrUmet, Na.hu pqadan Montrö'· 
de kapitilla,on müza.brel..- icla. 
n ettiii pnyına llid hesabluı aor· 
mut ye ba heaablarcla yolawıluklar 
oldajunıa, para çalmchimı iddia et· 

miıtir. Nahu pqa, '-tvekilliii za· 
mamnda kendisine kup yapılan 
M17ka.dcla hükGmeti tetkil eden ba· 
aı uzuvların meauliyeti oldujunu 
bilclinrek bunlarm muhakeme alb· 
D& aı.....ı.nm talep etmiftir. De
lil Mumn, hiç bir memleketin tari
hinde bu derece harartli bir seçim 
miicadelNi söriiJmemittir. Vefd 
partiainİD IOll i.teklerinden biri de 
aeçimin nüfuz Ye teair altmcla yapıl
mumm önüne seçilmek için yeni 
bir bükıimet kurulmaaı idi. Fakat 
kral bunu reddetmiftir. 

itte yarınki aeçim bu tartlar al
tmda yapdıyor. Bu izahattan anlatı· 
lacaiı 6zere, aeçim hakikatte V efd 
partİaİDİD nüfuzunu kınnak için 
kral, üç muhalefet partisi, Ahmed 
Mahir, Nakraıi H bir çok Mıur po
litikacılaruun sirittiii bir mücade
ledir. Buna benzeyen bir mücadele
y~ kralın babau Fuad da siritmitı 
fakat muvaffak olamamıftl. Vefd'i 
yok farzeclerek hükiimet tetkil et· 
ti. Meclisin muhalefetile kartılatm
ca, mecli.i fesih ve ilsa etti. Anaya
aa71 deiiftirdi. Yeni aiyaai parti 
kurdu. Fakat aenelrce ujrqtıktan 
10nra tekrar Vefd'in mevcudiyetini 
tanunaya mecbur kaldı. Eaki anaya
.. ,.. iade etti. Vefd partiaİIÜ iktida
ra seıtirdi ve lnsiltere ile Mıura U.. 
tiklil Yeren muahedeyi müukwe 
ettirdi. F aruk'un sirittiti miic:adele, 
kendiaine babaundan intikal etmİf 
bir mirastır. Acaba senç hüldimdar, 
babaamm ıquvaffak olamadıiı ba 
1116cadeleyi ba§&J'acak mı 7 

Karna• ve tecrüheli hir hikimdar 
olan Fuad'm muvaffak olamadıtı 
bir eahacla senç • tecriibeeb kra-

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
Macaristanda 

Müf rldlere karıı 

tedbirler ahnacak 
Kıaml aeçimcle 

Bir nazi 
kazandı 

Budapefte, 29 (A.A.) - Havu a
jansının muhabiri bildiriyor: 

Nazilerin gefi olan binbatı Frantz 
Zalassi'nin taraftarlanndan Kolman 
Hubay'ın garbi Macaristanda Lovas
bereny'de yapılan kısmt seçimde mu
vaffak olması hükümet merkezinin 
mutedil siyasi mahfillerinde derin bir 
teessürle karııtanmıttır. 

Hubay'ın taraftarları mühim mik
darda malt vaaıtalara maliktirler. Bun 
tar seçim mücadelelerinde radyodan 
bile istifade etmitlerdir. 

Hubay, seçildikten ıonra naayonal
aosyalizmin kati zaferi uzak olmadı· 
ğmı beyan etmiftir. 

FRANSA, AMERİKA, INGİLTERE 

Harb gemilerinin tonaj 
haddini arttıracaklar 

1' ratuız. Jonanmaamn modern gemilenn_! ... ,, 
birinin aiUilJarı 

Londra, 29 (~. 
A.) - Deyli Tel
graf pzctealnin 
deniz muhabiri, 
incili• ,f ranaıs ve 
amerikan mUte
hus11larının bu· 
gün yeni bir mil
pvere yapacakla
rını yumalmtdır. 

I'eniz muahede· 
sinin mezuniyet 
verdiii 35.000 to
nun 40.000 tona 
çıkardacaf ı mu· 
hakkaktır. 

Mu.bahir, İngil· 
terenin 1938 sene· 
ıi i1\9aat progra· 
mına dahil iki ge· 
mi hacmının 42 
bin ton iatiabında 
olan ""Hud" ıaf· 

B. Göbles Viyanada 

Mevkuflardan 686 sı 
daha serbest bıraklldı 

Bertin, 29 (A.A.) - Hitler Viyana· 
da tiç taburluk yeni bir nazi alayı tet
kilini emretmittir. Diğer bir alay da 
bir müddet sonra tepil edilecektir. 
Blrlnc:l alay Viyanaya 30 martta gele
cektir. Bu alaylar munhuıran Avus
turyalılardan mürekkebtir. Bu alay 
ıubay ve aakerlerinin eberiıini ıene
lerdenberi eaki rejimden kaçarak Al· 
manyaya ıığrnmıı olanlar tctkil eyle· 
melatedir. 

B. Göbel. Viyana'da 
Viyana, 29 (A.A.) - Propaganda 

nuırı Göbbela, buıün buraya gelmit 
Ye hararetle kartılanmıttır. 

Poliı direktörlüğünden bildirildi
tlne söre ihtiyat mevkuflardan aon üç 
ıün içinde yeniden 686 kiti serbcıt bı
rakılmıttır. 

..4merika'nın ıeıebbüaü 

etra/uıda 

[!.:~:~:~:~!:~:::::~:~~:~::~:~] 
Gölcüğün 

.... 
manası 

CUMHURIYET'te Abidin Dav• 
yu:JJ'tW: 

" Gölcükteki tenane, dördincii ... 
miaini denize indireli,· betiaciainin °" 
murguım koydu. lzmit körfeziniıa 
kuytu ve ücra bir köteıinde kurulan 
tenane ~bu tenanenin yapbjı paıi
ler ele türk deniz zabitlerinin eseridir. 
Gölcükte Yavuzu tamir için fna...ı.. 
nn kurdukları mahdud vesaitli tamir • 
haneyi, türk deniz zabitleri, keneli ..,... 
retleriyle yeni semi yapan hir t..._. 
haline aokmutlar, bu küçük tenanede, 
nokaan veaaitle yeni pmiler yapaaık 

kudret ve kabiliyeti söatermitlerclir. 
Heybeli okulunda talebeliğini bildiiim 
pnç İaf&İye mübeacliai Ati Nutki, iN 
denizci oğla denizci türk çocuiu, ..,.. 
biiyle iftihar ectebilcliğimiz bir f• " 
teknik kahramanıdır. Onda .. Gölcük
te çalııan cliier bütün arbdqlann .. 
türkün yarabcı, yoktan Yar edici lna .. 
retini cörüyoruz. MilJODlar aarfiJ'le 
azun yıllarda yapılmıt mükemmel t.. 
aanelerde tec:riilteli mühencliı ve itçile
rin gemi yapmaıiyle böyle alelide bir 
tamirhaneden bir fabrika çıJcanmlr. 
M>nra iN mütevazi fabrikada yeni s .. 
miler yalJIDak anamda ne bilyfik Wr 
farlı vardır. 

Mutedil mahfiller müfrit cereyan- ------------~ fdıarb kruvazörü hacmını geçmesi 
tara kartı hemen harekete geçilmesi /muhtemel olduğunu ilive ediyor. 

Vatin&ton, 251 (A.A.) - Amerika 
hükümetinin Avuıturya milliyetçile· 
rine yardım için bir komite kurulma
•• hakkında yaptığı tekliflere ccvab 
ıelmektedir. Peru hükümeti teklifi 
kabul ctmif, buna mukabil italyan hü· 
kUmeti, böyle blr komite kurulmuı

nın kendi iç w dıı politika 1örü9leri
ne uymadıtını ıöyllyerek reddetmit
tir. 

Gölcük tenaneaiyle senç İapi)fe 
mühencliai Ati Nutki, büyük lııir barit 
teraaneai kuracak ve onu mükemmel• 
itletebilecek bir teknik teviyeaiae erit
tifimizi iabat etmekle yarda y.U semi 
)'apmaktan daha büyiik bir hiıımet ifa 
etmitlerea.r. Ba cimiz zabitleriaia ft 

tenane aıtalannm, iıçilerinin himmet 
ve sayretiyledir ki kendi teknik Jmy. 
vetimize, nihayet kendimiz ele inandık. 
Artık en hedbin, en imanı zayıflann W. 
le içinde kendi veaaitimisle semi ,..,.. 
bilir miyiz acaba? fiipbesinclm .... 
kalmamıtbr. itte yapabİliJOl'US; Göl
rilıtı yat ve mayın semiai, latanllıal de
niz fabrikalannda romolrör, Şirked 
Hayri79 fabrikanada vapar ,....1i
yonız. Bilbaıaa Göleütin verdiji .._. 
lerden aoaradır ki orada harb pmİl9rl
mizi yapacak yeni •e mGJc....I ..... 
tenaae kurulmaum ~karar..,. 
rilmlttir. 

lbımgeldiği kanaatindedir. Manc den·ı·ı·nde· Diğer taraftan va,ingıtondan ıelen 
Budapeftcde hasıl olan kanaate gö- 'I • 

re yakında bazı mühim tedbirler ah- haberlerde yeni amerıkan kruvazörleri 
Trak vapuru 

Mayista geliyor nacaktır. nin 43 ita 45 bin ton hacminde olacaiı 
bildirilmektedir. 

Amiral Horti, Daranyi ile uzun 
bir mülakat yapmıt ve Daranyi bun
dan ıonra muhalefet telleriyle görüt
müştür. 

Salahiyetli mahfiller iflerin idare
sinde timdilik bir deiifiklik olmıya
cağını ıöylemekle iktifa etmektedir
ler. 

Birleıik amerikanın 

harbiye büt~esl 

İnglllı f llosu 
manevra yapıyor 

Londra, 29 (A.A.) - İngiliz ana· 
vatan filotıu hava kuvvetlerinin itti· 
rakiylc bir müddettir m&nf denizin
de manevralar yapmaktadır. Bu ma-
nevralar buıün aon safhasına Vayig 
ada11 açıklarında ginnittir. 

llezkar ada Uç torpito muhribi, l· 
ki torpito, torpil Mm 24 bombardı· 
man ve 124 de avcı t.ayyareai taraf ı:n-

V qington, 29 (A.A.) - Mecliı dan lllUdafu edillyordu. 
harbiye bUdceeini kabul etmit ve ae- Mllte•rız kuVYetler l9e 5 aaff rıharb 
natoya 16ndermiftir. Blldce bu sene• uhl111, 7 kruvu8r 27 tıorplto muıhribl 
'1en .u.ı~u;uoo uvlcu' fcıı;lcı.oile 448 ml1- - 1' .VCt tayyare1inden m4irekkeb
yon 116.288 d01wa jlbelmeldedlr. 1 89. 

1 ngi lterenin dış politikası 

Lord Halifaks lordlar 
kamarasında izahat verdi 

l ngilıere ve l akoçyada hava 
ut.aayonl.arı yapılıyor 

Lonıdra, 29 (A.A.) - Hava nesareti 
yeni bi.r proırun buırlamıttır. Bu 
proğram mucK>ince lnciltere ve lakoç· 
yada bir çok tayyare ltMyonlan yap1-
lacaktır. Masraf 11 mlyon lnıilU lira
aıdır. 

Avam Kamaruı, hükümetin ıivil 
tayyarecilik hakkındaki Kadman ra
poru üzerine ittihu eunit olduiu ka· 
rarı tanib eden bir takrir Jubıal eıtmit
tlr. Amele fırkMınm tadil teklifi, 67 
rey. kartı 129 rey il• reddedllmlttir. 

Bam müda/aan ı.dblrleıi 
Londra, 29 ( A.A.)'- Js bakan. ma

lıtanbu1, ~~ \ ~ elefou1.a) - Aıman· 
yada yapılan 'frak vapuru tamamen bi· 
tirilmi,ıir. Geminin teslim alınması 
için Kaptan Kenanın reialltindeki 
mürettebat Kici liınanına &itti. Trak 
llaymın°birinci &ünü latanbula ıetl
rllmiı olacaktır. Vapur 3500 pyri •fl 
tonlwmur. 1s,s mil ıilratlndedir. 37 ya 
taldı 20 birinci, 44 yataklı 16 ikinci 
kamaruı, ıiıara, müzik ve :yemek aa
lonlan vardır. Gemi 136.269 liraya mal 
olmu9tur. lklnci ıemi de 18 nisanda 
teelim alınacaktır. 

Ankara - lsıanbul 
TGrkiye, milli 'w_.. iPa laz-. 

la olan bütün kara, ban " deab ..... 
talarnu keneli yapmalıdır .. y .... 
br. Çiiakü, ancak, milli miidahuı .. 
harice muhtaç om.,. .......... ki 
ftll'lddanm "iatildillerini ~ .. 
tanwniyle koruyabilirlel'.'• 

halli memurlara shdermit olclup bir hava .seferleri baıhyor 
ınuhtırada hMP& taamulwma ıra.,. ~ Ankara ile latanıbul aramda kıt 
lınmaaı muYafık olan ih~ tedbitl.. milmıHbcttyle ara Yerilen tayyıre ee
d~.t~k edttek .. !Ok taemın h.. trl""W ı nlaandan lthren wtftlden 
def öfilhec:ek _. ı - J 

m&ktaıı iae balkın aam1 mtkyuta da- "nacaMir. 91' ıerrialtN dert mo- HAYVAN VERGiLERiNDE 
tılmumı iltiaam etmektedir. 1ç ,,._ törlll tayyareler taı.lı edllmiftlr. Tay YAPILAN TENZIUT 
kan, mi ıurette bava taarrımana utra· yareler letanbuldan ıut 9.30 da, An· KURUN'da Aum Ua, 1m,an, tiftilr, 

Yacak olan phıalara bulunduktan yer- kvadan l5.30 da hareket edeceklerdir. lljır aibi hayvan versi)erinin ınihi• 
de kalmalarını taqiye eıtmektedlr. Hii Yalnu: cumartesi CUd An.karadan mikclardaindirilmeti natrkabr, ... 
kUmet ınemurlarının fabrikalarda, at81 kalk19 saati l4.JO dur • ıibi 1Hnek ve kotum ha,-vualumm """' 
yeterde llib. .. matlQb bütün tedbirlerl ıidea Wiabitüa amal tatalmuı ... 

::::=ı;;.~;~: ih=~:.:ı: lıhlrede kırııııllk: ::...ıc.ı:ı:.:. ~;°'-:~ - ... 
!:::ı:-!'l~~~ın emrine buır kdmak kırk kiti tevkil edildi mii~:=:-..~ = 
Amerikacla harb halln'de ıe/er- t 6 ekailmiıtir. Soa on bet yıl içinde mo-

h 1 k 1 d Kahire, 29 (A.A.) - Kahire içinde- törlü vwtalann çoialm1111, bu YWta-

(emberlaynin iıa alını e rar a 1 va,':;!~'2~!.ı:fbfr":,'!.ıu •• ~r::folm :uı:-ı::,v~=ı>:~; ==~~=.=..= 
ne amade değildr. İngiltere kabulünü bahriye kurmayları .baıb zuhurunda halk U. polw aramda çarpıpnalar ol- vakit muhtaç olcluiu ba ciaa ha~ 
yerinde gördüğü teahhüdleri tamamen aeferbcrliği tacil etmcie matuf kanu· muftUr. Kırk klti tevkif edllmipir. neılini bqün h6tün inlarua doiıw 

Londra, 29 (AA) - Lordlar ka • 
mara11nda Lord Halifakı, B. Çember· 
lay ntarafmdan avam kamaram müza -
keresi nnaunda izah edilen muhtelif 
noktalan tekrar etmiıtir. 

İıpanyaya İtalya tarafından yapıl· 
dıfı iddia edilen yardım meselesi hak • 
kında, Lord Halifakı, gerek İngiltere
yi ve gerek Franuyı kanımulık poli
tikasını kabule aevketmit olan sebeble
ri hllkümatlz bırakacak yeni biç bir fCY 
zuhur etmediiini bildirdikten sonra 
demittir ki: 

- İngiliz hükümeti, karıpnazlığın 
yalnız bu iç harb eınaaında değil, harb 
bittikten sonra da devamı için bütün 
nüfuzunu kullanacaktır. 

İngiliz teahhüdlerine gelince, ken
dilerine söz verdiklerimiz, icabında bu 
aöze sadık kalacafımızı bilirler. İngil· 
tere, Milletler Cemiyeti paktından do
lan bütün teahhüdlere riayet etmekte
dir, fakat bu mecburiyetlerle Franaa ve 
Bclçikaya karp tahrik edilmiyen vazi
yetler için olan hU1uat auretteki teah -
büdlerimiz aruında qikir bir fark var
dır. Hükümet, bqka bir hükümctin 
karanna baih bir barba ittirikini müm
kün kılacak yeni teeahhüdler kabulü • 

im muvaffak olmuı sor söriinmek
le beraber, Fuad zamanmdanberi 
Mıaır iç politlra ımın deiiftiiini de 
huaN katmak l&a.nclır. V efd ea 
hiiJük bYvet.ini, Mımra istiklal ka
aanclırmak için cirittiii mücadele
den al.,...du. Bu propam buaiin 
tahakkuk etmiftir, Binttnal.yh Mı
ıırcla parlamento aiatemi devam • 
decelue, batka Pl'Ol'l'amlara daya
nan aiyui partilerin kurulmau la· 
:um seliyor. Bu aebebleclir ki Vefd 
parti.ainin MUD" iç politibamm yeni 
tartlan içinde yeni bir i.tihaleye 
sirm•i ıa.- seldiiini iddia eden
ler vardır. Bu iddianm ne derece 
yerinde oldufunu yariakıi aeçim s• 
terec:ektir. 

A. Ş. ESMER 

ifaya amade bulunmakla beraber, mak- nu tetkike devam etmektedirler. Ge- HUkilmet neırettili tebllfde, Vefd- ptinneye bq1-ftır. 
aada eripnek için daha iyi bir yol ara - nel kurmay 160.000 kificlen ibaret o- ci guetelerin 1eçlm dolayıalle flldrle· Bu vaziyet karpaıada at .. liaie 
maktan da, hali kalmıyacapz. Bqka • lan mevcud muntullD orduya 75000 ri karıftırmak için nqrettlılderl iatlfa ~ içiD mutlaka bir himqe 
lanru mantıklı olmaya tqvik ederken kifilik bir ihtiyat kuweti iliw etmeli baberlerlnln Mh cuaı olmadığını ve teclhiri almak •. eli• bu ~ ile 
bant kendimlsin mantıklı olmaldıp derplf etmektedir. Bu kuwet "Milli bu ıibi habeder neıreden pzeteler atammllelrıetiaz::.7~dallir...,. 
nus lbımdır. Bizim için her bakından muhafız,, kunetlerlnl tqJdl eden hakkında takibat yapdacalı bildiri!- ki Y.mn..i acak bu cim haJ!Y• ~ 
kıymetli olan ve barı' için kuvvetli bir 200.000 ki.fi ile birlikte ıcf erbcrliiln mittir.. liaia ittikhelini kurtarUilirdi. 
saman te·•·n eden bütün etki dostluk • ilk ıtinOnde alltlı altına almabllecek-

,... c:=L::iz L...-::- iNie abn -~ :..ı...... tarımın mubafua edlyonu. İtalya hil- tir. ~ -.- ~· .__ 
kümetl ile, -ı .... muvakkaten kesildi- lluntaımı oıdunun .ırerlerl ile vil- f1111AsllyY-~I yıpılın bir rilule b11•nrldıiı ~ vanı... Flllmt 

T_.... tiri'--- bu ~ k L. .... .. bu y--1- hemen hİÇ deni)---L L......1-lini ı:annettllim mUnuebetlerin tekrar c:ude ıe ,_,.Jı olan r~ .. e auvve- ......- ~ _. 

t __ ı11• 1 .. , .. olan ..ı-A.ıld müzakerelerle tinin iıbdlaına h1s bir kanun miiHJd ....._yer ~--ize ıoualrlllyor azdır. Göaterilen himaye aba ziraat it-
cu ~ .-- d l'ld' F '-- 1 --'- _. lftDllV uan - lerinde kendine ıa-ı.. olan --l..!ı -• yapablleceibnlsi ümit ettlim cibl doat- e ı ır. a-t par amentonun .-aen ~-- ....,,.... -

luk çerveçemisl genitletebildliimiz tak encümeni bu huaulta tanzim edilmif Belırad, 29 (A.A.) - Bqvekil ve ......... yardım edene ilrbaadi ı..,.tm 
dirde, umum! menfaat yolunda bir bs· ~r kanun 11,U..uu tetkik etmekte- barlc.iye num B. Stoyadinoviç, fi- her uhaamda hunun hiyülc faydur ai-
mette bulunmuı olacap. wr. nanı bakanı B. Letlza ile bugGn Bel· riilec:ektir. Abn çift ithrinde ~ 

W l L··---- uı.dUderi ıraddan Spllte hareket etmiftir. Ya- muı mut faaliyeti nokta...... ....... 
İngiliz politikaamm dayanma11 il· ne w ·-~... rm, YuplayYa tezılblarmda yapı- '-tma bir inlallb tetkil edecektir. 

nm ccten prensipler, bir taraftan mem- Seferberlik emri çıkar çılımu ken- lan ilk destroyerin denbe lndirilmeei Bununla benher at cinaiain lauaal 
leketimizde demokratik pren.aipleri, diliiinden tad>lk eah11ma ıeçecek o- meruimlnde hazır bulunacaktır. Har- bir himayey mazhar dilmainia 

1
._. 

ferdi '-•'- ve hürriyetleri muhafua et • lan umuml bir kanucıun bbul edilme- biye Ye deniz bakanı ceneral Mariç de al ~ • ibti' e ...... 'L _ _! 

1 
...LL."L 

- i i :-... ._._dir B ı.-... •• -~-- --L 1 mu y aız zıraa yaç 11UN1ny -...-
'- di.ıc. taraftan ela .a-··da A 1 n .._eme .. - • u -- ...... d t.er buı general.tar ile birlikte me - ..1!-. y-•--..1- : ...... et+:.ır.:-:. ..:L: _ 

me .. ve aer .... ,_ ._ sat halkı ..XnUllil yuılmala tepik et· ,..... .....-ua -.-~.. -.-.--
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blT mUWııatta bulunm119Jarchr. 
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Çanakkale boğazının tahkimatı 

[Denizdeki hatlar mayin hatlarrnı, bu hatların üstündeki rakamlar sıra numaralarını, altındakiler 
mayin aded/erini gösterir] 

Deniz taarruzunu idare edecek 
olan Amiral Ce.rden emrine en yeni 
ve kudretli gemi olan (Kilin Eliza
bet) dritnotiyle infleksibl muharebe 
kruvazörü ve bunlara nazaran eski 
olan Ağa Memnun, Triyomf, Lord 
Nelson, Vengens, Albiyon, Prem 
Jorj, Osean, lrrezistibl, Macestik, 
Seviftur, Kor Novalis İngiliz zırhlıla.
riyle Fransız Amiralı Guepratte ku
mandasmda. (Suffern, Golva, Şe.rl
ma.gne, Buve) zırhlı lan, 4 hafif kru
vazör, 16 muhrip, 7 denizalb ge
misi, 21 mayın tarayıcı gemi ve bir 
tayyare gemisi (altı tayyareli) ve
rilmitti. Bunlarda eeman 8 aded 38 
lik, 40 aded 30,5 luk, 24 a.ded 24 
lük, ve çoğu 15 tik olmak Üzere 114 
aded diğer çapta ağır top vardı ki 
bu suretle filonun top yekünu 187 
ye çıkıyordu. Bunlardan yalnız Kü
in Eliza.bet zırhhsmın yalnız bir 
bordasmdaki toplarla yaptığı bir a
let 7442 kilogram ağırlığında. idi. 

Türk kuvvetleri : 

(Krokiye bakınız) 

son günlerde atılnnt maynla.r ile, 
Kepze burnuna doğru ve dört 
mayn hattı, yan taraflannda buma
ynları koruyucu ufak bataryalar 
vardır. 

Asıl büyÜk bataryalar ikinci bo
ğumdadır. Bunlar tabii birinci mm
takaya da alet edebilecek surette 
tertib edfüniılerdir. Baılıca Darda
noı, Rumeli ve Anadolu Hamidiye
si, Çimenlik tabyalarından müte§ek
kil olan mıntakada hepsi eski ol
mak üzere 6 tane 35,5 luk, 13 tane 
24 lük top vardı ve menzilleri 16,9 
kilometreye kadar çıkıyordu. Fa
kat hepsi de adi aletli idi. Bu mın
ta.kada da 5 hattan mürekkep bir 
mayn maniası vaNlı. 

Uçüncü mmtakada bir eski batar
ya ile tek bir torpil hattından baıka 
bir §ey bulunmuyordu. 

1 ngilizlerin plônı 
lngilizler müstahkem mevkiin 

tah~tiyle mütenasib ol ... ak .., 
taarruz planını kararlaıtırmıf)ardı: 

1 - llk it olarak boğazm dıı tab
yalarmı (Seddülbahir, Ertuğrul, Or
haniye, Kumkale) tahrip etmek, 

2 - Kilidülbahre kadar olan bi
rinci ve en büyük boğumdaki mayn
ları l<>plamak, 

3 - Maynları toplanmıı bu ilk 
boğuma donanmayı sokup orta bo
ğumdaki tabyaları tahrip etmek, 

4 - Orta boğumdaki maynları 
toplamak ve daha gerideki t&byala
rı tahrip etmek, 

vurabilmek için bu zırhlı elde bu
lunmalıydı. 

Bu planm nasıl tatbik edildiğini 
ve ne neticeler aldığını sıra ile göz· 
den geçirelim: 

Dış istihkômların tahribi 
19 ıubat 1915 sabah saat 9.51 de 

bizim kaynaklara göre 11 zırhlı üç 
kruvazör, lngiliz kaynaklarına. göre 
6 zırhlı ve kruvazörlerle muhrip~r· 
den müreıkkep bir filo dıt tabyaları 
bombardımana baıladı. Bombardı
man fasıla.sız olarak devam ediyor, 
mesafe uzak olduğu için bizimkiler 
ceva.b vermiyordu. 3 teırinisanide 
yapılan göaterit bomba.rdımanmdan 
dersler almıt olan bizimkiler ıyı 
gizlenmiıler, lüzumsuz cephaneyi 
geri taıımıılardı. Devamlı bombar
dımana rağmen zayiat azdı. Oğle
den sonra saat ikide her taraf du
mana boğulmUftıu. Bunu Lıgilizler 
bu dört tabyanın tamamen ma.hvol
mut buhındvi!-- Mffi &1!dw•ı.:1-. 

Fakat Vangence zırhlıaı aahile yak
laımca üç tabyadan birden alet 
baıladı. Bizimkiler henüz sağ ve sa
lim yerlerinde duruyordu. lngiliz 
zırhlısı tekrar açıldı ve bütün filo 
tekrar fasıla.sız bombanlnnana bat
ladı. Bu bombardnnan saat beıe ka
dar devam etti. Bundan IODra filo 
Yunan ba.ıvekili Venizoloaun itilaf 
donanmasına üs olarak terkettiği 
lmroz, Limni ve Bozcaadadaki ü .. 
lere çekildi. 

(Sonu var) 

Mahkeme~erde 

Hapishanenin eskiden beri 
Clşinası olan bir kadın 

Mahkumiyetlerini gü~lükle hahrhyabiliyor 

Ütülemek için 
üzerine de 

aldığı esvablarin 
çekmiş! bir 

Yakubla Ömer davacı yerinde yan
yana durdular. Suçlu iskemlesine de 
kısa boylu, çelimsiz ve çarşaflı bir ka
dın yerleşti. Bayan Saffet, sağ elinin 
iki parmağilc çarşafını çenesinden sı
kıştırıyor, yan gözle de davacıları sü
züyordu. Halinden, bu iskemleye pek 
yabancı olmadığı ilk bakışta anlaşılı
yordu. O kadar ki, günde en az on beş, 
yirmi davanın elliden aşağı düşmiyen 
davicı ve suçlusile karşılaşan hfilcim 
bile, yüzünü gizlemeye çalışmasına 
rağmen Bayan Saffeti tanımakta ge
cikmedi. Fakat, usulcn, adını, babası -
nın adını, yaşını sordu. Adı Saffet, ba
bası Mchmedmiş. Bunların doğru ol
duuğna inanmakta zarar yok; fakat 
insan Bayan Saffetin, 23 yaşında ol
duğuna inanmakta büyük müşkülata 
uğrıyor. Bu küçük ifade eğriliğini, 

kadının zil.fı olarak kabul edip, mah
kumiyet faslına geçelim. 

Bay Fethi, ceza usulüne göre, şu 

suali de sordu: 
- Mahkilmiyetin var mı? Suçlu bir 

hayli düşündükten sonra üç sene eve
line aid bir hırsızlığ•nı ve mahkiimi -

yetini güçlükle hatırlıyabildi. 
Yalancının mumu yatsıya kadar ya

nar, derler. Fakat Bayan Saffetinki 
yatsıya kadar da sürmedi. Hfilcim : 

- Canım hangi üç sene evci, daha 
bir ay eve! Satıyı yaralamamış mıy

dın? Deyince, yelkenler suya indi. 
Mahcub itiraf etti. 

- Biz de sana bir ay beş gün hapis 
vermemiş miydik? Bunun 12 gününü 
de düşmemiş miydik? Yirmi üç gün 
ne zaman yattın da çıktın? 

Suçlu, baktı ki her dediğini kabul 
etmiyorlar. Bülbül gihi anlatmağa 

başladı. Meğer daha kadınlar hapisha
nesinden bir haf.ta evel ayrrlını§. Ser
best kalısının haftasında da dünkü 
hırsızlığı yapmış. 

Davılcr Yakub hırsızlk hadisesini 
kısaca şöyle anlattı : 

- Biz Ömerle birlikte Albndağda 
otururuz ve işçiyiz. Evimizden sabah
ları çıkar kapımızı da bir asma kilidle 
kapatırız. Bizim oturduğumuz evin 
alt katında da Nadiye oturur. Bu Saf
feti eskiden tanırım. Kendisile bir bu
çuk sene kadar birlikte yaşamıştık. 

Fakat geçen sene ayrıldık ve birbiri
mizden alıp vereceğimiz de kalmadı. 

Dün biz işde iken bu Saffet bizim 

sünger 
eve gelmiş. Nadiycyc, Yakub burada 
mı oturur demiş. O da : 

- Burada oturur ama, kendisi şim
di evde yok, cevabını vermiş. Fakat 
laf ebesi Saffet hemen yctlştirmiş : 

- Evde olınadığmı biliyorum. Ba
na bu sabah dedi ki benim eve git. El
biselerimi al, ütüle, akşama getirirsin. 
Onun için şimdi elbiselerini alaca
ğım. 

Zavallı Nadiye ne bilsin? Çamaşırı
nı yıkamağa devam etmiş, ve Saffet de 
rahat rahat üst kata çıkmış; asma ki -
lidi - ihtısası dahilinde olduğu için 
- kolaylıkla sökmüş. Odadan bir kat 
elbiseyi koltuğuna aldığı gibi, fırla

mış. Hatta kapıdan çıkarken de Nadi
yeye : 

- Elbiseleri aldım, kapıyı tekrar 
kilitledim. Allilıaısmarladık, demeyi 
bile ihmal etmemiş. 

Nadiye yarım saat sonra Saffetin 
bir daha geldiğini, bu sefer de koltu
ğunda bir halı olduğu halde gene ser
bestçe çıkıp gittiğini görmüş. Akşam 
eve gelince bize bunu anlattı. Dolan -
dırıldığımızı anladım. Hemen polise 
haber verdim, benim neme ütülü elbi
se ... 

Ömer de arkadaşnın ifadesini tama 
men tasdik etti ve dedi ki: 

- Halı benimdi. Üstelik şapkamı 
da götürmüş. 

Bayan Saffet, sık sık davacıların 

sözünü kesmek, kendisini müdafaa et

mek istiyordu. Fakat hakim sus turu -
yordu. Sıra gelince müdafaasını ser

bestçe yaptı. Kırk dereden kırk su 
getirdi. Daha ayak izlerinin kaybol

madığı hınıızlığa, sekiz Rne evclki 

hayatını anlatmakla girişti. Mevzula 

hiç münasebetıi oJmryan bir sürü hika-
1,.. atr.....-9- "-s1-..L :ıuı..a...aa.u. \..Sı.ho.~ 

ihtarından sonra, sadede girmeğe razı 
oldu. Hüllsatan şunları söyledi: 

- Ben hırsızlık yapmadım. Yaku -
bun clbiseııini ütülemek için aldım. 

Ömerin de bana borcu vardı. Halısını 
borcuna karşılık götürd!im. Eskiden 

yaptıklarım birer cahillikti; artık böy 
le işlere töbcliyim. Bunlar bana iftira 
ediyorlar. 

60 kilometre uzunluğunda 5 kilo
metre geniıliğinde olan Çanakkale 
boğazı Üç boğumdan teıekkül eder. 
Boğumun birisi medhalden Kepez 
burununa kadar devam eder. Bü
yük, geniı bir torba gibidir. ikinci 
boğum Kepez burunundan Kı1idül
bahir önündeki en dar yere kadar 
gelir ve bu iki dar nokta arasında 
bir bağırsak boğumu gibidir. Uçün
cü boğum Kilidülba.hirden öteye ve 
Marmaraya kadar devam eder. 

Tahkimat da bu coğrafi taksime 
uygundur. Evvela medhalin iki ya
nmda. dört dıı ta.bya vardır. Bunla
rın ikisi Anadolu tarafında ( Orha· 
niye, Kumkale) ikisi Rumeli ta-ra
fında (Seddülbahir, Ertuğrul) dır. 
Hepsi de eski sistem olmak üzere 
içlerinde 4 tane 28 lik 4 tane 26 
lık 6 ta.ne 24 lük top vardır. Sonra 
büyük ve ilk boğumun İçerisinde 
•kıntıaı az sahillere yakın yerlerde 

5 - Son boğumu da geçip Istan
bul üzerine yÜ~k. 

Müttefik donanması bu esna.da 
zayiata düçar olacağmı biliyordu. 
Bu zayia.t 12 büyük harb gemisini 
geçmemeli idi. Aksi halde türk do
nanması alt edilemezdi. Hele son 
sistem Küin Elizabet zırhlısının her 
türlü tehlikeden sakınması, hatta 
toplarının fazla a§ınma.maıı için lü
zum olmadıkça ate§ ebnemeai bile 
lngiliz amiralına emredilmiıti. Bir 
defa boğaz geçildikten sonra Ya
vuza karıı en kati ve kahir darbeyi 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 
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Fakat, Saffetin sözünü dinlemek 
keçi boyl)uzu yemekle beraber ... İçin
den bir tutam mana çıkarmak için, bir 
araba kuru kalabalık dinlcmcğe mcc -
bursunuz. 

Şahid, Niyazi ile Hüsnü Saffetin e
vinde arama yapan polis memurları o
larak ifade verdikr. Bu ifadelerden 
anlaşıldı lci, Saffet Ömcrin halısını ya 
tağının içine sermiJ, üstünü de dikmit 
Şapka da yanlışlıkla, yatağın içine 
girmiş. Aramaya erken girişildiği için 
elbise münasib bir yere saklanamamış. 

= = --
= ----
= = = --

---
= = --
= 
---

Yakubun ev ııahibi Nadiyeden yu
karda yazılı hırsızlık şeklini aynen 
tekrar ve tasdik etti. Hakimin ve salo
nu dolduran samiinin vicdani kanaat -

ı_R_A_D_Y o___,·ı 
Ankara: 

Üğle neşriyatı: 
12.30 Muhtelif P 

neşriyatı - 12.50 Plik: Türk nıusi kisi 
halk $arkıları - 13.lS DahiH ve l:ar ici 1 
berter - 17.30 İnkrl 5.b dersi: Halkevind 
naklen (Hikmet Bayur). 

Akşam neşriyatı: 18.30 Plakla dar 
musikisi - 19.lS Türk musikisi ve ha.l 
1'arkıları (Servet Adoan ve arkadaıaları) ; 
20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.ı: 
Plikla sololar, ve opera, operet parçaları--: 
21.00 Konferns: Cemal Arıtman - 21.l> 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Demeres~men: 
Ein Fest in Aranjeuz. 2 - Scbubert: MO' 
ment musical. 3 - Tschaikowski: Eleeie . .f • 
Moszkowski: Spanische Tanze - 22.00 l.' 
jans haberleri - 22.15 Yarınki proeram. 

fwtanhnl : 

Uğle neşriyatı: 12.30 Pllkla tür) 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakl• 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plik nc~ri· 
yatı. 

Akşam neşriyatı: 17.00 İnkilib ta" 

rihi dersi: Üniversiteden naklen, Yuıuf Ke• 
mal Tcneirtcnk - 18.30 Fatih Halkevi gö5" 
terit kolu tarafından bir temsil - 19.lS 
Konferans: Doktor Fahrettin Kerim Dur .. 
gun tipler - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 
Nezihe ve arka.daşları tarafından türk mu .. 
sikisi ve halk şarkıları - 20.45 Hava rapo .. 
ru - 20.48 Ömer Rıza tarafından arabça 
söylev - 21.00 Klasik türk musikisi: Nuri 1 

Halil ve arkada[Sları tarafından - 21.45 , 
ORKESTRA: 1 - Stark: Titanen marıa. 2 .. 
Moussorgsky: dans de persan. 3 - Kalman: 
Sirküs prensesin. 4 .. Borodin: Kör de pey• 
zant. 5 - Aylenberg: Bal o Jarden - 22.lS 
Ajans haberleri - 22.30 Plikla sololar, o
pera ve operet parçaları - 22.SO .. 23 Soıı 
haberler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 19 Buda• 
peşte - 19 .. 10 Könicsberg - 20.10 Breslav, 
Hamburg - 20.15 Lil - 20.25 Bcromün...,. 1 

ter - 20.30 Floransa, Milano - 20.45 Brno. 
ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 

FONİK KONSERLER: 14.10 Laypzig -
15.25 Hamburg - 19.10 Bükreı - 19.25 
Breslav - 19.40 Droytviç - 20.30 Berliıı 
- 21 Roma. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münib -17.15 Ro
ma, Varıova - 20.30 Bükrcı - 21.15 Stok· 
holm - 22.20 Laypzig. 

SOLO KONSERLER!: 15 Fraııklurt -
15,15 Brno, Prağ - 16.30 Kolonya - 17 
Bcrhn - 11.S Stokbolm - 18 KOnigsberg 
- 18.15 Hamburg - 18.20 Laypzig - 21 
Varıova - 21.10 Münih - 22.40 Keza. 

NEFESLI SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 
~ambure - 11.S Prağ -12 Kolonya, Layp
zıe - 19 London - Recyonal - 20 Kolon· 
ya. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18.20 Breıdav - 18.30 Kolonya - 21 Ko· 
Penhag. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman iataayon
ları - 8.30 Frankfurt, Laypzic, Münib -
10.30 Hambure - 12 Alman iıtaıyonlan -
13.15 Kol®va - • • •--··•·· • - .,. •• 
.tı rankturt, Kolonya - 14.15 Berlin - 15.JS 
B~~l~n - 16 Alman iıtasyonlan - 17.10 
Munih - 17.45 Keza - 18 Stokholm -
18.30 Frankfurt - 19.10 Frankfurt, Ham
b?~C, Kolonya, Laypzie - 19.15 Post Pa
rızıyen - 19.45 Stuttgart - 20 Berlin -
21 Franklurt - 22.20 Kopenhag - 22.30 
Frankfurt - 24 Stuttrart. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttırart -
21.lO Strazbure- - 22 Varşova. 

DANS Mttzt(lt: 18 Berlin-22.30 Bres· 
lav - 22.40 Köniesbcrı - 23 Floransa 
Lüksemburg - 23.25 Landon - Recyonal __: 
24 Droytviç. 

!eri hırsızlığın olduğu merkezinde 
idi. Fakat Saffet bir türlü bu tarafa 
yanaşmak istemiyordu. Dört şahidin 
ifadesine rağmen inkarı bir türlü el· 
den bırakmak tarafdarı değildi. 

Sabit olan suça verilen ceza şu: 
Gündüz Yakubla Önıerin evine, 

kapının kilidini kırarak girdiğinden 
dolayı altı ay, evelki suçlarilc teker
rür teşkil ettiğinden bir ay fazlasile 
yedi ay, fakat çaldığı eşyanın topluca 
kıymeti 36 lirayı geçmediği için bu· 
nun yarısı yani 3 ay ıs gün, bir oka
dar da emniyeti umumiye nezareti .... 

Jandarma geldi ve Saffet onun &
nünden çıktı. _, _______________________________ _ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: ::ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
. - 1van gitmiyor.. Ben gidecc -
ğim. .. Evine dön ... Tasviri bana ver .. , 
Bu kadın işi değil.. Müsaade etmiyo
rum, dedi. 

Sofiya, gözlerini yukarıya kaldırıp, 
sanki bu alemin düşünceleriyle hiç bir 
alil.kası yokmuş gibi, uydurma, tatlı bir 
ıcsle emretti : 

- Muğannilcr egzeat'ı söyleyiniz. 
Ve merdivenlerden inerek, boyarla

rın önünde yavaş yavaş ilerledi. Pet
ro, 'boynunu !.lzatmış, ona bakıyor, bo
yarlar ise, mendillerinin ardında dü
şünüyorlardı: "Günah olmasaydı bu 
hale ne gülünürdü! ... ,. 

- Haydi Pctruşa, bu zahmete değ
mez ... Onunla barış ... 

-10-
Şakloviti, iskemlesi üzerinde ileri 

doğru uzanarak, Vasili Vasiliycviç'in 
gözlerine gözlerini dikiyordu. Silvestr 
Medvccf, koyu pembe cübbesi sırtında, 
siyah, parlak ve bakımlı sakalını ısıra
rak, o da Goliçin'a bakıyordu. Yatak 
odasını bir tek mum aydınlatıyordu. 
Yatağın cibinlik kubbesindeki deve
kuşu tüylerinin gölgesi - yüzü Vasili 
Vasi!iycviç'in yüzü olan bir kahrama
nın başına taç giydiren çıpliik ayaklı 
genç kızları, uçuşan bebekleri, kanad
lı yarı~ atlarını gösteren - tavana vuru
yordu. 

Vasili Vasiliycviç de, üstüne ayı 
postları örtülmüş bir sedire uzanmış
tı. Kırım muharebesinde aldığı sıtma
dan kıvranıyordu. Sincab derisinden 

= kısa hır kürkü burnuna kadar çekmiş, 
ellerini yenlerine sokmuştu. = 

= Epey zaman sustuktansonra: 

= - Hayır, dedi, bu sözleri dinlemek 
ışime gelmez .... Ona canını allah ver
mıştir; canını gene allah alacaktır.... : 

Bu iıkırd, n dolayı güe<:nip küsen : 
Şakloviti kalpa~ını dizine vurup Mcd
vecf'e baktı, Bu, cevabta güçlük çek- : 
mcdi: --

- Kitabta yazan ıudur: "Bir mün- : 
takim göndereceğim - rlunun mana- : 
sını arlarnllı: İn:ıı1:1n11. cc-.ı·ını alan al- : 
lah aegildır; o, buna oır ınsan cııuı : 

= tavsit eder ... = Şaklovitc teyid etti: --

-: etti: --- - O bağ senin tacını, prens, ilihı 
çocuklariyle çevrelerdi. Bu takdirde 
ben, hayır, patrik cübbesini reddet
mezdim. O zaman hepimiz refaha ka

: vuşurduk ... Bakıcı Vaska Silim, büyük 
: 1van çan kulesinin tepesine çıkıp 
- parmakları arasından güneşe bakmış ... 
: Bütün bunları birer işaret halinde gü
: neşte görmüş ... Silim ile hele bir gö
E: rüş ... Ve Buvalime .. her cumartesi gü
: nü Preobrajenski'dcn gizlice dört te
: nckc cibre getiriliyormuı ... O da bun-
E ları kabul ediyormuş .... 
- Medvcev de gitti. Vasili Vasiliye
: viç sıtmadan kurumuş gözlerini açtı. 

- Kilisede bir batakhanede imışce
sinc kükredi. .. Sofiya Aleksandrov
na hala kendine gelemiyor ... Bir kurt 

Bir demirci ile yabancı bir tüccar, Menşikof toplantısında 
(asamble) dama oynarken. 

Etrafı dinledi. Mabeyincisi kapının 
ardında horulduyor~ •· Vasili Vasili
ycviç eline bir mum alıp yatağın 

yavrusu beslenip büyütülmüştür. -ı - Papas, yalan söylemiyorsun ya? 
Fakat ancak başlangıçdayız... Hele, Silvestr, parmağındaki elmaslı haç 
bekleyiniz - belki cıaha da fazladır yüzüğü öptü: 
ya - üç bin poticşnisi ile bir Mosko- - Ne diyorsun? 
vaya gelsin, o zaman görürsünüz... Medveef öyle acaib bir tavırla: "Bu 
Doğru söylemiyor muyum, Silvestr? zayçeyi biz çok bekliyoruz" dedi ki 

- Ondan insanların mahvedilmesi- Vasili Vasiliycviç'in bütün vücudu 
ni, kan dökülmesini -ve ortodoks kili- humma içinde sarsıldı Şak!oviti, gü
semiz için türlü ıstırab vesileleri müş zincirlerini şakırdatarak birden 
bekleyiniz ... Onun zayccsini yaptığım bire yerinden fırladı; kılıcını ve kal
zaman başımda saçlarım dim dik oldu pağını koltuğuna soktu. 
_ Kelimeler, rakamlar, çizgiler hep - Çok geç kalınmış olacak, Vasili 
kandan şişti... Vallahi... Bu zayce ta- Vasiliyeviç ... Dikkat et ki başlarımız 
hakkuk edecektir.... kazıklara geçirilmesin ... Uzatıyor, te-

Vuili Vasiliycviç, yüzü gözü bcm rcddüd ediyorsun-ve ellerimizi bağ-
bcyaz, toprak renginde, dirseği üze- lıyors~~.... . . _ .. . . 
rinde doğruldu: Vasılı Vasılıycv1ç, gozkrını yuma· 

rak, ccvab verdi: 
- Ben sizin ellerinizi bağlamıyo-

rum. 
Ötekiler onun ağzından başka liif a

lamadılar. Şakloviti çıktı. Çılgınca 

ko~n atının nal sesleri pencereden i
şitildi. 

Medveef, Goliçine yaklaşıp patrik 
Buvalim'den bahsetti: İki yüzlü, ab
dal, zayıf karakterlidir o ... Kilisede 
giydirdikleri zaman metropolitler o
nu itip dürtüyor, arkasından alay edi
yorlar... Kilisenin bir bağ gibi geliş
mcııi için genç ve alim bir patrik la-
zım .... 

Mcdvccv pernsin kulağını gülyağı 

kokan sakalı ile gıcrklayarak devam 

perdesi arkasında gizli bir kapı açtı, 
dimdik bir merdivenden inmcğc baş
ladı. Vüvudu ürperiyor, zihni karışı
yordu. Duruyor, mumu başının üzeri
ne doğru kaldırıp cyaklarının dibin
deki karanlıklara l..crku ile bakıyor
du. 

"Büyük projelerimi tcrkedip bir 
köye sığınsam mı? Karışık zamanlar 
geçsin, ben ortada yokken herkes bi
ribirini öldürüp sükunet bulsun ... Fa
kat ya bunun hicabı, şerefsizliği? 
uvaktiyle prensimiz ordulara kuman
da ederdi, şimdi kaz çobanlığı cdi -
yor ... ,, derler. 

Vasili Vasiliycviç'in elindeki mum 
sallanıyordu: O ~kiden ~ındaki 

çarlık tacını yoklardı, şimdi ba~kala
rının nabzını yokluyor.,, 

Prens Goliçin, çeneleri • biribirine 
çarparak birkaç basamak daha indi. 
düşünüyordu: "Şu halde hadiseler 
Sofiya'nın, Şakloviti'nin, Miloslavski
lerin istedikleri gibi cereyan edecek. 
Onu öldürmek 1 - Aksi takdirde o öl
dürecek 1 Fakat ya muvaffak oluna
mazsa? Bu, karışık ve şüpheli bir ~ 
Allahım, beni aydınlat 1 

Goliçin bu sırada duvardaki tuğ
lalarına dayanarak istavroz çıkarıyor. 
du: "Keşke o esnada sıtma nöbetleri 
içinde hep kendini kaybetseydi... .. 

Vasili Vasiliyeviç, aşağı inince, 
bir sürgüyü zorla çekerek açıp kub
beli mahzene girdi. Orada, büyücü 
Vaska Silin ayağından zcncirle duva
ra bağlı, bir köşede yatıyordu. 

- Boyar, saadctlim, hangi sebcb
le ... Ben ki daima ... 

- Kalk. 
Vasili Vasiliyeviç mumu yere koy

du, kısa kürküne itina ile büründü. 
Medeev'in avlusunda yatıp kalkmak
ta olan Vaska Silin'in yakalanıp bu 
zındanda zencire vurulmasını o gün
lerde emretmişti. Vaska son günlerde 
fazla gevezelik etmişti: Yüksek mev
ki sahibi kimselerin aşkı tahrik için 
onun mucizeli otlarından kullandık· 
tarını, hatta isimlerinin ağıza alınma
sına cüret edilmiyen zatlara karşı bi
le o otlardan istifade edildiğini, bu 

(Sonu var) 
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Şirketi hayriye yeni 
tenzilat yaptı 

latanbu1. 10 (Telefonla) - Şirketi 
hayrlye bu yu Bopsiçl bilet Ucretle
rinde yeniden temillt yaptı. Bundan 
bqka Uaktldar tramvay firketiyle im
Aladılı blr anl•p!Ml ile. Kısıklı hattı 
lçln mllfterek bilet utulll kurdu. 

Baltlmur enternasyonal 
f otoinf sergisi 

tnpltıerecle Tlıe Baltimur Muaeum 
of art da &ıamUl'Cleki miranda enttr· 

~~-1 "'" fotofı'.af aalonu açılacak
tır. ftrk ~ne.....,...-
natıklrlarmm o aalona fotofraf ıande
recekleri biber abnm.ıftır. Fotoğraf 

,endermek isteyenlere müze idareli 
pro1pektae ı8nderecektir. Fotofrafla
rm 8 mayın kadar &önderilmi1 bulun-
muı lhmı ıeJmektedir. 

Aydın (Hmuat) - Ece bölpin
de evvelce yılda 20-25 milyon kilo tU
tln yetiflrken bu yıl 40 milyondan 
fula tiltUn yetiflDlttlr. Aydın elinde 
935 de 30 bin, 93G da 123 bin, 937 de 
de 234 bin ldllUt' kilo tUtiln elde edil· 

mittir· 

lıtanbulda yapdan 
mekteb tayyareleri 

)Manbul. 29 (Telefonla) - Betik
taftaki tayyare fabrikama baft kuru· 
mu tarafmclan ım:narlanan, 10 mekteb 
tayyareainden birinin infaatı tıunam
lanacak.t.r. tık tayyarenin tecriibelerl 
bu hafta YqilkCSyde yapılaçaktır. 

DEFTER 
Yazan: llarııöriı Rantlii 
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Cinminin slbni batka 9eyle metıul
cltl. Gerçi nuıl öldürWeceli hakkında 
bndt.lne verilen maJQmat berinde 
teeir ,apmaktan hali kalmıyordu: Fa· 
kat yeni blr ümid ona ceaaret verıyor· 
du. Bqmı eğerek kolunun yUbekll· 
liyle yanmdaki muanm boyun_u kı
yaalamq ye ikilinin de ayni aevıyede 
olcluklannı"farketmlftl. Fakat muvaf· 
fak olmak ihtknali yUsde birdi. 

Dabn, Clmmlnin •i lrolwıu eline 
aldı ve kolu aıvadı. 

Clmml. barekete ppenln tam aıra-
ııdır. diye dilfündü. 

- Rnayr. artık itin bitmiftlr. Buna 
mecbur kaldılm* miltee..Wm. Bey
hude debelenmeylnb. ~ yere 
canmısı lncitmit olunamıs, anlıJOI' 
muaunu. 

Ruayr bltiisı kunetlyle utraf11or, 
lroltu&u kımıldatmaya çalJ11yordu. Fa· 
kat Dakera kolunu bırakmıyor ve li
llıOyi usatıyordu. ipe derisine temas 
etti, fakat .sehir daha damarına 
bo,.ımadan önce. tefebbUall muvaffa
ldyotle neticelendi. 

KoJtutan kolunu F
22tt• llserln• 

...... ba .... ....,ı tuJlk 

etmek iatiyordu. Uç defa tecrübeai bo
tuna lkti. Dördüncu.tinde koltuk bü
tün ajırhliyle maaanm üzerine diif
tü. Ve mani.veli baRkete ıeldi. Artık 
aerbeattL Hemen yerinden 11çradı. Şi
rinp dütmUttU. Daken ne oldutunu 
anlayacak nbt bulamadan. Cimmi 
inua üserinden Ja.tik 10payı alarak 
herifin auratına indirdi. 

Demir 5eıııberlerin tazyikiyle kolları 
UyuflDUf olduiuJıda Cimml hulı vu
ramamıttı. Geriye dotnı aendeleyen 
Dakera tabuıcaaım almak için hamle 
etti. Cimml bu aefer biletine vurdu. 
SiWı bu aef er muanm U.tUne dilftil. 
Dakera1in bir hareke& yapmama im
kan bırakmadan bu •fer tüaima 
ikinci bir dari>e iDdirdi. 

CkmDl cellldmm kendini :ıra,t.de
rek balmm llatflne aerildilinl 1WL 
Kendi de bOyilk bir cobd urfetmij ol
duiu için bitlriıı bir halde Jıı.oltiıla JU 
landı. 

Cimml, bir belek Tlakl yuvarlad*· 
tm n iDii& tınrlnde duran qyalarmı 
tekrar ceblerlne 79rle9tirdikten lıOnr& 
bpıJ& koftu. 
hklt etikti 4m61. Düen hal& 

ULUI 

Son istatistik hesablar1na göre 1938 ydında Meksikaya 

40.000 otomobil girecektir. Otomobil başına 4 kiıi hesab 

edilirse bu 160.000 otomobilli seyyahi ifade eder. 
4 

p A R 1 s T . h k.k" 
mektubu: urızm a 1 1 

bir en.düstri haline gelmiştir 
Parla, (Hu.ıui)-Paria'e Meluika'dan aeyalıaı daHtlerf 
yağıyor. Buna ne derıinis? FUhakika Mekaika dalaa yalan 
samanlara kadar ancak macera menıldılannın 1ıne. edebile
ceği bir aeyahaı mevzuu idi. lıtanbul imar plôrıı münaaebetile 
ban bölgelerim&in turisme aÇılmaaıııdtJn baJuedildiği fU 

günlerde •İse bura mecmualanradan birinin Melcdka' daki • 
ıuri:1m inkifafına dair ya:sdıiı uzun bir ya.nııın lıu.lôMUını 
göndernıeği muva/ık görüyorum : 

--------------------------------------...----J 

ma1arına rapen bu binalarm mi· 
mart, dekıonıayon ve mobilye hlKU· 
aundald karakteriatUdilderinin kay· 
bolmaınuma diıkkat edilmektedir. 
Bu. Venedikte ue büyük bir munf
faldyetle tatbik edilmit olan ueuJ. 
dür. Tabil1 Mebikada ayrıca 300 
ve daha ziyaöe odalı büyük oteller 
de vardır. 

ek,.ikada turilm endUau111 ebikaya 5 .... en ae,. ,.._. ın M .L.J-l M -ı • ....ı.ıar M ebikanın bu kadar aeyyah 

ilmin meydana 
vurduğu sırlar1mı:z 

"Sinmna perdeainde senç bir k~ch. 
m QD& önünde aaçlanm tararken sö
rii7onua~: 5-qm, yirmi yq)armda 
llir kaclm ki, neteli, pata aöyliror. Et
rafı biran. için kararıyor. Ses aynı ...... 
laya dnua ediyor. Fakat bu aiizel P. 
duua yerinde. timdi. kafa tunu kazı. 
Pil bir iakelet .....tır-" 

ilmin yeni bir zaferini....,.. ..... 
Jorj Senlder AhmaJWla btfedilip 
Frama'cla ıslahına çal'fılım-kta olan X 
tmlı filmiD tarifini itte ... tüya....,.. 
tici di11 lılmyle ~-

Apaa önünde prla ~-
~ ....... airdüifimb ..... 
........ ............ miitea..ırrik ... k .. 
.... ldilçeti Wnde .. ,...... içia 
• etten" Mmikten,........ olclafmm. 
- - kadu iyi hilMk - linialaimbia 
... bay& satı-.,._.. um. 

C ........ decliii siW ı 
son aenelerde genit ölçüde ekaerwi, tabii Amerika birle· çekmeainin bir bafka aebebi 

·nk· f · · .. n. devl-'-rı·-.1en gelmektcdı'r. Bu- de bayatın ucuzlupdur. Bir dola- Bet•d7ftle mU/tMirha bu. 
ı ı,a etaııftır. ~ -...w uu ... '-'ka..1- •-- "ka Dediler bir ..-u, ,UIUI' CfHltlla. 

Kebika hükümetl "milli turism nwı aobebi de Ameriıkanm en fa.la rm -e-ı ..., nauııorı ya na.saran Selli ı•h""• bdlı7ım ••"'• ı 
Lomı"avnnu" v·--·ıiyle bu verimli iki mia1l utın alma kıymeti vardır. Su ~u ~u ddi Whtti& 
& ı- ...... turiat çıkaran meaıleket olmaıı ve ~-L-"'-- ••'"" ... ; • • t ıı iıı-
endüatrinin her aafhuiyle yakın· _._.ı_, r-6 .... n en ıyı 0 e er F•t - L-.:1. " L--- ~._.__ 

Mekaikaya ı..~u bulunmasıdır. c:?i- den bı·-ı-'"'o h ....... baftuolu bir oda - -..... ..._...., ~ dan me .. oul olmaktıa.dır.Millt turizm ___, v nou --a 1 __ .._._ old-&.- L......1 __ 

komiıy:Ou idari bakımdan müstakil mali Amerika turistlerinin ıenevi kahvaltı ile birlikıte takriben 15 pe· ~-~~ ... --....a. .~ _:_ ~ 
5 • la •A yani bef tür'- liraaıdu. MUılı:em- - - .._, - ır-- -

b• · d bu unla beraber 00 milyon dolardan faz para aarfet- - 5 L......L._ ..e.. L 
ır organızma ır; n • mel birlokantada .. rab dahil bir ye- um ıwmm ne_. J'l&U .... 

iç itler bakanlığına bağbdır. Bu ko- melttedirler (yani Amerikada ve ha- met azam! iki, iki buçuk Hra tuta- hekikat daii...-ı lıe. Wr _,.. .U... 
misyonda. nafıa ve miinakallt ba- riçte). Mekaikaya avrupalı, bilhaua bilir. ai önünde kafa taama kazıyan pnç ka-
kanlığı, dıt bakanlığı. ticaret ve en· lnciliz ve alman aeyyahlar da gel- dama i•lati aıüalil-
düatri odaları konfederasyonu, otel• mekteclir. Mekıikada ayni zamanda iç turiz. X tuah filmlein --.bide Wabir 
ciler cemiyeti, otoklilb, diler vuı· mi harekete getirmeye çalııılınMt.. fa clall olacatı ...ım.ktUlr Madea 
talı .ey. ,, ........ tur:_,

1 
-":11·-lı Mekaikanm turizm memleketi ıı· dır: Bunun için bir l'..nk tedbirler a- Y 1 &...... Uim4 ...... .- ocalıdlll'mm .. tiaelllria deli ... 

blkün müeueaelerin milmelsilleri fatiyle itibarmın IÜJıden cüne art- lınmıftır.Bu arada: Tatil tasarrufu 
muına lmil olan ıebeblerden biri tetkiıatı; devlet memurlarına aene· kulWylnwk .._ 

iı birliii yapmaktadırlar. de1 mebikalılann mahalli renk ola- de iki kıaa tatil meY'limi eanaaında ı ........ ._ " ......... ha •e. 
Meluika yolları tekniğin lıOn te- lerini tahlil ......ı..m. pliace; ite.~ 

rakkilerinıe göre yapılauftır. ve ei· rak ne vana hepaini muhafaza hu- demiryollarında ve bütün dlier na· 
lence seyahatleri için ıerekli bütün auaunda g&terdıkleri temayüldür: kil vasıtalarında ehemiyetli teıui- ~ bi,.ak ~rol Bir~'~ 

(Evler, idetler, krvaf~tler ilih) fa- lit vardır. Bu iç turimıin verditlri ~ 07Dl1'Wll• ı .....- -rahatlığı arzeder. "Turiltik yollar" -, • L- -:ı~: __ ..._ ..l!l!-
kat bu iyi anlnı1mı9 bir modernle- randnn1n hakk~ hentis elimizde DOJWD .-.----- W pıt. 

timdiden 5000 kilometreyi ıeçmit- meye manı te;kil etmiyor. Me-kaiko aarih doneler mevcud değildir. Bu· lalm .....__iyice bıfrik ..,_. 
tir. Turistik hedefi olmayan ,ticed nunla benıber, ı"ç tur•-•n, tı"caret, ·- 8

- -:ı-:- DlflaWN -· ...._ 
k bi · i i ıehrinde, diğer fChirlerde ve köy· &aa&&& -- ..,.. .-.-- __.. -

ve as eri mahiyette nnc veya • lerde
1 
turiat, eski aaraylarda ve aail- oteller, nakliye vasıtaları için ebe- dialiyenk eada'ma ..... •idiai .... 

kinci derece ehemlyette pek çok mı"yetli '----1-lar t-ı·n edere.. 1..._ kik ebmk elbette Wr --bWI ....... yollar bu rakama dahil delildir. zade evlerinde vücude getirilmit bir .-.u'S .. _ .., .. -

Son iatatiatik beaablara ıöre, bu çok ıüzel oteller bulmalıctadır. Mo- ~~~~ç·ilde-.. artımı olduğu muhak· tır. a:--1. L __ .._._._, __ a.-.1.:..ı_ .. ___. 
1938 · ...._ -a. ı......:ı..- ha i t dem bir tekilde techU edilmif ol- ~... ~-......na......, ... ,_ 

aeneaın-., -e--ya r ç en .filmin helrimlile senit ,........_. do-
40.000 otomobil ıırecelrtir. Otomo- -------------------------- kuw:qımteyiclenei.M.itl lhpimjd 
bil baıına vesatt dört ld§iden, bu. 
160.ooo otıomobim aeyyalu ifade e- lstanbula gelen ••tini. iPa• knnnm.a ...... ti ...... 
der. Her otomobilli ıeyyahm gllnde nm, dwr katd•pm.-n. -.. lııelW 

iatanlı hutabldann. .- ............ 
6 ili 7 dolar aarftttlil " vaatl ola- Al h ..,..mele " tecla'WÜİDde, x paiyle ala-
rak Amerika topraimda bir hafta man seyya lar1 wlllkfilmler, ........ kdiNlderde ..., 
Saldıiı heubl•nmektadır. 

Demiryollariyle aeyabat eden. tu· htanbaJ, 2f (~) - ~ ....._ INlilt ...,_,.W,el.W.799 

r*- nw.nMııPuı1ı. litaıJP.l&JM!!LT~EiZ~=r:m1:1ı:::ır.; tenceden aımuı bwiarak-Wr wepuıla r1ne seçeaALtir. bııalmlar, bunlarIQ her 6irııi&a 200;' rtrt'll8iilllln11ııı1111-, .... ,,.,.,., .,.... ve J9,l'j Seaklt,r Wr t.crii1le filllliHe 
dolardan apiı bırümadıldan hnab tı. mftWm Wr 1raça=ıı• tebekeli Jıt-. bu Üflm limandan ayrıldı. Alman ıau- !.~~~ -}_tte~ • .. 
edilmelıatedir. Bundan bafka bava ve _,. ·-y TYA, .:r--- .. --.-.. 
deniz yoUariyle aeyahat eden turiat- fetmlttlr. lebeb. faaliJetini daha si- kiknetl her 11J1abm w.purdmı 5 mark- aa ..... pdMlıyank WWiri~, " 
lerin de ehemiyetli ıuretto artmak· yade cenub Tilayetledmisde tebif et- tan fula çılrarmamlJanm wetdlin- liz, J1U11Urtmun clünpp aıelitiai .-. 
ta oJıduiu kaydedilmiftir. Bu ıınıf mlf w Suriye hududunda bir milyon den aeyyah1ar teıırl yayan ıudller ve leriDale tUih ~........ Bir ır.dl 
aeyf&hlar, bilıhaua bava yollariyle Jlnaya yakın cl6vis bçakçdılı yap- para huayamadılar. iri, ı , ....... ~...Sii Wr sa Jralda. 
gelenler lilka turiatler tellkld edil· mmtır. nq oWut--. tımlffil ......,._ ... 
mebedir. Yahııs tayyare nyahatl -y ..ı hareket ettiiiai ......... g. 
bile ehemiyetli bir mcıbıac tefkil e- Kaçakçılık tebekesini idare eden utrafan telıirltrlmls ve bilbw Kon- .... ~" .-... 
der. Preafoli Ottcwyo adlı bir lıtalyandır. ya, Kawn, Niğde, Adana, Sey'-ı Aach Mw , "ditihl 1-.. 

Milli turizm komlayonunun yap- Blebqıdan batka pbekede 10 kiti da- vı Merain taraflarıdır. ,_ makine" :::. : ,-= ,_.. 
tığı heublua ıare. bu endliMri ha vardır. Ve bunlann hepti tevkil Bu tllccarlar. topladıkları koyun- pna ..,..._o ı..,.ı -healiıılüa 
Mobikaya 1938 aeneainde, 50 mil- olumnuflardır. Tnklf edilenler ıun- ları hududdan, karfllıfmda memleke- de Wr sin hakibt ol.a lmırtw 
yon dolardan l.f&iı olmayan ve belki lardır: Erdifll Mina ojlu Muatafa. te d&ris tokmadan çıkarmanın &izli ~ aud ı.• ... ilindıia? 
de 60 milyon doları bulacak bir pa· kudOalO hafız Hakkı otlu Mahmud, yollarını bulmutlardır. Bu &izli yolu ilim aiiratle ilerliıw, --..,1p 
ra bırakacaktır.. kudOaUl Halli 0 ilu Retip, meninli da merkezi lttanıbulda bulunan hlr ,...U.de aayaa '-t•l7ettir, F.aa.t u...ı 

Mebikada turimdn bıraktıiı pa- komalyoncu Feyd., Stm.r Omer, ku- tirket temin etmiftir. Bu tirket, ce- ,_.tan ela iman oldaiana p.. • ı... 
ra takribi olarak fÖYle tabiıD edil- dOall Ymuf oflu Salih. lnıdU.Hl Fu- b' 1 zin liir .,........, N Bay9 
mektectir: ad Abdllbdir, Flllatinll Jkablm ol- nu tan ıe en celeblere, ı&sımcelen - • 

lu AbdUlfettah, lıııomtl91oacu Jorj ttlrk paraum tedarik etmeli latOne Oteller.............................. % 20 
Lokanta vo kahveler .••••••••. % 20 
Piyaeada aatıflar ................ O/o 25 

20 
15 

Hanna. almıfbr. Tacirler de çıkardıkları lııo- ı• t b ld t t• f 
Xaçakçıblm aildet merke.d koyun yunları aattıktan aonra Tilrki1ede 5 an U Q e IQ 1 

Nakliye vaaıtaları .............. o/o 
Temap ımhalleri ••••••••. , •••• o/o 

% 100 

itidir. Suriye ve Filiıtinden gelen tirketten aldıkları parayı gittikleri 
bir~k tüccarlar cenub Tilayetlerimb- fehirlerde tirket adamlarma veya i• 
den koyan llırı.. Banlarm en çok tediJderi bir bankaya faiziyle ve Jd. 
utradıkları yed.ı koyun ticaretiyle riyle birlikte yatırmıflardır. 

baygın yauyordu. Madam ki. ittedill Ciaml, her 19Xlni. yerine lmoyarak, ehemiyetli olan bu fflikayı içine koy
&ibi harekette aeıt>eetti, nl5ln bu fır- ona koftu. Dalatııa daha hıdı nefea a- du ve .sarfı kapayarak cebine attı. Böy
aatı kaçırmallfdı? Arqtırmaya devam lqor ve pbplda bir fit peyda olu- lece Ballarat'ı elde edebilecek ve bu 
etmek daha iyi olacalltı. Bu IDomüayon yordu. KeDdiao plmek üzere olduiu ıuretle de Karamaake ve tefkil&tı ko
culuk ip bir zevahirclen lbaretıtL Her belliydi. Acele etmeliydi. Paradan e· layhlda meydana çıkarılabilecekti. 
halde büroya uğrayan yoktu. Ttl, pntajcılann fOJ8lanm meydana Şüpheye mahal yoktu. Muhakkak ki 

O zaman yuı mıtkineainin bafma çakaracak velikaları ele pçirmek li- Dakera, bütün çeteyi burada toplantı-
geçti. Karamukenin muhaberatmda .sımcb. ya çatmyordu. Şu halde acaba Kara-
barfierin huauaiyetini hatırlayınca bu Cimm4, birden bin, Daken'ln, gizli muke Diken miydi? 
makiaeyi bir tecrübe etmeyi düfiin· bir Sis aramq olmUmı telmih eder- Cimml'nln kulapna bir ctlriUtU cel
milftü. Makine ile yumaya karar ver· ken atSzlerinin pyri ihtiyari 1dltilpba· dL Al&Dl6rilD kapıa.ı kapanm.t. Ya 
dı. Vo kiiııdlar ar•mda ı&rdüiü bir ne tarafına kaymıt oldu tunu hatırla- çılran adam buraya aeliyord117M? He
.zarfı alarak Betten'in aclrealni yudı. dı. ıat.bJar pek ili her banci bir 19yi men kittlpblnenin rafını yerine yer
•-ı• ler ve •a" ler bUlunclup için bunu pleme&e yarayabilirdi. lteıadi evinde lettlrdl. Ve nall1 •klanecıımı dil· 
intibab etaıifti: ıwi MUIÖrU iaklaclıiJ pbi. Cimmi tUndU. 
il. Al/r«l Betterı, 10 Somer.et ldlttlphaııeyi kanftlımaya koyuldu. Odınm bir köteeinde1 pencere ya-

NflVlı, N. W. l kitlıblardan buı1armı kaldırdı. Bira- DDJda yaylı bir kapı ıördtl ve &ilriiltü 
Tamamı "•" vo "t" harflerlnln tekli normallik farkedemedi. Fakat ıene •· etmeden oraya yaklaftl. Kilidi olmadı

tıbkı Karamukenin mektuıblarmda ol-~ devam etti. Belki bütün jı için itince kapı açıldı. 
dulu gibiydi. Şu baldo biltUn mektub- kUtilphuıe bir kapıydı? Xenarlarmı Pencereaiz ldlçUk bir tuvalet kabi
lanm bu makine ile yuıJOrlarch. Do- ,oklneabir11tırdı iflttl. MH&nlane neai idi bu. Biriai içeriye ılrclili tak
aıN ld burMmı ıtaıwnaake bir wm•m• buente ıelmlttl. Fakat her halde bir dirde Dakera'i yerde ıöriince her hal
kararcih &ibi kullamyorda. Bu ltiıbar- bqka dlğmoye daha bwnak icab em- de yardım aramaya ıidecekti. Bu ea
la da burada ebemiretli vealblar bD- yordu. Bu dUpyi ararken teaaıdüfen nada çıkıp ıl9Jfıllbilirdi. 
hmmaaı icab edenli. Zarfı muaya at• blru fula tazyik ettiii bir raf oldup Büıonwı bp111 •çılch. Bir hayret 
tı. Yuıbane,e bir 'a6s ataca pli ıibl ileriye ytlrtıdtl. Nihayet muvaf· nidası itittl. Sonra ıene ıWd~t hüküm 
çeı1anecell oım.ı ihtimali aldma ıel· fak oJmuft'u. aürdG. Yeni ıelen citmif miydi yoba 
dl. Eeld mealeii onu bu Deriden arat- Düa lyl ıam.k lçia ellllnce deh- orada mı beldlJOMU. 
tmmıara alı~ Bir lahza IOn- tetli HTiadi. lle,.SW çıkan boflukta Bit kat -dakika beklodi-llteıı 80Dft 

ra bakilrataı gisH bir &6• bulundup ııralanmıt muhtelif do9yalv &ös• çar- Cimmi çıkmaya karar verdi. Kapıyı u· 
nu ı&rdO. içi muhtelif memleketlere pıyordu. Xaramub kurban1armdan aulca itti. fakat birden hayretle dur· 
aJd bir dril bulkDotlarla doluydu. para çekmek için kullandılı veaikaları du. Odada llıcliirilP ve,a &illmeY• 

ltarMnukenln ka-mda, kendi sa- her halde buraya yerlettiriyordu. bemer bir 1e1 lfhmiftl. Daken beJld 
bfma Bcreti olmı zo bin eterllni ede- Clmml .. r &arfliıl aradı. Buradı bndlne plmiftl. Y oba celen Kara-
yecek kadar para bulunup bulunmacb- Vlktor Blllarat'm 8llçlarmdaD blrinla ımtke ml,.U? 
tını heMbhJordu ld Dab11 bafl.ftt delWDi tepi1 eda bir fteib balda, Cimi kapıyı lrapadı. O llbnda bir 
lnmıldaclr. Bw bir .. .wı. ...... IPi go.k mideni sidlltl Üflldt Balbald lrap&da 

!atanbul, 29 (eTlefonla) - Bt m6-
rakabe komiayonu bugün topla,Pclr. 
Vaziyeti ıetkik ettikten aonra fiatlan 
oldutu gibi bırakmata karar verdL 

kllld g<Srmemifti. Yakuz bplda ye b
pı çerçeneinde biribirlne yalan l1d pi
rinç levha TUdı. Demek ki ba bir .. 
leılritrildi kiliddi. Enclifeyl• .kapıyı it
ti. Açı:lmıyordu. Daha hızlı itti ve ~ 
roda bir kıhklbl itittL Bir a.ıpn &iW 
kapana dtltmüttü. 

Sonra yakında prib bir lutdtı lflt
tl. Cimmi etrafına bakındı. Bir pa ko
kuau duymuftu. Dakera1ln a8d hatırı
na celdl: "Gula 81dürmek" 

Hlfllb devam edi70r, koku pt ilde 
artıyordu. Kapıyı tekmeledi. lçeıdea 
bir bbkaha kendisine cnllb nrdi. 

Hayslop tahkikat yapıyor 
Hayalop. apartımana d&lflnce. bir 

müddet Cimmiden biber bekledi. Viv, 
yeni bir meaeleyi tetkikle metcul ola
rak yemek odaaında tek bapııa otunı
yordu. 
Biı Wlaa aonr" genç adam Gulliç1e 

telefon ederek Dakera bakkmda mal&. 
mat elde etmeye karar verdi. 

- lllifettif. bu lıı.ofu bahialerl lııo
mU.yoncuau.-

- Banıl lllotu bahialerl IDamltJOD-
cuau.

-Granada'daki? 
- Ne Granada'aı? 
- G6nderclitinis dedektif aise Ut-

ıa-.ır, aamyorum. 
- Hancl dedektif? 
- lılemurunw: 8-era. Granada"JI 

taramada memur «tliitıiz ....._ 
(Som nıJ 



Köylünün küllür • • • 
sevgısını 

gösteren örnek bir hadise 
---------

• • 1 < ö y mektebi ıçın 

Köy kızlan ve kadınlan küpe 
ve yüzüklerini verdiler 

300 talebeli, 15 bin liralık bir mekteb yapılacak 

u ı:u s 

Adananın ancak T oroılarda gördüğü bahar 

Bahara hasret çeken üç 
mevsimli bir diyar: 

' 

Adanada yaz gelmiı, sayfiye 

baılamıı bulunuyor • 
mevsımı 

• 

Hararet derecesi 23 • 24 arasında 

Makreı;is köyünde yükselen bir kültür yur;ası Adana, (Hususi Muhabirimizden) - Bizim Adanada, bahar 
denen §ey mevcud değildir; böyle bir mevsim yoktur. Çukurova 

Rize, (Hususi) - Size bu mektubumda, yurddaki kültür sev- ikliminde yıl, dört mevsim değildir; üçtür: Yaz, sonbahar, kıt· 
giainin, kültür kalkınmasının hızını belirten, köylünün kültür ih- Şimdi şu veya bu vilayette lapa lapa kar yağarken, ve yahud 
tiyacını ne büyük bir tiddetle hissettiğini canlandıran bir hadi- bu tehirlerin biraz dışındaki sırtlardan kar henüz çözülmemiş
seden bahsedeceğim: ken, Çukurovada bütün manasiyle oraların yazı hüküm sürüyor. 

Vilayetimizin Pazar kazasına..--------------------------------, burada gündüzleri hararet, şimdi 

bağlı Hemtin nahiyesinde Mak- N h • k 1 d 23 
• 

24 
derece. 

revis adlı bir köy vardır. Bu köy evşe 1 r Q rta Q u un a Çukurovada bahar, ancak mevsimi 
halkının çoğu bir çok vilayetleri- hakkiyle takib edenler için olabilir· 

mizde çalıfan ve geçimini bu SU• b ···r kıyafet geç 
1
• d 

1
• yapı ld 1 çünkü, ağaçlardaJci bahar onbcş gün· 

retle temin eden teşebbüs sahibi den fazla yaşamaz bile .. 
çahıkan insanlardrr. Kadınlı er- Kara hasret olan Çukurovanın, bel-
kekli köy halkının hepsi de kül- ki manzara itibariyle kışı budur. Çün-
türün kıymetini ve ehemiyetini kli bahar, beyazlığiyle kışı andırır. Üç 
anlamrı insanlardır. dört gündenberi Adanada, artık pal-

Bu ihtiyaç ve düşünce ile köyliller, 
to, pardesü giyen kalmadı. Bayanlar 

bir teşekkül kurarak bir mekteb yap-
mağa karar veriyorlar ve derhal ha· mantolarını attılar; ince yün turva-
rekete geçiyorlar.. karlarla gezmeğe başladılar. 

İlk hamlede köyde 6.000 lira topla- Her sene bağlara taşınmağı itiyad 
nıyor .. en fakirinden en zenginine ka- edinmiş olan Adanalılar şehirden göç 
dar bütün köy halkı varlıkları dere- etmek üzere bulunuvorlar. B•ifr•l•-
ceıine göre bir yardrmda bulunuyor. rın yüzde otuzu taşındı bile. 
Köylli kadınlar ve genç kızlar da yü- Fakat yaylacılar henüz harekette 
zük, küpe, altm gibi ne kadar kıymet· 
li eşyaları varsa bu uğurda feda edi- değil. Çünkü yaylalar bağlar gibi de-

yorlar . .Bu kıymetli eşyaların yekfuıu ğildir. 
de 200 lira tutuyor.. Toroslarm sırtları, hiç de Çukuro-

Bütün köylüler elbirliğiyle geçen va bağlarına benzemez. Oralarda ik-
niaanda iııe başlıyor ve 11 ay içinde Jim, Bursadan, Ankaradan, !etanbul-
muhteşem bir bina kuruyor. Bina, 15 dan farksızdır.; daha şiddetli eoğuk-
bin lira kıymetindedir. Toplanan pa- Ner;ıehir, ( Huıruıi) - Orta !ar bile vardır. 
radan arta kalan malzeme masrafları 

okul geçenlerde bir müsamere B · · ı d"rt · · · da tamamen köylü tarafından temin unun ıçın, yı ın o mevsımını 

ediliyor. IJerdi. Temsil muhitte büyük bir Çukurovalılar ancak Toroslarda göre-
Bu münevver, iş adamlarının bir alaka uyandırdı. Bilhassa müsa- bilmektedirler. Oralarda, bahar, yaz, 

köy ortasında yükselttikleri bu kül- merede, bir asır içindeki yerli kı· sonbahar, kış hakiki dekorunu ta-
tür abidesi, bet sınıflıdır. Ve bu mm· bil zaman içinde muhafaza edi-
takada nüfusu 2000 olan üç köyün ih- ya/etlerimizi tebarüz ettiren can- yor. - TANGÜNER 
tiyacını karşılamaktadır. Bugün mek· lı tablo, herkesin takdirini ka· 
tebin 300 talebesi vardır. zandı. Bunların arasında çok gü-

Bütün türk köylerine örnek olacak zelleri ve çok orijinalleri r;ardı. 
kadar mühim bir eser vücude getiren 
Makrevisliler kendi alın terleriyle Bu kıya/etlerin bir kaç tanesinin 
yaptıkları mektebde 300 köy yavrusu- resmini, r;e en güzel kostüm nü
nun ten cıvıltılarını duymakla son- munelerinden birini gönderiyo. 
auz bir sevinç içindedirler. Bu çalıt
kan vatandaşların yalnız bir istedik
leri vardır: 

300 çocuğun bulunduğu bu mekteb
de yalnız bir muallim vardır. Köylli
ler, hiç olmazsa bir muallim daha is
temektedirler. Kültür Bakanlığının 
bu arzuyu seve seve yerine getirece
ğini tahmin etmek güç değildir. 

rum. 

Yeni Türk tiyatrosu 
Adanada 

Adana, (Hususi) - Yeni tiyatro 
artistleri şehrimize gelmişler ve tem
sillerine başlamışlardır. 

Karadeni::ıin co §kun tlıılğaları 

Saati saatine 
uymıyan karadeniz 

Ordu, (Hususi) - Koca deniz'... dır. Bu, muhakkak onun tasviridir. Ka
Hırçın deniz! ... Bu mavi sulara kara de· radeniz saat bilmez, dekika beklemez. 
mişler, O, kara değil, çılğın deniz ı... Aklına eser coşar, gönlü ister susar.O, 
En usta kaptanlar bile o, muamma do- hırçındır, baş döndürür. Acımaz kurban 
Ju denizin huyunu suyunu bir türlü verir .. Onun dağ gibi dalgaları karşısın 
anlayamazlar. Onun ne olduğunu kav· da yabancı kaptan korkar. Fakat Ka
rayabilmek için kıyılarında oturmalı 1 radenizin çocuğu onu sever. Bir karış 
"Saati saatine uymaz" diye bir söz var.· gemisi:r.le o dalgaları ~sııu bilir,. 

Şehir tiyatrosu 
Ada nada 

Adana, 29 (A.A.) - Ankara şehir 
tiyatrosu bu akşam üçüncü temsilini 
de verdi. Yarın Bağdad'a gidecekler. 
Heyetin verdiği temsiller fevkalade 
sükse yapmıştır. Şehrin en büyük si

nemasında verilen temsiller için yer
ler bir gün evvelden tarnamiyle tutul
muş bulunuyordu. Bugün de Halkevi 
tarafından heyet şerefine vali ve bc

lediye ~eisi ve kalabalık münevver bir 
kütlenin hazır bulunduğu bir çay zi
yafeti verilmiştir. 

O, bütün hırçınlığa ve gaddarlığına 
rağmen güzeldir. Sahillerindeki eşsiz 
tabloları hiç bir ressam fırçası çize
mez, - Y. U, B, 

Kütahya İzmir fuarına 

iştirake hazırlanıyor 
Kütahya, 29 (A.A.) - Enternas

yonal İzmir fuarına bu yıl daha iyi 
bir şekilde iştirik etmek için icabe
den tedbirleri alan vilayetimiz bu 
cümleden olarak Kütahya çinilerin
den yaptıracağı mutena bir çeşmeyi 
de fuarda teşhir etmeyi düşünmekte
dir. Çeşmeye, odalar pavyonunda veya 
fuarın güzel bir yerinde bir köşe ve 
fuarın devamı müddetince de su te • 
min edilip edilmiyeceği fuar komise
rinden eorulmııştur. 

Denizli umumi meclisi 
(alışmalarını bilirdi 

Denizli, 29 (A.A.) - Umumi mec· 
lis işini bitirmiş ve daimi encümen 
azaları seçilmiştir. Daimi encümen Ü· 
yeleri arasında bir de Bayan vardır. 
Vilay..tin umumi büdcesi 611 bin lira 
olup 167 bin lirası fevkaladedir. 

Zonguldakta çocuk bakımı 
Zonguldak çocuk esirgeme kuru

munun 938 yılı kongresi parti salonun
da yapılıruştrr. Bir yılda başarılan işle· 
rin hülasasr şudur: Türlil menbalardan 
7119 lira gelir temin olunmuş, Bunun 
1883 lirası iaşeyt, 1314 lira.sı giydirme
ye, 295 lirası türlü masraflara 704 lira
sı küçük çocuklara yardım, 947 lirası 
okullar levazrmına ve 2602 lira da bele 
diye ile birlikte yapılan çocuk bahçesi 
tesisatına sarfolunmuştur. 1937 • 1938 
ders yılında 280 yoksul çocuğa her gün 
sıcak yemek verilmektedir. 23 nisan 
çocuk bayramında 269 yavru, giydiril
miştir. Babasız küçük çacuklu beş aile
ye de her ay maddi yardım yapılmakta
dır. Bayramlarda 280 kimsesiz çocuğa 
2 S~r kunıJ bp:.blc yerilmiştir, 

30. 3 - 1938 

ASKERLİK BAHİSLERl 

Büyük Okyanosta 
Singapurun rolü 

Folkişer Beobahterden 

Bundan yüz yıl evci, ilerisini gören 
bir ingiliz, vapur ve gemi yollarının 

en işleklerinden biri üzerinde bulunan 
ve bugünkü günde büyük Britanya i· 
çin Cebelüttarık ve Süveyş kadar ehe· 
miyetli olan Singapur şehrini kur· 
muştur. 

Kısa bir zamanda inkişaf eden şeh· 
rin, cihan ticaretindeki rolü çok bü
yüktür. Ancak bu şehrin asıl büyük 
rolü stratejikdir. Bundan dolayıdır ki, 
İngiltere, son on dört yıl içinde hiç 
bir fedakarlıktan çekinmiyerek, bura
da, §arki Asyanın en kuvvetli en müt
hiş deniz istihkamını tesis etmiştir. 

Her biri ayrı ayrı seçilip bulunmuş 
ve sıkı bir kontroıa tabı tutulmuş olan 
3000 yerli, geçe güncıüz çalışarak or
manları devırmiş, bataklıkları kurut
muş, temel atmak içın kazık çakmış
tır. 

~urada yapılan en modern tayyare 
mcyaanları. oınaıarı, yer altınaa tesis 
eaılmış oıan ben.ı:.ın tanKları, bomba
nın tesır edemıytcegı tayyare hangar
ları, dü§ılllana jU miıaen karşı koyacak 
kudrette 45 santimetrelik uzun mcn
zılli ·bataryaları, teısız istasyonları, 

dekovıllerı, betoncıan yapılmış tahki
matı, stratejik yolları, kışla ve cepha
ne depoları kalın bir esrar perdesıyle 
kaplıoır. 

On dört yıl süren bir çalışmadan 
sonra diınyanın bu en muazzam deniz 
kalesi şimdi artık ikmal edilmıştir. J;;u 
cıenız kaJesi ile imparatorluğun diğer 
kısımları \le anavatanla olan irtibatla
rını buyük bır emniyet altına alan A
vusturalya ve Yeni Zeland, masrafla
rın büyuk bir kısmına ıştirak etmiştir. 
Yalnız bu ikisi clegil, açılış resmine da 
vet edilmiş olan Malaya hükümdarları 
da, bu müthiş istihkamlar için harcan
mış olan paraya paylarına düşeni ver
mişlerdir, 

Singapur'daki inşaat, Hongkong'da 
olduğu gibi,. Vaşington andlaşmala

riyle felce uğratılmadı. Buradaki fa· 
faaliyet de bir müddet durdurulmuş 
vuıı.aKıc1. ot-raoer, şarKı A.Syı rta tes1s e-
dilecek olan kuvvetli bir deniz üssü
nün muazzam ehemiyeti çok çabuk id
rak edildi. Çünkü, kısa bir teemmül
den sonra, hava ve deniz altı sili.hının 

11 Eğitmen 
kursu 

Kültür Bakanlığı Eskişehir, Edir
ne, Kocaeli, Erzincan, İzmir, Kan, 
Kastamonu, Kayseri, Manisa ve Ma
latya olmak üzere on viU.yetimizde 
11 eğitmen kursu açmağa karar verimş 
tir. Kurslardan ikisi Eskişehirde mah
mudiye ve Hamidiye köylerinde açı
lacaktır. Kuralar bir nisanda faaliye
te geçecek ve kurslarda 1500 ze ya-
kın eğitmen yetiştirilecektir. • 

Kültür Bakanlığı kurs direktörle
rini tayin etmiştir. Mahmudiye kurs 
direktörlüğüne Eskişehir müfettişle

rinden BB. Nabi, Hamidiye kursu di
rektörlüğüne Konya ilk tedrisat mü
fettişlerinden Lütfi, Erzincan kurs 
direktörlüğüne Erzincan müfettişle· 

rinden Avni, Edirne kurs direktörlü
ğüne Edime müfettişlerinden llhan, 
Kocaeli kurs direktörlüğüne Kocaeli 

müfettişlerinden Sabri, Kastamonu 
kurs direktörlüğüne İstanbul müfet
titlerinden Süleyman Edib, Kayseri 
kura direktörlüğüne Kayseri müfet

tişlerinden Bedri, Malatya kurs di
rektörlüğilne Sinob milfettişlerinden 

Nadi, Kastamonu kurs direktörlüğü
ne Trabzon müfettişlerinden Halid, 
Manisa kurs direktörlilğüne Manisa 
kültür direktörü Rauf, İzmirdeki kurs 
direktörlüğüne de Kızılçullu öğret
men okulu direktörü Emin tayin e
dilmişlerdir, 

Para koruma kararnamesinin 
bir fıkrasında değişiklik 

Bakanlar heyeti türk parasının kıy· 
metini koruma hakkındaki 12 numa
ralı kararnamenin ikinci maddctlinin 
üçüncü fıkrasını değiştirmiştir. Yeni 
fıkraya göre Türkiyedeki bütün ban
kalar her giln alıp sattıkları kambiyo· 
!arı gişelerinde takaa etmeyip aldık
larını Ankara menkul kıymetler ve 
kambiyo borsasına arza ve sattıklarını 
da gene buradan almağa mecbur ola
caklardır. Bir gün içinde alım ve sa
tımlardan mütevellid olan ve 2500 
til~k lirası muadilini geçmiyen kesir
ler ertesi (ilnC dcv.ı;olun~bilecektir, 

kar,ııamda dritnotların artık modall 
geçtiğine dair ileci sürülmekte olaıı 
nazariyeye İngiltere, aldırış etmemek 
lizımgeldiği kararını verdi. 

Singapur'un İngiltere için olan eh•• 
mi yeti şu bakımdandır: Imparatorlu• 
ğun en can alacak bir noktasında ve en 
işlek bir irtibat yolu üzerinde müsta· 
kil bir şarki Asya donanmasını, en 
muazzam dritnotlariyle birlikte barın• 
dıracak kuvvetli bir istihkam, harb li• 
manı ve üs noktası elde bulundurmak. 

İngiliz • japon ittifakının henüz bo
zulmamış bulunduğu günlerde, şark• 
ta e:zın yarısı üezrindeki imparator• 
luk toprakları kafi derecede emniyet 
altında idi. Bu ittifak muahedesi sona 
erdikten sonradır ki, bir deniz devle• 
ti olan Japonya, İngiltere için bir tch· 
like olmağa başladı. Sırf Japonyanın 
donanma kuvvetini tahdid etmek mak• 
sadiyledir ki, İngiltere ile Birleşik A· 
merika Vaşington deniz andlaşmaları• 
nın yapılınasında israr etmişlerdir. 

İngilterenin buradaki stratej:k hede
fi, büyük okyanusta, ne birleşik Ame• 
rika ve nede Japonyanın tek başlarına 
hakimiyet tesis etmemeleridir. 

Singapur'un açılış törenine yalnı~ 
bir birleşik Amerika kruvazörünün 
iştirak etmiş olması ve hemde davet· 
siz olarak gelmiş olması ( !) bütün cı· 
han matbuatında akisler uyandırmı~
tır. Çünkü, amerikalılardan başka nıç 
bir yabancı devlet merasime iştirak 

etmemiştir. 

Birer sömürgeci devlet olan Fransa 
ve Hollanda gibi devletler, açılış tö· 
renine harb gemisi göndermemişler• 

dir. Çünkü bir nezaket eseri olarak Ja• 
ponyayı da davet etmesi lizımgeldiği· 
ni düşünen İngiltere bu devletleri da· 
vet edememiştir. Zaten baponyayı bu 
merasime çağırmak çok acaib bir şey 
olmuş olurdu. Çünkü, bu muazzam te· 
sisatın Japonyaya karşı hazırlanmıt 

olduğunu artık bilmeyen kalmamıştır. 
Ancak, Amerika kruvazörünün böy· 

le sı:üva dav~tsiz. 01 ...... ı- c-:-cır-r··- -
rasımine iştırakinden bir çok mana!~ 
çıkarılmakta ve hususiyle birlC\'İk A· 
merika ile !ngilterenin büyük Okya• 
nustaki menfaat birliğine bunun bir 
sembol olduğu söylenmektedir, 

iç bakanlıkta 

memur imtihanları 
lç Bakanlıkta yapılan müsabaka 

imtihanını tetkik etmek üzere başmü· 
fettiş B. Ali Server'in başkanlığında 
kurulan ve maham idareler belediye 
şubesi direktörü B. Dilaver, mahalll 
idareler Şefi B. Kemal, hukuk müşa· 
virliği şefi B. Avni ve nüfus umurıı 

müdürlüğü ııefi Bn. Medihadan mü· 
rekkeb komisyon çalışmalarını bitir
mi1rtir. Komisyon Ankaradan imtiha· 
na giren 175 kişi ile İstanbuldan gi· 
ren 18 kişiye aid imtihan evrakını bu· 
gün bakanlığa verecektir. İmtihana 
girenlerin bu komisyondan aldığı not· 
!ara aid cetvel hakanlık makamınca 

tetkik ve kazananlar te11bit olunarak 
ilan edilecektir. 

Jüt ve izabe koku 
Bakanlar heyeti kasanız jüt ipil· 

gı için tesbit olunan bcşbuçuk kuruf 
gümrük resminin kiloda 20 paraya in
dirilmesi; kasarsız jüt ipliği ile tam 
muafiyetle ithal edilecek olan ve ma· 
deni eşya fabrikalarının dökümlıane
lerinde kullanılmak üzere lüzumlu 
olup memleketimizde istihsal edilmi
yen izabe kokunun 1937 iptidai mad. 
deler muafiyet cetveline geçJril~l· 
ni kabul etmiştir. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsinix 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi her sene olduğu gibi bu sene 
de Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz (603) çocuğa her gün et· 
1i sıcak öğle yemeği vermektedir. Bir 
çocuğun bir ögünlük yemeği ekmeği 

ile beraber beş kuruş tuımaktadır. Her 
vatandaş kuruma ~ kuruş yardım et• 
mek suretiyle yoksul bir yavruya kan 
ve can vermiş olur. 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 

bulunan kumbaralarına be~ kuruş at. 
mak suretiyle yapılacak yardım da b1I 
gtl.zel makııadı temin eder, 
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Yeni yıl büdçesinde 
Hangi işlerimiz için 

ne kadar para ayrıldı? 
Vekaletlere konan tahsisata aid 
rakamları neşre devam ediyoruz 

Maarif vekôleti 

Kültür işlerinde 938 mali yılı büd
ceainde teklif edilen tahsisat 14.540.371 
liradır. Bu mikdar geçen yıldan 
2.31 ı.ooo lira fazladır. 

Memurlar maaşı, geçen seneden 
551.080 lira fazla olarak 5.286.640 lira 
olarak teklif edilmiştir. Bu suretle, or
ta, meslek ve teknik tahsili kadroların
da fili muallim kadrosu bugünkü ihti
yacı karplayamadığından 938 - 939 
den yılında, deralerden bir kısmını ol
auı, vekil veya yardımcı öğretmenlerle 
idare etmekten vareste kalabilmek ve 
yüksek öğretmen, Gazi terbiye enstitü
ail, bu enstitüde açılan kurslar, Musiki 
Muallim mektebi, Ankara kız meslek 
muallim mektebi ve Avrupadaki mües
ae.selerden mezun olacak öğretmenler
le; üniversitede açılacak muallim mua
vinliği imtihanlannda muvaffak olan 
muallimleri yerlettirebilmek ve yeni
den açılacak ıubelerden dolayı mual
lim kadrolarını tamamlıyabilmek müın-
1riin olacaktır. Tekaüd ikramiyesi faslı
na 19.004 lira konulmu1tur. Merkez 
müatahdemleri ücreti, '4680 lira fazla -
tiyle 31478 liradır. 

Orta mekteb sayısı, 157 den 121 re 
ıube sayısı 1O1 O dan 1311 ye yükseldi
ğinden vilayetler müstahdeınleri ücre
tine 85610 lira zam teklif edilmiştir. 
Müdür ve muavin ücretlerine 64.160 
lira fazlasiyle 244.160 lira konulmuttur. 

Önümilzdeki yılda asgari 300 ıube 
daha açılacağından, 937 deki 200.000 
Ura Wi gelmemit ve bu seneki büdce
Je muallim den ticreti olarak 300.000 
Hra konulınuttur. 

!car bedeli 45 bin lira yilkseltilmit
tlr. Milfettifler harcırahı 41 bin liradan 
11 bin liraya çıkartılaıuttır. 

Killttir blldcesine en fazla para ko -
mn laamlardan biriai; ilk ve orta tah
.U muallimleriyle ilk tahail milfetti§le
riniıı kuralar masrafı, harcırah ve üc
retleridir. 1937 büdcesinde kura tahsi
utı 149.080 liradır Bu yılki bildceye 
246.920 lira fazluiyle 396.000 lira ko
nulmuıtur. Bu para ile CSnüınüzdeki 
maıt .ene bqmda muhtelif mıntakalar
da kuralar açılacaktır. Buralarda 1500 
eiitmenin bütün ihtiyaçları temin edi
lecektir. Önümüzdeki seneden itibaren 
elitmen sayısı 3000 e çrkanlacaktır. 

Geçen sene 100.000 lira olan eğit -
menler masrafı, bu sene 462.000 liraya 
çrkanlımttır. Bu sene yeniden 500 köy 
okul blnuı yapılacaktır. 

Yilbek öğretmen okulu için bu se
ne yirmi bin lira fazla tahsisat konul
IDUftlU'· Güzel Sanatlar Akademiainin 
tahsisatı 69.753 liraya çıkanlmıttır. 
Mimar! ıubesinde hUkümet hesabma 
okutturulmak üzere alınacak talebe, 
canlı modeller masraftan, resim ve hey
kel galerisi ile muhtelif ıubelerin ders 
...Wari için para aynlmııtır. 

Munk öğretmen okulu için 117 .426 
lira konulmuıtur. Bu sene okul yeni
den ban miUik iletleri alınacaktır. 

Orkestra ve okula kullarulmakta 
olan yabancı miltehauıslann bir yıllık 
licretleri tutan 118.708 liradır. Bu pa
ra 125.708 liradır. Use ve orta okullar
la öiretmen okulları masrafları olarak 
ıeçen yıldan 82.311 lira fazlasiyle 
601.304 lira teklif edilmittir. Bu fazla 
ile mekteblerin yakacak ve matbu ev -
nk ihtiyaçtan temin edilecektir. 

Kamp masraflan bu sene geçen se
neden 69.000 lira fazlo olarak 169.000 
liradır. Bu sene kampa çıkacak talebe
nin sayısı 16967 dir. 

Geçen yıl mekteblerimizde parasız 
okuyan talebe sayısı 1000 di. Bu sene 
bu mikdara 500 daha ilive edilecektir. 
Bunun için V eldletin devletçe deruhte 
edilen ücret ve masraftan yekOnu, ge
çen seneden 124.000 lira fazluiyle 
348.864 liraya çıkanlmıftır. 

Meslek ve sanat mekteblerine bu 
ıene ıeçen seneden 50.000 lira fazla 
olarak 306.310 lira teklif edilmittir. 
Yeniden kız enstitüleri açılacaktır. O -
niveraite ders heyetinin maq faslı, 
421.512 liraya çıkanlımıtır. 

Nafia vekôleti : 

938 de Nafıa Vekilcti ihtiyaçtan 
42.033.401 liradan ibarettir. Bu ihtiya
cın 34.265. 794 lirası fevkalide varidat
la karplanacağından normal bildce 
7.767.607 liradır. Memurlar maap ge
cen .aıeden 153.911 lira farklı olarak 

1.948.176 liradır. Yollar ve büyük köp
rüler inp ve acele tamir muraflan, ge
çen sene büdcesinden 176.545 lira fu
lasiyle 704.155 liradır. Trabzon ve İran 
transit yolu inpatı, Karaköse ile Şeyh
hop köyü arasındaki 80 kilometrelik 
inşa halindeki kısmın 1938 senesi öden
mesi gereken bedeli olarak 410.000 li
ra konulmuıtur. 

Yeni yapılması lhımgelcn inşaata 
gelince: Şeyhhop köyünden İran hudu
duna kadar 55 kilometrelik kısmın in
şası için 600.000 lira ve Trabzon vila
yeti içindeki yirmi kilometrelik kısım 
ile Kup - Erzurum arumdaki eski fG
senin esaslı tamirleri için 615.000 lira 
masrafa ihtiyaç vardır. Transit yolu 
inşaatına 1938 de 730.000 lira tahsise
dilecek olup bu masrafın 388.353 lirası 
umumi muvazene bildcesine konmut
tur. Geri kalan 331.647 lirası, pe ve 
köprülere yardım faslı tahsisatından 
temin edilecektir. 937 büdceainde tran
sit yolu için 100.000; İstanbul Edime 
yolu için 153.585 lira olmak iUere 
253.585 lira tahsisat vardı. Ütanbul -
Edime yolunun evvelki senelerde bq -
lamıı olan Lüleburgaza kadar kısmı 
bitirilmit; Lüleburgaz - Edime kıamı -
na bqlanmaaı için fevkalide büdceden 
tahsisata lilzwn görillmilt olduğundan 
bu yolun inpatı normal büdceden çı

kanlmııtır. Bu suretle İstanbul - Edir
ne ve Trabzon - İran transit yollan in
patı için 938 tahsiaat fazlalığı 134.768 
liradan ibaret bulunmuıtur. 

Küçük su itleri için yeniden konan 
para, 937 den 243 bin lira fazladır. MU
hendia mektebinin oktanlık ve yaban
cı lisan muallimi kadrolarına 34380 lira 
ilive edilmiıtir. 

1 ktisat vekôleti : 

Merk'es milatahdemler fulma 5800 
lira illve edilmlıtir. Umumi müfettif
lik iktı.aad müpvirleri kadrosuna 1200 
lira eklenmiıtir. Liman idareleri mef -
ruptı için 6000 lira Veküet hademele
rinin palto ve elbiseleri için 4250 lira, 
Tayin harcırahlanna 15.000 lira eklen
miıtir. İstanbulda daimi bir sergi bina
sı yaptırılmak ilzeer 50.000 liranm İs
tanbul ıergisine yardım adiyle tahsisat 
konulmaaına lüzum gCSrülmil§tür • 

Nevyork sergisine hükümetimizin 
iftiriki kararlqmaaı dolayısiyle ittirik 
masrafına karphk olmak üzere 500.000 
liranın bu ite aynlmuı, İç ve Dıt sergi
ler için model satın ahnmaaı ve neıri
yat masrafı olarak 514.000 liranm bu 
fula ilivesi liUumlu ıörillmüttür. 

Vekalet binasına nakledilmit olan 
ticaret ve sanayi müzesinin gen.ifletil
mesi için on bet bin lira tahsisat konul
muıtur. 

Yabancı memleketlerde milftere-k 
ofisler kurulmu' olduğundan bunla
ra yardım olmak üzere 1500 liranın 

ilivesine lüzum görülmüft(ir. 1938 se
nesi içinde vekiletçe açılacak kongre
ler için 5000 lira illve edilmittir. 

Hayat pahalılığı mevzuu iUerinde 
tetkikler yapmak üzere yeniden iki 
yabancı miltebneıs getirmek üzere 
64.900 lira tahıisat lronulmuftur. 

Kömür havzasındaki hademelerin el
bise-leri için 1000, küçük sanatlar mo
d~l ve deaenlerinin hazırlanmaıı ve 
basılacak yapılması için lıilzumlu net
riyatın yapılma11ı. arzuaiyle 20.000; 
önümüzdeki ıene içıin TUrkofiı d!f 
kollarmm kuvvetlenmesi ve esasen 
Türkofis masrafları bu eene kadro 
taaarruflarmdan yapılmllf ve halen 
kadro dohnut olduğundan bu fasla 
25.000 lira ilive edilmiftir. 

Tiftik, yapak, portakal, ve bqlıca 
hububat ile nakliyatın kontrolunu 
mümkün kılmak için kontrolörler fa
lına l60.1g4 lira ilive edilmittir. Ta
rım sat11 kooperatifleriyle birliklere 
kurulu' safhalarında yapılması zaru
ri olan yardımlarla kanun! kontrolla
rın yapılması için 95.000 liralık tah· 
sisatın büdceye illvesine ihtiyaç ~· 
rülmilftilr. 

Balkan antantı memleketlerindt 
yapılacak karıılıkh ve müyterek pro
paganda ve turizm maırafları için 
21.160 liralık bir mikdar bu fa.la zam 
edilmi9tir. Talebe sayısı fulalattı
ğmdan yübek deniz ticaret mektebi 
umumt masraflarına 5000 lira illveai 
zaruri görülmilttilr. 

Birçok limanlarımızda batık gemi 
ve diğer tabii enkaz için yenıiden ip
ret pmandıraları yaptırılmalc iUere 
18.000 lira; Menl"rek tamiri ile Yalo
ftl Slman1ıdclıe, ,,,_ bul Jkmnlarm te-

mizlenmesi için 24.460 lira; yeniden 
yaptırıbnıf olan motörlerin tamir ve 
itletme masrafları için 4.999 lira ila
ve edilmittir. 

İktıaad Vek:iletinin geçen seneki 
bildce yekOnu 4.628.316 liradır. Bu .e
ne teklif edilen 5.466.316 liradır. 

Ziraat vekôleti : 
Guleman ntGllenlerinJelri havai laatlaTJan iJıi göriiniif 

Ziraat Vekileti memurlar DWlfı i
çin geçen sene ayrılan para 840.772 
lira idi. Bu sene teklif edilen mikdar, 

Muvaffak bir eser: Etibank. 
bir mliyon küsur fazlasiyle. 1.846.740 
liradır. Merkez müstaıhdemleri ücre
ti, 49.320 liradan 68. 700 liraya: vili
yetler müstahdemleri ücreti, 317 den 
616.100 liraya çıkarılmıttır. Büyük 
fark, yeni tefkilit kanunu dolayı
siyledir. İcar bedeli, kırtuiye, tenvir 
ve teahin muvakkat memuriyet, poeta 
telgraf telefon ücreti, fuıllarmda 
artmalar vardır. Yabancı müteha•ıa
lar ve tercümanlar ücreti, 79 bin li
radan 115.000 liraya çıkartılmı9tır. 

Etibank Türkiye krom 

Kendilerine birçok yeni vazifeler 
tahmil edilmit olan orta ziraat mek
tebleri bildceai, 97 bin liradan 120.000 

ihracatının yüzde 25 
şimdiden elinde tutuyor 

• 
ını 
• 

liraya çıkarılDUftll'. Köy eğitmenleri Eti Bank umumt heyeti dün idare 
yetittirme mileseeseleri masrafları o- meclisi reisi Himid Esenit'in riyue -
!arak vekilet büdcesine 80.000 lira ko- tinde toplanmıttır. Bir sene içinde 
nulmu,ıur. büyük ve muvaffakiyetli ifler gören 

Merkez mücadele enstitüsü ve mil- Eti Bankın umumi heyet raporundan 
cadele istasyonları masrafı 34.000 li- bazı parçaları türk madenciliğinin en 
radan 62.000 liraya, tohum temizleme eaaalı noktalarından birini abettir
evleri masrafı 22 bin liradan 70 bin li- meai dolayıaile qağı koyuyoruz. 
raya, ipekböcekçilik ensdtillü, iatu- 15 ikinci teırin 1936 tarihinde ite 
yon ve kıtlaları masrafı 8500 liradan başlıyan Şark Krom Türk Anonim 
22.000 liraya, hayvan sağlık memurla- Şirketi 1937 senesi içinde madende itk 
rı ve nalbant mektebi masrafları 25 tıeaialerini yaptırmağa bqlamııtır. Ha.. 
bin liraya, bu memurlara verilecek zırlıklar dolayıaile bu sene tam bir fa
yem bedeli 25.000 liraya, lnnir Bergi- aliyet yılı olarak ifade edilemez. Çün
sine yardım 15 bin liraya çıkarılDU§- kil süratli denilebilecek bir müddette 
tır. biıtirilmit olmaaına rağmen, Guleman-

Galeman madenlerinde amele evlerinden bir g6riiniif 

Yükseık Ziraat Enstitüsü tedris maden havai hattı ancak 4 temmuz 937 
heyeti DlUfları 189.072; daimt mlls- tarihinde iıletmeye açılmqtu. 18 ki
tahdemleri 1g1.ıso: enetitil ve Jabora- lcımetreU.k bu hat, ilk ıUzılerde içtiııa
tuvarlar levazım ve ifletmeleri umu- bı kabil olmıyan ve randıman vermi
ml masrafları 200.000, yabancı milte- yen tecrübe devresinden IODl'ao iatih -
hannlar ve 1ıercUımnlar 395.000, ta- ..ı&tı amte en b6yüık rolü oyn1m11p 
mirler ve ıu tealatı murafı 25.eoo ~!ftı:r. 

liraya '1kar~, B\l ıene NafıaiJ.:~~~~~~!i~lf1~~iı':...,.. 
veWletinin blldcethıe, Ziraat VeWıe-1 gUnJıente lliadenin 1n ı 
ti ln,aat fa1h olarak 401.601 lin tlıb- ı.ıa yapıJmıttır. Buglinkii vaziyete 
sisat konu~tur. göre, kamyonlar tabit olarak i8tilısa

lltm yarıamı, pek ağu olarak tafıy& -
bilmittir. Milli müdafaa vekôleti: 

Milıt müdafaamızın 937 kara büd
cesi 49.294.880 lira idi. 938 yılı için 
hususi fasla konulan sekiz milyon lira 
hariç olduğu halde 53.054.880 lira tek
lif edilmiftir. Büdce, geçen yıla göre 
3.760.000 lira fazladır. 

'Kara kısmının umumi maatiar f-.Iı, 
20.104.213 liradan 21.204.213 lira ol
muıtur. MUatahdemler ücreti, S00.000 
liradan 800.000 liraya çıkarılmıftır. 
Gedikli 1riiçük zabitlere verilecek aile 
zammı 10 bin liradan 40 bin; mütefer
rika 83 bin liradan 133 bin; tayinat 
10.080.400 liradan 11.280.400; mahru
kat ,tenvir ve teshin 1.859.024 liradan 
2.459.024: melbuut 3.987 .260 liradan 
4.176.760; nakliyat 1.095.3.20 liradan 
1.395.320 liraya; manevra maarafları 
200.000 liradan 300.000 liraya, nakiJ 
vMıtaları utm alınma JDMraf ı 20.000 
liradan 100.000 liraya, ifletme ıs.ooo 
liradan 45.000 liraya çıkartılmıftır. 

Kara büdc:eeinde huauat bir fM1a 
8.000.000 lira konulmuıtur. 

Hava büdceai : 
Hava büdcemiz geçen yıla göre 250 

bin lira fazluilıe 8.092.493 liradu. U
mumt maaflar 856.421liradan1.185.981 
liraya yübelmittir Daimi müstahdem
ler 420 binden 542.697; tayinat 326.496 
dan 408.670; melbusat 165.600 den 
201.618; aakert techizat 78.042 den 
120.000; nakliyat 144.960 dan 200.000; 
manevra masrafı 30.000: inpat, tami -
rat, iıtimlik 106.943 den 314.324: ame
le yevmiyesi 540.000 den 650.000 liraya 
yiibelmittir. 

Denü lcjtmı : 

Bundan bqka 1937 yılı içinde bir 
taraftan maden mevkiinde yapıl
ması llzım gelen binalar, teaisler ve 
hazırlıklarla uğratılırken, bir taraf
tan da, iatihaali arttırmağa ve aatq 
temin etmeğe çalıpıttır. 

l aıih.Mıl ve MJtıf 
Geçen mene iılk günlerde kamyon

larla ve aonra havai hatla Guleman
dan maden iatuyonuna 45049 ton 
krom tatınmıttır. Gene aynı yıl içinde 
ki iatihsal yek<Uıu 45999 tondur. Ma
den iıtaayonundan Mersine gönderi -
len krom mikdarı da 49105 tonu bul
muıtur. 

Bu rakamlar, iatihsalin sevk inıkin
larile miltenasib olduğunu göstermek
tedir. Tahakkuk vıe sevk ettirilen ma
denden satılanların mi.lrdarı 48172 
tondur. Bu madenler Amerika, Al
manya, Avuıturya ve İtalyaya satıl
maktadır. . 
Dünya krom iaıilUaunde 
mevlciimis 

Günden gilne artan dünya krom sar
fiyatında memleketimizin iıgal ettiği 
mevki çok mühimdir. Krom tirketi 
benli% teeuU. ve huırlık devrainde 
olmasına rağmen, elde edilen mal\\
mata ıöce, 1937 senaıinin 190.000 ton 
c.ivarmda bulunan memleket krom ih
racatının oldukça mühim bir kıammı 
vermiıtir. 

Teeie tarihi ve temasları itibariyle 
pek yeni teWr.ld edilebilecek olan tir
ketin ciddiyeti ve c:evherlerimizin de-

100.800 liradan 122.800 liraya yilbel -
mi§tir. Fabrikalar umumt masrafları 
1.887.612 liradan 3.971.717 liraya yük
selmi§tir. As.kert fabrikalar umum 
müdürlüğUnün geçen sene btıdceai 
3.065.293: yeni teklif edilen 5.725.290 
liradır. 

Harita umum müdürlüğünlln büd
ceainde esulı bir değiıildik yoktur. 

Milli Jüdafaa deniz kısmında ım -
qlar 1.832.428 liradan, 1.882.428 liraya 
yiikselmittir. MU.tahdemler ücretin -
de 30 bin liralık bir fazlalık vardır. 
Tayinat 605.000 liradan 800.000 liraya: 
melbusat 133.088 den 183.000 liraya; 
techizat 63.000 den 113.000 liraya; 
mühimmat 158.730 dan 186.730 liraya 
yükaetmiftir. :Müteferrik ıevuım 180 Adliye vekôleti : 
binden 230.000 liraya, inıa, tamir, ia-
timlik 150.000 liradan 200.000 liraya, Memurlar maqı, 6.019.184 liradan 
yabancı memleketlu harcirahı 36.000 6.241.494 liraya; viliyet, mefrutat ve 
liradan 86.000 liraya; yabancı memle- demirbqı 50 bin liradan 90 bin liraya 
ketle~ gönderilecek talebe murafla- yilbelmiıtir. 
rı 61.500 liradan 120.91! liraya yük- Adliye Veldletinde diğer fuıllar-
selmittir. da mühim bir azalma veya çoğalma 

Aakeri fabrikalar umum müdürlü - yoktur. Geçen seneki büdce 9.246.603 
ğU büdceeinrt- umumi mvılar 423.6121 lıira idi. Bu sene teklif ocli1cG rnjlq1ar 
Jinıdan 453.612 Urqa; ltaj mMnfı 9.546.603 Uncblıı 

Galemaıı madenlerinde 6ir havai 11111 
ğeri bakımından dünya piyaıaalarmda ........... _...,._...,. ... _ 
kazandığı itibar ve alikayı memnuni -
yıeıtle kaydetmekten zevk duymİkta
yu:. Şirketin, dünya krom iatihlikile 
mütenaaiben artmakta olan iatihaaH 
de dilfünerek, 1938 seneei içinde mem
leketimiz krom ihracatını daha yük -
aeltmeğe çalıpcağı 1Upheaizdir. Bü
tün huırlıklar timdidecı bu icablara 
göre yapılmııtır. Şirketin 1 kinunu 
sani tarihine kadar Meninde ve Gu
lemanda elinde mevcud krom ıtoku 
106 bin liraya yakm bir kıymet uzet
mekte idi. 

Baaı rakamlar 
Şirketin geçen seneki bilinçoaunda 

19607 liralık bir sabit kıymetler raka
mı görülüyordu. Bu yıl bu rakam 
525.564 liraya yübelmi§tir. Çünkü 
geçen sene içinde birçok inpat ikmal 
edilmi.ftir. 

Şirket, havai hatta 317.780, iltisak 
hattına 22.110, binalara 94.667, au ve 
elektrik teaialerine 27.349, yollara 
11.445, muhtelif makine ve qyaya 
32.604 lira urfetmiftir. CeYherin de
teri ve fazlalığı bu parayı bir kaç yıl 
içinde ödiyecek vaziyettedir. 

Kar temin eden bir f)IJlıfnıa 
Şirketin 1937 bilinçoaunun müte

addid besabları tedkik edildikten aon
ra bir hakikat ineydana çıkmaktadır: 
Şark krpmları tük anonim ıirketi ge
çen sene satıı ve mnamelelerioden 
dolayı 453.081 lira bir kir temin et
miftir. Bütün sabit kıymetler amor
tıiamanı, ilk teeia murafları itfaaı, ver
gi ve aalr tediyeler, % 10 ihtiyat akçe
ıi çıktıktan sonra, 249. 772 lira afi kir' 
kalmaktadır. 

Bilinç.onun tr an.den anlafılı
Jor ki 1937 .enem neticeleri memnu -
niyeti mucib bir tekildedir. Büyiik bir 
maden servetine i8tinad eden tirketin 
gelecek senelerde daha müaaid bir in
kipfa mazhar oı.catı timdıiden göril
mehedi~ 

Eti Benlcm kmmut olclaia Şark 
Kromları Türk Anonim Şirketi .. 
sene zarfmcla Almanya, ~ 
ka, A vmturya, ltalya,a 48.172 
ton mal aatmııtır. 

Türkiye krom ihracatı bu MDe ele 
aeçen .... ,.. nazaran mijlııim 

mikdarda artmq ve 1937 iluw:ab 
takriben 190.000 tona tecaTiz et• 
miftir. Eti Bank, Türkiye krom 
İhncabnm timdiden ~ 21 İlli 
elinde tutmaktadır. 

Oniimüzdeki .... ba mikclarm 100 
bin tonu teca-riiz etmeei için il
._ aelen bütün tertibat alımmt. 
tır. Maden bu iatihsale bulr bir 
T&ziyettedir. 

48.000 tonluk iatihul )'Ilı olan 1937 
yılında Eti Bankın •ermit olduta 
kar 413.oaı lirad ... 

Bu f91'a.İt dahilinde ödenil.. Dlllf 
..-maye 175.000 lira olup amar
tiaman, teaiaat ....... afları itfa• 
verai ve aaire karplıtı aynld•· 
tan IODl'a 50 lirabk biıu,.. maka
bil 64,5 lira kir ı.niiae karar 
v.-ihniftir. 

Galeman'4a e."'1CIİ hatlclflan 
6ir IÖriİllİİI 



-8- ULUS 

"Ulus,, un anketleri 

Ankaraya fi.dan · 
yetiıtiremiyoruz ! 

ispanyada harb şiddetle 
devam ediyor 

( Bap 1. inci •aylada ) 

mekte ve bu malzeme birer birer sa.yıl 
maktadır. 

( Bafı 1. inci ·~lada ) 
11ek yeşiliğin Mkimiyeti devam ede. 
ccktir. 

Eski §ehirde yeşilleme, henüz eve 
ıokulamamıttır. Kafesli şark evini ku
ran zihniyet, tesettürün bir icabı ola
rak, bahçe ve ağaca ıehrin dışında yer 
vermittir. Ankara devlet merkezi ol
duktan sonra da, şehir içindeki topra
ğını ağaçlandırmak hiç bir mal sahibi_ 
nin aklından bile geçmedi. Çünkü 
toprağının bir metre murabbaı dönüm 
fiatına satılıyordu. Onu, değeri daima 
artan garantili bir maden olarak be
nimsedi ve ağaç dikmek değil, bir 
avuç 'toprağını yerinden kaldırırsa hiç 
akl:nın ermediği bu fiat artma kera
metinin yok olacağından korktu. 

Bahçenizin, ıu, rengi, boyu, bosu, 
kokusu çeıid çeşid, türlU türlil olan 
ağaçlar ve çiçeklerle bezendiğini bir 
düşününüz: İnanınız ki hayat daha çok 
tatlılaşacak, tabiatı daha çok benim
siyeceksiniz. Ağacın ve çiçeğin verdi
ği bir kültür vardrr. Bu kültür iyi ya
şama ahlakı aşılar. Sonra ye§il yur
dun, çorak ve sarı yurddan daha çok 
sevildiğini de hatırdan çıkarmayınız. 

Barselon hükümeıine yapılan 
yardımlar 

Londra, 29 (A.A.) - İvning Sıtan -
dard gazetesinin yazdığına göre ge • 
neral Franko, Salamanka bükümeti
nin Londradaki ajanı dük d' Allbaya 
verdiği talimatta, Barselona hüküme -
tine dışardan yaprlan yardımların 
mufassal bir listesini tevdie memur 
etmiştir. Bu listeye göre Salamanka 
hükümetine Fransadan bilhassa 174 
tayyare ve bir çok ağır toplar gönde • 
rilmiştir. 

Bir mühendis dost, şunları anlat
tı: ''- Yenişehirde son iki senedeki 
inşa rakamlarını tedkik ediniz: Apar
tıman, evden çok yapr1maktadır. Tabii 
arsa buhranı dolayısile ve mümkün 
olduğu kadar az bir yere, mümkün ol -
duğu kadar bol sayıda mesken yapa. 
rak arsa fiatını düşürtmek için... Fa
kat apartımanların bahçesiz, dolayı
sile ağaçsız olduğunu da unutmayınız. 
Arsa spekülasyonu, yalnız in~yı tah
did etmekle kalmıyor. Yeşilliğimizi 
de tehdid ediyor.,. 

*** 
Ankaralı bir yeşil heyecanr vıe ye-

111 hasreti içindedir. Şehrin fidan da. 
ğıtan ne kadar miiessesesi varsa, hep
sinin önü, bilhassa bu ağaç dikme 
mevsiminde nöbet bekliyenlerle do
ludur. Fidan buhranı da mı var? Di
yeceksiniz ..• Maalesef evet ı 

Vi11yetin Cebeci fidanlığı bu sene 
meyvalı, meyvasız yirmi binden fazla 
fidan dağıttı. Belediyenin Akköprü 
fidanlığının dağıttığı mikdar 50 bini 
&ftlliftır. Ziraat Bakanlığının enstitü 
civarındaki fidanlığından dağıtılanlar 

25 bin kadardır. Çiftlik fidanlığı, a. 
ğaçlanmasınr üzerine aldığı geniş sa
hadan gayri, civar köylülerin istekle
rini yerine getirmiştir. Fakat bütün 
bu gayretlere rağmen başşehirde bir 
fidan buhranı var. Bu hal, bir yeni ah
lakın yerleştiğini anlatıyor. Bu; evi
nin temelini atarken ağaçlarını düşü. 
nen; yetili seven, ona hürmet eden; 
sıscıt kokusu arayan; agacı ınsandan 

ıayan vatandaşa mahsus bir ahlaktır. 
Yeni bir vasıf sahi•bi olmuş değiliz. 
Son devirlerin bize kaybettirdiği bir 
meziyetimizi yeniden elde ediyoruz: 
Evkaf umum müdürlüğüniin tasnif e
dilmekte olan vakfiyeleri arasında, a
ğacı korumayı ve ağacı sevmeyi vasi
yet edenlerden biri olarak yüz küsur 
Yatında olan !JU üç satın liltfen oku
yunuz : 

''- Buradan geçen ol kimesnenin 
aettaresi bir dela dolaşsa, d§Je doku. 
zıulmıyarak ol kı'mesnenin settaresi 
kesilip bedeli verile!,, 

Giyeceğin elde dokunduğu bir de -
virde, onu bir yeşil daldan üstün say
mıyarak, settarenin bedeli ödenmek 
üzere para yatıran bu isimsiz büyük 
adamın çocukları da onun kadar tabi
at ve yurd a§ıkı olsalardı, bu memle -
ket kuş sesine hasret çekmez; arık 
toprak yüzü görmezdi. 

•** 
Bahar, kendisine kasdetmiş bile 

olsa, geçmişe aid bütün günahları u. 
nutturuyor. Halden ve istikbalden 
~ıedelim: Ağaç yetiştirenler, akas
ya devri'ni kapamayı kararlaştırmış -
lardır. 

Bahçenizle biraz daha uğraşmak 
ve toprağa olan sevginizi, ağaçlarınız. 
dan esirgemiyıeceğiniz bir alaka ile 
isbat etmek istiyorsunuz? İşte si
ze ikinci bir liste... Buradakiler dik
kat isterler, nazlıdırlar: Dişbudak, 

çınar, ıhlamur, şimşir, at kestanesi vıe 
taflan gibi. ... 

Soğukta camekanda yaşatabileceği
niz çeşidler de var. Ankaramızda, pal
miyeleri, narenciyeleri ve sıcak mem
leket nebatlarını da yetiştirebilirsiniz. 
Eğer evinizde bir Akdeniz iklimi ya
ratmak isterseniz ... 

*** 
Ankara'nm yeni kurulan ağaç kül-

türü bahsinde daha uzun boylu konu
şabiliriz. Çünkü yeni tipler ve cinsler 
devri açılıyor. Çetin, asi bir tabiat 
parçası üzerinde on beş senelik cum
huriyet mücadelesi, bu toprakların kı
sır karakterini cömerdleştirm.iştir. 

Bir damla suyun, bir damla göz yaşın
dan kıt olduğu günleri mazi yapmı
şızdır: Bu toprakları kuı sesine ve a
ğaç gölgesine kavuşturmak için bir iç 
deniz yarattık. 

Yarın sizinle bahçıvan mektebini, 
fidanlıkları ve yeni ağaç dikilmeye 
başlanan boş tepeleri ziyaret edece
ğiz. Yeşil seferberliğine gönüllü ya
zılmaya hazırlanınız 1 

Japonlar durmadan 
ricat ediyor 

( Baı• 1. inci aayfada) 
vetlerinin iki taze fırka ile takViye 
edilmiş olmasına rağmen akıncı kuv
vetlerimiz dl.işmanın ilerlemesine en
gel olmakta devam ediyor. 

Kıtalanmız dü.m_.anı durdurmak
la kalmamış bazı noktalarda mukabil 
taarruzlara da geçerek Suvey'in ce
nubunda Kuvanteh'i zaptetmiştir. 

Japon tayyarelerinin faaliyeti 
Japon tayyarelerinin Vuhu üzeri

ne yaptıkları son taarruzda çoğu ka
dın ve çocuk olmak üzere 110 kişi öl
müş ve 114 kişi de yaralanmıştır. Tsi
ning'in kıtaatrmız tarafından zaptı 

hakkında gelen son rapora göre, kuv
vetlerımiz, şehir ve civarını tamamen 
düşmandan temizlemiş ve general Sa
ufulin'in kumandası altmdaki Çin 
ordusu Taisu'nun Taenşov şimendi

fer istasyonunu ele geçirdikten sonra 
ricat etmekte olan düşman ordusunu 
arkadan vurmuş ve bu suretle dü~an 
ricat istikametini değiştirerek şarka 
çe~i11neğe başlamı~tır. 

Japonlar kaybettikleri yerleri 
almağa çal4ıyorlar 

Şa:ıghay, 29 (A A.) - Yeni takvi
ye kıtaları almış olan japonlar, Ti
yençin - Hankov dem.iryolunun şimal 
bölgesinde kaybedilmiş olan araziyi 
geri almağa çalışmakta olduklarını 
bildirmektedirler. 

B. Negrindiyor ki: ~fuknvemet 
zafer demektir 

Barselon, 29 (A.A.) - Dün gece 
saat 23.20 de Başvekil B. Negrin, Bar
selon radyosunda., İspanyol milletine 
düşmanın Aragondaki ileri hareketi
nin sebeblerini bildiren bir nutuk ver 
miş ve ezcümle demiştir ki: 

"- Bu hücumun şiddeti, Totali
ter devletlerin Avrupa haritasını de
ğiştirmek hususunda acele etmek 
mecburiyetinde kalmalarından doğ
muş bulunmaktadır. Yabancı kuvvet
ler, çok kuvvetli harb malzemesi kul
lanmakta ve cumhuriyet ordusu bu
nu kahramanlıkla karşılamaktadır. 

NasyonaJistleri tahalclcümü altına 

gireli beri, Bask milleti, ananevi hür· 
riyetlerini tamamiyle kaybetmiştir. 

Nasyonalistlerin galebesi takdirinde, 
Katalonyanın da akıbeti aynı olacak
tır. 

Milyonlarca insan, mücadelemizin 
neticesiyle alakadar bulunmaktadır. 

Asilerin yabancılardan aldığı tayya
reler, toplar ve yahut insanlar, hükü
meti, bir uzlaşma kabulüne icbar ede
mez. Bilakis, her gün hükümet, mu
kavemet arzusunda kendisini daha 
kuvvetli bulmaktadır. Mukavemet et
mek ise galip gelmek demektir. 

Milletin içinde bulunduğu gü~lük
leri biliyorum. Fakat ispanyol arazisi
ni işgal etmiş olan iki millet, çok ça· 
buk hareket meoburiyetindedir ve iş
te bu, onların mağlCiıbiyetlerine sebeb 
olacaktır. Az mühimmatla cephede ve 
az emekle geride harb eden ve çalı
şanların dövizi "mukavemet,, olmalı
dır. İşçilerin de harb işlerini daha 
bayük bir gayret\o ve hızla ~a
lan lazımdır. 

Salamanka radyosu cevab 
veriyor: Silahlarınızı bırakın! 

Salamanka da bir beyanname 
neşretti 

Salanmanka, 29 (A.A.) - Barselon 
radyosunda Negrinin nutku·ndan son
ra Salamankadaki "Radyo nasyonal'' 
saat birde aşağıda.ki beyannameyi ne§
retmiştir : 
"- Kızxl bölgesindeki i~panyollar 

Negrinin nutku gösteriyor ki bu adam, 
hükümetinin son günlerinde dahi size 
yalan söylemek istiyor. Bizzat kendisi 
halkı ölüme y<>Uarken, bir taraftan da 
size "Mukavemet ediniz" diyor. Siz
den mukavemet istemesinin tek sebe· 
bi, kendisine kaçmak zamanı kalması
dır. 

Kızıl milisler, 
Baş kumandan Frankonun emrinde

ki milislerin galip geldiğini biliyorsu
nuz. Silahlarınızı bırakınız. Başku
mandanının şefkat ve merhametine 
güveniniz. Şeflerinizi İspanyanın a
daletine teslim ediniz.,, 

Frankist tebliği 

Lerida '1ii§memİ§ mi? 
Cebelüttarık, 29 (A.A.) - Bu sa

bah Lerida auıkutu haberini teyid e
den hiç bir malO.mat alınmamıştır. 

Barbasıro yanıyor 
Saragos, 29 (A.A.) - Hükümet 

kıtaları, Barbastro'yu tahliye etme
den önce ate~e vermişlerdir. 

M cidrid lw.lkı ilerleyiıi nasıl 
kar§ılıyor? 

Madrid, 29 (A.A.) - Frankistle
rin Aragon cephesindeki taarruzu, 
halkın muharebenin nihai neticesi 
hakkındaki itimadınr sarsmamıştır. 
Müşahitler, asilerin payitaht kapıla
rına yaklaşmış oldukları tarih olan 
1936 sonteşrininin nazik günlerini ha 
tırlatmaktadırlar. Müşahitler, diyor
lar ki: General Miaja, Aragon cep
hesindeki tazyiki hafifletmek için a
cil bir hareket icrasına hazır bulun
maktadır. 

Kaıalonya hükümeti bir 
beyanname neşretti 

Barselon, 29 (A.A.) - 'Generalite 
hükümeti toplanarak bir beyanname 
neşretmiştir Bu beyannamede ezcümle 
le şöyle denilmektedir : 
"Düşmanın Katalonya topraklarını 

istila etmek için bütün gayretini sar
fettiği şu saatlerde yarma inanan ve 
memleketin faziletinden tamamiyle 
emin olan generalite bütün katalonya
lılarla memleketin dokunulmaz hürri
yetlerini ve müdafaa ve cumhuriyeti 
muha.ca ... a etmeğe, bu vazifeleri yapa
caklannc.an emin olarak davet eder.,, 

Jeneralite hükümeti, Katalonya a
razisinin, tarihi ve fikri kıymetlerinin 
müdafaası için milletin bilfunum ana 
sırrına ve bütün enerjisinin seferber 
edilmesi maksadiyle bütün katalonya
lılara hitabetmektedir. 

Lerida' da müdo.faa komitesi 
kuruldu 

Barselon, 29 (A.A.) - Hükümetin 
tasvibiyle Lerida da bir müdafaa ko
mitesi teşkil edilmi~iır. 

300 ingiliz seyyahı Seddülha
hirde şehitliği ziyaret ettiler 
Çanakkıale, 29 (Hususi) - Setittia 

adlı vapurla seyahat eden 300 ingiliz 
aeyahı dürt sabah bura~ gelmiş ve 
Seddilbahirde karaya çıkarak oorb şe
hidlerini ziyaret etmişler, mezarlarına 
çelenk koymuşlardır. 

s~~~t bakanhğı 

4 kalem ecza alınacak 
Anıkara Merkez Hıfzısuhha Mü -

e&S&e&esi Satm Alma Komisyonu Re
ial iğinden : 

1 - Muhammen bedeli 2335 lira o
lan 4 kalem e<:za 16-4-938 cumartesi 
günü açık eksiltme suretiyle saat 11 
de satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin %7,5 üzerinden mu
vakkat teminatlarını hudud ve sahil
ler sihat umum müdürlüğünün vezne
sine yatırmaları lazımdır • 

3 - Şartname her gün muhasip mu
temedliğinden meccanen temin edilir. 

(864) 1759 

P. T. T. 
Kurıunlü kablo ah nacak 

Akasyalar yer yer sökülmekte on
ların, her sene yapraklarile besledik -
leri ve karakterini değiştirdikleri 
toprağa yeni tip ve cinslerde ağaçlar 
dikilmektedir. Gene mütehassısı din • 
liyelim : 

Buna karşı çinliler, son günlerde 
kazandıkları mevzileri muhafaza et
mekte olduklarını ve bugün iki nok
tadan büyük kanalı geçtiklerini iddia 
etmektedirler. Ardı arası kesilmemiş 
olan bir gecelik çarpışma sona ermiş
tir, muharebe devam etmektedir. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için (5000) M. 

üç nakilli kurşunlu kablo açık eksilt
meye konmuştur. 
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B. Hodzanın 
uyand1rdığı 

nutkunun 
akisler 

İngiltere gerginliği gidermek için Prağ 
ve Berlin arasında tavassuta hazır 

Berlin, 29 (A.A.) - Çekoslovakya 
başvekili Hodza'nm ekalliyetlere dair 
söylediği nutku bahis mevzuu eden 
Berlin'in siyasi mahfilleri, bu nutkun 
gıerek bu sahada gerek dahilt sulhun 
sağlamlaşması yolunda hiç bir şeyi 

ihtiva etmediği mütaleasmda bulun -
maktadır. 

Filhakika Hodza'nın ne yapmak 
fikrinde olduğu anlaşılamıyor. Eka1. 
liyetler için bütün manasiyle yeni bir 
statü mü yapılacak yoksa mutavassıt 
bir tesviye sureti ile mi iktifa oluna
caktır? Eğer mutavassıt bir sureti 
tesviye düşünülüyorsa, siyasi mahfil
ler şu kanaattedir ki, ancak kati bir 
hal sureti bulunduğu takdirde Çekos
lovakyada sulh kurulabilir ve A vru
pada da herkesin istediği gibi gergin -
lik ortadan kalkar. 

Londra' da intiba mükemmel 
Londra, 29 (A.A.) - Hodza'mn 

nutku mükemmel bir intıba bırakmış
tır. Ekaliyetler için yeni bir statü ya
pılacağı haberi diplomatik mahfilleri 
hayrete düşürmemiştir. Çünkü İngil
tere hükümeti evvelce keyfiyetten 
haberdar edilmişti. 

umumi olarak müşahidler, Çekos -
lovakya hükümetini nazi elemanları e. 
]inde hiç bir tahrik mevzuu veya vesi
lesi bırakmamak hususunda gösterdi
ği faaliyetten dolayı memnuniyetleri
ni izhar etmektedirler. 

lngiltere 
Yarı resmi mahfiller Londranın 

Çekoslovakya ile Almanya arasındaki 
gerginliği giderecek şekilde ekalliyet
ler meselesinin hallini kolaylaştırmak 
için t.er türlü diploma.tik teşebbüsü 

yapmağa hazır olduğunu hatırlatmak

tadırlar. 

Çekoslovak mahfilleri, alınanlar te
vassut mese.Jesini açıkça ortaya koy
dukları takdirde Prag hükümetinin 
de gerek Frans'a ve gerekse İngiltere
nin tevassutunu istiyeceğini bildir· 
mektedirler. Bilhassa Fransa Çekos -
lovakyayı zaman altına aldığı için bu 
memleketin tevassutuna daha büyük 
bir ehemiyet atfedilmektedir. 

Çekoslovakyanın Paris büyük 
elçisinin bir nutku 

Ruen, 29 (A.A.) - Dün şehr~ne 
tinde kendisi için yaprlan kabul res
minde bir nutuk si>yliyen Çekoslo
vakya sefiri Stefan Osuski, Bohemya
nm yedinci asırdan beri müstakil bir 
memlekıet olarak kaldığını ve Habs
burglar zamanında bile Bohemya tacı
nın hukukan mevcud olduğunu hatır
latmrştır. 

Sefir demiştir kit: 
- Almanların vaziyeti elverişli bu

larak Bohemyaya hicret ettikleriı zeka 
ve çalışmaları ile Bohemyada bir ser
vet ve medeniyet vücude getirdikleri 
tarihi bir hakikattir. Bu itibarla alınan
lara müşterek eserin ortakları na.zari -
le bakmak doğrudur. 

''Kendi evimizden 
kovulamaxız !'' 

Bununla beraber as~rlardan beri a
lnımızın teriyle ve kanımızla inşa etti
ğimiz kendi evimizden koğulmağa razı 
olmamızı kimse bizden istiyemez." 

Umumi harb Avrupa meselesini tet
kik eden Osuski memleketinn harb fik
rini kabul etmeğe katlanmaması lazım· 
geldiğini ,söyliyerek demiştir ki: 

"-Avrupanm kalbinde bulunan 
Çekoslovakya bu fikri kabul edemez. 
Fakat Avrupada böyle bir vaziyet kar
şısında da atıl kalmamalıdır. Aksi tak
dirde bir felakete doğru sürüklenebi -
lir." ' 

Mebus Növirt'in nutku 
etrafında 

nın demokratik cumhuriyeti rejimine 
kayıt ve şartsız olarak taraftarız. 

3 - Faşizmin takbihi. 
4- Nasyonal - Sosyalizme muka

bil liberalizmin teyidi. 
B. Henlayn, bundan sonra siyasi is

teklerinin listesini izah ve teşrih etmiş
tir : 

1 -Toplanma, basm ve söz hürri
yetir 

2 - Herkesin kanun huzurunda mü
savi olması, 

3 - Namuslu vatandaşlar hakkında 
vaki olan ihbarlara karşı bu vatandaş • 
lann himayesi. 

4 - İdari muhtariyet, 
5 - Amme hizmeti vasfını haiz muh

tar idari heyetler ihdası, 
6 - Almanların nüfuslan ile müte

nasip surette, orduda, icrai idari... ila., 
heyetlerde kullanılmasr, 

7 - Mebusların siyasi faaliyetlerin
den şahsi mesuliyetlerini temin etmek 
için intibah listesi üzerine intihab ya • 
pılması usulünün ilğası 

Alman mahfilleri §Üplıeli 

Berlin, 29 (A.A.) - Siyasi mahfil
ler, südetler meselesinin, halledileceği 

ne dair dün hoca tarafından yapılan 
vaadi şüphe ile karşılamaktadırlar. 

Bu mahfiller, çekoslovak hükümetinin 
bu şekilde bir çok vai·dleııde bulundu
ğunu hatırlatmaktadırlar. 

Aynı mahfiller, Südetler meselesi
nin Çekoslovakyadaki diğer ekalliyet· 
ler meselesinden ve bilhassa Polonya 
ve macar ekalliyetleri meselesinden 
ayrı olarak halledilemiyeceği kana.a
tinddirler. 

Nutuk Parisıe 'de iyi karşılandı 

Paris, 29 (A.A.) - B. Hodzanın hi
tabesi Pariste iyi karşılanmıştır. 

Diplomasi mahfilleri, B. Hodza, ba
siretkar ve azimkar, memleketin bun
dan böyle içinde bulunduğu nazik va
ziyette en muvafık bir lisan kullanmış 
olduğunu beyan etmektedir. 

Filvıaki B. Hodza., südet alman ekal
liyetine karşı geniş bir uzlaşma zihni
yeti göstermiş, bununla beraber çekos
lovak devletinin yapacağı müdaadetta 
aşmayacağı hududu açıkça irade etmiş 
ve bu hududlarrn çekoslovak devleti
nin bizzat mevcudiyetinin ilcaatına te-. 
kabül etmekte olduğunu bildirmiştir. 
Esasen bu hududlar, B. Çemberlayn'in 
24 martta Avam Kamarasındaki nut
kunda Çekoslovakyadaki alman ekal
liyeti meselesinin yatışması temenni
sini izhar etmek zaruretiyle işaret et• 
miş olduğu hududlardır. 

Senato ve parlamento toplandı 
Prag, 29 (A.A.) - Çeteka ajansı 

bildiriyor: -Meclis ve senato b,ugün ilk
bahar toplantılarına başlamışlardır. 

Meclisin açılışında kalabalık dinlc
yic kütlesi hazır bulunmuş ve reis tara
fından açılış nutku söylenirken salona 
giren başvekil Hodza ekseriyet mebus
ları tarafından heyecanla alkışlanarak 
karşılanmış ve bu suretle mebuslar baş 
vekilin dün radyoda söylediği nutku 
tasvib ettiklerini göstermişlerdir. 

Alman çiftçi ve alman sosyal hıris
tiyan partilerinin Südet alınanları par
tisiyle birleşmeleri üzerine meclisteki 
sıralar bugün yepyeni bir şekilde gö
zükmüştür, 

Macar mebusu B. Szulle de Pitts
brğda anlaşmasına dayanan bir muhta
riyet tatbikini istemiştir. 

Yunanistanda büdce 
açığı azallyor 

"- Ankara'nın floru çok zengin
dir. Size boyuna akasyayı söyliyenle
ri muhafazakarlık - hatta eğer darıl
mazlarsa - biraz da bu işi bilmemez -
likle itham ediniz 1 Tekrar ediyorum: 
Ankara'nın floru çok zengindir. 

Ben size bir liste vereceğim: Bu 
liıtede üç grup ağaç vardır. Birinci 
grup korunma ve soğuğa dayanık~ı o -
lanlardır. İkinci grup nazlı tutanlar 
'Y'C büyüyenlerdir. Üçüncü grup kışın 
camekana girme şeklile yaşayabilen

lerdir. 

lngilterenin bir protestosu 
Şangh.ay, 29 (A.A.) - İngiliz kı

talarr kumandanı, iki İngiliz subayı
nın uğradığı tecavüzü japon kuman
danlığı nezdinde protesto etmiş ve i
lerde bu gibi tecavüzlerin yenilenme
mesi için ingiliz kıtalarının icab e
den tedbirleri bizzat alacağını bildir
miştir. 

I ngiltere enternasyonal bölge
deki askerlerin çekilmesini 

istiyebilir mi? 

Salamanka, 29 (A.A.) - Umumi 
karargahın tebliği: Aragon cephesin
deki sağ cenah kuvvetlerim.iz, düşma
nın mukavemetini kırmış, ve birçok 
köy ve mürtefi noktalar işgal etmiş
tir. Lejyoner kuvvetlerimiz düşmanın 
bazı mukabil taarruzlarını kırdıktan 
sonra, birçok sevkulceyş noktalarım, 
köyleri ve İsesa dağını ve Kruz de 
Masatrigos dağlık arazisini zapteyle
mişlerdir. 

Fraga mıntakasındaki kuvvetleri
miz, Mekinenzayı elde etmi§ler ve 
Çinka nehri üzerindeki köprüleri ge
nişletmişlerdir. 

Daha şimalde 1 reket eden kuvvet 
!erimiz de, Çinka kıyılarına varmış ve 
Pomar, Ostiko, Santalecina, Alkolea, 
Antinena ve Lasena'ya girmişlerdir. 

2) - Muhammen bedel (1250). mu
vakkat teminat (93,75) lira olup ek
siltmesi 17 mayıs 938 sah günü saat 
(15) de Ankarada P. T. T. U. Müd. bi
nasrnda1.l:i satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mekıtubu ve kanu
ni vesaikle o giln saat (15) de mezkur 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbulda Beyoğlu P. T. 
T. ayniyat şube müdürlüğünden para-

Siyasi mahfiller, Henlayn taraftan 
mebuslardan Növirt'in dün Liberek'de 
irad etmiş olduğu nutukta Çekoslovak
ya devletine karşı bir sadakat beyan • 
namesi demek olan 1934 tarihinde Hen
layn proğramından bahsetmiş olduğu
nu söylemektedirler. 

Atina, 29 (A.A.) - Maliye nazırı 

Apostolidis, 1937 - 38 büdcesinin ta
hakkukatı hakkında gazetcilere yap
tığı beyanatta, mezkur sene büdcesi
nin halefi tarafından 569 milyon dra:h
mi açık ile hazırlanmış olduğunu kay
dettikten sonra bu açığın bazı kredi
lerde yapılan tasarruflar ve bütün ver-

Bugiin toprağımıza, akasya diker 
gibi, neler dikebiliriz, bakınız: Akça
ağaç, katalpa, hu§, yemişen, iğde, Gle
diçya, elma, armud, dud, erik, vişne, 
kiraz, kavak, ıöğüd, sofora, Karaağaç, 
üvez, omorfa, sarıçalı, kudleya, sidon
ya, kotoncester, dayçya, forzitya, hat. 
mi, f mdık, evet, fındık, fakat bu ka
darla bitti sanmayınız; listemiz de
vam edecektir: Yasemin, kerya, sarı
salkım, ligusturin, filadelfus, rus, 
frenk üzümü, mürver, sipirya, senfoni 
kabriai, ileko, mahonya, lavrus, ley
lak, ılgın, kartopu, kaya sarmaşığı, 
hanımeli, morsalkım, gül, göknar, kat. 
ran, çam mazı, !idin, adi çam, porsuk 
ye mazı ... 

Londra, 29 (A.A.) - Avam kama
rasında, İngiltere hükümetinin 
Şanghaydaki enternasyonal bölgede 
bulunan japon kıtalarının geri çekil
mesini istemeğe hakkı olup olmadı
ğını soran muhafazakar mebuslardan 
Moreing'a cevab veren Butler de
miştir ki: 

"- Japonların da diğer memleket
ler kadar Şanghay'da asker bulundur
mağa hakları vardır. Asıl muhasamat 
şimdi Şanghay'ın 200 mil kadar ile
risinde cereyan etmektedir. Bununla 
beraber şehre takriben altmış mil me
safede Çin çeteleriyle japon kıtaları 
arasında ciddi çarpışmalar olmakta
dır. İngiltere hükümeti sulh zamanın
daki normal şartların avdet etmesi i
çin elinden geleni yapmaktadır.,, 

Sol cenahta da ileri harekete de
vam olunmuş ve Alkazar, Salinaz de 
Hoz, Salas Bajas yoluna hakim tepe
ler, Barbastro, Fornillo, Termizan, 
Monezma ve Lastorretas zaptolun
muştur. 

Kallego ırmağı mmtakasında da 
kuvvetlerimiz, İpies, Jabarella, Lasis
ko, Layes, Lanave, Sanvincente ve 
Serne'ye girmişlerdir. 

Kuvvetlerimiz, birçok e5ir almış 
ve mühim miktarda h,arb malzemesi 
ele geçirmiştir. 

J can cephesinde, Alkala Larcal'de, 
Allozo tepesi ile Kornibaka yaylası 

zaptedilerek ileri hatlarmıız bir hi
zaya getirilmiştir. 

sız verilir. (814) 1740 

Kalorifer ve elektrik memurluğu 
Siyau.l Bilgiler Okulu Direk

törlüğünden : 

Okulun kalorifer ve elektrik me

murluğu münhaldir. Nafıa vekaleti 
yapı if}eri umum müdürlüğünden 

hem elektrik hem de kalorifercilik 

yapmağa salahiyettar olduğuna dair 
tasdikli ehliyetnameyi haiz olup bu 

işe istekli olanlar her gün mekteb 

idaresine müracaat etmelidirler. 

~813). 1720 

Növirt demiştir ki: 
"- B. Konrad Henlayn, 20 ilkteş

rin 1934 tarihinde Bömis Loype'de bir 
program okumuştur, bu program bu
gün muteberdir. 

B. Henlayn'm B. Növrit tarafından 
telmih olunan nutkunun başlıca esas
ları şunlardır: 

1 - Irki kolonizasyonlann külfetli 
olması sebebiyle ırki sınırlarla politik 
sınırların aynı olmasındaki imkansızlik, 
B. Henlayn, şöyle demiştir: "Sınırların 
herhangi bir surette tadilinde en ufak 
menfaatimiz yoktur. 

2 - Demokrat çekoslovak devleti
ne olan ihlasın teyidi: Milliyete karşı 
sadakat, devlete karşı sadakate engel 
değildir. Bizler, alman idik, almanız ve 
daima alman klacağxz. Çek06lovakya -

gilerin tam olarak tahsil edilebilmiş 

olması neticesinde bugün iki yüz dok· 
san beş milyona düşmüş olduğunu söy
lemiş ve sene nihayetine kadar da bu
nun 175 milyona düşebileceği ümidini 
izhar eylemiştir. 

B. Mihalakopulosun cenaze 
töreni yapıldı 

Atina, 29 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor : 

Uzun zamanlardanberi mustarip ol
duğu miokarditten vefat eden sabık 
başvekil Mihalakopulos'un cenaza tö
reni dün öğleden sonra Atina büyük 
kilise&inde yapılmı§tır. 



30-3- 1938 

H i K A y E 

ANŞLUS 

Ferdı, tam ıkı ıene c-.el Viyana ga
ı;etelerinden birinde föyle bir ilan 
t,ormuttu: "Yirmi uç yaşında sempa· 
ı.k ve sıhhatli bır sarıtın genç kız o
tuz yatlarında bır ·hayat.ı ortağı ar~
yor. Geçındirecek kadar parası ve bı· 
ra;ı; ınce ruhlu olması kafidir. Ecnebi 
oe oıabılir." Bot ve hareketaiz haya· 
ı.nı.ıa, bunun platonik de olsa entere
s.m ı.ur maceraya vesile olabıleceğini 
duşunmuş ve aklından geçeni derhal 
ıatoık etmek itıyadında olduğu için 
hemen kaleme ıarılarak mükemmel 
bildigi' almancasiyle ona hararetli ve 
romantik bir melctub yazm19tı. 

Tam iki ıenedenberi devam eden 
aıuhabere böyle bqlan:u9tı. lam.inin 
Maria Şlayher olduğunu söyliyen 

aenç ku ona ilk önce çok ihtiyatlı bir 
cevab ıön.dereıek bir aürü aualler sor
mu,ıu. Bunların aruında tilrk kanwı-
larma. dair olanları da vardı. Mcaeıa 
Tilrkiyede erkeklerin kaç karı alabil

diklerini aoruyor, birden. fazlaya ka· 
nuni cevaz olduğu takdirde üstüne ev
lenmemeyi mukavele ile taahhü.d et
mesini ıatiyordu. Fakat buna mukabil 
evelce gördi.ığü çutaflı türk kadınla· 
rın rcaımlerıni hatırlayarak çar,af 
ıiymekten yüzüne peçe örtmekten pek 
sevineceğini bildiri.yordu. Ferdi, ken
disıne endite veya sevinç veren bu gi
bi ihtimallerin varid olmadığını, Ti.ır· 
kiyenin de bütün diğer Avrupa mcm
leifetleri gibi oldugu-na, eaki adetlerin 
tarihe karl§tığına onu ancak dört bet 
uıektub ve bir o kadar da Tiırkiyeye a
id almanca neıriyat ve resimler gön
aerdıkten sonra ıkna edebildi. 

Genç kız bir de remüni göndcrnıit· 
ti. Açık kumral saçların çerçevelidiği 
aon derece sevimli bir yüz ve munta
nm bır endamı akı ettiren bu resim 
Ferdi'nin çok hofu-na gitmi,ıi. Resim· 
de rötutun hissesi yüzde otuz kabul 
edilıe bile, gene Maria'nın çok güzel 
bır kız oldugunu itiraf etmek lazımdı. 
Buna mukabil Maria da onun gönder
diği resmi sempatik ve zevkine göre 
bulmuttu· İlk önce resmi bir eda ile 
batlayan muhavere git gide daha aa
ınimıleflllifti. 

Genç ku oradaki hayatı hakkında 
uzun boylu malumat vermitti. Kendi· 
ıi edebiyat fakülteemi bitirmit fakat 
bütün gayretlerine rağmen bir it bul
maya muvaffak W1&'amıf, bir aralık 
bir ıigorta tirketine daktilo olarak 
ginnit1e de az ıonra tirketin ifliaı Ü· 
&erine oradan da ayrılmak mecburiye
tinde kalmıttı. Bir if komüıyoncusu· 
nun arl\ ııra kendisine verdigi yuıla
rı kopya ederek bet on para kazanıyor, 
bin.batı mutekaıdi olan babasmın teka
üd maatını da buna ilive ederek anne
ıi ve küçiık kardeşi ile beraber dört 
kitilik aıle bu para ile epey sıkıntılı 
bir tekilde geçiniyordu. 

Ferdinin degil i.ıniveraite mezunu, 
hatta orta mek~b mezunlarının bile 
Tiırklyede ipiz kalmaıı mümkilı\ ol
uıadııı hakkında verdigi izahat genç 
kızı hayrette-o hayrete dütürüyor, la
tanbulun ef ıanevı guzellik.leri hakkın
da ötedenbcrıden itittiklerinin de te
ıiriyle Türkıye'yi &örmeden sevmeye 
başladığını yazıyordu. 

faaliyeti de git gide artmaktan geri 
durmıyordu. 

Mcktublar tevali ettikçe, Ferdi, 
Maria'nm kendisine kartı gösterdiği 
alakanın ve lstanbulu görmek arzula
rının hafiflediğini hiuediyordu. Bu -
na mukabil siyasi heyecanlarının do
zu her mektubunda biraz daha yük
selmekten geri kalmıyordu. 

O, kütlelerin kayna§maıında yeni 
bir alaka, bot zamanlarını dolduran 
yeni bir mefiale bulmu,ıu. Partiaine 
aidat toplamak için hazırlanan müsa
bakalarda vuife alıyor, propaganda 
tetkil&tında çalıııyor ve bütün bunla
rı mektu:blarında ona tafsilitıiyle, tıb
kı bir arkadap anlatır gibi bildiriyor
du. 
Feıdl bu halden çok mütee.sirdi. 

içli bir çocuktu. İlk zamanları bir ma
cera tinniyle 'bql81ılıiı bu muaav.e 

ya .-af yav8f onu aarmıt. binluce kilo
metre öteden kendisine gelen a,ina ve 
samimi ıeale hülyalarını beslemeye a
lıflDlt ve hareketab hayatında yega
ne teselli menbaı diye ona aarılmıftı. 
Şimdi genç kızın böyle alakasını gün-

den güne kaybettiğine üzülüyordu. 
Artık ıeyreklef1Dit olan mektublar 
kim bilir günün birinde kesilivcrecek 
ve, Maria artan vatcyı atki.yle kalbi do
hmca orada Ferdiye ayrıracak yer bu
lamıyacaktı. 

İtte ferdi bir sabah, AnıJuau haber 
veren gazeteyi bu ruht halet içinde e
line aldı ve gazetenin kalın harflerle 
dizili mantcti ona bir zafer müjdesi 
gibi geldi. Meıele bitmitti. Artık siya
si faaliyetine devam edemiyecek olan 
genç kız tekrar ona, mesafeler aıırı 

ıevgieine dönecekti. O günü Vf ondan 
sonrakileri büyiik bir nete içinde ge
çirdi ve Maria'dan alacağı ilk mektu
bu sabırsızlıkla bekledi. 

Bu mektub gecikmedi, fakat onu o
kuyunca Ferdi yıldırımla vurulmuşa 
döndü. Genç kız, itgal ordusiyle gelen 
bir alman zabitiyle nitanlandığını bil· 
diriyor, kendisini unutmasını rica e
diyordu. 

Hikayeci 

r 
lstanbul borsası 

29 - 3- 1938 

ÇEKLER 
Açılı• ıııı 

Londra 6:.tıs.- b~.-

Nevyork 0.79 0.7885 
.t'arıs 25.975 25.975 
Mılano 15.035 15.035 
Bruksel 4.6831 4.6831 
Atina 87.02%2 87.0222 
Cenevre 3.4494 3.4494 
Sof ya 63.6942 63.6942 
Amaterdam 1.4283 1.4283 
Praı 22.64 %2.64 
Viyana 4.%2 4.%2 
Madrıd 12.7388 12.7388 
Berlin 1.9713 1.9713 
Varıova 4.1894 4.1894 
Budapeıte ua1 S.981 
Bükreş 106.21 106.21 
Belırad 34.6337 34.6337 
Yokohama 2.7355 2.7355 
Moakova 23.895 23.895 
Stokholm 3.0891 3.0891 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Açılıı Kapanış 

1933 Tlirk Borcu 1. 19.30 19.20 
( Pqin) 

19.30 19.30 

i~K·Jll•l•lmi 
Nöbetçi Eczaneler 

: Ankara Eczanesi Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya " 
: Eie ve Çankaya Eczaneleri 
: Sebat ve Yeniıebir • 
: İıtanbul eczaneıi 
: Merkea 

HALK " YENl 
Sinemalarda matineler 

H•r•iJn CıuJJartHI Pazar 
14.45 13.00 11.00 
16.45 14.45 13.00 
18.45 11.45 14.45 
21.00 21.00 16.45 

18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteıi ıünlerinden baıka 
H A L K ıinemaıında herıün halk 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme ıünleri: 
P a z a r t e ı i ve C u m a • 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanıın ihbarı: (1521). - Telefon, mu•t&· 
caat, ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te· 
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
ıı. Bizim taksi: (2323) - Havuzba:tı: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankın caddesi. Uluı takai: (1291). 

Otobüslerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah Akpm 
ı l k Son 
ıef er sefer 

Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Cankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Uluı M. na 8.00 19.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 7.00 21.30 

Ulu M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlu M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den AL fabl ra 7.00 --AL fabL dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yeniıeh\r'den Ulu M. mı 7.00 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akkôprüden S. puarı'na 8.00 9.45 
~ U. Meydanı ile !ıtaıyon araıında her 
beş dakikada bir ıefer olup tren za
manları seferler daha aıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı araıında saat 8 
den 20 ye kadar vaaatl her beı dakika· 
da: aaat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den a e ve 21 den 23 • 
kadar ber 15, 20 ve SO dakikada bir 
muntuam aeferler vardu. 

§ Akp.mları UIU1 Meydanından aaat 23 
deki aon seferlerle bunların Ulu Mey
danına dönliıleri ainemalarm datıhı 
saatlerine tibiclirJer. 

Poıta Saatleri 
.__ _. ••• bdıııl' ............ .... 
mektııb kabul eder. 
TeabbtltlB ıa e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpafa'ya : Her aabah 8.20.Her 

akpm 19.15 n 19,45 
de (aab, peqembe, cu
martesi Toroa ıiirat.) 

Sam11111 hattına : Herıün 9.35 (Kayıe
ri, Sıvaı, Amaıya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır battı : Herltln 9,40 
Zonıuldak battı ı • 15.00 
Kınkkale'ye rayotobllı • 15.0S 

GUNDELIK. 

Hicrt -1357 
Muharrem: 27 

S. D. 
Glineı: 5 46 

Rumi - 1SS4 
Mart: 17 

S. D. 
Aktam: 11 31 

Dünkü çapru kelimelerin 
balledilmit tekli 

1 ı 3 4 ı 

Soldan sağa ve yukardan atağıya: 
1 - Bir nevi muhacir kut 
3-Nemli 
4-Beyaz 
5 - Bir nevi deniz kutu 
G - Bir erkek ismi 

Maria'nın babaaı B. Şlayıher, AVUl
turya Macariatan ordularında hari>et
mif bütün eski zabitler gibi, impara
torlugun hayalini kalbinde yaptan 
fttallperverler cephesine menaubtu. 
Kızı da, tabii bir ıteVkle onun ıiyui e
mellerini benimsemif ve vatanperver
ler tetkilltına yuılmıftI. Buradaki 

.. 
" 

.. .. 
.. .. 

il. 

111. 
( Petin) 

19.30 19.30 
( Peıin) 

7 - Kemikten eğer - yumurta ile 
yapılan bir yemek 

s - Bir caz renci 
9 - Sicim - herkeH çatan. 

AVUSTURYA EKONOMİSİNİ 

ALMAN EKONOMİSİ İLE 
BİRLEŞTİRMEK KABİL Mİ? 

A lman orduları Avusturya sınırından ~eli 
daha on gün olmuıtur. Fakat bu müddet 

içinde federal cumhuriyetin çehresi değifmit bulu

'111111111111111111111111111 

Tıymis 

gazetesinin 
nuyor. 

Nazi kıtaları yolları tutmuf, Bay Şu111ig'in vatan
severler partili dajıtılmıt. yollardan if8retleri kaldı
rılmıştır. Kendi ananevi ve külıtürel istikllllerinl mu
hafaza etmek iıteyen valilerle memurlar itlerinden 
atılmakta ve hapıe tıkılmaktadırlar. Ortada Avuatur
yayı ekonomi bakımından Rayh'a bağlamak ve Avus-

bir bal 
yuısı 

turya servet kaynaklarını da Marepl G6rinı'ln dört _______ .. 

yıllık pllrn için itletmek kalmJftlr. 
Avusturya milli bankasının altın 

ihtiyat akçeıi Rayhıbank'a devro
lunmu,tur. Mark, geçer akçe oimut 
ve gümrük maniaları yıkılamağa 
başlanmı,tır. 

ilhakın çok manalı bir sembolü 
olınak üzere Zayı İnkuart ile Viya. 
nadaki meaat arkadatları Rayhsta
ğın 18 mart toplantısında hazır bu
l unmuflardır. 

lngilterede hiç bir kıimae Avuı
turyadaki statükonun ebediyete ka
dar muhafaza edileceğini dütün
müt değildi. Eğer Anşluı, kanuni 
ve nizami yollarla yapılDUf ve u
lıklarm hakkı emniyet akına ahn
mrı oluydı tnciliz balkının bu
nun hakkında uf ak bir tenkid y\i
rütmek bile akılarından geçmezdi. 

Lord Halifaks, geçen hafta lord· 
Lar kamarasında, birbirini müteakib 
if baf·na geçen bir çok İngiliz ka
binelerinin Avuıturyadaki Alman 
menf aatlerlni takdir ettiğini, o ıe
beble ıulb muahedelerinin yeniden 
gözden geçlrllmnlni dutUndUlilntı 
söylemitti. 

Blltiln dünyayı aanan nokta bu 
Alman menfaatlerinin ga,et hqin 
bir surette ele ıeçirilmesine kalkı
şılmış olm•ıdır. 

Her halde Bay Hitler, IUlh ba
llac1e balandata bir mwakıı..ia 
içinde dabill harb çıkmama mam 
olabilmek i9in on binlerce polis ve 
ailüılı yUz binlerce aıkerl Avuatur
yaya göndermeğe mecbur kaldığı 
hakkında kendi vatandaflarını ik
naa muvaffak olmuttur. Fakat Dr. 
Göblı bile Alman ordularının at 
A vuıt\>ryayı bu tekilde zaptetmek· 
te haklı olduklarını söylemekte ve 
bu iddiasına deliller bulmakta mllt
kilit çekecektir. Bir taraftan kral
cıları, aoayalistleri ve yahudileri 
teovkif ederken bir taraftan da A· 
vuıturya ekonomiıini Rayh ekono
misi ile birlettirmek ltl de kolay 
olmıyacaktır. Eğer Avuaturya aa
nayii de dört yıllık. pllnın ıerçek· 
le,tirilmeıi için ç.&llftmlacakca, 
bugün .onlarda kullanılan bir çok 
kimff lerin oldukları yerde bırakıl
maları lbım gelecektir. 

Alman ltçilerini Avuıturyaya 
gönderip orada çahftırmak da bah
se mevzu olamaz. ÇUnkU bugUnkU 
günde Almanyada da mUtehuııı 
iti az ve pahalıdır. 

8 ir muhabirimizin yudıfı 

bir makalede de ~lediği 
gibi, Almanya Avusturyanrn demir 
madenlerinden ve ormanlarından 
azamı derecede faydalanmak ve 
bunların verimini artınnak emelin
dedir. Bu verim iki, hattt, üç mis
line çıkarılabilir. Fakat bunun içiG 
uıta itçiyi artırmak lbımdır ki bu
nun sağlanmaaı kolay olmaaa aerek
tir. 
Avustıurya ormanlarına gelince 

bunların harbdenberi renlt ö~üde 
yok edilmeainden hem Almanya, 
hem de Avuaturya meauldUr. Efer 
bundan aonra bunlar adam akıllı 
korunmıyacak olur1& o .zlman A
vuıturyanın orman H"eti UıSUll 
müddet fayda vermekte dnam et
miyecektir. 

Ekonomik anlamı ile Almmya, 
fimdiye kadar yapamadıjı bir te· 
kilde cenub tarki Avrup•ı üzerin· 
de hikim bir vaziyete gelmittir. Bu 
vaziyet kartııında ÇekoslOYalryanm 
ekonomik bakımdan tecridi demek 
olan Şaht tekniğini inkltaf ettir
mek çok gilç olmıyacaktır. 

Muhabirimizin de dediği gibi, 
Tuna devletlerinin baflıca mU,teri
leri olan Almanyaya kartı o kadar 
bağlanmıt bir YUlyetlerf nrdK ki 
bunlar, Şabt tarafından ileri ıllril
lecek her hangi blr kllrlnc anlq. 
maıını kolayca kabul edeceklerdir. 

Bu itibar ile İoıiltere hWd\meti, 
ıimdi azami dikkatini ıly11etılnin 
ekonomik tarafına tevdh etmeli-

dir. Her halde Tuna devletlerinin 
ticaretini normal olan mecrasından 
ayırmağa çalrpnak akla getirile
mez ; fakat Tuna devletlerine Rayh 
ile müsavi tekilde muamelede bu
lunabilecekleri yeni panrlar açmalı: 
meselesi ehemiyetle dUtüniilebilir. 

N azi Almanyanın liderleri e
konomik vuıtaları politik 

ve diplomatik maksadlara vasıl ola
bilmek için ıayet iyi bir surette 
kullanm11lar ve makaadlarma nail 
de olmutlardır. Almanyıya göre ti
caret, mutlaka, bayrağı takib etmi
yona da bayrak, muhakkak, tica
reti takib etmektedir. Son .zaman
lardaki İngiliz pblitikasının en za
yıf noktalarmdan blrlıl de ekono
mi ile ıiyaıetin beraber yürüyece
ğini gereği gibi anlayamamak ol
maaındadır. 

Umid olunur ki Anıluıun ingiliz 
ticareti üzerinde yapacağı tesirler 
ingiliz hükümeti tarafından lizım 
•len dikkatle takıib edilecektir. 

Kambiyonun yeni kayıdlara tabi 
tutulacaiı ve Avuıturyanın yabancı 
dwletlerle yapmıf olduğu ticaret 
muahedelerinln yeniden cözden ge
çlrUecefi fÜndlden ilh cdilmfı 
bulmıuryor. 

A•11k11J1111·= ,..ı .....,u.IAI. ıu 
kudreti kaynaklarını, bakır, kuqwı 
ve altm iltiıhlalinl kunetlendlrmek 
için eeulı tedbirler alınacaktır. 
Böylece çekilen ekonomik ııkmtı
lardan sonra A VU9turyı milli ban
kau taraf rndan ric:ude •tirllen bu 
ıe"et kaynakları enflaayoncu al
man finanımın ctlbl bulunmıyan ku
yuıa içinde kaybolacaktır. 

Yalnıs ortada ne olacalı IOllradan 
belli olacak bir mesele kalıyor: A
vulturyanıQ yabancılara olan borç
larL 

'' Anlqma zamanı gelmfttir'' 
lapanya h&diselerinin son inkip

f mdan babteden Deyll Ebprea diyor 
kiı • 

"Bucüne kadar bu derece aabırla 
ıstırab çelmıif olan yilz binlerce ka
dın ve erkeği kurtarmak için anlat
mak &1manı 1elmi9tlr. GUael bir bah
çe olllbilecek bpanyayı çöle çevir
mek reva mıdır1 lapanyollarm büyUk 
ekaeriyeti, akıtılan kandan meaul de
lildir. Bu muumlarm eon bir vahti 
katliama kurban gitmeleri doiru mu
dur? Franko mütarekeyi kabul edin, 
heriıalde mezarlıklar üzerinde hilküm 
ırilrmek ar.ruıunda defilıindlr.,. 

"Acı tecrübe bitmeli'' 
Deyll Telerraf diyor ki: 
.. tapanyadakl barbın nihayet bul

ması, çok derin bir ferah getirecektir. 
Zira, Eden'in dedlil gibi, İlpanyol 
meaelwi halledilmedikçe, Avnapada 
ıWdm mevzuu babı olamıyacaktır. ta
pan7anm bUtiln doatlarmm arzusu, 
bu acı tecrübenin bUtiln memleket ta
mamlyle harab olmadan nihayete er
mesidir.,, 

BltUn inrllb gueteleri, lıpanyol 
anlapnazhğınm pek yakında nihayet 
bulacağma kanidirler. Bu huaulta 
müttefik olan pzeteler, yalnız fU me
selede ayrılıyorlar: 

Zaf erln lebebi nedir ? 
Muhafuak&r ıuetoeler, naıyona

llaıtlerln muvaffaldyetll ileri bareke
tlnl, bq kumandanlığın ukert kabi
liyetine atfetmekte, aol cenah p.ze
telerl lae mart ayı zarfmda reneral 
Frankoya Almanya ve ltalyadan ya
pılan yardımlar hakkındaki Banelon 
teblltfnl tebartts ettirmektedir. 

DeyH Herald diyor kh 
"Banelon hlkametlne, ıU&h ve 

mUblmmat almak bakla nrllmelldlr. 

Karıpnazlık, yaln.z bir komedya de
ğil, fakat doğrudan doğruya bir yalaa 
dır. Franko namına barbı İtalya ve 
Almanya kazanmaktadır.,, 

Almınrı 

Tezadlarla dolu bir nutuk 
"Koereıpondanı Diplomatik,, ga. 

.reteıi, Çekoslovakya ekalliyetleri me
selesine dair Çeko.lovakya Barekill 
Hodu'nın nutkunu bahis mevzuu e
derek diyor ki: 

"Bu nutuk pek az memnuniyet u
yandırmıttır ve tezadlarla doludur. 
Meauliyetlerini müdrik bir devlet a
damı .zamana uyar ft yeni yola azim
le girerdi. Halbuki Hodzanın nutku 
bu vasıflardan mahrumdur. Ekalliyet 
ler meselesinin müstacel ve mübrem 
mahiyetini inkara ve ~eseleni.n ıebeb 
lerini mümkün olduğu kaiiar gizleme
ğe çalıfıyor. 

Çekotlcwakyada hiç bir şeyin de
ğiımiyeceği hakkındaki fÜpaelerl 
Hodza'nın nutku gideremcmi,tir. Çe
koılovakyada ekalliyetler için mem
nuniyet verici bir vaziyet ihdası bu· 
gün her zamandan ziyade lazımdır', 
zaruridir.,, 

(ekoslowıkyı 

Ekonomik ifbirUii 
Çekoslovak gazeteleri baıvekil Hod 

.zanm nutku ile meıgul olmakta ve hü
kümetin ekalliyıetler meselesini ıulhcu 
bir tarzda halletmek için alman ekalli
yetiyle doğrudan doğruya temasa ge
lerek en iyi teıviye suretini araştıraca 
ğını yazmaktadır. 

"Narodni Lizti'' diyor ki: 
" Almanya, Çck0ı5lovakyanın mülk! 

tamamlılığını tanıdığına dair teminat 
venniı olduğundan ekonomik ifbirlili
ne yol açılımı bulunuyor. Çekoalovak
ya ekalliyetler mesele.inin halli için .. 
mlmt ıayrctlerde bulunacaktır. 

lıtBLIYOGRAFYAI 
• Mayis gecesı 

Gogol iami.nin, ldisik rus edebiya
tında büyük bir mevkii ve ehemiyetf 
vardır. Pu,kin naııl rus nazmının ba
i>aaı telakki ediliyona, Gogol da, tıp
kı öyle, ruı romanının yaratıcısı •yı
lır. Ruıyada hakikt ve Awupa! mana
sında ilk romanı yumıf olan Gogol
dur. Romantik ve aunt bit edebiyata 
al~ olan munırlarınm tiddetli hil 
cumlarma utramıt olan Gogol, ilk 
defa olarak realist bir mUfabedeye 
iıtinad eden canlı ve hayattan alın -
m11 eserler vermeye bqladı ve bu m
retle yetitecek olan Tolatoy'lar, Doe
toyevaki'ler ve TurgenyeMere üstad
lık etti. 

Gogol'un büyük ve en gilzel eıe
rl hiç ıüpheai.z ''ÖlU Ruhlar'' dır, di
limize geçen ıene çevrilmit olan bu e
ıeroen aonra Gogol'un •imdi de ".Ma
yıı gecesi,. isimli nefiı bir bUytlk hl
klyeıi Hasan Ali Ediz ve Vauf Onat 
taraf mdan tercüme edilerek Remzi 
kitabevinin "Dünya muharrirlerinden 
toercUmeler aeriıi,. külliyatı arum~ 
netredilmittir. Realist metodla yetit
mek i.tiyen genç muharrirler ru. kli
ıjk edebiyatını ve bilhatu Gogol'u 
çok okumalıdırlar. Bu eıeri bilha .. 
tavsiye ederiz. 

An 
Belçikanın franaız diliyle yazan 

ediblerinin en meflıuru olan Maurice 
Maeterlim:k, kıymetli bir pir, filo
&of, temap muharriri oldutu kadar 
derin tetkikleriyle töJıret almıf bir ta 
biat ilimidir. Onun karıncalarm ve a-
rıların hayatını uzun tetkiklerden 
ıonra anlatan eserleri bUytlk bir töh
ret kazanmıt ve hemen her dile ter-
cüme edilmiıtir. Karıncaların hayatı 
daha evelce tilrkçeye çevrilmifti. Şim
di de Hilmi Malik Evrenol, arıların 

hayatı hakkındaki eseri ingilizce bir 
hullsaıından dilimize çevirmftir. tı
mt olan eser, bu telhiı sayeainde her
kelin ve bilhaua genç mekteblilerln 
kolaylıkla ve sevkle okuyacakları bir 
sadeliğe bürünmüttür. 

Biae basit bir böcek teklinde g6-
riinen arı'nm ferdi ve içtimai haya
tında ne dikkate deier hususiyetler 
bulundutunu bu kitabı okuyanlar .çok 
iyi anlayacaklardır. :Mütercimin te• 
mb ve sade bir dille lrUtUpbanemize 
kazandırdığı bu gilzel ve çok faydalı 
eaerf okumaktan sevk duyan herketıe 
tntiye ederb. 
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TÜRKiYE KIZILAY CEMiYETi GENEL MER
KEZiNDEN: 

Kızılay Genel Meclisi, 1938 senesi Nisanının 30 uncu cumarte
si günü sabah saat onda Ankarada Yenişehirde Ccmiy~tin Genel 
Merkez binasında alelade içtimaını yapacağından murahhasların 
yukarda yazılı gün ve saatta Kızılay Genel Merkezine gelmeleri ri
ca olunur. 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
26 Mart' 1938 vaziyeti 

Müzakere ruznamesi · 
l - Reis ve İkinci Reislerle K.;tiblerin seçilmesi. 
2 - Umumi Meclis Tetkik Komisyonu ve Genel Merkez rapor-

larının tetkikiyle kabulü halinde Genel Merkez zimmctinin ibrası. 
3 - 1938 - 1939 büdcesinin tasdiki. 
4 - Çıkacak azanın yerine diğerlerinin seçilmesi. 
5 - Tetkik Komisyonu azasının yeniden seçilmesi. 
6 - Genel Merkez teklifleri. 1757 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem· 

terdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

AKTiF 
Kasa : 

Altın: San kilogram 19.713,741 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kiloıram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu k.lirin& 
baltlyelen 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karıılığı. 

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

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Tic:arl senedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karsılığı CS· 

( ham ve tahvillt (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve döviz lizerine 
Tanvillt üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

27.728.954,21 
19.525.880,-
1.190.600,81 

511.394,53 

9. ı 18. 729,56 

3.570,72 

22.800.228,37 

158.748.563,-

14.374.727,-· 

43.!>7 4. 791,99 

38.840. 726,02 
7.069.006,70 

55.740,-

8.669.058,16 

YEK'ON : 

LİRA 

48.445.435,02 

511.394,53 

31.922.528,65 

144.373.836,-

43.974.791,9,9 

45.909.732,n 

8.724.798,16 

4.500.000,...:. 
15.013.924,22 

343.376.441,29 

PASiF 
Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalade 

Husust 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
ıevfikan hazine tarafmdan vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 

Karuılığı tamamen altın olarak 
iliveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı ldiring 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

2.105.172,40 

4.516.007 ,70 

158.748.563,-

14.374.727,-

144.373.836,-

19.000.000,-

13.000.000,-

931,40 

33.579.224,87 

YEKON: 

LİRA 

15.00().000.-

6.621.180,1' 

176.373.836.-

16.223.995,st 

33.580.156,n' 

95.577.273,51 

343.376.4-41,29 KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için. beyaz renkli 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 5 1/2 Altın üzerine avans % 4 1/ 2 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 
lNGlLlZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

Üyanıı ·Sen etif~uıı 
1891 

Batyazarı: A. Ihsan Tokgö7 

596 

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

İstanbul Üniversite~i Arttır
ma, Eksiltme ve Pazarlık 

komisyonu ilanları 

İnşaat münakasası 
1 - 51289 lira 16 kuruŞ: keşifli Gu

rebada yapılacak ikinci dahiliye anfisi 
inşası vahidi fiat üzerinden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler 
şunlardır. 

A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel prtna-

mesi 

KOçOk ilan şartlan 

D - Özel fartname 
E - Keşif cetveli 
F-Proje 

Acele ıablık araalar - Yenişehir İsteyenler bu şartnameyi ev evrakı 
Selanik caddesinde malmüdürlüğU kar-

Dört aatırlık kliçlik ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa ic;in 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilinlann her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kurul 
almacalttır. 

Bir kolaylık olmak üzere, ber satır, 
kelime aralarındaki bo$luklar müstes
na 30 harf itibar edilmi$tir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kurus alınır. 
~----................................. . 
Jş arayanlar: 

şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 257 kuruş be<lel ile rektörlükten alabi-
1538 komisyoncu Hayri. 1699 lirler. 

3 - Eksiltme 18.4.938 pazartesi gü-
Satılık araalar - Yenişehir, Selanik nü saat 16 da üniversite rektörlüğün

Karanfil, Meşrutiyet cad. Cebeci, Mal- · de yapılacaktır. 
tepede muhtelif çapta arsalar H. Alıcı- 4 _ Eksiltmeye girebilmek için is-
oğlu Tel. 1538 17 49 

Kiralık: 

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

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

teklilerin 3814 lira 46 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid 50.000 liralık 
bayındırlık bakanlığından alınmış in
şaat müteahhidlik vesikası ibraz ede
cektir. 

Vilayetler 
Lise pavyonu 

yaptır1lacak 
Diyarbakır Nafıa müdürlüğün

den: 
1 - Talibi çıkmayan D .. Bakır liessi 

pavyonunun 36375.04 liralık esas keş
finden 32200 liralık inşaatı yeniden 
kapalı zarfla ihaleye konmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi, bayındırlık ve yapı i§

leri genel ve fenni şartnameleri, 
D - Bu evrak nafıa dairesinde görü

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

martesi günü saat 11 de kapalı zarf u
suliyle nafıa müdürlüğünde yapıla
caktır. 

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

5 - Taliplerin zarfları cumartesi 
günü ihale saatinden bir saat evel ko
misyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 
(1559-795) 1653 

Kazalar · 
Elektrik ve su projesi 

yaptlnlacak 

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

7 - Teklif mektupları ve teminat 
akçesi ihale günü olan nisan ayının 

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

1464 

Mahkemelerden 
Ankara Asliye Mahkeme$i Tica

ret Dairesinden : 

Müddeialeyhlerden Erzurum tüc
carından ldrise. 

Miiddei Çaputçu Hüseyin tarafın
dan Karaveli oğlu Mahmut ile aleyhi
nize açılan 14-2-928 T. 1i ve bir sene 
vadeli bir kıt'a senet muhteviyatı o
lan 1000 liradan dolayı borçtan kur-

tulmasına ve fazla tediyatı olan 500 
liranın tahsiline dair mukaddema ika-

me edilen davanın nakzan cereyan 
eden muhakemesinde müddeialeyh İd
rise ilanen yapılan teıbliğata rağmen 

mahkemeye gelmediğinizden usulün 
401 numaralı maddesi mucibince gı

yap kararı ittih.aziyle ilanen tebliğat 
yapılmasına karar verilmiş ve muha-

keme 18-4-938 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 14 de talik kılınmış ol
duğundan mezkür günde ve muayyen 
saatte Ankara asliye mahkemesi tica
ret dairesinde hazır bulunmanız lüzu-
mu ilanen tebliğ olunur. 1758 

HAKiKİ VALDA 
PASTiLLERİ sizi 

BOBAZ HASTALIKLARİLE 

1155 

Tapove Kadastro U. Md. · 

Merkez Tapu Sicil Muhafızlığın
dan: 

Mehmed oğlu tabak Hüseyin ve 
anası Habibe ve Hdseyin kardeşi Ke
rim ve Kerim kızı Habibenin varisle
ri Saniye, Ahmed ve Keziban Solfa
sol köyünde vinçin mevkiinde taraf
ları tabak Mesud ve Hüseyin ve Arap 
oğlu ve Solfasol yolu ile çevrili bir 

Kuvvetli hesap öğrenmek için -
Yeni bir metod sayesinde en az hesap 
bilenlere dahi azami 45 günde mükem
mel hesap öğretilir. Şerait ehvendir. 
Uluı'ta (hesap) rumuzuna müracaat. Mobilyalı daire - Yenişehirde Ko

nur sokağında üç odalı möbleli, bilcüm
le konforu haiz, telefonlu bir apartı
man ağustos nihayetine kadar ucuz ki
ralıktır. 3005 numaraya telefon edi-

5 - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evel komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektubların en geç 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiŞ: olması ve dış 
zarfının mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması şarttır. 

Çifteler Harası Direktörlüğünden: Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemeıinden : 

kıta bağ ve gene aynı mevkide taraf
ları yol, Mesud, Kerim ve bağcı Cıl
gası ile mahdud diğer bir kıta bağ ve 
gene aynı mevkide 22 mart 311 tari· 
hinde Kiyorktan evvel Hüseyin tara
fından haricen satın alınan tarafları 
yol, Kuyumcu Hacı Yuvan, tabak Hü
seyin ve cılga ile çevrili bir kıta bağ 
ve gene Hüseyin tarafından 26 mart 
317 tarihinde berber İbrahimden hari
cen satın alınan tarafları tabak Me
sud, tabak Hüseyin, Arap oğlu Hacı 
ve Solfasol yolu ile mahdud bir kıta 
bağın senedsizden namlarına tescili 
için müracaat etmişlerdir. Bu gayri 
menkuller hakkında 22 nisan 938 cu
ma günü öğleden evvel mahallinde 
vukuf erbabı ile hem hududlar hazır 
olduğu halde tahkikat yapılacağından 
bu yerler hakkında tasarruf iddiasın
da bulnanlar varsa resmi vesikaları 

1753 

Tecrübeli bir alman mürebbiye- Ço 
cuk balam işleri aramaktadır. Ulus'ta 
E. rumuzuna yazı ile müracaat. 1747 

Satılık: 

Satılık - Devlet Şürası 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 için
dekilere müracaat. 1627 

Satılık - Saymakadm istasyonuna 
yakın ev bağ bahçe ucuz satılacak (10 
nisana kadar) Meclis Matbaasında 
Mehmet Erçeviğe müracaat. Yahut 
Tel. (2181) 1675 

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

Sablık, kiralık- Mobilyalı veya boş 
ev. Yenişehir Sıhhiye Vekaletinin ar • 
kasında 6 oda, bütün konfor. Ulusta 
"Ev'' rumuziyle mektupla müracaat. 

1693 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 
(1661/ 863) 1752 

niz. 1735 
...11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

Yirmi seJciz bin lira tahsisatı olan 
Hara elektrik ve su işine aid keşif ve 
projeler pa?.arhkla yaptırılacaktır. Bu 
işi yapmağa talih olan firma ve mü
hendislerin 1 nisan 938 tarihine kadar 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız 
sefareti karşısında dört oda 40 lira. : 
3843 numaraya telefonla müracaat. 

8 o R A : Çifteler harası direktörlüğüne müra-

1764 

KiraLk veya ıatılık - Kavaklıdere 
Güven kooperatif evlerinden bütün 
konforu cami garajlı bir ev hem kiralık 
hem de devren satılıktır. 1103 No. ya 
telefonla müracaat edilmesi. 17 55 

Kiralık - Çocuk sarayı karşısında 5 
oda geniş 1 salon, konforlu daire, altın
da kunduracıya müracaat. Tel. 1623 

1748 

Kurslar : 

Daktilo kursu - 45 inci devresine 
nisanın ilk haftasında başlıyor. ·ıstedi
ğiniz saati angajman edebilmek için 
şimdiden namzet numarası alınız. 1695 

Steno kurıu - 4 üncü devresine ni -
sanın ilk haftasında ba§hyor. Alınacak 
talebe aayı.sı mahduddur. §imdiden 
namzet numarası alınayı unutmayınız. 

1696 

Almanca, franıızca. İngilizce ders· 
)eri - Uç aylık bir sömestr'e mukabi -
tinde 10 lira alınacaktır. Bi; defaya 
mahsus, fevkalade tenzilattan istifade 
ediniz. 1697 

-- Yeni Sinemada - caatları ilan olunur. (741) 1570 -
~11111111111111111111111111111111111111~ 

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

1698 

iş verenler: 

Bayan öğretmen aranıyor - Ana 
mektebinde çalışmak istiyenlerin ço -
cuk yuvasına müracaatları. Telefon 
1983 1591 

iki kiıilik - Bir ailenin ev idareıi ve 
işlerini görmek için türk veya ecnebi 
bir bayan aranıyor. Nümune hastane -
ıinde Dr. Kamile Aygün'e müracaat. 

1682 

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

Mürebbiye aranıyor - Bir alman 
mürebbiye aranıyor. 3843 numaraya 
telefonla müracaat. 1765 

Baytar aranıyor 
Ayvalık Belediye Reisliğinden : 
(65) lira ücretli belediyenin fenni 

mezbahası baytarlığı münhaldir. E
mekli baytarlanmızdan talip olanla
rın vesaikile müracaatları il~n olu-
nur. 1622 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Lüleburgaz Belediyeainden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Lüle

burgaz Belediyesinde mevcud projeıi 
muicibince bir sakaf altında sinema, 
otel, 'Gazino, ve tefı:rrüatı inşaatıdır. 

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

3 - Bu binanın proje fenni umumi 
ve hususi şartname ve müteferri evra
kı Lüleburgaz Belediyesindedir. İstek 
liler belediyeye müracaatla tetkik ede 
bilirler. 

4 - Eksiltme Lüleburgaz Belediye 
binasında 7 nisan 938 perşembe günü 
saat 17 de yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yaP.ılacaktır. , 

Ankarada Sakarya mahallesinde E
riç sokak 50 No.da mukim Hasan Ga
lib tarafından açılan ve almış olduğu 
Doğanalp soy adının (Merla) ile de
ğiştirilmesine karar verilmesi hakkın
da olan davanın yapılan duruşması 

sonunda : 
Doğanalp soy adının (Merla) ile de

ğiştirilmek suretiyle nüfusa tescil ve 
ilanınına 25-10-937 tarihinde karar ve
rilmiş olduğu ilan olunur. 

1763 

ile birlikte tahkikat gününe kadar 
Karaoğlanda defterdarlık binasında 

mıntakamıza veya tahkikat günü ma-
Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha- hallinde tahkik memuruna müracaat· 

kimliğinden : 

Dahiliye vekfi.letine izafeten merkez 
avukatı Güzide Alpar tarafından nü
fus U.müdürlüğü şube müdürü Ali Rı 
zanm nüfus umum müdürlüğünde me
mur bulunduğu zaman avans olarak al
mış olduğu 37 lira 36 kuruıun tahsilini 
dava eylemeleri üzerine Ali Rızanın 
vefatiyle varisleri aleyhine açılan ala
cak davası üzerine dava edilenlerden 
Lütfinin gösterilen adreste olmadığı 
yeni adresi de meçhul bulunduğundan 
davetiye ve dava arzuhalı ilanen teb
liğ edilmit ise de mahkemeye gelme
diği gibi bir vekil de göndermemiştir. 

Bu yüzden mahkeme 15.4.938 saat 9 
talik edilıni,ıir. Mezkür tarihte mah
kemeye gelmediğiniz veya bir vekil 
göndermediğiniz takdirde gıyabınız

da mahkemeye bakılacağı gıyab kararı 
yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. (855) 1742 

la itirazlarını bildirmeleri ve komşu• 
}arının tahkik günü mahalljnde bu· 
lunmaları ilan olunur. 1746 

Emanet dairesindeki silahlar 
Ankara Cumhuriyet Müddei U· 

mumiliğinden : 
• 

933 ita 937 senelerine ait Ankara 
adliyesi emanet d;ıiresinde mevcut bı· 
çak, tabanca, ve saire silahlar ile di· 
ğer suç eşyalarından bazılarının mil
saderesine ve bazılarının da sahiple· 
rine iadesine ait olduğu mahkemeler· 
ce karar verilmiş bulunduğundan bu 
gibi eşya sahihlerinin neticeyi öğren· 
mek üzere ilan tarihinden itibaren 15 
gün içinde Ankara adliyesi emanet 
memurluğuna müracaat eylemeleri, 
aksi takdirde eslihanın ciheti askeri
yeye ve diğer ~yanın satılmak üzere 
maliyeye devredileceği ilan olunur. 

(867) 1761 



30. 3. 1938 

Dahiliye bakanlıOı 

Projektör tesisata 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet binasının ön cephesin
de yaptırılacak (4306) lira (41) ku. 
ruş keşif bedelli harici projektör te -
sisatı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme ll-Nisan-938 pazar
tesi günü saat 15.30 da Vekalet bina· 
sında toplanacak satın alma komis -
yonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (322) lira 
(98) kuruştur. 

4 - İstekliler bu işe ait resim ve 
fenni ve .hususi şartnameleri ve mu
kavele projesiyle sair evrakı levazım 
bürosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İsteklilerin ikinci maddede 
yazılı gün ve saatte teminat paraları 

ile birlikte Vekalet satın alma ko -
misyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(799) 1663 

Muğla i~me suyu inıaal ve 
tesisat eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 

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

1 - İşin muhammen bedeli 98582 
lira <l7 kuruştur. 

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

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

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

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

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi mu

cibince eksiltmeye girmeye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tub, 

D) Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme i!jin 
alacakları vesika. 

5 .- Teklif mektubları ihale günü 
aaat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek • 
tublarınm iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(700) 1457e 

· Fabrikalar 
T abib ahnacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük
yozgatta çalıştırılmak üzere iki tabib 
alınacaktır . · 

Kabül şartlarını öğrenmek istiyenle
rin istida ile nisanın yirminci günü ak
şamına kadar umum müdürlüğe müra
caatları. (800) 1703 

Maliye bakanhğı 

Muhtelif eb' adda dldli defler 
ve cedvel yaplmlacak 

Maliye Vekaletinden : 
Adet -2u.~OO Muhtelif ebatta ciltli defter 

45.000 muhtelif ebatta kağıd kapak-

lı defter ve cilt 

460.000 muhtelif ebatta cetv1:1 

Malzemesi vekaletten verilerek bas
tırılacak olan yukarıda yazılı matbu 
evrak kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Tahmin bedeli on bin dört yüz 
elli Ü!i lira yirmi altı kuruş ve ilk te
minı:tı yedi yüz seksen dört liradır. 

Eksiltme 14.9.938 perşembe günü sa
at on beşte vekalet levazım müdürlü- ı 
ğünde ve İstanbulda Dolmabahçede 
vekalet evrakı matbua anbarı memur
luğundan alınabilir. 

İstekliler 2490 aayılı kanunun 2. ci 
ve 3. üncü maddelerinde yazılı belge
ler ve ilk teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektublariylc birlikte kanu
nun tarifatına ve şartnamedeki şerai
tine tamamen uygun ve noksansız ola
rak yazacakları teklif mektublarını 
havi kapalı zarflarını eksiltme saatin
den bir saat evel komisyon riyasetine 
vermeleri. (838) 1743 

Ziraat bakanhğı 

Göztaşı ahnacak 
Zirat voki.leti aatm alma komis

yonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 40 ton göz

taşı eatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira, ilk 
teminat 600 liradır. 

3 - Eksiltme 11.4.938 de saat 15 de 
ziraat vekaleti binasında yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada ziraat 
vekaleti satın alma komisyonundan, 
İstanbulda ziraat müdürlüğünden pa
rasız olarak verilir. 

5 - 1steklilerin teklif mektublarını 
teminatlariyle birlikte muayyen gün· 
de 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerinde zikredilen vesikalar
la birlikte eksiltme saatından bir saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

(731) 1634 

Eğer takımı müboyaası 
Zirai Kombinalar Kurumu Mü

dürlüğünden : 
1 - Kurumumuz için açık eksilt· 

me usuliyle şartnamesi mucibince el
li adet eğer takımı satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme günü 30 mart 938 çar· 
şam·ba günü saat on beştedir. 

3 - Beher eğer takım4nın muham
men kıymeti seksen lira ve muvakkat 
teminatı üç yilz liradır. 

4 - Şartnamesini ve nümunesini 
görmek istiyenlerin Kurumumuza ve 
isteklilerin 2490 No. 1r kanun muci
bince gerekli belgeleriyle ve teminat· 
lariyle eksiltme günü Ziraat Vekale
tinde satın alma komisyonuna müra· 
caatları ilan olunur. 1364 

A. Levazım Amirligi 

Sat.ilk köhne fotin 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Ankara garnizon birlik ve müessese-

1 ... inde mevcud 902 çift ·köhne fotin 
1-nisan-938saat15 de Ankara levazım 
amililifi satın Alma komisyonunda pa-

" rkla satılaca:.tır. Fotinlerin bulun
duğu yerleri öğrenmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için belli gün ve 
saatte komisyona müracat edilmesi. 

(824) 1706 

4000 kilo beyaz peynir ahnacak 
Ankara Levazan Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve mü

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

2 - Muhammen bedeli 1800 lira ilk 
teminatı 135 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla komisyonda bulun-
maları. (740) 1549 

Hangar yapt1rılacak 
Ankara Levaznn amirliği Satın -

alma Ko. dan: 
ı - Diyarbakırda bulunan hangar

ların gösterilecek yerde kurulması 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 4 nisan 938 saat 15 de Di
yarbakır Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 29889 lira 52 
kuruştur. llk teminatı 2242 liradır. 
Fenni şartname ve keşifler 150 kuruş 
mukabilinde tayyare alayı ayniyat 
muhasibliğinden alınır. İsteklilerin 
belli gün ve saattan bir saat evveline 
kadar Nafia vekaleti veya direktörlü
ğünün müteahhidlik vesikaları ve 
teklif mektublarını komisyona ver-
meleri. (712) 1480 

G~mrük ve inhisarlar B. 

Uyufturucu maddeler inhiaan be
dellerini bet sene zarfında ödemek 
üzen aldığı 1934 ve daha evvelki 
senelr mahsulü konıinye afyonlarm 
bakiye üç senelik taksitlerini defa
ten ödeyecektir. 

Uyuşturucu maddeler 
inhisanndan : 

Senelik satışlarımızın yüzde 30 una 
i~tirak ettirilmek suretiyle bedelleri 
ödenmekte olan 1934 ve daha evelki se
neler mahsulil konsinye afyonlarm iki 
sencdenberi verilen taksitlerle takri
ben nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 

MezkQr afyon sahiplerine mahza bir 
yardım olmak üzere geri kalan üç se
nelik taksitin 1 nisan 938 tarihinden 
itibaren defaten ödenmesine karar ve
rilmiştir. 

Alikadarlann ellerindeki ayniyat 
malW~larının sıra N o. !arına nuaran 

ULU :5 

aşağıda gösterilen tarihlerde İstanbul· 
da idaremize müracaatları Uizumu ilin 
olunur. 

İstanbul haricinde müesses oldukla
tı için bizzat müracaat edemiyecekle
re aid olan bakiye bedeller bundan e
vel yapıldığı gibi banka vasıtasiyle 
kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını 
ibraz edemi yenlerin müracaatları tedi
yatın sonuna bırakılacaktır. 

N o. Tarihi Giln 
1000-1015 1.Nisan.938 Cuma 
1016-1030 4 Pazartesi 
1031-1045 5 ,, " Salı 
1046-1060 6 ,. .. Çarpmba 
1061-1075 7 ,, ,. Perliembe 
1076-1090 8 .. ,, Cuma 
1091-1105 11 ,. ,, Pazartesi 
1106-1120 12 ., ., Salı 
1121-1135 13 ,, ,. Çarııamba 
l136-1150 14 ., " Perljembe 
1151-1165 15 ., ,. Cuma 
1166-1180 18 ,. ,, Pa:ı:artesi 
1181-1195 19 ., ., Salı 
ll96-1210 20 .. ,, Çarljamba 
1211-1225 21 ,. ,. Perşembe 
1226-1240 22 ,, ,. Cuma 
1241-1255 25 ,. ,, Pazartesi 
1258-1270 26 ., ,, Salı 
1271-1285 27 " Çarşamba 
1286-1300 28 ., Perııembe 
1301-1315 29 ,, ,, Cuma 

• 501- 520 2.Mayıs.938 Pazartesi 
521- 540 3 .. Salı 
541- 560 4 ,. Çarşamba 
561- 580 5 ,, Perşembe 
581- 600 6 ,, ., Cuma 
601- 620 7 ., ,, Cumartesi 

(1570-796) 1654 

Neşir işleri müdürü 

alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 
1 - GUmrükler umum müdürlüğü 

55 lira aylıklı neşir i§leri müdürlüğü 
açıktır. Buraya 35-55 lira barem dere
cesiyle veya 200 lira ücretle bir mü
nasibi alınacaktır. Aranılan şartlar 
şunlardır: 

A) Memurin kanununun 4 üncil 
maddesinde yazılı şartları haiz bulun
mak. 

B) Yüksek mekteblerin birinden 
mezun olmak, 

C) Ecnebi lisanlardan Fransızca, 
İngilizce veya Almancadan birisine 
hakkile vakıf bulunmak. 

D) Askerliğini yapmış olmak. 
E) Yaşı 40 dan yukarı olmamak, 
2 - Bu ıartları haiz olanlar arasın

da 18.4.938 ~ünü saat 14 de Ankarada 
vekalet binasında müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. İsteklilerin 11. 4. 938 
akşamına kadar belgeleriyle birlikte 
bir dilekçe ile Ankarada Vekalet zat 
işleri müdürlüğüne, İstanbulda güm
rük başmüdürlüğüne baş vurmalıdır-
lar. (842) 1727 

, M. M. bakanhğı 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Her ıbir metresine tahmin edilen 

fiati üç yüz on beş kuruş (3115) olan 
56.000 metre bez kaputluk kumaş ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 20.4.938 çarşamba günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı on bin yetmiş 
(10.070) liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 882 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve 3. cü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atından en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (828) 1741 

Koşum atı alınacak 
M. ı\-1. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
İki tane fayton koşumu at pazarlık

la satm alınacaktır. Satılık hayvanı o
lanlar hayvanlariyle birlikte her gün 
saat 9 dan 16 ya kadar M. M. V. satın 
alına komisyonuna müracaatları. (861) 

1750 

Benzin alınacak 
M. M. Vekaleti &a.tm alma Ko. 

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

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

3) İhalesi 11 nisan 938 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. 

4) Şartnamesini 1620 kuruş mukabi
linde M. M. V. satın alma komisyo
nunda alınabilir. 

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

~779). 1636 

Kimya alil ve malzemesi ahnacak 
M. M. Veki.leti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

2367 lira olan 67 kalem kimya Slat ve 
ecza ve malzemesi açık eksiltme ile 
aatın alınacaktır. 

2-Eksiltmesi 14 nisan 938 perşem
be günü saat 10 da M. M. V. satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Li&te ve şartname M. M. V. sa
tın alma Ko. da görülür. 

4 - İlk teminat 177 lira 55 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(862) 1750 

22,000 kısa don 
ala nacak 

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

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

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

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

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

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

Kaputluk kumaı alınacak 
M. M. Vekaleti aatm alma Ko. 

1) 21.3.1938 tarihinde müteahhit nam 
hesabına satın alınacak 3000 metre ka
putluk kumaşa talip !jıkma~ığından 
yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

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

3) 11halcsi 1 nisan 938 cuma günü 
saat 11 dedir: 

•O Ekailtmeye gi.receklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerile birlikte ihale gUn ve 
saatinde M.M.V. satın alma Ko. nun
da hazır bulunmaları. (788) 1650 

M. M. V eki.Jeti aa.tm alma Ko. 
ı - Her bir metresine tahmin edi

len fiatı (275) iki yüzyetmiş beş kuruş 
olan 10000 ila 15000 metre kııJ.ık elbi
selik kumaş kapalı zarf uauliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 12.4.938 salı günü saat 15 
dedir. 

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

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

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

(769) 1633 

10000 metre anten leli ah nacak 
M. M. Veki.leti Satm Alma Komi&

yonundan : 
1 - Hepsihe tahmin edilen fiyatı 

750 lira olan numunesi gibi 10.000 met
re anten teli pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlığı 5 mayis 1938 perşem· 
be gUnil aaat 11 de M. M. V. u ·tm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 56 lira 25 kuruştur. 
Şartname ve nümune M. M. V. satın 
alına Ko. da görülür. 

4 - Pazarlığa girecek kanunt temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte pazarlık gün ve saatinde M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(727) 1512 

Kışhk elbiselik olanacak 
M. M. Yeki.leli Satuı Alma Ko

mişyonundan : 
1-Her bir metresine tahmin edilen 

fiatı (275) iki yüz yetmiş beş kuruş o
lan 67.000 metre bez kı§lık elbiselik 
ku.m3§ kapalı zarf uauliyle münakasa
ya konulmuftur. 

2 - İhalesi 18.4.938 pazartesi günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (10462) on bin dört 
yüz altmıf iki lira 50 kuruftur. 

4 - Evsaf ve fattnamesi (922) ku
rut mukabilinde M. M. V. satın alına 
&.nundan alınu. 

5 - Ebiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı ıkanunun 2. ve 3. cü maddelerin
de gösterilen vesaikle teminat ve tek
lü mektublariyle birlikte ihale ısaatm
dan bir saat evel komisyona vermele-
ri. (829) 1742 

Bayınd1rhk BakanhOı · 

Regülatör inşaatı ve 

kanal tesisi 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malat
yada derme regülatörü inşaatı ile ka
nalın regülatörden itibaren 5.5 kilo
metrelik kısmının tevsii, keşif bedeli 
(361.000) liradır. 

2 - Eksiltme 14.4.938 tarihine rast
layan perşembe günü saat ıs de nafıa 
vekateti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (18) lira 5 kuruş mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabi
lirler. Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (18190) liralık muvakkat te
minat vermesi, 100.000 liralık nafıa su 
işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil nafıa işlerini ba
şarmakta kabiliyeti olduğuna dair na
fıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi, isteklilerin tek
lif mektublarmı ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat eveline kadar sular u
mum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. (631) 

1446 

Ankara Valiliği 

İnşaat i lôvesi 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 740 lira 66 kuruştan i

baret bulunan maliye vekaleti varidat 
umum müaürlüğü binasında yapılacak 
ilavei inşaat 7. 4. 938 perşembe günü 
saat 15 de nafıa komisyonunda ihale 
yapılmak üzere pazarlığa konulmuş
tur. 
Teminatı muvakkate 55 lira 50 ku

ruştur. İstekliler teminat makbuzu il 
ticaret odası vesikası ve nafıa müdür
lüğünden b.ı işe aid olmak üzere ala
cakları fennt ehliyet vesikaları birlik· 
te sözü ge!jen günde komisyona gelme
leri. 
Keşif ve şartnamesini nafıa müdür

lüğünde görebilecekleri. (760) 1579 

Ankara Beled~yesi 

-1"1 -

yazı i'leri kalemine ve isteklilerin de 
12-nisan-38 salı günü saat 10.5 da bele
diye enciimtnine müracaatları. 

(869) 1764 

Bir mimar alınacak 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Ankara şehir mezarlığı inşaatı için 
iki yüz elli lira ücretli bir mimar alı
nacaktır. Almanca bilenler tercih olu
nur. Taliplerin vesikalariyle birlikte 
imar müdürliiğUne müracaatları ilan 
olunur. l 760 

Demiryolları ::·. 
Galvanize Tirfon 

ah nacak 
D. Demiryollan Sabn alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli yerli olduğu tak

dirde 105.950,46 ecnebi olduğu takdir
de 78.540 lira olan 1.190.000 adet gal
vanize trifon 9. 5. 938 pazartesi günU 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yerli ol
duğu takdirde 6547,52 ecnebi olduğu 
takdirde 5177 liralık muvakkat temi. 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler 390 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

dır. (763) 1614 

210 fon demir malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komi~ 

yonundan : 
Muhtelif istasyonlarda inşa edi

lecek zahire hangarları için montaja 
hazır bir halde takriben 210 ton de
mir malzeme mübayaası yeniden ka
palı zarf usuliyle eksilhneye konmuş-
tur. 1 

1 - Bu malzemenin muhammen be
deli 50000 liradır. 

2 - Malzemenin teslim müddeti 
ihale tarihinden itibaren 200 güne çı
karılmıştır. 

3 - İstekliler bu işe ait prtnamc 
ve sair evrakı Devlet Dcrniryolları. 

nın Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci vez
nelerinden 2.50 lira mukabilinde ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 11.4.938 tarihinde pa· 
.zartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyo
nunca yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gün saat 14 de kadar komisyona 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 3750 liralık muvakkat teminat 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği 

ve şartnamede yazılı vesikalar. 
(782) 1664 

Bina, kanalizasyon ve saire inıası 
D. Demiryolları Merkez birinci 

Komiıyonundan: 

Sivasta cer atelyelerine aid muhtc-

AI .. k d 1 d"kk f" lif bina, kanalizasyon ve sair inşaat a a ar arın nazan 1 a ine işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
Ankara Belediyesinden : konmuştur. 
Ankara şehri civarında çıkan ve ) ı - Bu işlerin keşif bedeli 691050 

menba suyu namı altında satılan su- liradır. 
lar mevzuatının 1. 4. 938 tarihinden 2 - İstekliler bu işe aid şartname 
itibaren yeni kapsullarla damgalana- ve sair evrakı Devlet Demiryollarının 
cağından bu tarihten sonra kurşun Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vez. 
mühUrlü kaplarla 11u aattmlmıyocak- nelerinden 34.60 lira mukabilinde ala-
tır. Satanlar cezalandırılacaktır. bilirler. 

(776) 1618 3 - Ek~ittme 14. 4. 938 tarihinde 

K • ı k perşembe günü saat ıs de Ankarada 
1 fa 1 a fSa Devlet Demiryolları yol reisliğinde 

Ankara Belediyeainden : 
l - Cumhuriyet fabrikası civarında 

belediyeye aid 7 nıımarah arsanın de· 
po yapılmak üzere senelik icarı on beş 
gün müddetle açık artınnaya konul-
muştur. 

2 - Muhammen senelik icar bedeli 
240 liradır. 

merkez birinci komisyonca yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek .için i .. 
teklilerin teklif mektubiyle birlikte, 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 31392 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve prt
namede yazılı vesikaları ayni gün sa
at 14 de kadar komisyona vermiş ol-

3 - Muvakkat teminatı 18 liradır. malan lazımdır. 
4 - Krokisini göı;mek ve şartname- 5 - Bu hususda tafsilat ve izahat 

sini öğrenmek isteyenlerin her gün almak isteyenler D. D. Yol dairesine 
______________ __,müracaat edebilirler. (751) 1588 

Muhtelif tezgôhlar ahnacak 
D. D. Yolları Satrn Alma Komisyonundan : 
Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif 

tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 26-4-938 sah günü saat 15 den iti
baren sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında atın alına. 
caktır. 

Bu işlere girmek istiyenler aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tahmini bedeli 5000 liradan 
yülnıek olan eksiltmeler için Nafıa müteahhitlik vesikalarını ve teklifleri
ni aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankanda malzeme dairesinde ve Haydar • 
paşada tesellüm ve sevk tcfliğinde dağıtılmaktadır. (780) 1661 

Sira No. Tezgahın ismi 
1 Dirsekli perçin makinesi 
2 Boru bükme presi 
3 Kollu testere 
4 
5 

Perçin ocağı 
Çentrolama tezg&lu 

Mikdarı Muhammen Muvakkat 

2 
1 
6 
7 
2 

bedeli L. teminat L. 
17.000 1275 
1.550 116,25 

11.300 847,S 
7.700 577,S 
2.400 180 
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Bir Gripin almadan evvel --
Istırabın ve ağrının en tid

detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kate GRİPİN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormu. Aldıktan !!!, dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - zararsız 

Jcabmda aünde 3 kqe alınabilir, iıim ve markaya dikkat 
ve her yerde urarla Gripin isteyiniz 1340 

--V i~OZA Ant . . .. ' 
IYlru!.~ 

ledatl 
tun çibanları, el ve ayak parmaklarının ar•ındaki k&Jıntılar, dola
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tırq yaraları, ergenlikler 

Koltuk altı çibanları 

Tedaviıini en erken ve en emin bir surette temin eder 

Şark ispençiyari Laboratuar1 
ISTANBUL 1214 -----

Bil, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün aanlır1nııı derhal 
keser, kabında günde ~ kap ıhlllbllir. 114s 

ln1Qat .ahiplerinin nazari dikkatine 
Meninde ilerdenberi inpat malzemesi üzerine muamele yapan 

Karamancılar firmuı ortaklarmm ittirakiyle Ankarada 

Akdeniz Güven Ticaret Türk Limited Şirketi 
Unvanlı bir firket tefkil edilmif ve Hanef apartımanı altıadaki ti
carethanelerinde bilumum infQt malzemeai ve ııhl teaieat aatıfla· 
rına bl.flamlflardır. ~yın mtiftetilerin ticarethanemizden yapacak· 
)arı sipari,.t ve mubayaattan dolayı her veçhile memnun klacakla
rını temin ve bu keyfiyeti ilin ederiz. 
Akdeniz Güven Ticaret T. Ld. Şirketi Ti. 3515 1602 

ULUS ...... 
Müthiş Bir Rekabet 

160 y erine 60 - 10 0 yerine 40 
istihzar ıuulünde bizzat Eczacı HASAN'm Londrada elde eltili ıır ve püf noktalarile tertib edilen 

H asan rneyva • • •• ozu 
Yalnız Eczacı Hasan'a his olan 3 yerine 1 gibi müthit ve ezici rekabetle Avrupa meyva tozlarmı Ptırtmıfbr. 

Huan Meyva Ozü çok aaf meyvalarm uaarelerinden iıtihaal ve istihzar edilmit olup mideyi ve banaklan ııli.b eder, temi-' ... r. 
Ektilik, tifkinlik, ağrı ve inkıbazı defeder. lıtibayı tezyid, bazmıkolaylqtırır. 

Her yemekten bir aaat aonra yanın ili. bir çorba k&fığını yanm bardak MI ile kanttırarak ve köpürterek içenler, mide rahat
ıızlıklan çekmezler. Her aabah aç karnına bir çorba kqığı müleyyin ve ikiıi müshildir. Çocuklar yanm tertip almalıdır. 

• • • 

HASAN GAZOZ OZU 
Huan Meyva Ozü'nün evaafında olmakla beraber çok lezzetli f&mpanya ve aodalı gazoz gibi aynı aafiyet ve baliıiyeti ve ayni 

kat'iyeti tifaiyeyi haizdir. 
Haaan gazoz Ozü tekerli ve meyvalı olup kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu ıebebile Avrupada kazinolarda içki ve f&lllpanya 

ve gazoz yerine iıtimal edilmektedir .. Büyük aileler kahve ve çay ve gazoz yerme miaafirlerine Huan Gazoz Ozü ikram ediyorlar. 

Limon, Portakal, Mandalina, Frenk üzümü, Muz ve Çilek nevileri çıkmıştır. Şi~eleri: 25 -40 - 60 kuru§tur. 1339 

·Silk o 
Romatizma, lômbago, 

siyatik, sinir ve soğuk al

gmhğından ileri gelen şid

detli ağrılan teskin ve iza-

le eder. 1146 

Sömikok ahnacak 
Ankara numune hastanesi bat he

kimlifinden: 
Hastahanemizin 937 mali yılı ihtiya

cı olan beher tonu 25 lira 95 kurut fi. 
ati muhammenesi olan ugari 150 aza. 
mi 200 ton sömikok 11.4.938 pazartesi 
günll Ankara Nilmune hast.ahanesinde 
saat 14.5 da kapalı zarf usuli ile ek
siltmeye konulmUftur. Muvakkat te· 
minatı 389 lira 25 kuru,ıu-r. 

Muvakkat teminat para ve ya para 
mahiyetindeki evrak komieyonumuzca 
alınmayacağından bunları vermek i•
teyenler ihale gününden evel hastaha
neye müracaat ederek teminatlarını 

maliye vekileti vemeain yatıracaklar
dır. Kapalı zarflar ihal gUnll ihale u
atından bir saat evel teelim edilmif o
lacaktır. Muayyen saatta:n sonra veri
lecek veya gönderilecek zarflar kabul 
edilmez kapalı zarflar kanunun tarif 
ettiği tekilde hazırlanmı1 ve mühür 
mumu ile mühilrlenmit olması prttır. 
Bu kanunun tarifatına uygun olmayan 
zarflar kabul edilemez. Şartname An
kara Nümune hastahanesinde ve fa. 
tanbulda sıhhat müdürlüğünde görü-
lebilir. (750) 1635 

llol~~~-çe._ 
.. meyva - ...... '911ftlı••ıek _..,,ız. 
~bir kaç - beri bC.1-
yCJI<' l'llObet gören_ - .,.,..,.ız muvalald
yetıer ı.uar-> 
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ULU S - 19. wıcu 11L-No.: 5914 

tmdyu aah1bl vo Bqmubarriri 
Falih lbfla ATAY 

Umumi Nqriyatı idare eden 
Yan lfleri Mildilril 

Mümtu Faile FENiK 
Ulus BasnZJevi ı Aakara 

BLAUPUNICT 

Fiatlar 
Lira 

9 lômba çift 

oparlör 350 

7 lômba 240 

6 lômba 200 

BLAUPUNKT 
An karada Ktsrm R6'tl Adliye sarayı 

caddesi Gençağa apartımanı 
kat 2 No. 6 Tl. 2208 Satıt yeri 

Zayiler 
Zayi - Ankara memurlar kooperati

fine aid 4217 numaralı hisse senedimi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan hük
mü yoktur. T. C. Ziraat Bankası Mü -
dürlerinden Muhiddin Somel 1756 

ZA Yt - Ankara bekdiye&inden 
aldığmı 798 araba plaka numarasını 

kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kinin hükmü olmadığı. 

Muslih oğlu Receb Gözıgör 

80 santimetreye kadar muhtelif 
boyda ve bir hareketle değitir pryo 
otomatik sutun tertibatı Desimal Ta
bülatör Türko - Universal Klavya is
tenilen tipte yazı ayni evsaf ta porta
tif modelleri. 

TRIUMPH cedvel ve yazı makinesi 
Türkiye acentasr : Emin Said Ersan 
Ti. 2686 P. K. 507 Ankara 1593 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi Clisler ve güzel 
aAız temin eder 

Yün fanila ipli6i eksiltmesi 
Ltanbul jandarma aatJD alma im mi•yonaadanı 

Miktarı 
H to 

8000 - 9000 

Cins i 

\un fanııa ıphıi 

Tahmin bedeli İlk teminatr 
Lira K•ı Lı.• Ku. 

23400.0°' 1755.00 

1 - Vekiller heyeti kararile 1938 senesine sart mukavele akti suretLyle 
cinai, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukarda yazılı 8000 • 
9000 kilo yün fanila ipliği Gedikpa§ada Jandarma eatrnalma komisyonun• 
ca 11 nisan 1938 pazartesi günll saat ıs de kapalı zarf ebiltmeıiyle aatın 
alınacaktır. 

2 - Şartname her gün satınalma lromisyoounda görülebilir. 
3 - isteklilerin eksiltme günü saat 14 de kadar kanun ve ,artnamesine 

geire bazırhyacakları teklif mektuplarını komiayona vermeleri lbımdır. 
{1510.762) ~~ 

Öksürenlere •• 
aöiüa nezlelerine Katran Hakkı Ekrem 

YENİ SiNEMALAR HALK 
BUGUN BU GECE 

Dünyanın en methur ıinema artisti 
Charlea BoyeT'in 

lki eenedenberi ilk defa olarak Fran
sa da fransızca çevirdiği eseri 

BORA 

Genel istek üzerine 
4,45 seanslarında 

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

~ ........ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -, ..... ,.. 

Bugün gündüz matinelerinden itibaren 

Tarihi ve muazzam bir eser 

KARTACA MUHAREBELER! 

Tilrkçe sözlü 

Seanalar: 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 de L 
Halk Matinesi: 12.15 de: ~ 

AKŞAM GUNEŞt 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları yapıhr 
Halil Ni.d llıbcıoila. Telefon: 1230 

Anafartalar cad. Ho. 111 Tel: 30l9 

-0..-" MlrMa ıwtthiı UM 


