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$EHİR 
Stadyomunda 

9/ 4/ 938 Cumartesi Atletizm müaabakalan 
10/ 4/ 938 Harbiye - Muhafız 
17/ 4/ 938 Pazar Fint Vienna - Ankara 

muhteliti. 

Harb çinlilerin lehinde i ·şaf ediyor 
................................................................................... 

J • 

Atatürkün sihatleri 

• 

Atatürk dün yeni Çekoslovak 
elçisini kabul buyurmuşlardır 

Riyaseticümhur Genel Sek relerliğinden Resmiğ Tebliğ : 

Türkiye C ümhurreiıi Atatürk, geçen Kanunuaani ve 
Şubat aylarındaki Yalova, Bursa ve lıtanbul seyahatlerin
de kuvvetli bir grip geçirmitlerdi. Ankaraya avdetleriınde 
IJ'İP nüka ettiğinden konıültaıyon için Franaadan Prof~r 
Fieaenje davet edildi. Prcfeaör, tetkik ve muayene netıce
sinde, Atatürk'ün ııhatlerinde ehemmiyete pyan bir vazi
Jel olmacbfını tesbit etmiı ve kendilerine bir ~~k ay 

• bdar istirahat tavıiyeaini kafi görerek avdet etmııtır. 1 : : ... : . : ! Çekoslovakya yeni elçisi B. Robert Sayçer itimadname- : 
! aini dün Atatürk'e takdim etmittir. ! 
~ •..••.•.••.....................................................................• ~ 

"Ulıs,, ıı anketlerl . -
Ergani cevher yatağı: 
2.5 milyon ton bakır! 

- Ergani bakır ocaklarmdan röportaj -
Yazan: K. Z. 

Ergani bakır ocaklarını gezdiniz 
1ni? Orada, güneı ıtığı ile k.ih morla
pn kAh kızıllapn dağların altında sırt 
ıırta vermit iki kıymet vardır: servet 
ve tarih ... 

Tarih bakmundan Ergani cevher 
7ata&ı, insanlığın iki devrini birbirin
ilen ayıran oır OOAU&.& ... ~. -u•..._ 
Jik hesabiyle de dünyada misline az te
aadüf olunur bir hazinedir. İnsan ze· 
klamı durduran muhte,em dehlizler· 
den ıeçiyorsunuz. Gördüklerinizi bu· 
cünün tekniği ve vesaiti ile ölçerseniz 
baılt bulacakaınız. Fakat Oüşünürıe

niz ki, dağları köstebek yuvası gibi 
delik detiık eden bu galeriler ilk çağ
larm imanları tarafından yapılmı§:tır. 
O zaman muhakemeniz pea deyecek· 
tir ve yanınızdaki mühendiae mutlaka 
9unu .oraca.kamız: 

- Fakat, iptidai insanlar bu galeri· 
leri nuıl açabilirlerdi? 

Mıaır ehramlarının kartııında, :la
fenbin dibinde, Babil kulesinin ve 
Çin aedlerinin eteğinde naaıl hayret· 
ten dona kalıyorsanız ve nasıl bu 
muhtefem emekleri, tekniksiz insanın 
kudretinin üstünde görüyorsanız, Er
ıani oca.klarının içinde de aynı hini 
duyacaksınız. 

Tarihlere "iptidat., vasfiyle geçen o 
ilk imanın bu eserini, muasır teknik 
dnir alauftır. Yirminci aıır medeni
yeti ona belki bazı teyler daha katmış
tır. Nitekim calerinin içinde dekovil· 
ıer saruyorsunuz ve dıtında muazzam 
bir ifletme cilıuiyle kartılaııyorau· 
DUZ. 

Bugünün mühendiei, Erganinin ta
rih faılını size §Öyle hikiye ediyor: 

.. _Burada gördüğünüz maden Mi· 
llttaıı 1000-1500 aene evel itletilmeğe 
baflamıftır. Dağlarda küçüklü, büyük
lü delikler vardır. Buralardan ilk in· 
1anlar duleri üstünde yürürlermit·· 
Buı emarelerden anlatılıyor ki bakırı 
iıabe uaulünü ingilizlere ilk öğreten
ler, buranın insanları olmuşlardır. A
nadolunun ti orta yerinde, her vasfı ve 
her ipretiyle türık malı olan bu top· 
rak.lara emek veren insanların türk .o
yundan olduklarına da artık kimsenin 
filpheai kalmamı,.ıır. Eskiler, o kadar 
iyi maden mühendisleri imişler ki 
% 22 bakır ihtiva eden cevherler bul
muflar ve bunları öküz derilerine sara
m ıırtlarında çıkarırlarmıJ. Odun ve 
keaker tqiyle eritirlermit. 

lngili.zler buradaki türklerden öğ
rendikleri uaulleri ilk defa Kıbrıata 
tatbik etmitler ve onun için Kıbrıa'a, 
bakır maniıına gelen ( Chypre • Chyp
ritea) demitlerdir. 

Ergani Oamaniyeainde bulunan ilk 
cilalı tat göetermittir ki insanlık tat 
devrinden tunç devrine ilk önce Erga
ninin kılavuzluğu ile geçmiştir; tutya 
ile bakır ilk defa bu ocaklarda karıftı· 
rılmlf, tunç ilk önce Anadolunun or· 
ta11nda elde edilmiştir ve bu, yepyeni 
bir devrin baflangıcı olmu,ıur.,. 

Ergani bakır ocaklarının böylece 
binlerce senelik ömrü vardır. Bu müd
det isinde kih itlctilmiı. hik muattal 

bırakılmıttır. Şu muhakkak ki, bu mi· 
silaiz servet yatağını cumhuriyet hU
kümeti, yıkık bir kalhane halinde tes
lim almıf, kazancı masrafını ödemedi
ği içi kapılarına kilid vurulmut olan 
bu kalhaneyi de yıkmaktan bafka çare 
bulamamıttır. 

O aUıı. maarafınx kQru~ir 
müeesesenin, yann milli büdcemizitı 

temel direklerinden biri olmaya nam
zed bulunduğunu ıöyl~k. inaanı 
uzun boylu edebiyat yapmak külfetin
den kurtarıyor. 

Ergani bakır cevheri, toprağın tak· 
riben 30-80 metre derinliğindedi'l" ve 
fen tabiriyle Elipsoit ıeklindeair ki 

( Sıonu 8. inci sayfada ) 

Türkiye lı Banltcm Umum Mü
dürü 8. Muammer Erif 

• 

iş bankası 
umumi heyeti 

bugün toplanıyor 

Her hisseye 92 kuruş 
her müessis hissesine 

de 9 lira verilecek 
Türkiye tı Bankası hissedarlar u

mumi heyeti bugün öğleden aonra 
banka merkezinde toplanaeaktır. U
mumi heyete arzedilecek olan müesse
senin on dördüncü çalıpna yılına aid 
idare meclisi raporu ve 1937 blinçoau 
buır~ıttır. Yarınki nüahamuda 

(Soarı 8, iaçi sayfada). 

\ 

Cinde 80 kilometrelik bir cephe 

üzerinde şiddetli · bir harb oluyor 

20 • 30 bin kişilik bir japon 
kuvvetinin ~~uvasalası kesildi 
•t: 7"'..r . ' . . . . . . . . ..... '· , . Romanya Kıralı Karol 

VelialaJ'le ,,_.., 

Romanyada patrik 
kabinesi istifa etti 

Japonlara almanlaT tarafından aatılan modem luırb vaaıtaları 

Hankov, 30 (A.A.) - Çin reeml metinde ilerliyerek dilfmanı Yohşien 
teblifi: Tsinpu cephesi. - Taiertvang- ve Taiertvanıg civarında aarmaktadır. 
li.ııtcnc hattı üzerinde 80 kilometre- Geçen &ün Taivenlııov'u ltpl eden 
lik bir cephede tiddetli bir muharebe Çin eol cenahı Scwbeien'in cenubwı
olmaktadır. Gerileriyle ımrnaluı da Şieıbo'yu da nptetmiıtir. 
kesilen yirml, otuz bin kifilik bir ja- Taivenıtov muharebe.inde ~ 
pon kuvveti Çin hattını yarmak için nm 5 tayyaresl mcydmda talırib ol
Umicki.z gayretlerde bulunmakta- lunmıJltur. Şanal'de Çio akmcılannm 
~u, japon fü-uı 4Uoocnhcri Tai-, .rekhL~ti~e Linfq'uı tima
erpang llzerinıe flddetle taarnu et- lfade Hovllalen ftpl edflmittir. 
mektedir. Suiyuan'da barekkta bulunm kı· 

Bir çln Jiolu prlt cenıiıu lttika- (Sonu B. inci s•y/•d•) 

-Musolini dün ltalyanın 
askeri. hazırlıklarını 

anlatan bir nutuk verdi 
İtalyanın ~ir lıarb halinde 8 -9 ini/yon 
kiıiyi aelerber edebilecetini söylüyor 
Roma, 30 (A.A.) - B. Musolini bugün öileden aonra senato

da bir nutuk söylemittir. 
Celse açılmadan çok önce senatonun civarında ve Venedik 

meydanında kalabalık bir halk kütlesi toplanmıltı. Meydana ve 
bütün ıehir ve köylere hoparliSrler konulmuftU. çtimaa en yük
sek bir resmilik mahiyeti vermek için bütün senato azuı fatist 
üniforması ıiymifti. 

Y-eni kabineyi gene patrik kurdu,. 
dış bakanlıOa B. Komnen geldi 

Bu kabine de mnakbl lellkkl edlllyor 
Bükreı, 30 (A.A.) - Kabine istifa etmiftir. Kabine buhranının 

aüratle halledilmeıi bekleniyor. Bqvekil Patrik Kriatea kırala 
tncli ettiii bir mektubta iatifumm sebeblerini anlatmaktadır. 

( Softa a. inci •7foJa ) 

Atatarkle 
Yunan Kıralı 
arasında 

Ankara, 30 (A.A.) - :Milli yunan 
bayramı münaeebetiyle Reisi Cumhur 
Atatürk ile Yunan Kıralı anamda a
pğıdaki telgraflar teati olunmuıtur : 

Romen Baıoelrili Patrik Kridea Majeate ikinci Jcwj 

Eı-ı.Kınh 

İli~lar ucuıhyor 

25 kuruıtan yukar1 

müstahzarlar da istihlak 

resminden affedilecek 
( Ya.ısı B inci sayl•da) 

Atiaa 

:Milli Elen bayramı milnuebetiyle. 
Majeatelerine en hararetli tebrikleri
mi ve ıerek phat saadetleri gerek un 
ve dost yunan milletinin refahı huau
aundaki aamiml dileklerimi arzetmeım. 
le bilhatA bahtiyarım. 

K. ATATURIC 
Ekaelana Cumhur R.iai 

Ankara 

Cet.e uaıt 17 de açıldı. B. Muaolfnl------------------------
kUnüye geldi ve 1925 de aenatoda a5y
lediği nutkundanberi asker! hazırlık 
aahaamda elde edilen neticeleri anla
tarak bir ihtilif halinde silihh kuv
vetlere verilecek va.ıif e ve direktifle
ri bildirdi. 

B. Muaolini, İtalyanın bundan IKSy
le geçilmez ta.bit hududları arkamda 
emniyette olduğunu tebariiz ettirdik
ten aonra her haldoe taarruzun en iyi 
müdafaa olduğunu aöylcmiı ve İtalya
nın dört milyonu ilk aaf muharibi ol
mak üzere 8-9 milyon kitiyi seferber 
edebileceğini bildirmit ve demifti'l" 

Hükümetçiler Leridayi 
müdafaadan vaz geçtile~ 

Ebellnaını.zm lütufkar temennile
rinden derin bir surette miitehuaia o
larak en tamimi tetekktirlerimin ..e 
§&hat saadetleri ile un ve at tnrk 
milletinin refahı huauaundald dilek
lerimin kabulünii rica eylerim. 

JORJ 

Fılıra 

ki : 
"- Afrika muharebesinin ve italyan 

( Sıoau B. inci say/ ada .) 

Lonl Loyd IHI sabah 
ıehrimizde olacak 

Adana, 30 (Telefonla) - İngiliz 
Devlet Adamlarından Lord Loyd bu
günkü Torot Ekspresiyle Ankara'ya 
hareket etmittir. Lordun beraberinde 
seyahat eden ingiliz subayları da. ken
dilerini getiren tayyare ile Kibrite 
dönmütler.dir. 

lngilteredeki yabancı memleketler
le kültür münasebetleri kon.eyi reisi 
olan Lord Lody, Akdeniz memleket
lerinde komey ifleri için bir KJ.llhat 
ı•P.Qlktadlr. 

Frankocu kuvvetlerin Katal~a il•leclitderine dair haberlw relmek
tedir. Fakat henüz Lericla tehrini alamamıılarcbr. Hükiimetçiler bura
dan aynlırken .-... alef ~ir. • Ja111U1ta ,.a.n t.lcraflv 8. inci 
aaıf....... . 

Bir nazariyenin eseri 
Demiryollarına, köprülere, miln 

müdafaa müe~selerine, yani bir bar
bı devam ettirmeie yaray•n bütiln va
sıtalara hücum etmek ve onları tabrib 
etmek iki çarpışan tar•fın da hakkı 
olabilir. Fakat ıimdiye kadar çocuk bo 
ğazlamaktan, kadın eti kıyımktan, ih
tiyar ve sakat parçalamalct•n, müze v• 
üniversite yıkmaktan sulb lehine bir 
/ayda çıktığım Rörüyor musunuzi' 
Jluk•vemet, gene, "son &iper ve son 
nefer., parolasına sadık Jcalmaktadır. 
Harbın, bir millet için idam bükmD 
manasına geldiği devirlerin latihleri
ni ve onlardan l(elen nesilleri biltt 
barbarlıkla it bam ediyoruz: Bugün 
gazete/erde görmekte olduğumuz ba
zı kli~eler, daha 1914 e kadar, bir dev
letin hayat hakkı olmadılını ispat e
den vesikalar hükmünde idi. 

Sanat için sanat! Zulüm için zu
/ilm/ 

TopyelcOn barb nazari~sinin ilk 
gördüiümüz tatbikleri aslıerliie ba· 
yillc bir Şty kazandırmadı: Fakat ;,,.. 
sanlığm pek çok feY hybettir • 
di. • PataY. 
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Münekkidsizlik 
&lebiyatımızın, bugün, muhtelif derdleri ve eksikleri arasında en 

büyüklerinden biri de münekkidsizliktir. Edebiyat yerine sanatımızın 
da diyebilirdik. Hiç kimsenin gücenmiyeceğinden emin olarak söyle:. 
yebiliriz: Sanat hayatımız münekkidden mahrumdur. 

En ehemiyetli sanat hareketleri bile, araya bir dostluk veya menfaat 
sebebi girmediği takdirde tam bir alakasızlıkla karşılaşıyor, sanat hare
ketlerinden bahsettiğini gördüğümüz yazılar da, ya münekkidden kas
dedilen manam tamamen dışında kalıyor, yahud denizde damla kabi
linden oluyor. 

Sanat hayatımızda hakikaten bahse değer bir şey yok mudur} Bila
kis. Git gide daha barizleşen kımıldamalar var. ı akdıri bir yana bırak
sak bile, hiç olmazsa alakayı veya merakı çekeceK hamleler eksik değil. 
Yalnız son zamanlarda bile Peyami Satanın, Hilmi Ziyanın, Yakub 
Kadrinin, Nahid Sımnın ve Sabahaddin Alinin birer romanı, Said Fa
ikin hikayeteri intişar etti. Bunların edebi kıymetleri nedir~ Nelerden 
bahsediyorlar} Hangi meseleleri ortaya atıyorlar? Bu sua1lere cevab 
verebilmemiz için okumamız lazım, halbuki asıl hüküm verebilecek o
lanlar okumıyorlar. Biribirimizin ancak gazetelerde çıkan fıkralarımızı, 
o da, fırsat düştükçe belki okuyoruz. Nuru1lah Ataç bile, epeydir ro
manl'ardan bahsetmez oldu. Mütalealarım, göz gezdirilmesi kolay olan 
şiirlere hasrediyor. 

Bunnu neticesi şu oluyor ki, bazı sanatkarlarımız, tenkid yokluğun
da, eserlerine hasrettiklerinden fazla zamanı onun propagandasını biz
zat temine harcamak mecburiyetinde kalıyorlar. Riyakar bir iltifat için 
dost eşiği aşındırıyorlar. Fakat tabiatleri bu şekilde harekete müsaid ol
mayanların vaziyeti daha acıklıdır. Onlar etraflarını sükfıt dıvarla
riyle çevrili buluyorlar. 

Bugünkü edebi mahsullerimize karşı olan alakasızlığımız mazinin e-
11erlerine karşı da aynen mevcuddur. Divan veya halk edebiyatına dair 
son yıllarda bir sürü neşriyat yapılmıştır. Fakat tetkik ediniz, görürsü
nüz ki, eski edebiyatımızın en mühim meseleleri, hala, el sürülmemiş 
olarak karşımızda duruyor. Otorite yapacak kanaat ve hükümlerden 
her sahada mahrumuz. 

Sözünü dinletecek ve bütün hayatını bu işe hasredecek tam mana-
11iyle bir münekkidin ortaya çıkması, bugünkü edebiyatımız için en bü
yük mazhariyet olacaktır. -Yaaşr Nabi 

Kamutay 

encümen le rinde ......... , 
Kamutay encümenleri dün aşağı

da yazılı mevzuları müzakere etmiş
lerdir. 

'Adliye encümeninde: 
Cemiyetler kanunu layihasının mü

sakeresine devam edilmiştir. 

'Arzuhal enciimeninde : 
Encümene verilen arzuhallerden 

ruznameye alınmış olanlar hakkında 
vekaletlerden davet edilen salahiyet
li müdürler dinlendikten sonra bu 
arzuhaller karara bağlanmıştır. 

Divanı :Muhasebat 
encümeninde : 

1 - Hudud ve Sahiller Srhhat U
mum mUdürlüğUnün 1934 yılı hcsa:bı 
katisiyle mutabakat beyannamesini, 

2 - Divanı Muhasebat Riyasetin
den her üç ayda bir Meclisi Aliye 
ıevkedilen raporlardan eylCıl, ikinci 
teşrin 1937 aylarına aid raporun birin
ci ve ikinci fıkraları müzakere ve ka
bul edilmiştir. 

Maarif encümeninde: 
KüçUk sanatlar kanunu layihasının 

müzakeresine devam edilmiştir. 

Maliye cnciimeninde : 

Hava seferleri hareket 
saatleri ve ücretleri 
Kış dolayısiyle bir müddet ara ve

rilen Ankara - İstanbul hava postala
rının yarından itibaren tekrar başlıya
cağını yazmıştık. 

Devlet Hava Yolları idaresi, bu se
ferler için yeni hareket saatleri tesbit 
etmiştir. Kurulduğundan beri bilyilk 
bir rağbet gören ve gün geçtikçe ge
lişerek çok düzgUn bir servis kurma
ya muvaffak olan idarenin tesbit et
tiği yeni hareket saatleri şunlardır: 

Hava seferleri pazardan başka her 
gün yapilacalotır. lstanbuldan hareket 
9.30, Ankaraya varış 11.20 dir. Anka
radan hareket 15.30, lstanbula varış 
17.20 dir. Yalnız cumartesi günleri 
için Ankaradan ha~ket saati 14.30 o
larak tesbit edilmiştir. !stanbula varış 
saati 16.20 dir. 

Fiatlarda bir değişiklik yoktur. 
Gidiş sigorta dahil 22, gidiş geliş si
gorta dahil 36 liradır. 3 - 6 arası ço
cuklar için gidiş 12, gidiş gcli§ 24 li
radır. 

Bir ve iki yaşında olan çocuklar 
için gidiş 4, gidiş geliş 8 liradır. 

Her yolcunun on beş kiloya kadar 
olan zati eşyası parasız taşınabılecek
tir. Ancak beher parça başına on ku
ruş: on beş kilodan fazla e'yanın faz
la olan kısmının beher kilosu için 22 
kuruş, gazetelerin beher kilosu için 
on kuruş alınacaktır. 

uı.;us 

Kamu tayda 

Muhtelif tahsisat 
kanunları 

kabul edlldl 
Kamutay dün Refet Canıtez'in baş

kanlığında topJanmış ve teşviki sana
yi kanununun 31 inci maddesinin tef
sirine dair evelki günkü nüshamızda
ki tefsir fıkrasını kabul etmiştir. in
hisarlar umum müdürlüğünün 1937 
büdcesinde 33.500 liralık münakale 
kabul olunduktan sonra, muhtelif vc
kfüetlere tahsisat verilmesi hakkında
ki kanun görüşülmüştür. 

Kanuna göre muhtelif bakanlıkla
ra 14.954.000 lira munzam, 3.689.000 
lira fevkalade tahsisat verilmiştir 

Munzam tahsisat meyanında, di
yunu umumiyeye 1.166.000, muhacir 
iskanı için 2.456.770 lira, Srvas - Er
zurum demiryolu poliçeleri için 
2.200.000 lira, yeni yapılmakta olan 
gemilerin taksiti olarak 1.650.000 lira, 
kuraklıktan konuna ve k~ kalkınma 
pllnına hazırlık ve tecrü ,c masrafı 
olarak 40.000 lira, ve mil;J müdafaa -
nın türlil ihtiyaçları için ayrıca tah
sisat kabul edilmiştir. 

Bundan başka fevkalade tahsisat 
olarak, Ankara belediyesine 280.000, 
Çocuk hastahanesi yapmak üzere İz
mir belediyesine 60.000, İzmir enter
nasyonal fuarına 100.000, İstanbul be
lediyesine 550.000, sermayesine mah
suben devlet ziraat işletmeleri kuru
muna 2.617.000 yardım ve ziraat kon
gresi için 50.000 lira tahsisat kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca muhtelif devlet daireleri 
büdcelerinin muhtelif fasılları arasın
da 1.145.104 liralık tenzil yapılarak 
yeniden açrlan fasıllara aynı mikdar
da tahsisat konmuştur. Gene muhtelif 
daireler bUdcelerinden 283.329 lira 
çıkarılarak diğer vekaletleri!'\ büd<:e
lerine nakledilmiştir. Bunlar vekalet
lerin mutad işlerine müteallik tahsi
satlardır. · 

Kanunun müzakeresi esmtsında, 
milli mildafaa vekaletince askeri mü
hendis ve fen memuru yetiştirilmek 
üzere gönderilecek gençlere dair tah
sisat kabul edilirken, millt mUdafaa 
e~Umeni reisi Diyarbakır mebusu ge
neral Kazım Sevüktekin, fen memuru 
unvanının bundan önce kabul edilen 
bir kanunla kalchnldığutı, tekniku~ 

mezunlarına askeri mUhendia ve Tek
nişe Hohşule mezunlarına asker? yük
sek mtihendiı unvanının kabul olun
duğunu hatırlatarak kanun hakkında-
ki bu noktayı işaret etmiştir. Tahsi
sat kanunlarının heyeti umumiyesi 
reye konurken, Naşid Uluğ (Kütah
ya) Milli Müdafaa Vekaletinin deniz 
kısmına aid tahsisatın kabulii müna
sebetiyle şu sözleri söylemiştir: 

"- Arkadaşlar; deniz teçhizat ve 
teslihatı için tahsisat veren bu kanun 
milnasebetiyle bir vazife ifa etmek is-
tiyorum. Bu hafta içinde Gölclikte A
tak adlı bir yardımcı har:b gemisinin 
denize indirAdiğini biliyoruz. Görü
nilşte mUtevazi olan bu h~disenin de
ğerini, bunu yaratan ruhun ateşi, halk 
kütlelerinde uyandınm~ olduğu yUk
sek 9evk ve yeni ne•le aşılayacağı fen 

Galatasaraylılar gecesi 
Şehrimizde bulunan Galatasaraylı

lar dört nisan pazartesi akşamı şehir 
lokantasında bir galatasaraylılar sof· 
rası kurmaya karar vermişlerdir. 

Bu münasebetle lokantanın büyük 
salonu o gün sarı - kırmızı renklerle 
tezyin edilecek ve şen bir gece geçir
mek için her türlü tedbir alınacaktır. 
Ankara Galatasaray kulübü reisliği 
davetiyeleri kulübün Yenişehirdeki 
lokalinden tevzi ettirmektedir. 

Ankara Halkevinde Bayan 
Stangl'in konseri 

4. 4. 1938 pazartesi günü akşamı 
saat 21 de Halkevi salonunda Sosyal 
yardım komitesi menfaatine Bayan 
Stangl tarafından bir konser verile
cektir. Zengin bir progranu ve seçkin 
parçaları ihtiva eden bu konser bilet
leri Halkevindc satılmaktadır. 

Vikont Goşcn de şehrimize 
gelecek 

Osmanlı bankası direktörü Vikont 
Goşeıı bu ıabah bir dostluk ziyareti 
yapmak üzere şehrimize gelecek ve 
şehrimiz mal. mahfiller:iyle temaslar
da bulunacaktır. 

Dış Bakanımız bir öğle 
yemeği veriyor 

Dış işler bakanı B. Tevfik Rüştü A
raı bugün Lord Loyd ve Vikont Goşen 
şerefine hususi mahiyette bir öğle ye
meği verecek, bunda İngiltere büyük 
elçisiyle büyük elçilik erkanı da hazır 
bulunacaklardır. 

B. Şakir Kesebir 
Viyanaya gitti 

Viyanada tedavi edilmekte olan 
kızını görmek Uzere Ekonomi Baka
nı ve Ziraat Bakan Vekili B. Şakir 
Kesebir dün akşam Viyanaya hareket 
etmi,tir. B. Kesebir Ankara garında 
Uğurlanmıştır. 

Gazi köprüsünün ilk 

dubası konuldu 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Gazi 

köprlisünUn projelerini yapan mühen -
aıs 1>1Ju lstanbula geldi ve bu sanan 
köprünün il kdubası yerine kondu. 

ve teknik sahasına atılmak heve&iyle 
ölçmelidir. Bu uğurda alın teri döken 
türk gençlerini bu künıüden saygı ve 
sevgi ile anarken, ıizin de hissiyatı
nıza tercUman olduğumu zannediyo
rum . ., (Biz de iştirak ediyoruz sesle
ri). 

Tahsisat kanunları kabul edildik
ten sonra, Demiryolları ile eşya nak
liyatına müteallik beynelmilel muka
velenameye istinaden teşckkill eden 
heyetle beynelmilel nakliyat komite
si tarafından ittihaz olunacak karar
ların meriyet sureti hakkındaki ka
nunun ikinci müzakeresi yapılarak ka 
nun kabul olunmuştur İçtima cumaya 
yapılacaktır. 
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İhrOç maddelerimizin .. 
vaziyetine bir ba ış 

Ege mıntakasının 42 bin ton olarak 
tesbit edilen kuru üzüm rekoltesinden 
martın üçüncü haftası nihayetine ka
dar dış ülkelere ihraç edilen miktar 
27500 tonu bulmuştur. Piyasanın açı
lış tarihinden şimdiye kadar İnhisar
lar idaresi tarafından satın alınan mık
dar 5500 tondur. Hali hazırda müstah
sil ve tüccar elindeki stok ancak 7 500 
tondan ibarettir. Mart iptidalarmda 
Londra ve Avrupa piyasalarından alı
nan siparii!erdeki yavaşlık ve fiat su
kutları İzmir piyasasına da tesir yap
mıştı. Son haftalarda Londra ve Avru
pa fiatlarında kaydedilen birer kuruş 
yükseklik ile Almanyanın permi ver
diğine dair gelen haberler ve Ham
burgda an konsinyasyon halinde bu
lunan 120 bin kutu kuru üzümün satıl
ması üzerine İzmir piyasasında işler 
yeniden inkişaf etmiş ve Hatlarda kilo 
başına bir kuruş yükselme kaydolun
muştur. Müstahsil ve mutavassıt tüc
carın elindeki stokların yeni mahsul 
mevsimine kadar eriyecegı ,kuvvetle 
umulmaktadır. 

Kuru incir 
Izmirden verilen malllmata göre, 

martın ikinci haftası iç.indeki soğuk
lar, incir ağacının en büyük düşmanı 

olup mühim mücadele mev..ı;uunu teş
kil eden Ba.ı>ara, mıkroplarmı mahvet
miş olması ümidini kuvvetlendirmiş
tir. 1937 mahsulü rekoltesi olan 34000 
tondan şimdiye kadar ihraç edilen 
mikdar 27300 tona baliğ olmuş ve in
hisarlar idaresi de mevsim başlangı
cından martın üçüncü haftasına kadar 
(4000) ton satın almıştır. Müstahsil ve 
tüccar elinde, ekserisi hurda olmak ü
zere ancak 400 ton kadar stok bulun
maktadır. Bu itibarla incirin ihraç se
zonuna nihayet bulmuş nazariyle ba
kılabilir. 

Fındık 
Mevsim başlangıcından mart ayı or

talarına kadar Karadeniz limanların

dan ecnebi memleketlerine 40 bin ton 
kadar kabuklu fındık ihraç edilmişıtir. 
Son günlerde Trabzon piyasasında 
muamele gören kabuklu fındıkların 
fiatı 15,7 5-16 kuruş, iç fındıkların da 
33,5-34 kuruş arasıooadır. 
Martın ortalarına do t?ru Hamhure 

piyasasında fındık üzerine bazı mua
meleler yapılmıştır. Satışların önü
müzdeki haftalar zarfında canlanaca
ğı ümid edilmektedir. Rakiplerden İs
panyanın ihracatta bulunmaması ve 1-
talyada stokların tükenmiş bulunması, 
müstehliklerin ihtiyaçlarını Türkiye 
mallariyle kapatmasını zaruri kılmak
tadır. 

Zeytin yağı 
1937-38 mahsulü zeytinyağ rekolte

mizin ilk tahminlerden daha az olaca
ğı anlaşılmaktadır. Evelki tahminlere 
nazaran Ege mıntakasının zeytinyağ 
rekoltesi 30-35 beş bin ton raddesinde 
idi. Son tahminler rekoltenin 22-25 bin 
ton arasında olacağını gösterınelt.tedir. 
Buna Marmara mıntıkası ihtihsali o
lan 10 bin ton ilave edilirse umum zey
tin yağ istihsalinin 32-35 bin ton ara-

sında olacağı anlaşılır. Mahsulü kali
tece iyi olup sabunla yağlar nisbeten 
azdır. Halen Ayvalık ve .tt.ydın mınta
kaları müstesna olmak üzere diğer 
mmtakalarda tasir muamelesi sona er
miştir. Piyasa sağlamdır. Mart ayı sa
tışlarında şubat ayma nazaran canlılık 
müşahede olunmaktadır. İunir piyasa
sında en fazla muamele goren sıra 
malların fiatı geçen ay nihayetlerinde 
33,25 kuruş iken son haftalarda 35 ku
ruşa kadar yiıkselmiştir. Geçen ay i
çinde İtalyadan bir ton için cif 55 ster
lin üzerinden yapılan fiat teklifleri 58 
sterline çıkmıştır. 

Pamuk 
Ege mıntakasında 62 bin balya ola

rak tahmin edilen -cekoheden martın 

üçüncü haftasına kadar 33786 balyesi 
yerli ve 18367 balyesi akala ki ceman 
52153 balye pamuk satılmış ve bundan 
14656 balyesı dış ülkelere ihraç olun
muştur. Piyasada akala birinci nevin 
fiatı 41,5, yerli birincinin fiatı da 33,5 
kuru~tur. Halen müstahsil ve muta
vassıt elindeki stok mikdarı 16-17 bin 
bal yedir. 

Mersin mıntıkası 'pamuklarına ge
lince: mmtakanın pamuk rekoltesi 
124 bin balyesi yerli ve 50 bin balyesi 
klevland olmak üzere l 74 bin balya tah
min olunuyor. 

Adana borsasında klevland birinci 
nevilerin fiau 41, piyasa parlağının 

25,25-25,5 kuruş arasındadır. 
Halihazırdaki b.uk mikdan 95-96 bin 

balya arasında tahmin edilmekte
dir. Romanyaya satılan pamukların 

ihracına başlanmak üzeredir. 

Büdcelerinde münakale 
yapılan vilôyetler 

İç bakanlıkta kurulu komisyon tara
fından tetkik edilerek baş bakanlığa 
verilen ve yüksek tasdike iktiran eden 
32 vil§.yetin 1937 büdcelerinde yapı
lan münakaleler alakalı vilayetlere 
tebliğ edilmiştir. Büdcelerinde müna
kale yapılması kabul edilen vilayetler 
Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Bo
lu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyar
bakır. Er.7-Urum, Edir.nP- R..c.tr;s .. l-•-. 
Anteb, Giresun, Kastamonu, Kır~e-

bir, Kırklal'eli, Kocaeli, Konya, İstan
bul, İzmir, Manisa, Maraş, Muğla, Niğ 
de, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, To
kat, Tekirdağ vilnyetleridir. 

idare heyetlerince 

verilen karar 

İpek böcekçiliği, ipek böeeği to
humu yetiştirilmesi, muayene ve sa
tılması hakkındaki kanun layihasının 
müzakeresine devam edilmiştir. 
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lç Bakanlık, valiliklere, idare he
yetlerince verilen ve 1937 yılı içinde 
Devlet Şurası Mülkiye dairesince bo
zulan kararların vilayetler Uzerine 
nisbetini gösteren birer cetvel ve bu 
cetvele bağlı bir tamim göndermiştir. 
Tamimde geçen yıllara göre ekser! 
vilayet idare heyeti kararlarının bo
zulma nisbetinin daha az oluşu mem
nuniyete değer olduğu zikredilmekle 
beraber bazı vilayetlerde dikkati çe
kecek derecede bu nisbetin yükseldi
ği belirtilmekte ve bunun sebebleri izah 
olunmaktadır. 

Dahiliye enciimenindc : 
Köy kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve mezkur kanuna 
yeni hükümler eklenmesine dair olan 
kanun layihasının müzakeresine de
vam edilmiştir. 

l ktı&ad encümeninde : 
ı - 1talyadan ithal edilecek bazı 

eşyaya ait icra vekilleri heyetinin 
29-ıx-1937 tarihli kararnamesinin tas
diki, 

2 - Türkiye - İtalya ticaret anlaş
masına müteallik olan icra vekilleri 
heyetinin 2-xı-937 tarihli kararname
sinin tasdiki, 

3 - Japonya ile 27 teşrinievel 937 
tarihinde akd ve imza olunan ticaret 
anlaşması ve buna mütedair mektub
ıar ve anlaşmanın tasdikına dair uz · 
laşmanın tasdiki, 

4 - Türkiye cumhuriyeti hUkü
meti ile İsveç kıralhğı hükümeti ara
sında akit ve imza edilmiş olan tica
ret ve kliring itilafnameleri ile mer
butları olan protokol ve merbutları
nın tasdiki. 

5 - Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında aktedilmiş olan 12 mart 1936 
tarihli ticaret mübadele anlaşmasına 
ek olarak tanzim olunan protokol ile 
merbutu listelerin tasdiki hakkındaki 
kanun layihaları müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

l nkilôb dersi 
S Mayıs perşembe gününe konmuş 

olan Türk tnkilabı 'tarihi dersi, 21 
Nisan perşembe gününe alınmıştır. 

Gazete ve yalan! 
Fatay, dün yazdığı bir fıkrada, 

Amerika'da gazete sütunlarına· ge
çen bir yalanın Birleşik Devletler 
halkının y~nsı taraf mdan doğru gi
bi telakki edilecej{ini söyliyordu. 

Bir amerikan gazetesine l(eçen 
bir haberin, sade okurlar tarafından 
değil, onu yazanlar tarafından da 
artık bir nas gibi telakki edildiğine 
dair misaller vardır. 

Mesela Samuel Bovles, kendi neş
rettiği Spring fild Repübliken ga
zetesinin doğru olmıyan hiç bir ha
ber neşretmiyeceğine pek güvenen 
l(azetecilerden birisi idi. Bu gaute, 
bir !(Ün hayatta bulunan bir ameri
kan vatsnd~rnm öldüjtünU yazdı. 

Bu vatandaş, o gün bu yalan ha~ri 
protesto etmek için gazete idareha
nesine geldii!i zaman Bovles ona .şu 
cevabı verdi: 

- Çok müteessirim; fakat ma
dem ki Repübliken sizin için bir 
defa öldü, demiş, artlk ölmüş sayı
lırsınız. 

Münakaşa uzun sürdü. Nihayet 
gazetenin sahibi, ertesi xün çıka
cak olan nüshada bir vatandaşın a
dım "doğanlar,, sütununa kaydet
meyi kabul etti. 

Üzerinde ısrar edilen 
bari koca RaRıb Paşanrn: 

yalanlar, 

Tabibin olsa da klzbi marizin 
sıhhatin söyler! 

Mısraında anlattığı 11eviden ol
sa .... - T. t. 

J'iyana<la )'almdUer ! 

- Viyanada zengın yahudi ai
leleri sokakları aüpürmek itinde 
kullanılıyorlanruş ! 

- Demek ki aüprülmeden önce 
süpürmesini öğreniyorlar 

- Dahası var, süpürgeyi elleri
ne alır almaz bir defa ''hayll,, di
ye bağrıyorlar, süpürgeyi bırakır· 
ken yine "bayi,, duaaını tekrar
lıyorlannıt l 

Ona da hayret ebnem; ''bayi l '' 
sadece "yaıasm!., demektir. Bu 
duayı içlerinden kimin için yap
tıklannı biliyor musun? 

- Yine Viyana'da bir takım lo
kantalarm kapısma "Köpekler 
ve yahudiler giremez!,, diyen lav
halar uılmıt l 

- Halbuki eski tarih, beni ura
ilden olan Eahabı Kehf'in maia
rada kıtmir isimli köpekle birlik
te uzun hir uykuya yattıklarını 

yazar 1 

Kibrit! 

.t:Sir avrupalı tiryaki: ''pipo iç
mek biraz da kibrit içmek de
mektir l,, der. Ben de pipo içtiğim 
içlıı her hangi bir cigara tiryaki
ainden fazla kibrit harcayorwn. 

Bu tebeble kibritlerimiz hakkın
da ufak bir fıkra yazmakta hak
lı sayılabilirim: 

Kibritlerimiz aon günlerde ~ 
kisi kadar itinalı hazırlanmıyor. 
Bir kutunun içinde büsbütün çıp
lak çöplere, yarısı kopuk olduğu 
için sürünce at~ almıyanlanna 
rastlıyoruz. Ufak bir itina, bu pÜ· 
rüzleri, her halde, ortadan kaldı
rabilir. 

Tabiat ve spor 1 

Eski mart dokuzunu, Nevruzu 
geçtiğimiz için artık ilk baharın 
geleceğini beklerken Buraadan ıelen 
bir haber, bu yetil tehrimize yeni
den kar yağdığmı bildirdi. 

Son yıllarda Bursa bir kı, sporlan, 
kayak tehri olduğu için belki de bu 
kar, tabiatın sporculara fevkaladeden 
bir hediyesidir. 

Erkek rorapları ! 

Kadın çoraplarından aonra er• 
kek çoraplarının da standardize 
edilip damğalanacaiı haber veri
liyor. 

Birisi sordu : 
- Neden bizim çoraplar kadın 

çoraplarından sonraya kaldı ? 
Cevap verdim ı 

- Evvela bir nezaket meaelcsi. 
Ondan aonra boy sıl'luı. Bir karı§ 
boylu erkek çorabı, diz kapağım 
a§&n kadın çorabından önce gele
bilir miydi ? 

Sözü ayağa mı dÜ§Ürdük, dersi
niz ? 

Moda ve felscfet1i 1 

Budapeftenin en tık giyinen 
kadınlarından aktris Margit Ak
nay, aon zamanlarda yakasının de
liğine, içinde mini mini canlı ba
lıklar bulunan ufacık §İteler tak
mak modııaını çıkarını§. 

Aknay, çıkardığı bu modayı tu
haf ve acaib bulanlara §U cevabı 

veriyormuf : 
- Her halde bu canlı balıkları 

yakada ta§ımak, oraya taze çi
çekler takıp onları birkaç saat 
içinde soldurmak ve öldürmek ka
dar haince bir hareket değildir ! 

Ne dersiniz? Moda. Bir moda 
çılanaya görsün; arkasından fel
aefe&i hazırdır l 

G<ız kesnıelı ! 

Asrımııı: su,·at asrıdır. Hu süra
ti de motöre, motörün yaktığı pet
role ve benzine borçluyuz. 

Yürüyen bir otomobilin, uçan 
bir tayyarenin &Üratini azaltmak 
manasına "gazı kesmek., tabiri 
kullanılır. Meksika'nın kendi top
raklarındaki yabancı petrol kuyu. 
larına el koyması haberini duyun
ca yukarıki tabir hatırımıza geldi: 

- Meksika Avrupa ve Amerİ· 
ka medeniyetine "gazı keatirmek" 
mi istiyor 1 

Kültür arşiv direktörlüğü 
Kültür bakanlığt, teşkilat kanunu

na 55 liralık bir arşiv direktörü ve ka
fi miktarda memur ilavesi hakkını.la 
bir kanun projesi hazırlanııştır. Bu 
suretli'! bukanlıkta müstakil bir arşiv. 
direktörlüğü kurulmaktadır. 

Yurdda bol yağış var 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu geçmiş öğle üzeri hafif 
kar yağmıştır. Rüzgar şimilden sani
yede 1 metre kadar hızla esmiştir. En 
düşük ısı sıfırın altında 5 en yüksek 
ısı ise 6 derece kaydedilmiştir. 

Yurdda Karadeniz kiyıları ile doğu 
Anadolu ve cenubun doğu kısmında 
çok bulutlu ve yağışlı diğer yerlerde 
de umumiyetle bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare met
reye bıraktıkları su miktarı Trabzon
da 13, Erzincan ve Bayburtta 14, II
ğında 15 Siirtte 16, Boluda 18, Ordu
da 31, Rizcde 34 kilogramdır. Yağış 
gören diğer yerlerde 1 - 13 kiloğram 
arasındadır. Yurdda en düşük ısılar 

sıfırın altında olmak üzere Sivasta 6, 
Ulukşlada 7, Erzurumda 8, Boluda 10 
derecedir. En yüksek ısılar ise İzmir
de 12, Bodrumda 13, Adana ve Antal
yada 15 derecedir. 
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DIŞ iCMAL j ...................................................... 
(ekoslovakya ve ekalliyelleri 
Almanyanın anşlustan sonra Çekos

lovakyadaki alman ekalliyeti hakkında 
gösterdiği yakın alaka, Avrupa sulhu 
için ciddi tehlike teşkil etmeğe başla • 
mıştır. Almanyarun, ekalliyetleri baha
ne ederek Çekoslovakyaya karşı hare
kete geçmesinden endişe eden Fransa 
ve Sovyet Rusya, böyle bir teçavüz 
karşısında lakayd kalamıyacaklarını ve 
Çekoslovakyaya yardrm edeceklerini 
bildirmişlerdir. İngiltere ise, Çekoslo
vakyaya karşı teahhüde girişemiyece
ğini maamafih bu yüzden çıkacak bir 
Avr~pa harbına iştirak etmemek için 
de bir vaadde bulunamıyacağını bildir
miştir. Binaenaleyh büyük devletler, 
Çekoslovakya'ya yapılacak bir taarru• 
za ve bu taarruzdan doğacak karışık
bklara karşı vaziyet al.mrş bulunuyor
lar. 

Diğer taraftan almanlar, Çekoslo
vakyanın ekalliyet problemini zorlat • 
brmak için teşebbüse girişmişlerdir. 
Çekoslovakyada üç buçuk milyon ka· 
dar alman bulunmakla beraber, bu al
manlar kendi aralarında anlaşmış de-, . . 
ğillerdi. Bunlar, meclisteki uaysı par · 
tilere bakılacak olursa, başlıca dört 
zümı·eye ayrılıyor: 

Mecliste kırk dört mebusu olan na· 
zi partisi. On bir mebusu olan sosyal 
demokratlar. Altı mebusu olan sosyal 
hıristiyan ve beş mebusları olan çiftçi-

ler. 
Anşlusa kadar nui alınanları mÜs· 

tesna olmak üzere, diğer üç zümre hü· 
kümetle işbirliği yapmak taraftan idi. 
Bunlar geçen senenin başlarında çek 
hükümetiyle anlaşnuşlar ve bazı men • 
faatler temin ettikten sonra hükümete 
birer vekil ile iştirak etmişlerdi. Bun • 
lara "aktivist" zümre deniliyordu. 

Nazilere gelince; üç sene evelisine 
kadar mecliste tek bir mevcudu olını
yan bu siyasi parti, 1935 seçiminde 
kırk dört mebuı seçtirdikten sonra yal
nız alman ekalliyet partileri arasında 
değil, çek partileri arasında da ikinci 
gelen bir parti vaziyetini kazanmıştır. 
Bu nazi partisinden daha kuvvetli olan 
yegane siyasi parti meclisteki mevcu
du kırk beşten ibaret olan çek çiftçi 
partisidir. Naziler 1935 seçiminden 
sonra Çekoslovakyanın politika haya· 
tında büyük kuvvet şeklinde belirdik
ten sonra çek hükümeti için vaziyet 
müşkülletti. Fakat bugüne kadar Çek
oslovakya hükümeti, bu ekalliyetler
d ..... L:~ ı. ...... '"'" varchmına ınazhardı. 
Bir taraf tan antlusun alman ekalliyet
leri üzerinde husule getirdiği intiba, 
diğer taraftan da Berlinin direktifi al
tında hareket eden Nazi partisinin taz· 
yiki, aktiviıt alınanların hükümetten 
ayrılmalarına aebeb teşkil ebniştir. 
Bunlardan çiftçiler ve sosyal hıristi

yanlar nazilere iltihak etmişlerdir, soı· 
yal demokratlar da hükümetten yar
dnnlarını çekmekle beraber, henüz 
müstakil hareket ediyorlar. Anlaşılıyor 
ki kan kardeıliği ıiyaai prensipe galebe 
çalmıştır. Yoksa sosyal demokratların, 
aosyal hıristiyanların ve yahud da na
ziden batka tU ve bu zümrenin Alman
yadaki akibeti meydandadır. 

Gerçi bu aynhkla Çekoslovakya 
hükümetinin parlamentodaki vaziyeti 
sarsılmıyor. Alman ekalliyetleri, hepsi 
bir arada, üç yüz mevcudlu meclisin an
cak albnlf album temin edebilirler. 
Çekoslovak partilerine gelince; bunla
rın her biri büyük olmamakla beraber, 
bir çok zümreler vardır. Mesela kırk 
bes mevcudlu çek çiftçi partisi. Kırk 
bi; mevcudlu komünistler, otuz bir 
mevcudlu çek katolikleri. Yinni dokuz 

mevcudlu çek sosyal demokratlan, yir· 
mi sekiz mevcud1u nülli sosyalistler, 
daha bunlardan başka ufak tefek zÜm· 
reler de vardır. Hükümet alman ekalli
yetinin muhalefetine rağmen, ikbdarı 

muhafaza edebilir. 
Fakat bugünkü şartlar altında Çek

oslovakya hükümeti için ekalliyet me
selesi, parlamentoda yardım meselesi 
değil, dahili ve bilhassa harici politika 
bakmundan onları memnun etmek me
selesidir. Bu memnuniyetin en iyi ifa
desi de eka1liyetlerle hükümet arasın

da geçen haftaya kadar devam eden el
birliği idi. Bu elbirliği bugün bo'zul· 
mut tur. 

Çekoslovakya hükümeti, naıı:i telki
natı altında hareket ederek hükümetten 
ayrılan alınanları memnun etmek için 
yeni bir te§ebbüse girişmek kararını 
vermİ§ bulunuyor. Bu teeşbbüsün ma
hiyeti henüz iyice malum değildir. Yal
nız batvekil Hodza, birkaç gün evvel 
radyoda söylediği nutukta "alman dili 
konutan çekoslovak halkı için hususi 
bir istatü tanıı:İm" edileceğini bildinniş
tir. Bu vadin Berlinde husule getir-

diği akis, belki de her şeyden ziyade 
ekalliyet meselesinin iç yÜzünü aydın-
latmaya kafidir. Ekalliyetlerin mukad
deratı hakkında bu derece yakın alaka 
gösteren Almanya, Hodza'nın bu beya
natından hiç de memnun kalmamış gibi 
görünüyor. Neden? Çünkü ekalliyet 
meselesinin halli, Almanyanın işine el
vermez. Bu, Almanyayı Çekoslovakya
ya karşı kullanmakta olduğu ehemiyet
li bir silahtan mahrum edebilir. Harb-
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Plebiste 

Hitler Hamburgda Göbels 
Viyanada nutuk söyledi 

Göbela 
bir 

1 O nisanda dünyanın yüzune 

fCllll&r indireceğiz diyor 
Hamburg, 30 (A.A.) - B. Hitler, dün öğleden sonra "kuvvet, 

neşeden doğar., teşkilatına mensub ikinci geminin denize indiril
mesi töreninde hazır bulunmuş ve gemiye iş cephesi şefi doktor 
Rober Ley'in ismini vermiştir. 

A vusturyadan 
tardedilen 

leh yahudileri 
Varşova, 30 (A.A.) - Ayan mec

lisi, Diyet tarafından kabul edilmiş 
olan ve Polonyanın menafiine muga
yir faaliyette bulunan ve yahut beş 
sene ecnebi memlekette kalarak Po
lonya vatanı ile temasını kaY'betmiş 
ve yahut konsoloslar tarafından davet 
vaki olduğu halde memlekete dönme
miş olan vatandaşların Polonya tabi
iyetinden iskatım derpiş eden kanun 
layihasını kabul etmiştir. 

Şimal denizinde Vilhelm 'Güstlof 
gemisi ile yapmış oldukları bir dolaş
madan dönmiı.ş bini avusturyalı bin
lerce amele merasimde hazır bulunmuş 
ve Hitler'.in muvasalatını •·ya-tı:iSın 

Hitler,, diye selamlamıştır. 
Hamburg valisi Kavfman, B. Hitle

re büyük Almanyanın doğmasından 

dolayı şehrin teşekkürlerini arzetmiş
tir. 

B. Hitler, cevab vererek, büyük Al· 
manyanın bütün alınanların sınıf mü
cadeıeıerinin üs.tünde bir camia halin
de bulunmaları esasına istinad etmesi 
halinde bir manası olacağını söylemiş
tir. Führer, "kuvvet neşeden dogar,, 
teşkilatının bu camianın bir delili ol
duğunu, çünkü bu te~kıilatın bütün al
manıarm, hatta bahtsız olanlarının bi
le evelce yalnız zenginlere has olan bu 
iyiliklere iştirak edebildiklerini ilave 
eylemiştir. 

İSPANYADA 

Gönüllüler 
·nasıl geri 
cekilecek? 
-> 

Londra, 30 (A.A.) -Tali karışmaz
lık komitesi perşembe günkü toplantı
sınoo gönüllülerin geri alınması mese
lesiyle meşgul olacaktır. Zannedildi
ğine göre ingilizler, frankistler mu
vaffak olmadan evel bu noktada bir 
itiJafa varılması için yeni bir gayret 
sarfetmek tasavvurundadırlar. Çünkü 
ingiliz kabinesi bu zafere kati nazari
le bakmaktadır. Böyle bir itilafın 
Franko muzaffer olduğu takdirde i
talyan ve alman gönüllülerinin geri a
lınmasını kontrol etmek için yegane 
çare olduğu kanaati iZ'har edilmekte
dir. Dahili harp bittikten sonra başka 
şekilde enternasyonal bir teşebbüse 
imkan görületnemektedir. 
Komisyonların insani bir rol oyna

yabilecekleri ve cumhuriyet ordusun
daki gönüllülerle meşgul olarak bun
ların memleketlerine iade eedbilec:ek
leri ilave edilmektedir. Nihayet bu iti
laf ile ingiliz - italyan müzakerelerin
de en büyük engelin kalkımş olacağı 

söylenmektedir. 
Komite mahfillerinde bu yolda bir 

itilafa varılması Ş:anslarmm pek az ol
duğu kanaati hüküm sürmektedir. 

Gandinin 
sıhati 

Kalküta, 30 (A.A.) - Orissa eyale
tinde bulunan Gandinin sihatrnın bir
denbire sarsılmış olduğu neşredilıen 

bir bültende bildirilmektedir. Bunun
la beraber kendisinin tethişçi mahbus
larm tahlisi maksadiyle Bengale hü
kümeti ile müzakerelere devam etmek 
üzere cumartesi günü Kalklitaya dön
mesi muhtemeldir. 

Gandinin sihati üç ay içinde üç de
fa sarsılmıştır. Hepsinin de sebebi, 
fazla çalışmaktan mütevellid yorgun
luktur. 

Mısırda yapllacak 
se~lm haıırllkları 

Kahire, 30 (A.A.) - Yarın Cenubi 
Mısır ile Kahire civarının bir kısmın
da seçim yapılacaktır. Hükümet asayıiş 
için sıkı tedbirler almıştr. Neşrolunan 
bir beyannamede asayişi bozacak her
hangi bir toplantya karşı şiddetli ha
reket olunacağı bildirilmektedir. 

Kullanılacak tedbirler arasında göz
ya§ı gazı da vardır. 

Vefd partisi dünkü toplantxsı so
nunda halka beyanname neşretmiştir. 
Bu beyannamede, seçiciler parti aley-
hinde yapılan neşriyat ve propaganda
lara kapılmamağa ve tezvir ve tazyik 
tesirinde kalmıyarak reylerini ser-
bestçe kullanmaya ve seçime nezaret 
eden memurların da doğru hareket et
melerine davet edilmektedir. 

Böyle bir kanun, Avusturyadan 
ve diğer memleketlerden tardedilmi.ş 
olan Polonyalı vahudilerin avdetleri
ni tahdide medar olacaktır. 

Avusturya Almanyanın 
kalesidir Südet almanları diyorlar ki: 

Hamburg, 30 (A.A.) - Plebisit mü-

Macar kabinesinde 
tadilat ıayiası 

nasebetiyle bir nutuk söyliyen B. Hit
ler, Avusturyanın Almanyanın "kale
si olacağını söylemi~tir. Hitler, Avus
turyayı ezmiş olan demokrasileri mu
ahaze etmiştıi.r. 

BerŞıtesgaden görüşmelerinden bah
seden B. Hitler, şöyle demi~tir: 

'' Çekler südet alınanlarının ,, 
'' arzularına uymalıdırlar ! ,, 

Budapeşte, 30 (A.A.) - Kabinede - Şuşnig, benim iyi kal·pliliğimi za-
af telakki etti. Maamafih ben kendiyeniden tadilat yapılacağına dair bir 

Prag, 30 (A.A.) - Ernest Kundt, 
mebusan meclisinde, Südet alman par
tisi adına, aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

şayia çıkmıştır. Müfritlerin propa- sine bunun &on bir teşebbüs olduğunu 
gandalarının takviyesi, nasyonal - sos işrab etmiştim. Genç ordumuza ilk de-

fa yürümek emrini verdim. Bayrakla
yalist tehlikesi münasebetiyle mute- rımız, dalgalanmakta oldukları yerden 
diller tarafından hükümete yapılmı~ asla çıık.arılamıyacaktır. 

"Çiftçi ve sosyal hıristiyan partileri 
nin de büyük alman partimize iltihakın
dan sonra, Südet alınanları, hayati hak
lar: için mücadelede devam edecekler -
dir. Çekler, bu birleşmenin politik rea.. 
lite.sini ve bu yılmaz azmi giiz önüne 
almalı ve Südet almanlannın arzuları
na mutavaat etmelidirler. Çeklerin ö
nünde bugün basiretli görünmeleri için 
büyük bir fırsat bulunmaktadır. Çekle· 
rin, alman sosyalistleri ile bugünkü 
politikaların devam hususundaki te
şebbüsleri manasızdır ve akamete 
mahkumdur. 

ulan lhtıu:lar vu ~ acnelik planın ......... .,.--~-~~--~~~-,~-....__. 
tatbikinden doğacak zorluklar fevka- Dünyaya §llmar ! 
lade bir asabiyet tevlit etmiştir. 

Harbiye nazırı Roder ile dahiliye 
nazırı Zel'in ve Macar nazilerinin 
kendisinden bilhassa şüphe etmekte 
oldukları Budapeşte polis müdürü 
Hetenyi'nin istifa edeceklerinden 
bahsedilmektedir. 

Salahiyettar mahafil, bu haberle
rin hayal mahsulü olduğunu ve ma
yıs ayının &onundan evvel kabinede 
tadilat yapxlmasmın tasavvur edilme· 
diğini söylemektedirler. 

Yugaslavya lezgahlannda 
yapllan ilk harb gemisi 

Belgrad, 30 (A.A.) - Yugoslavya 
tezgahlarında yapdan ilk harb gemisi 
bugün başvekil harbiye nazırının ve 
ingiliz ve fransız elçilerinin huzuriy
le denize indirilmiştir. Bir torpido 
muhribi olan yeni gemiye "Zagreb'' 
ismi verilmiştir. Geminin hacmi 1200 
tondur. Mürettebatı 10 zabit ve 135 
neferdir. 

tan evvel çarlık Ruıyasırun bir taraftan 
osmanh imparatorluğuna, diğer taraf
tan da Avusturyaya karşı takib ettiği 
siyaset de bu idi. Dava aynı davi, poli
tika manevrası aynı politika manevra· 
sıdır. Yalmz roller değişmiştir: O :za • 
man cermen idaresi altındaki slavların 
kurtuluşu davası, bugün slav devleti 
idaresindeki cermenlerin kurtıuluşu 
meselesi. O günkü Fransanın bu cer· 
men· İslav mücadelesi içindeki alakası 
Alsas Loren'i almanlann ellerinden al
maktı. Bugünkü Fransanın da aynı mü
cadele içindeki alakası, harb içinde ko
pardığı Alsas Loren'i muhafaza etmek 
ve cermen hegemonyasına karşı korun· 
maktır. 

Çekoslovak hükümetinin alman 
ekalliyetini memnun etmek için girişti· 
ği bu teşebbüste muvaffak olmıyacağı 
şimd'iden söylenebilir. Çünkü dava e
kalliyetleri memnun etmek davası de
ğil, Almanyayı tatmin etmek meselesi· 
dir. Yalnız Hodza'nın bahsettiği teşeb
büsün bir fay dası inkar edilemez. Ekal
liyetlere kartı bugün vazife ve mesuli
yetlerini yapmış bir çekoılovak hükü
m.etine taarruz etmek, bu noktalard·a 
suçlu olan bir devlete karşı taarruz et
mekten daha zor olur. Yani propağan
da kıymeti vardır. İngiliz başvekili 

Çeymberlen'in geçenlerde avam kama
rasında söylediği sözler karşısında bu 
propaganda da ehemiyetsiz sayılamaz . 

A.Ş.ESMER 

Viyana, 30 (A.A.) - Plebisit müca
delesi münasebetiyle şimal - şar.k is
tasyonunun holünde bir nutuk söyli
yen B. Göbbels, şöyle demiş.tir: 

- 10 nisanda dıinyanın yüzüne bir 
şamar- indireceğiz. Dünya bu şamarın 
tesirini asla hatırından çıkarmıyacak
tır. Aded failııiyeti sebebiyle Avustur
yayı alacağız. 

Mumaileyhin bütün nutku, gaxıb de
mokrasileri ile lejitmistler ve Avus· 
turyanın eski rejimi aleyhine müte
veccihti. 

Hatip, demiş.tir ki: 

Eğer çekler, bir hal sureti bulmak 
bahsindeki niyetlerinin alınanlar tara • 
fından itimad ile karşılanmasını ister
ler ise, kendilerinin çıkardıkları kanun
lan ve ana yasayı dürüst bir surette tat
bik ile bu itimada layık olduklarını 
göstermelidirler. İlk önce de bu kanun
larda bahsedilen yeni seçim yapılmalı -
dır. 

Ancak milliyet meselesinin cesaret
li ve esaslı bir hal suretine raptıdır ki 
Çekoslovakya ya dahill ve harici devam
lı bir sulh temin edebilir. 

- Dünya, bizim usullerimizi tenkid 
ediyor, fakat dahili hesap edilmesi i
cab eden bir nokta, yalnız bizim mu
vaffakiyetimizdıir ve inhizamdan yir
mi sene sonra bu hatırala1·da tutulma
ya şayan zaferi tesid ettiğimiz sırada 
katetmiş olduğumuz yolu ölçmeye me
dar olacak olan da bu zaferdir. Avru· 
panın siyasi kalbi artık Pariste değil, 
Berlinde çarpıyor. Henlayn ne istiyor? 

A ı Yada ikı" k l d ı Faris, 30 (A.A.) - Çekoslovakya vus ur o or u 1 · f d p "l · me5e esı etra ın a, opu er gazetesın-
Berlin, 30 (A.A.) - 1 nisandan iti- de Löru diyor ki: 

haren, alman ve Avusturya ordulan- " Henlayn'ın hareketi, "muhtari
nın bırleştirilmesi dolayısiyle Avus- yet'' i istihdaf ediyor. Henlayn Prag
turyada iki kolordu tesis edilecektiı. da, sosyalistler hariç, muhtelif ekalli-
17 inci kolordunun merkezi Viyana, yetlerin çiftçi ve katoliklerin de iştira-
18 inci kolordunun merkezi Salzburg kiyle bir sağ cenah kabinesi kurulma
olacaktır. sını istemektedir. Bu hükümet, Çekos-

Avusturya kolorduları grupuna ge- lovakya, Almanyarun bir peyki olacak
neral List kumanda edecektir. 17 inci tır. Bu ihtimalde, Çekoslovakya Millet
kolordu kumandanlığına general Kie- ler Cemiyetinden çekilecek küçük an
ni tz, 18 inci kolordu kumandanlığına tant yıkılacak, Çekoslovakya - Sovyet· 
da sabık Avusturya ınarepllarından ler birliği paktı feshedilecek ve her tür
eski Viyana müdafaa nezareti ordu u- m kollektif emniyet politikası bir tara
mum mıifettişi Beyer tayin olunmU{i- fa bırakılacaktır. Böyle bir Çekoslovak
tur. ya, Romanyaya doğru Almanr idn 
Şimdiye kadar Almanyada resmen yeni bir köprü teşkil edecektir. det 

14 kolordunun mevcudiyeti biliniyor- alınanlarının Almanyaya ilhakı mesele
du. Şimdi 17 inci ve 18 inci kolordu- si, bu takdirde, başka bir zamana tehir 
ların kurulmasına nazaran, 15 ve 16 ın- olunabilecek ve herhalde bugünkü ehe 
cı kolorduların mevcudiyetine de hük- miyetini kaybedecektir. Zira, Alman -
~:tmek icab eylemekte?ir: Faka: bu ya, filiyatta bütün Çekoslovakyayı il -
ıkı kolordu hakkında hıçbır malumat hak etmiş olacaktır. 
verilmemektedir. 

A vustıırya lejyonu 
Bertin, 30 (A.A.) - Avusturya lej

yonu, mutantan bir suretıte 2 nisanda 
Viyanaya girecektir. Bu lejyon, mu
vakkaten otuz bin ki~iden mürekkep
tir. Bunlar Avusturyadan koğulmuş 

olan hücum kıtaatıdır. Bunlarm nakli 
için 900 nakil vasıtasına ihtiyaç var
dır. 

Yahudi dii~manlrğı 
Berlin, 30 (A.A.) - Garmiş Parten

kirhen belediye reisi şehrin ve civarı
nın bütün memurlarına her mahallin 
girilen ve çıkılan yerlerine "Yahudi-

lerin mevcudiyeti arzu edilmiyor,, lev
halarının asılmasını emretmiştir. 

Yahudilere karşı mücadeleye ittira.k 
etmiyen tacirlere hiçbir sipariş yapıl
mıyacaktır. 

Eski Avustu.rya harbiye ruızırı 
tevkif edildi 

Viyana, 30 (A.A.) - Röyter ajansı 
muhabirinden: Eski Avusturya harbi
ye nazırı general Favgvin, İtalyadan 
avdetinde tevkif edilmiştir. 

Aşağı Avusturyanın eski valisi B. 
Rayter'in intihar etmiş olduğu haber 
verilınektedir. 

Fransada 
kabinenin 
vaziyeti 

Paria, 30 (A.A.) - Epok gazetesi
nin tahminlerine göre, Fransa hüküme
ti evvela para meselesini ele alacak ve 
ihtikara karşı tedbirler koyacaktır. Hü
kümetin, demir endtistrisi komitesi gi
t)j büyük tröstlere kontrol koymak ni
yetinde olduğu dahi söylenmektedir. 

Viktuvar gazetesine göre, Blum, 
finans sahasında tam aalfilıiyet istemi -
yecek fakat parlamentodan bazı tefer
ruatta kendisini serbest bırakmasını ta
leb edecektir. 

Ordr gazetesi ı yeni bir kabine buh
ranına ihtimal vermektedir. Zira hükü
mete tam salahiyet vermek için parla
mentonun hükümete emniyeti olması 

lazım gelmektedir. Halbuki bu emni • 
yet, bugünkü vaziyette mevcut değil • 
dir. 

Jur gazetesi de, B. Blum'un mali 
projelerini kabul edece kderecede mark 
sist olmıyan radikal sosyalist nazırların 
istifası ile yeni bir kabine buhranının 

başlaması ihtimalini ileri sürmektedir. 
Övr gazetesi, halkçı cepheyi teşkil 

eden bütün partilerin tam işbirliği ve
rebilmeleri için Blum - Kayyo görüş • 
melerine yeniden başlanacağını bildir
mektedir. Eğer bu işbirliği vücude ge
tirilemez ise, memleket, yeni bir kabine 
buhranı karşısında kalacaktır. Bu buh
ran son teşrii devrenin dördüncü kabi
ne buhranı olacaktır. 

Meksikı laşist devletlere 
petrol satmıyor 

Va~ington, 30 (A.A.) - Öğrenildi
ğine göre Almanya, İtalya ve Japon
ya, bir takım eşhas vasıtasiyle, petrol 
satın almak için Meksika makamları 

nezdinde teşebbüslerde bulunmuş

lardır. Fakat Meksika reisicumhuru 
Kardena, faşist memleketlere petrol 
vermekten kati surette imtina etmiş
dir. 

Fransadaki grev 
Paris, 30 (A.A.) - Gnom-e-ron 

motör şirketinin müdürü, bir tebliğ 
neşerederk maden sendikasınca bu 
sabah Genvillier fabrikasının grev 
ilan edilerek müessesenin işgal edil
mesi emredildiğini bildirmiştir. 

Hareketin büyümesi grevcilerin 
adedini 90.000 den fazlaya çıkarmış
tır. İtçiler yevmiyelerinin arttırılma
aını ietemektodirler. 
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Almanya ve Orta Avrupa 
CUMHURlYET'te Muharrem Fey

%.i Togay, Avusturyanm ilhakrndan 
sonra Almanyanın yeni vaziyetinden 
bahsederek diyor ki : 

"Avusturyanın ilhakiyle Alman
yanın harb zamanında her türlü ih-
tiyacatını kenöi dahilinde temin et
mek gayesi olan otarşi tamamiyle 
tahakkuk edecektir. 

Almanya Tunaya'da hakim ola-
caktır. Yirmi senedenberi bu haki
miyet yalnız Yugoslavya ile Roman
yanın elinde idi. Çünkü umumi harb
ten evvel bu nehre hakim bulunan 
A vwıturya ve Macaristan silahtan 
t~id edilirken Tunadaki bütün 
zırhlı monitörler Yugoslavya ile Ro
manya arasında taksim edilmitti. 

Yeni MacariMan ile yeni Avustur
ya Tunada harb gemisi inşa ve başka 
yerden tedarik etmek hakkından 
mahrum edilmiılerdi. Şimdi iııe A
vusturyanın yerini tutan Almanya. 
Tunada kuvvetli bir donanma bulun
duracağını ilan etmittir. Bu suretle 
Almanya, 93 osmanh - rus harbmda 
Türkiye ile Avusturya - Macaristanm 
elinde olup muahharen umumi har
bm sonuna kadar yalnız Avusturya
nm elinde kalan Tuna hakimiyeti ar
tık Almanyanm eline geçmit bulu
nuyor. 

Roma protokolları mucibince İtal
ya Triyestede Avusturyaya serbest 
bir liınan mmta.kaaı vermişti. Alman· 
yanm Avusturyayı isti hl af suretiyle 

bundan istifadeye ve bu suretle Ak
deniıı:de bir ticari mahreç bulundur
maya lüzum görüp gönneyeceği tim 

dilik belli değildir. Fakat orta Avru
pada Avusturyanm tarihi ve coğrafi 
bütün miraslarından istifade ederek 
büyük Almanyanın siklet merkezini 
buraya nakledeceği muhakkaktn-. 

lnkilabm sonunda Büyük Ahnan-

ya parlamentosu büyük Rayi§tağ'm 
ilk toplantısı Viyanada yapılacaktIT. 
Büyük Almanyanm umumi merkeıı:İ 
orta Avrupaya dahil Münib olacak 
ve Berlin büyÜk Almanyanm mütem 
miın bir parçası olacak, tim.ali Al
manyanm merkezi halini alacaktır. 

Mareşal Göring Almanya ile A
vusturya arasındaki gÜmrüklerln il
ga edildiğini de nutkunda haber ver
diğinden iktisadi noktadan birlik ta
mamlamnıt oluyor. Mumaileyh Vi
yananm halis bir alman şehri halin
de kalacağını ve Avusturyadaki 500 
bin yahudinin dört sene içinde hari· 
ce çıkıp gitmeleri icabeylediğini de 
söylemiştir. Almanyanm orta Avru
padaki topra.klarmda yabancı bir 
ırk bulundurmamağa kati karar vermif 
olduğu ise aşikardır.,, 

RAHA Ti BOZAN ÇIVll.XR 

TAN'da Ahmet Emin Yalman, az• 
bklar meseles.inin, bugün, Avrupa 
sulhu için en muğlak ve had bir derd 

olarak ortaya çıkmı§ bulunduğun~ 
Çekoslovakya aıı:lıkları dolayniyle 
bir büyük harb çıkması ihtimali mev. 
cud olduğunu anlatarak insanlıık ve 

sulh namına mutlaka halli lazım ge
len bu mesele üzerine dikkati çeki
yor. Türkiyenin balkanlardaki türil
leri ana vatana getirmek için göster
diği gayretle çivi siyasetine dütmaD 
olduğwnuıı:u bütün dünyaya isba.t 
ettiğimiıı:i söyliyerek diyor ki : 

"Bugün Avrupa.da kökünden hal
li lazrm gelen bir mesele halinde 
bir azlık meselesi vardır. Buna kartı 

göz yummakla iı bitmez. Bu yüzden 
bütün dünya, Çekoslovakya meselesi 
diye bir davanın kar§ısında bulunu
yor ve harb korkulan geçiriyor. 

Çekoslovakyada üç buçuk milyoa. 
alman var. Bunlar bugün resınen 

vatandatlık sıfatı taşıdıkları memle
keti düşman tanıyan, Alm.anyaya. 
candan bağlı olan insanlardır. Orta
daki yara, zam.anın kapayacağı ya
ra değildir. Günü geçtikçe azacak
tır. Almanya propagandalar ve ikti
aadi tazyik sila.hlariyle çivisinden 
istifadeye çalışacak, gözüne ke6tir
diği avı olgun hale getirecektir. Ya
rın için ya fırsat kollayacak veya cebir 
kullanmak yoluna gidecektir. Avru
pamn göbeğinde böyle bir yara İ§• 

leyip dururken, Çekoslovayanm, 
Fransanın ve diğer alakalı tarafların 
rahat nefes alacaklarını ümid et
meye imkan yoktur. 

Bu gün A vrupanın barış ve isttk
rarı bakımından muhtaç olduğu si
yaset, meselelerini olduğu gibi gö~ 
bilmek ve kökünden halli için çare 
arayacak yolda cüret göstermektir. 
Hele azlık işleri çok mühimdir. U
mwni istikrar imkanını ortadan kal
dıran çivileri sökmek için mutlaka 
esaslı bir hal çaresi aramak lazun
dır. 

Ne çareki Avrupanın tuttuğu yol 
deve kuşunun yoludur. Tehlike kar
§ısmda kafasını kuma sokuyor ve 
tehlikeyi böyle gözden kaybetmeyi 
kar sayıyor.,, 



-4- tJ L US ll - l - l8ll 

-

-14-
Bu ilk gÜnkü neticenin lngiliz a 

miralı kardeni endişeye sevkettiğini 
gene İngiliz menabiinden öğreniyoruz. 
Zırhlıları adeta bir atış talimi ya
parcasına, hiç bir tehlikeye manız 
kalmadan, hareket etmeden ateş 
açmı§lar ve tonlarca mermi atmış
lardı. Buna rağmen dört tabyadan 
üçü sapasağlamdı. 

25 şubata kadar hava fırtmah 
olduğu için beklenildi ve plan tat
bik edilemedi. 

25 şubat saat 10 da Küin Eliza
bet, lrrezistibl gibi en kudretli ge
milerin de iştirakiyle bombardıman 
batladı. Bu se ferki bombardıman 
yakından yapılıyordu. Amiral Kar
den uzak bombardımanla topların 
tahrip edilemiyeceğine kanaat ge
tirmişti. Fakat gemiler yakına gelip 
bizim topların menzili içine girince 
bu cehennemi ateş altında da olsa 
türk kahramanları cesaretlerini gös
termekten çekinmediler. Ağamem
nun zırhlısına tam 9 isabet kaydet
tiler, bu isabetlerden 3 kişi ölmüş 
\re 8 kişi ağır surette yaralanmıştı. 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Kuin Eliı:.abetin taretleri 

Fransız filoları bugünlerde yapıla
cak büyük deniz taarruzunu gizle
mek için Limnide toplanmış. Sabah
leyin hava aakin ve güneş bir yaz 
gününü andıracak kadar parlak ve 
sıcak olarak ufuktan yükseliyor. 
Birleşik filonun asıl kumandanı Kor 
amiral Carden iki gün evvelisi has
talanarak Maltanın yolunu tutmuş
tur. Yeni kumandan Kor amiral 
De Robeck de vakıa bu işlerin ace
misi değildir, en büyük kuvvet olan 
birinci filonun kumandanı olarak 
hareki.tın başlangıcmdanberi o da 

buralarda uğraşıp durmaktadır. Fa-

Mahkemelerde • 
•• •••••• t y •• "' 

Kömür, demir, kiraz 
düımanı bir hırsız 

Mahçub bir çehrenin altında türlü 
numaralar düşünen bir hırsız 

Mübaşır: 

- Postabaşr, Çelebioğlu Mustafa
yı getir, dedi. 

Postabaşı ola.u jandarma onbaşısı, 
ağrr ceza koridorundaki küçük bek
letme odasının kapısını açtı; Çelebi
oğlu Mustafa. zaten, hemen ağızda 
sırasını bekliyormuş. Jandarmanın ö
nüne düştü. Birinci sulh cezanın suç
lu iskemlesinde yerini aldı. 20-25 yaş
larında, mahcub bir çocuktu. Eski kas 
ketini iki eliyle sıkıştırmış, önünde 
tutuyor, başını hakime kaldırmaktan 
utanıyor gibi duruyordu. Mustafanın 
profesiyonel bir hırsız olduğunu bil
miyenlerin bu sıkılgan genç için şe

faat damarları kabarabilirdi. Fakat, 
birkaçmcı tövbeden sonra gene Musta 
fanın karşısına çıktığını gören ha
kim: 

Gene mi geldin Mustafa? diye 
sordu. 

Mustafada ses yok.. yüzü kızarı

yor, tırnaklariyle yırtık elbisesinin 
sağını solunu didikliyor, imtihanda 
sorulan sualleri beceremiyen tenbel bir 
talebe utangaçlrğiyle duruşmanın ··ce
za,, filini bekliyordu. 

Fakat, Çelebioğlunun dolgun zarfı 
açılıp ta içinde türlü mahkumiyetle
rinin vesikaları, polis müzekkereleri, 
celbnameler, ihzarlar dökülünce işin 
gizli kapaklı tarah kalmadı. Musta
fanm, mahkemeye jandarma ile gel
mesine sebeb olan son mahkumiyeti 
bir kömür meselesinden doğmuş. Me
selenin şekli de şu: 

Musatfa, feraha kavuştuğunu zan
netti: 

- Yok başka bir mahkUmiyetim ba
kim bey, dedi. Fakat daha okunmıyan 
bir tomar kağıd vardı. Bu kağıdlar, 
gayet kuvvetli bir hafıza gibi, bütün 
işleri noktası noktasına hatırlayabilir
di. Hakim suçluya bunları işaret ede
rek: 

- Şunları okutturmadan, dosdoğru 
söyle, diye ihtar edince, Mustafa: 

- Bir de Yozgad işi vardı, dedi. 
Fakat ondan beraet ettim. 

Belki de meslek ( !) hayatının ye
gane beraetini haber verirken Musta
fada belli bir neşe ve gurur göze çar
pıyordu. Evrakta, Yozgad işinde Mus
tafanın parmağı olmadığım meydana 
çıkarmıştı. 

Bütün bu dav51:-rcla Mustafanın 
birer "tövbe., si var. Bu iki hecelik 
keli~ ile Mustafa, her defasında bir 
namuslu hayat teminatını vermiş. Fa
kat bütün bu kuvvetli teminatına rağ
men işte, gene, fakat bu sefer başka 
bir branş üzerinde işlettiği uzun eli 
yüzünden, hakimin karşısında duru
yor. 

Mustafa, ağır sanayi maddelerin
den sonra elini g da maddeleri üze -
rinde işletmeğe başlamış. Bu arada, 
her çeşit malı almaya yanyan bir va
sıtayı, parayı da, karıştı:.rmış: Son su
çunun mevzuu bir ,~ükkandan kiraz, 
yumurta ve para çalmaktır. 

L . ..... ~ RADYO .. . " 
Ankara 

Öğle neşriyatı: 
12.30 Muhtelif piiaı 

neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikiıi "'• 
halk şarkrları - 13.15 Dahili ve harici ha
berler - 17.30 İnkılab deni; Halkevind~ 
naklen (Hikmet Bayur). 

Akşam neşriyatı: 18.30 Plakla daAS 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkadaşları) 
- 20.00 Saat ayarı ve arab!;a neşriyat -
20.15 Plakla Mozart: en Re majeur Kon• 
serto No: 7 viyolonist: Yehudi Menuhin. 
Orkestra refakatiyle - 21.00 Konferanı: 
Selim Sırrı Tarcan - 21.15 Müzik dönenli 
Radyofonik temsil: Monna Vanna - 22.00 
Ajans haberleri - 22.15 Yarınki proıram. 

f.;;tanhnl : 

Oğle neşriyatt: 12.30 Plakla tiirk: 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neıri
yatı. 

Akşam neşriyatı: 
3 

ç uk . 
18. o oc ti-

yatrosu (Firuz dönüyor) 19.15 Spor musa
habeleri: Eşref Şefik - 19.55 Borsa haber
leri - 20.00 Muzaffer İlkar ve arkadatları 
tarafından türk musikisi ve halk şarkıları 
- 20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza 
tarafından arabça söylev - 21.00 Radife ve 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı) - 21.45 OR
KESTRA: 1 - Auber: Domino nuvar. 2 -
Guno: Faust. 3 - Padonk: Fnatezi hongru
vaz. 4 - Translatör: An gran Tren - 22.15 
Ajans haberleri - 22.30 Plakla sololar, o
pera ve operet parçaları - 22.50 - 23 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

v .. · .._,,,.. • z:; OPERETLER: 12 Kolon
ya - 1-4.10 Laypı:ig - 19.10 Münib - 20.30 
Paris - Eyfel kulesi - 21 Roma, Frankfurt. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONiK KONSERLER: 20.10 Breslav, 
Kopenhag - 20.15 Bükreş - 20.25 Ham
burg - 20.30 Paris - 20.45 Stuttgart -
20.50 Beromünster - 21 London - Recyo
nal - 21.30 Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 15.20 Laypzig - 15.25 
Hamburg - 17.10 Laypzig - 19.10 Berlin 
- 20.30 Monte Ceneri - 21.25 Prağ -
21.30 Milano - 22 Varşova - 22.S5 Prağ. 

SOLO KONSERLERİ 9.30 Kolonya -
14.15 Stkoholm - 17 Berlin - 20.15 Stutt
gart - 21.15 Königsbeq~. 

Goluvaya da bir isabet vaki oldu ve kısımları gene bu birinci kısma gi-
9 kişi öldü, bir çok kitiler yaralan- rerek hakiki bir geçiş provası ya
dı. Ağamemnun harb edemiyerek parlar, kendilerini gösteren bizim 
geri çekildi, Goluva da onu takib et- bataryaları ateş altına alırlar. Bi
ti. Fakat filo ile bu adi ateşli ve a- zimkiler bunlardan dersler çıkarır, 
çık arazideki toplar arasmda 0 ka- yeni bataryalar yerleştirir veya yer
dar fark vardı ki birbiri arkasına lerini değiştirir. Her iki taraftan da 
gelen gemilerin ateşi altında niha- daima ufak tefek zayiat olmakta
yet bu kahramanlar da sustular. dır. Fakat 18 martla başlayan ha
Akşam beş buçuğa kadar devam e- kiki hücum gününe kadar iki taraf
den bombardıman artık dış tabya- tan da eaaah hiç bir zayiat yoktur. 
)an silmiş süpürmüştü. işe yarar top Bizim tarafta patlatılan ve topla
bırakmamışh. Topçular sahil muha- , nan maynlarm yerine yenileri kon
faza vazifesini piyadelere bıraka- muıtur. Ayrıca iki yeni hat daha 
rak gerideki bataryalara ve vazife- yapılarak mayn hattan 10 a çıka
lere alındılar. Artık dış tabyalar rılmıştır. 
auamuş ve itilaf donanmalarının bo- Bu safha dahilin<le Ingiliz ve 
ğazm ilk ve büyük boğumuna girip Fransız zırhhlarmm mühim isabet
i§ yapması için kapı açılmııtı. Jer aldıklarmı, Küin Elizabet, Lord 

İkinci safha 
25 ıubattan büyük deniz taamı-

Nelson da zayiat verdiklerini, Lord 
Nelson kapdanmm zırhlı kule için
de yaralandığmı, 11 martta mayn 
tarama ameliyesinde kullanılan ba
lıkçı gemilerinin türk ateıi altmda 
bundan böyle artık bir it yapa.mıya
caklarmı rapor ettiklerin4 bu gemi
ler için donanmadan iatenen cönül
lülerin de 14 mart gecesinde bir iı 
yapamadıklarmı, bunlan himaye e
den bir muhribin ateıi altmda 27 
telef, 45 yaralı vererek ve dünıeni 
kırılarak zor kurtulduğunu lngiliz 
menabiinden öğreniyoruz. Amiral 
Karden ümidini tamamen kesmiş 
bulunduğu bir sırada Londradan 
martın yirmisine kadar kati taarru
zun yapılması emrini alıyor ve bel
ki de ümidsizliğinin tesiriyle ola
cak hastalanıp Maltaya gidiyor. 

kat bu deniz harekatının neden bu 

kadar israrla icra edildiğine pek de 

aklı ermemektedir. Onun fikrince 

fU muazzam filo haydi büyük bir 

gayretle boğazı geçti. Arkasından 

İstasyonda kömür boşaltan vagon
lardan, bir gece kömür aşırılmış. Aşı
ranın kim olduğunu söylemeye lüzum 
yok. Çünkü çuvalla kömürü Mustafa
nın sırtında görmüşler, 4 ay yirmi 
gün giymiş Şimdi onu çekmekte 
imiş. 

Mustafa, bu son suçunu, inkar ve 
tevil yollarına sapmağa lüzum görme
den ve kendisine has mahcub bir piş
kinlikle şöyle anlattr: 

''- Bu dükkan benim Emmimin -
dir. Biz emmimle birlikte otururuz. 
Bana da o bakardı. Fakat birkaç gün 
yemek vermediler. Aç kaldım. Ben de 
ne yapayım; bir gece sabaha karşı 

dükkanın önünden geçerken bu işi 
yaptnn. Elimi uza.ttun. Dükkandan 
birkaç aYttÇ kirazla, birkaç da yumur
ta aldım. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 19.10 
Laypzig. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18 Königsberg - 20.5 Beromünster - 21.10 
Münih - 21.30 Stokholm - 22.30 Breslav. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman istasyonla

rı - 8.30 Brcslav, Frankfurt, Königıberı 

- 10.30 Hamburg - 12 Alman istasyonları • zunun icra edildiği 18 marta kadar 
geçen müddet, medhalden Kepez 
burununa kadar devam eden ilk bo
fwnda hakiki bir çekişme ve didif
me aafhaamdan ibarettir. Her gün 
bir iki zırhlı bu kısma gelir, etraf
ta.ki bataryaları boımbardımana 
batlar. Bizimkiler mü.aaid hedef gö
rürlerse bir iki ateş yapar ve sonra 
auaarlar. içeri giren zırhlıların hi
mayeainde muhripler ve mayn tara
yıcı gemiler mayn hatlarma kadar 
.okulur, fakat her defasında bizden 
ateı yer; baz.an bir iki maynı söküp 
çekmeğe veya patlatmaya muvaf
fak olurlar; infilak aeaini ve mayn 
patlayınca ''horra.'' bağrıılarmı bi
zimkiler duyar, ainirlenirler; fakat 
sece olup da karanlık basar bas
maz yenimaynlarla ikmi.le koşarlar. 

Geceleyin düşma"l da durmaz. 
Mayn tarayıcı gemiler asıl bu za
manda faaliyete geçer. Torpidolar 
onları, sahil bataryaları bizimkileri 
himaye eder. Işıldaklar araya girer, 
düpnan gemilerini aydınlatır. Ba
zan baakın halinde ateş yapılır.Oüş
manm küçük gemileri kaçışırlar. 

nakliye gemileri ile ordu kendileri- Hakim eline aldığı başıka bir vesi-
ni ta.kib etmez ve boğazın iki sahi- kada da, bir demir "mesele" sini ha
lini işgal eyliyemezse bu geçiş neye trrladı. Anlaşıldığına göre Mustafa, 
yarar? Çünkü filo; tek baıına Mar- kömür, demir gibi ağır endüstri mal
man. denizinde duramaz, gel"İ clön.- zenıesine düşman kesilmi" elini daha 

çolC bu işlere alı'1:ırm11 bulunuyor. 
mek İcab eder. Bu geri dönii§ nere- Nümune hastahanesinden aşırdığı 
lere saklandığı belli olmayan türk demirlerden de 20 günlük bir mahk-0.
obüılerinin dik mahrddi mermilerine miyetle kurtulmuş. Hakim, biraz da 
bir kere daha hedef olmak demekti ki Mustafayr dinlemek istedi. 

- Daha nelerin vardı, dedi. Ha-

l tırladığıma göre senin işler burada 
(Sonu var) bitmiyordu: 

bundan da ancak zarar gelebilir. 

Dikkat ettim, Mustafa bütün pif
kinliğıne, ve meslekte haylı eskımış 
olmasına rağmen "çaldım" lifını kul
lanamıyor. Para saymıı, gibi hep "al
dnn,, diyordu. Fakat zabıt okununca 
hadisenin doğrusu anlaşrldı: 

Bir yaz geccei, dükkfuım kepengi
ni amucası kapamaya lüzum görme
miş. Yalnrz meyvelerin üstüne bir in
ce hasır çekmiş; kendisi de dükkanın 
içine krvrılrp yatmış. ..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Mustafa sabaha karşı, ve dükkanda 
kimse yok zannederek serbestçe ha

: sırı kaldırmış, bir kese kağıdı kirazı 
--r-:-~l"'"f'I', : koltuğuna sıkıştırmış, duvarda asılı 

a~~~· = duran bir tel sepet yumurtayı da ko

- -E Yazan: Alexiı Tolıtoi No: 44 : 
Yerine geçen lngiliz birinci filo _ 

kmnandanı De Rabec emrindeki : 
amirallarla 16 martta Küin Eliza- : -bette bir konferans aktediyor, nasıl E 
taarruz edileceğini kararlaıtırıyor -
ve ilk zuhur edecek iyi hava.dan ia- : 
tifade olunarak taarruz edilmesi : 
tesbit olunuyor. ------(anakkaleye büyük deniz ---

= luna takmış. Fakat gönlü bu kadar
: cıkla ayrılmaya razr olmamış. Belki 

""'"vır.'°''< ''" E de Mustafa bir gece uykusuz kalrşı-

Ertesi gÜn ve gece onlar maynları laarruzu 
toplamaya, bizimkiler yeni mayn : 

--

: nın hıncını kirazla yumurtadan çıka
: ramamış ve para çekmecesine de uğ
: ramadan geçmemiş. Aksi tali çekme
E cede ancak 50 kuruş varmış. Fakat pa 
E ra şıkırtısma emmi uyanmış; karşı
:: sında Mustafayı görünce hiç sesini 
_ çıkarmamış, bekçiyi çağırmış, yakalat 

dökmeğe başlarlar. 1915 senesi martının on sekizinci : 
7, 11, 13 martta filonun mühim günündeyiz. Müttehid lngiliz ve : --~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-

--------
mış. 

Mustafa kirazla yumurtayı y~mek 
için, parayı da harcamak için aldığını 

- 14.10 Frankfurt, Kolonya - 14.15 Berliıı 
- 16 Alman istasyonları - 16.10 Königs. 
bcrg - 17.10 Münih - 18 Berlin - 18.30 
Frankfurt - 19.10 Frankfurt, Kolonya -
19.15 Stuttgart - 19.30 Stokholm - 20 Sot
tıı:m; - .u.ıo :ı::rAillouıg - ~~.;iO Hamburc -
22.35 Königsberg - 23.20 Droytviç. 

HALK MUSİKİSİ: 11,30 Ştutprt -
22,30 Keza 

DANS MÜZİÖİ: 20 Berlin - 23 Buda
peııte, Floransa, Milano - 23.10 Lüksem
burg - 23.25 London - Recyonal - 0.15 
Droytviç • 

iddia ederek mahkumiyetten kurtul
manın yolunu aramaktadır. Fakat ha
kim kendisine bu mazeretlerin kafi 
olmadığını söylediği zaman da afal
lamakta ve: 

"- O zaman küçüktüm, bir suç iş
lemişim; fakat şimdi büyüdüm artık 
böyle bir şey yapmryacağıın,, demek
le cezadan kurtulacağı.nı zannetmek
tedir. 

Fakat bunun gibi kim bilir kaç bi
ninci suçlunun tövbesini dinleyen ha
kim, dünkü duruşmada, müddeiumu
milikten bazı hususların sorulmasını 
ve bazı şahitlerin çağrılması için mah
kemeyi başka bir güne bırakmıştır. 

12 nisandaki duruşmada Mustafa 
Emmisile karşı karşıya gelecektir Bu 
enteresan sahneyi bekliyoruz. 
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hizmetlerine mukabil kendisine yakın 
da Moskovada bir ev verileceğini ve 
artık rahat rahat yaşıyacağmı anlat
mıştı. 

Vasili Vasiliyeviç sordu: 
- Güneşe iyice baktın mı? 
Vaska, kekeleye kekeleye prensin 

ayaklarına kapandı ve iki kere yeri 
öeperek kalktı. Kısa boylu, tıknaz, 
~ıplak başlı, kaşları kulaklarına kadar 
bol kıllı, koca burunlu, çukura ka~

mış gözleri cüretli ve küstah bir hi
lekarlıkla parıl parıl yanan bir adam
dı bu. 

- Beni sabah erkenden çan kule
ıine götürdüler ... Bir kere de öğle za
manı .... Gördüklerimi senden gizleye
cek değilim ... 

Vasili Vasiliyeviç mırıldandı: 

- Şüpheli şey ... Gök yüzündeki 
bir cisimde ne gibi işaretler buluna
bilir? Yalan söylüyorsun ... 

- Tabii, güneşte hiç bir işaret yok
tur .... Fakat iki parmak arasından ba
kıp ilham almak adetimdir .... Kehanet 
gibi bir şey. Gördüklerimi kitab okur 
gibi okurum ... Muhakkak ki başkaları 
da bunu kahve telvesiyle, yahud aya e
lek tutarak yaparlar.... Nasıl hareket 
edileceği bilindikten sonra bunlar da 
pek ala usullerdir ... Ah 1 Ba~cığım 1 •• 

Vaska Silin o ayı bumu ıle etrafr 
kokladı, olduğu yerde salla~dı, nafiz 
bakışlı gözlerini prense diktı: .. 

- Ah! Saadctlim ... Öyle şeyler gor
düm, öyle şeyler öğrendim ki ... Uzun 

-boylu, tanımamış bir çar gördüm ... Ta- : 
cı sırtında sallanıyordu... Ve ışıklar : 
saçan öteki çar.... Aziz başında üç 
mum vardı ... Ve iki çarın arasında da : 
diğer iki tane, sanki kan koca .... Baş- : 
larındaki taçları aydınlatan güneş pa- : 
rıldıyordu .... -

- Saçmalarından bir şey anlamıyo- : 
rum. Neler anlatıyorsun böyle? : -Vasili Vasiliyeviç, yerden mumu a- : 
!arak geriledi. S 
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: le şeylerle uğraşabileceğine akıl er
E mezdi. Fakat, 'Gıadki, Petrof ve Cerın
: ni bütün slobodalara haberi yetiştiri
: yorlardı: Lev Kiriloviç, arkadaş:ı.ariy
: le birlikte, geceleri etratı dolaşıp yedi 
: yıl evel Kremlin karışıklıklarına han
E gi streliçlerin katılmış olduklarını a
: rayor ve bunları öldürünceye kadar 
: döğüyor ... 
E Streliçler filozofça cevab veriyor-
- lardı: 

şin idi!. ... 

- Hcrşey arzun veçhile cereyan ede 
cektir. Bir şeyden korkma ... Metin ol.. 
Otlarunı vermeğe devam et. En doğ
rusu budur ... Kızı rahat bırakma ... O
nu daima kızdır .... 

Birinci Petro, Menıikol toplantısında (Asamble) danı esnasında. - Pek tabii; asilerin hakkı okşan-
mak değildir ya .... 

Demek ki bu vaziyet karşısmda ya
pılacak tek şey şa~p iki kolunu yanına 
bırakmaktan ibaretti: Yaptıkları bu 
kustahhkların gayesi ne idi? Kaygılı 
?vı.oskovada hava bulanıktı. Her gün 
Kremlin'i muhafaza için beş yüz stre
liç gönderiliyordu. Bunlar oradan sar
hoş olarak geri geliyorlardı. Herk~ 
yangınlar çıkacagını bekliyordu. Hi
kaye olunuyordu ki Nikita Gladki 
Preobrajenski'ye mahirane tertib e
dilmiş makineli kumbaralar götürüp 
çarın geçeceği yola yerleştirmiş, fakat 
bunlar patlamamıştı. Herkes tetikte 
ve hadiselere hazır bulunuyordu ... Vasili Vasiliyeviç zindanın kapısını 

bulmuştu. • 
Vaska Silin, böyle derken, zincir

lenmiş bir köpek gibi fırladı. 
- Babacığım, bana yiyecek gön

dert ... Dünden beri bir şey yemedim. 
Silin, kapının kapandığını görünce, 

zincirlerini şakırdatarak acı acı ulu
mağa başladı. 
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Sterliç subayları Kuzma Cermui, 

Nikita Gladki ve Obrosim Petrof stre
liçleri ayaklandırmak için bütün kud
retlerini sarfediyor, iz:balara girip ka
pılarını hızla vurarak: "Siz kanları
nızla yatıyorsunuz, halbuki başlarınız 
tehlikede I" diye bağırıyor. Streliç a
laylarının merkez izbasının avlusunda 
haykırıyorlardı: "Boyar ve tüccar ev
lerinin kapılarını katranla işaretleye-

lim, gidip onları talan edelim, hürri
yetlerimizi tekrar ele geçireceğiz .... " 
Meydanlara gizlice propaganda kağıd
ları döküyor, sonra bunları halka, ye
min ve kasem ederek okuyorlardı.,, 

Bununla beraber, Sıtreliçler - tıbkı 
ıslak odunlar gibi - çıtrrdayor, fakat 
bir türlü alev almıyorlardı. İsyan zu
hur etmiyordu. Streliçlerin istediği 
şimdilik bu değildi~ Diğer tarafdan, 
korkuyorlardı da: Moskovada bak ne 
kadar yoksul var. Eğer isyan çanı ça
larsa bunları her tarafı soyup soğana 
çevirirler, ve o zaman, kendi malları
mız da mahvolur ... 

Bir gün, seher vakti, Miasniçki ka

prsr civarında, dört nöbetçi streliç 

kendilerinden geçmiş, kafaları yarıl

mış, mafsalları kesilmiş halde bulun
du .. Stremianni alayının merkez izba
sına sürüklenip getirildi. Fedor 1va
noviç Sakloviti'ye haber gönderildi. 

Yarahlar onun huzurunda anlattılar: 
- Nöbette idik, ve allah şahidimiz

dir, hiç bir Ş;ey içmemişti.k .. Şafak sö
küyordu ... Tenha meydanda birden bi
re dört süvo.ri meydana çıkıp üzerimi
ze sebebsiz yere atıldılar. Ellerindeki 
matraklarla bizi bu hale getirdiler ... 
Bunların, sırtında beyaz satenden bir 
kaftan ve başında boyar kalpağı bulu
nan en fenası şiıpnan biri idi ... Öteki
ler nihayet buna çıkışmağa başladı
lar: "Yeter, Lev Kiriloviç, öldürecek
sin bunları ... " dediler. O bunlara bağı
rıyordu: "Hayrr, bu kadar durmayaca
ğnn, kardeşlerimin intikamını bu mel
un streliçlerden alacağım .... " 

Sakloviti, bu hikayeyi müstehzi müs
tehzi gülümseyerek dinliyor, yaraları 

muayene ediyordu. Kesik bir parmağı 

eline alarak merdiven sahanlığından 
streliçlere gösterdi: "Evet, muhak
kak, yakında başınıza gelecekler var." 

Acaib şey. Bir Lcv Kiriloviç'in böy-

Hemen üç gün sonra, Pokrovski ka
pısı civarında, şişman boyarm retaka
tinde ayni suvariler kol gezen bir pos
taya hıicum ederek kılıçları, matrak
ları ve kırbaçlariyle bir çok &treliçi 
yaraladılar ... tlatta L-~ı alaylarda ten
like çanı bile çalındı. Fakat streliçıer 
korktular, dışarı çıkmadılar ... Streııç
ler geceleyin nöbet yerlerinden kaç
mağa başladılar; karakollara en az yiız 
kişilik kıtalar halinde gönderilmeleri
ni, ve hatta kendileı ine bir de top ve
rilmesini istediler.... Hakikaten bu 
streliçler gittikçe korkaklaşıp itaatli 
oluyorlardı ... 
· Bunun üzerine şöyle bir rivayet çık
tı: Bazı kiı::::ıseler bu küstah süvarileri 
tanımışlardı. Bunlar Stepka Odeovs
ki, Mişka Tirtof, Petro Andreeviç 
Tolstoi idiler. Ve beyaz kaftanlı ada
ma gelince; denildiğine göre bu, bir 
boyar bile değil, bir katib muavini, 
Carevna'nın mutemedi Matveika Şo-

Preobrajenski'de ise, Petronun av
detinden beri, durmadan top atılıyor
du. Siperler arkasında, yollarda, yüz
leri matruş, saçları uzun, şapkalı, ye
şil kaftanlı askerler duruyordu. Kaç 
defa, pazar yerlerinde hiddetlenen ta
krm takım serseriler depoları talan et
mek üzere Preobrajenski'ye gitmeğe 
kalkışmışlar, fakat daha Yavuza'ya 
varm.adan her tarafda, ateş etmeğe ha
zır askerlere rastlamışlrdı. 

Bu halden artrk bıkılmış, usanılmış
tı ... Bari buna müsbet bir Ş:Ckilde ni
hayet verilseydi.... 
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Vasili Volkof, Miasniçkaya sokağı 
boyunca, nöbetçi ppstaları arasından 

(Sonu var) 
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Gölgeden gelen haıtalıklar 
Bqünkü yazımda ıize bilmediiiniz 

bir haber vermiyecetim ıüpbeaizdir. 
Günetin simıediii yerden bekim çık· 
mu, IÖZÜ çocukluiunuzclan beri Dbnİ• 
nizcle yer tubnuıtur. Hekimlerle abbab 
olarak ıörüımeyi • ıörüıürken de ara
da aırada ufak tefek rabatanhldara ku
fi ötüt iıtemeyİ • belki ... eniniz, fakat 
enikonu baıta olup bekim çaiırmaJI el
bet te iıtemezainiz. Onan için mniz• 
ıüneıin ıirrıeıini hekimin aelmnine 
• tabii • tercih edeniniz. 

Ancak, bitmez tükenmez ıibi ıelen 
kıt mnaimincle, aüneıin bize küınriit 
aibi bialutlann arkumda aaklandıiı 
aünler çok oldu. Biz aüneti ne kadar 
iıtaeek o bize ıöriinmedi. Ondan dola
yı aüneıin faydalamu bile unu.!1-~a 
bafladık. Şimdi önümüz yaz, auneım 
kendiaini bize bol bol aöıtenceiini a· 
mayona. O vakit aünetin ıııtmclan, 
atetinclen korkmamanız için gölaenin 
zarar1anm babrlatmak iıtiyorum. .• 

Gölıenin bize en büyük zararı bizi 
D vitaminden mahrum etmeıidir. Onun 
da ehemiyetini bilirainiz. D Vitamin 
balammJIDca çocuklar kemilc butab· 
tına tatalarlar. Çünkü o vitamin ol· 
mayınca. intan ricuduna lüızumunu se
çen siin eöyl•diiim kalaiomun iti boza· 
lur. Kemil)den l(idip onlan kunetlen
diremecliii pbi, bitiln ricuddaki mik· 
dan da uabr. Vücud kireçten mahrum 
kalır. Kireçüz kalan tiroit n paratiro
it guddeleri iıliyemuler, bundan da bü· 
tün beslenme itlerin• halel relir·-

Kmükleri çarpık, •Jtf çocuklara 
kıım söll• mevlİmİDde balık yalı içir
meı.i IMa .itamini t.min içindir. Balık 
yalı içmek bina da aünet ıtıiı içmek 
aibiclir. Denizin dibinde ,....,... Mori
na büiı aüD8fİ nenden prüyor da 
,.aji7le bize o ıııldan getiriyor, di,.e 
d" ünmek hakkınızdır: Morina balığı 

Uf 0 0 dİİb• d diw' ba bu Yitamini denızın ın e ye gı • 
bklardan alır, onlar ela denizin yüzüne 
ylllma yüaen ve aüneı qddaruu . alan 
• hepsine birden plankton adı venlen • 
küçük batıldan yutarlar. Böylece D 
Yitamin bahkl•rdan balıklara geçerek 
nihayet balık yatı teklinde bize kadar 
plir. Kıt meniminde balık yalının bu 
iyiliiini unutamayn. Fakat bahar ge
liaee balık yatı artık içilemiyecefinden 
pculdann doirudan dofruya aüneı 
kupsmda lfddaD~-a da~ 
munabya-

lnwaWm biiıbütün çıplak sezme. 
1-ini isteyen natürist hekimler, mede
ni aclamlann derili yumufak, ince ol
mumı elbise ıiyerek deriyi daima ıöl
ıe altında tuttuldanndan ileri ıeldijini 
iddia ederler. Her vakit kızım süneı al
bnda çıplak ıezen zencilerin dedikleri
ne ı3re de medeni adamın deriıi kadav· 
n aibi kokarmq. Kendi bölaelerinde 
~lak ıaen natüriıtler de arada •ıra· 
da aiyimli adamlann araıma ıelmeie 
mecbur olcluklan vakit aynı kokuyu 
dayarlarmq .•• Bu rivayet doiru olaa bi
le bizim burnumuz o kokuya alıımıı oJ. 
daia ıı"bi, medeni aclamlann yumutak 
n iacıe derileri, natüriıt obmyan iman
ların ıimdiki zevklerine göre daha lfÜ· 
..ı pldiifnden, unciler ribi kokmak 
için MiaMitün çıplak sezmeyi tavsiye 
~ 

Fmt prek zencilerin, rerek onlar
la birlikte natüriıtlerin shlerini de büı
ltlltfln yabana abnemahdır. Gölıede 
kalan deri bizim medeni sözlerimize 
daha ıfbel görünmekle beraber, deride 
D Yitamin ekıikliiinclen dolayı kallİ· 

yom itinin bozulmaıı vücudumuza 
türUi türlü derdler açar: Çocuklardaki 
kemik butabiından batka, iıpazmofili, 
tetani butabklan gölıre baıtahklan
dır. Bunlann alametlerini anlatarak 
aizi meraklandırnuyacafmı. Fakat göl
pde çok kaJanlarm kanıız kaldıkları, 
za,.fladıklan, bele çocuklarm büyü,.. 
medilderini ben söylemeden zaten bi· 
lininiz. Çoculdann boyu .. ziyade 
siineıli yaz aylannda uzachima da el
bette dikkat ebniııinizdir. 

Kıt mevaiminde çoğalan zatürree, 
,.Iancık, bulqık menenjit, kabakulak, 
km1 butalıldannm uıl sebebi mikrop. 
lar olmakla beraber güneıaiz mevsimin 
ele bunlar üzerine teairini dfitünmek 
tabüdir. 

Verem butahjmm da aüneflİz ka
lan evlerde daha çok çıkbiım büyük 
tehirlerde tutulan iıtatiıtilder ıöıterir. 
lıtatiıtiklere her vakit inanmak doinı 
olmamakla beraber, günqıiz kalan VÜ· 

cudun mühim bir vitaminden mahrum 
kaldıtı. onun da vücudun kireci azal • 
maama aebeb olduiu anlatılınca o iıta
tiatiklen inanmak zaruri olur. 

Romatizma bile rütubetle birlikte 
ıölie butabklarmdan biri aayıhr. Za
ten ıünet l(İrmeyen yere • hekimden 
önce • rütubet l(irer. G. A. 

Asll vıılfe dııındıkl lılenlen 
111sll vergi ahna<ak I 

Reami daire ve müeueselerle husu
ıt müeueıelerin uıt faaliyetleri dı· 
tmda yaptıkları himıetlere mukabil 
ıeyyar mükelleflere ödenen iatihkak· 
lardan hizmet eri>abı ci>i verci kesil
miyeceği hakkında finans bakanlığı
nın yeni bir karar verdiğini kısaca 
yazmıştık. Bakanlığın bu kararına gö
re herhangi bir daire, müessese veya 
hakikt veya hlüaııi bir flıhaın müste· 
mir olan asli faaliyetiyle alakalı işler
de o daire, mileaaese veya taba& bağlı 
olarak yalnızca fikri veya bedeni bir 
hizmet yapan ve bu it için p.haen bir 
muraf yapmaya mecbur bulunmayan 
mükellefler hizmet erbabı sayılmak· 
tadırlar. Bunun için kırılan camı yap-ı 
mak için gelen bir itçi gibi olan klın
••lc.t.J) Aaireııizı~ı.~mi v-.ıiy~i
nc girmit olmıyacaJdar ve bu gibilerin 
ücretlerinden hizmet erbabı iatihkak· 
ları gibi tediye ııraaında vergi kesil· 
miyecektir. 

Böyle olmayıp da daire ve müeaae· 
aelerin ve ticarethanelerin müatemir 
olan asli faaliyetierin.de çalı,anlar ça· 
lışma müddetleri pek kııa olaa dahi 
hizmet erbabı gibi vergiye ti.bi tutula
caklardır. 

Demiryolu illfa&t müteahhitlerinin, 
incir, üaUm, tütün, fındık gibi mah· 
sulleri ifleyenlerin müıtemir faaliyet 
ve ittigal mevzularını tefkil eden bu 

itleri yapmak üzere çalıttırdıkları 
memur, mU.tahdem ve itçiler de ver
giye tibi tutulacaklardır. 

Gündelik safi olmayan kazanç üze
rinden vergi vermekte iken daire ve 
müee.ıeae veya hakikt ve hükmi bir 
,ahlan yananda hizmet kabul ederek 
hizmet erbabı gibi vergiye tabi tutul
maları lbım gelenlerden aynı aene i· 
çinde hem ücretleri üzerinden hem de 
gündelik aafi olmıyan kazanç karinesi 
ne dayanarak mükerrer kazanç vergisi 
alınmayacaktır. 

ULUS 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERi 

• • • 

ıstısmar Şimali Çini • 
ıçın 
• 

A zia Prca'in Pekinden alıp netret· 

Japonya La Republlkten 

dört senelik bir 
plcln hazırhyor 

tiği bir habere göre japonlar tiw 
mali Çin'in iatiamarı için dört senelik 
bir plan hazırlamaktadır. 'Geçen ıene-
denberi gerek Japonyada ve gerek 
Mançukoda, neticeleri 1941 de alın
mak üzere, bet yılhık bir plinan tatbik 
mevkiine konulmut olduğu malUmdur. 
Şimali Çin planı da bu plana muvazi 
olarak ifleyecek ve 1941 ıcne.inde ni· 
hayet bulacaktır. Henüz hazırlanan bu 
plinı, tesisi tauvvur edilmekte bulu· 
nan "pmati Çinin endüıtriyel geliti· 
mi kumpanyuı" tatbiık edec;ektir. Bu 
ehemiyetli konaorsiyom, bu yakınlar
da Pekinde tctekkül ve Çin • japon 
mali ifbirliiini ve timali Çinin ekono
mik iatiımanm temin edecek olan Çin 
• japon ekonomi meclisinin nezareti 
altında bütün endüetri fUbelerini mu· 
rakabe edecektir. Çin • japon ekonıoml 
meclisi iee timalt Çin hWrllmetinin 
muvakkat anayaauına dayanan ream! 
bir mileMeıe olarak tanınacaktır. 

Hatta buıtln Tlyençlnin ıu fabrikala· mit oldutu 1936 aeneaindeld 43 mil
nna japon aermayal yatırılmıt bu· yon ton kömUr udi.yatana mukabil, 
lunmaktadu: 1941 ıeneıinde, 80 milyon ton kömUr 

JPabrtyıu 
Yatınlan HrmaJ• aarfedeceli beaab edilmektedir. HttA 

Ba:rı (1000 >'•) bu tahminin de fevkine çıkılacaiı dil· 

Bu mecliıin reialiğini, icra komitesi 
reisi Vang Kenin, ikinci reisliğini de 
timalt Çindeki japon ordusu ekonomı 
müpviri Hatisubura Hirao yapacak· 
tır. Ekonomi meclisi beı japon ve bet 
çinli azadan terekklib edecektir. 

ÇIN J'E ASYA iÇiN YENi 
JAPON TESEKKVLLERl 

Dokuma ·13 
Makine 3 
Cam 8 
Kibrit 3 
Kauçuk 3 
Boya 4 
K.iğıd 1 
Un 1 
Bu.ı 2 
Tütün 1 
Küherçile 2 
Bizar 1 
Yai .1 
Elektrik Z 
Diier tetebbüıler 6 

110.187 
280 
205 
496 
315 
95 

2.500 
210 
300 

7.300 
300 
100 
100 

3.953 
175 

fllırillmektedlr; dra kömürden benzin 
i1tlhuline genlt ölçüde baflanmıttır. 
Çinc!ekl ktimUr ocaklarmdan i.ıilma
rına çal1fllacak olanlar Tatunı. Şinı· 
tinı ocakları ile Şaml. Şantung ve 
Hopei'dekl ocakalardan bazılarıdır. 

DEMIRYOLLA.RlNDA. 
ÇiFTE HATLAR 

Demiryollarının ıalihmdald ilk saf· 
haya aid batlıca çahpnalar mevcud 
hatların tadili ile Tiyençin • Pulrov, 
Pekin - Honkeu ve Pekin - Suiyan yol
larının çifte hattı ifrağı ve bugünkü 
nakliyat ıiıteminin rasyonalizasyonu

Diğer tarafdan, Tokyo hükümeti bir 
"Çin ekonomik ifleri bürosu" ile "Çin 
için ekonomi konaeyi" kurmağa karar 
vermiftir. Bir de Asya ifleri vekiletl 
teıiai diltilnillmektedir. "Çin ekono
mik itleri bürosu" nun vazifesi şimali 
Çinin endüatriyel gelitimi kumpanya
ıı ile merkezi Çin için te.iı edilecek 
benzer kumpanyayı kontrol etmektir. 

---- dur. Nakil ücretleri de indirilecektir. 
51 126.516 Tasavvur olunan ialihatı tahakkuk et· 

Tabiidir ki bu rakamlar ehemiyetli 
niebetlerde artacaktır. tirebilmek için Mançuko'dan ve Ja-

ponyadan cer malzemeıi, makineler ve 
traveıler id.bal olunacaktır. 

Bafbakan tarafından idare edilecek 
olan Çin ekonomi konseyi ile Çinin 
kalkınmaıı hususunda takib edilecek 
politikanın umum! hatlariyle meyul 
olacaktır. 

Şimalt Çiuin endU.triyel gelitiml 
kumpanyası, prena~b itibariyle, Çin 

EKONOMiK INKlSAFIN 
ESASL4Rl • 

§imali Çin hakkmda tauvvur edilen 
dört yıllık plltı bilhuea bu memleke
tin k&nUr kaynaklarının iıtilmarı ile 
timendtlf erler ve limanlar infuını is
tihdaf etmektedir. 
Pllnın tatbiki ile ıimali Çinde iı

tihlali artacak olan kömürler bilhassa 
Japonyaya aevkedilecektir. Japonyarun 
Çinden 4 milyon ton lDömür ·ithal et· 

Demiryolu ,ebekeıinin iılabiyle be· 
raber Tiyençin, Tangku, Çingtov ve 
Çinraııta• limanlarından biri de ti· 
malt Çin için ihracat limanı olarak ıe
çilecektir. Baheettlğimiz limanlarda 
ıu derinliği, cereyanlar ve suların ge
tirdiil ruaublar heaab olunduktan ıon
ra içlerinden biri hakkında kati ka· 

rar verilecektir. 

~u~anM~nmü~~kkilb~Ç~-~--------,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,,-•• -.

1
-------------~ 

japon tetel · ··.u 01aca'-tır. şimendu- Avrupaya giden 
ferler ve limanlar tesiıi için yatmla- Küçük Dış Haberler 
cak olan ıermaye, imkln n.ilıbetinde .................................................... demiryolu talebeleri 
Çin kapitali1tlerinden aıaııacak, Çinin X Viyana - lıveç hlildlmeti, Vlya
tabil ıervet kaynaklarını iatilmllrda na'daki elçiliğini liğvetmiı ve burada 
ırunanr iRii 1ermayej r"'C!i apon bir baj.:koosoloaluk tesis eylemiştir. 

X BerBa - Anaturya ordusunun 
temin edecektir. Denildillne göre ya- alman ordulan çerçevesine a1mmaaı 
bancı aermayesi de bu itlere kabul edi- keyfiyeti 1 nisanda nihayete erecektir. 
lecektlr, .zira yeni rejim "açık kapı" x Viyana_ !aviçre hükümeti, Vi· 
pollti.kaıı takib edecektir. yanadald elçilitini bat konaolo.luia 

Tokyoda çıkan Cepen Edvertayzer 
gazetesi, fimali Çinin ekonomik inki
pfı için lüzumlu parayı bir milyar 
yen tahmin etmektedir. Bu parayı J•· 
ponya hükümeti ve tirketleri temin e
decekae de bu huıueta yabancı ıerma· 
yeainin de müeuir bir itbirliği bek· 
lenmektedir. 

Diler tarafdan - Muvakkat veya 
kati mahiyetteki - timalt Çin ma
kamları da ekonomik pl!nın tati>ilrin· 
de Japonya ile elbirliği etmele müte-

tahvile karar vermlttir. 

X Brilluel - Alman • Belçika k6-
mUr anlıpunm bucünJdl prt1ara 
uydurularak temdidi haldandaJd mil· 
zakereler muvaffakiyetle neticelenmlt
tir. 

X Beland - İtalyan maarif num 
B. Alileri, dlln rece uat 22 buçukta, 
ttalyayt dönmek bere, Belpaddan 
hareket etmiftir. 

X Baidad - lam ve Haleb'te kon
solosluklar lhduma karar ••erllmiıtir. 
Halihanrda Parla'te muJıhıqtl.ıar o-

mayil görünüyorlar. lan doktor Abdullah Haflsln Beyrut 

ENDVS'I'Rl MERKEZi 1 seneral koneolostupna taylnl tuavvur 

1 I edilmektedir. 
T Y ENÇ N X Berlin - Şvarz Korpf'un bildir • 

Ozaka Treyd Hol'a Tiyençinden ge-- diğine göre, geçende nuyonal • 109)'~
len haberlere g8re timali Çindeki ja· lizmi tahkir ettiiinden dolayı Avuıtur
pon endilatri merkezi Tiyençin ola- yada tevkif edilen Prens Jozef - Ferdiw 
caktır. ÇUnkil burada endüstriyel te-1 nand dö Burbon, üsera kamplanndan 
ıebbüıler çok ilerlilemit vaziyettedir. birine nakledilecektir. 

Devlet demiryollarının Avrupaya 
aöııdereceii talebeler dün aut 19.45 
treniyle hareket etmlılerdir. 20 kiti· 
den ibaret olan bu kafilenin 11 i Al· 
manyaya, 5 i Franaaya 1 i lngiltereye, 
1 i İıviçreye ve 2 li balyaya ıönderil
mektedir. Bunlar yerlerine ıöre tekni
kum mal.seme, kimya ve elektrikle 
braqlarmda lhtıau lalılbl olacaklardır. 
Tahail müddetleri tlç buçuk yıldu. 

Hava hücumlanna kartı 
Londrayı mlidaf aa 

Londra, 30 (A.A.) - Londra tehrl
nl han hllcumlanna kartı koruyacak 
olm madeni telleri tqımap mahıuı 

ublt balonlar sene nihayetinde ha· 
.arlanmıı olacaktır. 

Du.eltme 
Dünkü nüshunızda çıkan Eti Bank· 

ın kurduiu Şark Kromları Türk A
nonim Şirketi umumi heyet toplantı· 
11na aid yazı mehven Eti Bank umu
mi heyet toplantıeı tarsmda lntlpr et· 
mi,ıir. DilzeJtiru. 
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Yaz haı:1rhkları 
KQIDfU bahçelerinde ıenit bir fa• 

aliyet •ar: Ev kadınlan ç.ocuıklariy
le ve ıündelikçileriyle birlikte çu
kurlar açıyor, meyva fidanları dik· 
mekte kocalarına yardım ediyorlar. 
Y ambqınuzdaki bahçe daha ıim
diden küçücük bir korudur. Kartı· 
ki llJ'tta dünden bu sün• büyücek 
bir aiaçlık belirdi. Bot tarlalarda 
yer yer y.,illilder ıöse çarpıyor : 
Son yapımlar bahan tacil etmiftir. 
E-welki ıec• yaiaa kar, ıasak tepe
lwde kant kanı eriyor. Balatlar a· 
raamdan süzülerek ovalan ayclmla• 
tıp karartan SÜDef • hiç fiipbe et
meyiniz • bahar sünelidir. Bir kaç 
sün daha. .. Ve o zaman ılık ha•au, 
türlü renkleri, ...,.li .. aleri71e tam 

bahara kaVllfaC&im· 
- Fakat tan ........... alitaeıe, 

~)_.., tatlı kokulara, tabiatin 
cümbütüne IMa iıtiyak ........ 

- Hayatm manaıı bunlarda gizli 
olduğundan değil mi ? 

Bütün bir kıt yağmurdan, kardan 
" aoiuktaa ıös açabildikçe hare
ket ihtiyaCIDlll belki binde birini 
tatmin edebilmiı olan mahlUklar a
rumda, biz inaanlarda. -.rfeclile
meyip biriken faaliyet kaclretimizi 
baharda ve yazda harcamak imk&
nmı buluruz. Zekima inaiyakmuzı 
körletmiıtir. Fakat ak aaçblvmua 
bile papatyalann a.çtıiı gÜDefli Ç&• 

y .. larda çocuıkluiu çabucak adet 
ederler. Çünkü yorgunluiun n bık· 
kinliiin amırlarmı ı.-iletip biçe 
•yan ancak neteclir. ()ynıyan ço
cuk JOrtUDlaktan kmuldanamrya· 
cak hale ıeldiği zaman durur. oı. 
sua .aam k.ayıılannclaa lmrtulup 
netel•dikçe nikhinlefir, bayata 
itimadı artar. Bizi kotup aülmeie 
yorulup dinlenmete, dinlenip ç.alıt
maia da•et eden bahar ve yas, svk· 
lerin ve faaliyetlerin kaynaiJCbr. 

- Kar ,.atıyor ! 
- Ebemiyet •enneyiniz: Kartıld 

yamaçlarda l(Ünefİn izlerini fark· 
etmiyor mıumnu:? Tabiat an..-la· 
rmm biri biriyle sarari mücadelesi
dir bu. Biraz aonra haTa açac:ıak. 
tarlalardaki cılız filizler bir parça 
daha tm.Yetlenecek, bir parp daha 
ıel~ek, ve nihayt bütün o topw:ak
lar onların yqillerine hüriinecektir. 
Nebatlar ıibi inaanlar da bahara '" 
yaza, gÜDefe ıöfüalerini 'Nl"İp kır
ların kokularını getirecek taze rü.
ıirlan içmefe, Yatadrklarmı cl&ha 
iyi aezmeie, tabiatm iç.inde tabiata 
daha çok yaklapnafa hazırl~ 
tar. - N. BAYDAR 

lstanbulda bir gUnde 
kesilen hayvanlar 

İstanbul, 30 (Telefonla) - BugUn 
9ehrimizde keıilen veya kesilmit ola.o 
rak getirilen kasaplık hayvanların aa
yıaı fUdur: 

Karaman 769, dıihç 135, kıvırcık 

126, kuzu 3228,oğlak 1, 11ğır 99, dana 
UI, manda 19, malak 6. Bunların baf 
itibariyle sayısı 4402 dir. Geçen yıl 
aynı tarihte İltanbulda keailen veya 
keailmit olarak getirilen hayvanların 

aayk! d~, 1181 ı k::ırlm:·n, ı!I~ ü <! • '•lıç, 

3117 ıi kuzu, 1ikeçi,123 U 11ğır, 15 i 
dana, 20 si manda ve 9 u malak o1ımaJc 

üzere 4872 idi. 

- ---- -- - -

YEŞI L DEFTER 
Y C1ZC111: Marııöriı Ramili 

~===============================38 
Mtlfettiı canı ııkılmıt bir eda ile: 
- Delikanlı, dedi, ıizin bilmecele

rinW hal etmekten daha mühim ifle
rim var. Açık konutumu. 

Reayr'a Karamuke itinde yar
dım etmek için Granada'ya bir memur 
yollamadınıs mı? 

- Ruayr'a hizmet edecelim diye a
damlarmu yilkaek lokantalara gönde
rerek murafa cireceiimi uııdıyaaaıu, 
yamlıyonunus. Eaaaen Haven iamiıı· 
de memurum da yoktur. Anladum mı? 
Allaha lllDAJ'ladık. 

Ha71lop derhal telef onu yerine utı. 
Gr .... da'da neler oluyordu? Cimmi'· 
nin nuı1 bir tehlikede o1dupnu dil· 
tünerek, Hayalop bir tabiye atladı. 
Her halde Haven'in kendiıine ıetir· 
diil haber, ıırf onu oradan uzaldqtır• 
mü makaadiyle uyc!urulmuttu. 

Hayalop tellfından, 90förUn eline 
bir ıterlin tutuftUrup U.ttlntı almadan, 
Granada'nm holüne ıfrdL 

Loamta tenha oldutu için uyukla· 
makta olan kapıcıya: 

- Derhal, lokanta sahibini görmeli
yim, dedi. 

- YUabafl Beyley mi? Birincl kat· 
tadır. 

Hayılop, uanaörU beklemeden iki· 
ıer ikiter baumıkları tumandı. Mer· 
divenin ortamda zemin katma bir 
NDdık indiren iki upkla karııiattı. 
Bir dakika ıonra, bu telltlı ıelitten 
hayrete dU,en bir adamın karf11m· 
daydı. 

- Yllabqı Beyley? 
- Bendenizim. 
Yibbatı &üçlWde yerinden kalktı. 

Yattıcaydı. Ekleri aabitler Kibi keaik 
bıyıklı idi. Yllail Hayalopa emniyet 
telkin etti. 

- TeJ.itmu muur ıantntıs. Çok 
mühim bir meaele için ıeldlm. Huaual 
bir dedektif tirketi uuındaıum. 88.1-
lerimi Skotland Yard'dald doetlarzm.. 
dan da tahkik edebillninis. lfmdillk 
vaktimi.ı dar. 

Ytı.blfl Beyley ıenç adamı sempa
tik buldu. lna&nlar liaklandaki teczil. 
besi kaqıımdakinin umimt oldutunu 
uılamuına Wl idL Devmn etmeainl 
lpret ettL 

- Daken isminde birini tanıyor 
musunuz? İkinci katta "kiracı olduğu
nu 1&11ıyorum. 

Yilaba91 Beyley küçük bir tereddUd· 
ten IODl'a izah etti: 

- İkinci katta itimize yaramayan 
iki odamız oldulu için bunları kiraya 
veriyoruz. B. Daken bu odalardan bi
rini it1al ediyor. Fakat bahaettiiini.ı 
mesele bu kadar vahim mi? 

- Çok vahim. Yllabatı, bir adamm 
hayatı mevsuu bahis. Bu Daken'i der
hal ıörebllir miyim? 

- l'abit. Yalm.1, ıl.ze refakat edece
iim. Daha dolru olur. 

Hafifçe topallayarak önden çıktı, 
Hayalop onu taklb ettL 
Yüsbı91 Beyley, Daken'ln kapıaını 

vurdu, cevab alamayınca iseri ıfrdL 
Hayalop, etrafa acele bir gö.1 attı ve 
hiç bir intuam1ıslı.k gtiremedi. Re-
zayr'in ceD&H1iyle kartıl&fmaktan 
korktutu için ıenit bir nefes aldı. 

Yuihan•de neler bulundufunu an
lamak isin bir cö.1 attı. öteki itiraz et
ti: 

- Bıma hıkkmıı oldutunu l&Dml· 
yorum. 

- Bana ln•nmıs, 10n derece vahim 
bir tehlike var ... Bir ıöıden Jdlçtlk bir 
Iıatlk sopa çı.kararak : 

-Ah; dedi. 
Beyley: 

- Onu cörmllftilm, dedi. Daken bir 
defa bir mUtteriıinin tecavil.ıilne uğ
rac!ıfı için ihtiyaten eopayı göstınde 
buJıın kırdufunu 18ylllyordu. 

Hayslop, 80payı elinde sallayarak: 

- Hiç f&flll&m. Bu adamı görmek 
lıterdim. 

- Buradan çrbak daha iyi ederiz. 

Öteye beriye dokunuyoaunuz. Bu mel'" 
nı bir hareket delildir. 

Koridorda Hayalop Beyley'i istic
Vlb etti: 

- Bu Dakera'in pek de kendi ifle· 
riylo uğraftıiını aasımıyorum, dedi. 

- Ben de ayni fikirdeyim. Bununla 
beraber bu yazihanede ıık ıık bulunur. 
Hatta bu ıün bile geldi. Size do&ru· 
ıunu aöyleyeyim mi, ben de bu adam
dan ve namuıundan fliphe ediyorum. 

- HattA itiraf edeyim ki bu adamı 
kiracı olarak kabul etmiı olmanıza bi
le hayret etmekteyim. 

Beyley &l&nl6re doğru ilerlerken: 
- Bu it ol.dukça muğlaktır, dedi. U

mumiyetle beni patron aaıııı:laraa da, 
ben an~ mUeueaenin müdürüyüm. 
Bt. Daken hakkmda patrona bir çok 
defalar yazdım; Domani'nin dairaiy
le benimki aruındakl bu odalara kira
cı çıkmadıiınc:lan hah.ederek onu çı
karmak iıtemiyoldu. Halbuki Granada 
bu para;ya ihtiyaç ıöetermiyecek ka
dar iyf it görmektedir. 
-Şu halde patron kimdir? 
- Bir komU.yoncu firmuı. Fakat 

ben aaıl aahibin hariçte Yllf&Y&n bir a
silzade oldulunu ve lokantayı bu firw 
·~ v•ıtaaiyle idare ettirdiğini sanı
yorum. Ordudan malQJ olarak ayrılın
ca bu ite girdim. F~na para da vermi
yorlar. 

Holde, Bcyley kapıcıdan Daken'in, 
Hayafopun gelmainden bir kas daki
ka evel çıktığını 8frendi. 

Kapıcı ilive etti : 

- Merdivende dliıtiliü için rahat· 
ıız oldutunu ıöylüyordu. Hatta f&lca· 
iı titmitti. Hayalop bir döiilfllle oldu
ğunu anladı. Cimmi yaralanmıt ve ya 
öldürülmüt olabilirdi. Beyley'e dedi 
ki: 

- Arkadaınmn batma mutlaka bir 
kaza gelmit olacaktır. Biraz evet o bu
rada Daken'i ıörmeye gitmiıti. Ondan 
tüpheleniyordu. • 

- Peki ama, elinlsde bir delil yok. 
Sadece fUphı tl.ıerlne .... 

Haywlop, caketinin iç cebinden lh
tik IOp&yı Çıkarara1ı: : 

- Hayır, dedi, itte delil 1 Bu arka
dıtnnın IOpuıdır. Uzerinde isminin 
ilk harfleri hak ecHJmiıtir. Bakmıı, 

- Şu halde Skotland Yard'a hemen 
telefon edlnil. 

Hayalop; telefonda Oulllc'l bulun-
ca: 

- Sbi ıene ra,,_ı• edecetimden 
çok mütenelrlm, decll. 

- Ne o? Gene bina muhayyel de· 
dektiflnbden mi babaedeceblnls? 

- Hayır 1 Ruayr kayboldu. Onun i· 
çin çok EncH~deyim. Her halde çete
nin eline diifmi1t olacaktır. Eğer he-
men beni kabul edebiliraenlz, ıize iza. 
bat.-

- ltlnise bakın, delikanlı, Rezayr 
bir kaç dakika evel bana telefon etti. 

- Nuıl? Emin miıiaia? Siae ne de
cU? Bir ,eyi yokmuf? 

-Nesi olacak? Granada'da bekliyen 
Haven Wmindeki memur Nıkkında 

benden izahat iıtedi. Hadi bakalım. 
görüyorsunuz ya, merak edilecek bir 
ıey yok. Beyhude beni ifgal etmeyin. 

Ölümden kurtuluı 
Cimmi çabuk kendini toplamıftı. 

Beyhude yere kapıyı vurmadansa ga
zın nereden geldigini ketfetmek ve 
yayılmasına mani olmak daha doğru 
olacaktı. Egu buna muvaffak olamaz· 
1& öle~eiı muhakkaktı. Hemen dıvar· 
tarı yoklmnaya batladı. 

Elektrik dülmeaini bulunca içerisi 
aydınlandı. Gu kokuıu artıyordu. Ve 
Y•Vaf yavaı kuvvetten dl11tütünü hiı 
eöi1ordu. Fakat ıum çıktıiı yeri bul· 
mak çok güçtü. Tuvalet taraf mda mıy· 
dı? Muslukları iflettl- Hayu daha •· 
f&i•dan ıeiiyordu. Kulaklarmm oğul
tuau araıtırmumı güçle,tiriyordu. 
Bir yudum temls hava teneffüs ede
bilaeydl. 
A:ıba .semin hlz11mda mıydı? Bu

nu tetkik için yere yatınca bir ıenit 
nefes aldı. ÇUnkU qaiıda hava daha 
temizdi. Gaz tavana doğru JCÜkae!i· 
yordu 

Nihayet buldu. Kartvizit büyüklü
iünde bir bakır levhanın ortuında bir 
delik vardı. Mendiliyle kapamaya ça-

hıtı. Fakat tutulacak yeri yoktu. Gu 
mendilin etraf andan batt& be.sin ara-
11ndan geçmekte devun ediyordu. Sa
bun bulunup bulunmadıiına baktı. 

( Soau var) 
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........................ 
Ge(en 

fuardan 

iki ıyn 

L .. ~~.~~~~.~ .... 
Bu seneki fuar için 

mühim tedbirler alındı 
İzmir (Hususi) - Vali B. Fazlı Güleç ve belediye reisi Dr. 

Behçet Uz Ankara ve İstanbul seyahatinden ıehrimize döndüler. 
Beyanatta bulunarak seyahatlerinde ıehir ve vilayet için faydalı 
iıler baıardıklarını ve iyi intibalarla döndüklerini söylediler. 
Bdediye~onu~a ~pb~ f~r ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

komitcsin<le reis Ankara seyahati ve 
fuar işleri hakkında izahat vermi,tir 
Fuar işleri hakkında alman netü:eleri 
töyle hulisa edebiliriz: 

Giresunda çahşmalar 

1 - Balkan kon~eyinde alınan ka
rara uyularak baU~an devletleri İz:mir 
fuarma resmen iştirak edecekleri gi
bi hükümctimiz de balkanlarda bu se
ne açılacak fuar ve panayırlara r~

Nafıa, Kültür ve Sağlık 

men iftirak edecektir. eserleri gittikçe çoğalıyor 
2 - Fuarda teşhir edilecek eşyala

ra ait kazanç, muamele vergileri, dö
viz işleri etrafında kararnameler ha
zırlanmıftır. Bu kararnameler yakın
da çıkacak ve hariçten iftirak ede
ceklere bazı kolaylıklar gösterilecek
tir. 

3 - Ziraat müzesinin ikmali için 
Ziraat Vek!leti 15.000 lira tahsis et
miştir. Bu müze daimi surette açık 
bulundurulacak ve Egenin ihracat 
maddeleri teşhir edilecektir. 

4 - Devlet müesseseleri ve veka
letler ayrı birer ·paviyon yaptıracak
tır. Nafıa Vekaleti ve Maarif Veka· 
letinin paviyonlarında devletin bu sa· 
badaki başarıları anlatılacaktır. 

5 - Deni~nk türk denizciliğinin 
bugün üzerinde durduğu büyük deniz 
davasını belirtecek mükemmeliyette 
bir pavyon yaptırmağa karar vermiş 
ve keyfiyet !zmir şubesine bildiril Gire.undan bir görünüş 
miştir. 

6 - Devlet demiryolları idaresi. 
her ziyaretçinin İz.mirde asgari iki 
gün kalmau prtiyle tenzilh yapa
caktır. Kararnamesi hazırlanmaktadır. 
Balkanlar ve Belçika kara ve denir. 
vasıtalarında da tenzilat yapılacaktır. 

7 - İstanbul ve Ankara şehir ti
yatrolariyle Halk opereti ve ecnebi 
tiyatro grupları lzmire geleceklerdir. 

Afyonda hastane 
yapıhyor 

Afyon, (Hususi) - Vilayet memle
ket hastanesi inşaatı eksiltmeye konul
muştur. Hastanenin keşif bedeli 168000 
küsur liradır. 

Turhalda belediye otobüsleri 

Turhalın yeni otobüsleri 

Turhal, (Husuai) - Şehrimizle Tokat arasındaki 50 kilomet
relik mesafe arasında §İmdi belediyenin yeni otobüsleri işliyor. 
Bu otobüsler 22 ıer ki§iliktir ve içrnde radyosu da vardır. Bu oto
büslerin İ!lemeğe açılmaaı, halkı çok memnun etmiştir. Çünkü 
§İmdiye kadar halk balık istifi vaziyetinde aeyahat ediy,or hem de 
avuç. dolusu para vri~ordu, 

Giresun, (Hususi) - Giresun bu 
yıl çeşidli çalışmalara sahne olmakta
dır .. şehirde büyük bir memleket has

tahanesinin inşası için yapılan teşeb
büsler müsbct neticelere bağlanmış
tır, bu sağlık yurdu kısa bir zaman 
içinde şehrin ortasında yükselecektir. 

Son yıl içinde Nafıa ve kültür işle
ri başarılarla doludur. Giresun vila
yeti dahilinde her yanda yol faaaliye
ti vardır. Kazaları merkeze bağlayan 
yolların bir çoğunun şose haline ko
nulması işi ön saftadır. Bulancık yo
lu Karahisara giden yolun yedi kilo
metresi şose haline konulmuştur. Ti
rebolu, Görele yollarında muntazam 
nakliyat yapılabilmektedir. Naha da-
iresi bu yıl için 40.000 lira sarfetmiş

tir. 

Kültür büdcesi her yıl genişlemek
tedir. Merkezde 62.000 liraya modern 
bir okul daha inşası bir gün işidir. 

Yenice, Zil, Karapüsek, Kaledere, 1-
matlı, Bozteke, Yağmurca, Lupe, Par

ça köy okuları inşaatı bitmiştir. Ge
çen yıl inşaatına başlanan ve çok kı-
sa bir zamanda her şeyi tamamlanan 
Ortacami ve Dereli nahiyesi yatılı 

okulları da güzel eserlerdir. Bunlara 
bir Çok yeni kültür yuvaları katılmak 
üzeredir. - Vedat Ürfi Bengü 

Düzce halkc"inin gezisi 

Düzce, (Hususi) - Halkevinin köy
cülük kolu Çavuş köyüne bir gezinti 
yapmış, köylü ile yakından temas et
miştir. 

Ege pamukları 
islôh ediliyor 
Egede pamuk ekimi 
disiplin altına alındı 

Nazillideki istasyon tohumları 

islôh ederek türk çiftçisinin 

ahn terini kıymetlendiriyor 
Aydın, (Hususi) - Nazilli pamuk ıslah is

tasyonu, bütün Ege bölgesi pamukçuluğunu ıs
lah 'için kurulmut ve faydası sabit olmuş bir 
cumhuriyet müessesesidir. istasyon 933 yılın
da kuruldu. O yıl iki dönümlük bir tecrübe 
tarlasını ekerek ite batladı. 934 yılında 300 
dönümlük bir sahada tecrübeye devam olun
du. 936 da•n itibaren de üretme faaliyetine 
başlandı. O yıl istasyonun ekim sahası 750 dö
nüme çıkarıldı, 4500 dönümlük araziye yete· 

cek tohum da ortaklara dağıtıldı. 937 
de üre~ işi daha genişletildi. İstas
yon ekim sahası 1300 dönümü buldu. 
Nazilli, Karacasu ve Bozdoğan ilçe
sinde de ortaklar 70.000 dönümlük 
akala tohumu ektiler. İstasyonun u
zun boylu tecrübeleri neticesi muhit 
ve iklime en çok elverişli akala cinsi 
tesbit olunmuştur. 

Pamuk istasyonun başında mütehas
sıs Kemal Sezen vardır. Kendisinden 
.gazetem için aşağıdaki beyanatı al
dnn: 

Pamuk çuvalda ve fabrikada 

- Şimdiye kadar Nazilli, Bozdo
ğan, Karacasu ilçelerini akala tohu
miyle techiz ettik. Bu yıl da mıntaka
mızın diğer yerlerini techiz edeceğiz .. 
Aydın merkeziyle Söke ve Çine ilçe
lerine 220 bin, Denizliye 75 bin, Muğ
la ve Çoruma da dokuzar bin kilo saf 
akala tohumu göndereceğiz. Nazilli, 
Karaca su ve Bozdoğan bu yıl kendi .----~~----·------------~~--~~~---~-~~------

tohumlarını ekecektir. Önümüzdeki 
yıl da Ege bölge<sine tamamen akaJa 
tohumu vererek istasyon vazifesinin 
ilk planda gelen kısmını bitirmi' ola
caktır. 

İkinci planımız, vermiş olduğumuz 
tohumların safiyetini daima muhafa
zadır. Bunun için istasyon çiftliği a
razisini genişleteceğiz. Pamuk tohu
mu, köylü elinde daima az çok safi
yetini bozar. bta:ıytın, 'bunun iiin dil 

ğıtrğı pamuk tohumlarını programla 
yeniliyecektir. Programımız şudur : 
Ege pamuk sahasını muayyen beş 
bölgeye aymp beş yılda bir olmak ü
zere her yıl bir bölgenin tohumunu 
yenileyeceğiz . Bu suretle bölgenin 
bozulan tohumları müessesede yetiş
tirilen saf tohumlarla deği~tirilmiş 
olacaktır. Eğer elde edilecek tohum 
ihtiyacı karşılamazsa ikinci bir istas
yon daha kurulacaktır. 

l•ta•yonun istih•ali 
İstasyon yılda 50.000 kilo tohum ye

tiştirmektedir. Ege bölgesinde evvel
ce 150 bin halen 225 bin dönüm pa
muk ekilir. Bunun 250 bin dönüme 
kadar çıkacağı muhakkaktır. Ege 
bölgesinde, adam başına 30-35 dönüm 
tarla düşer, pamuk münavebe ile ekil
mesi icab eden bir mahsul olduğundan 
ekim sahasının daha çoğalacağını u
muyoruz. 

l•taayonun çırçır tesisatı 
- İstasyonun çırçır tesisatı çok 

modern ve son sistem makinelerle 

~·· 

Turgutluda bir 
kamyon devrildi 

18 kili hafif 4 kiJİ ağ1r 
suretle yaralandı 

tzmır, Z9 (Telefonla) - 1'uKtl.u 

Turgudluda çok feci bir kaza olmuş 
ve devrilen bir kamyonun yolcuların
dan 22 kişi yaralanmıştır. Bunlardan 
dördünün yaraları çok ağırdır. Fakat, 
bu dakikaya kadar ölen yoktur. 

Kazanın hakiki sebebi henüz anla -
şılmamıştır. Adliye tahkikata el koy -
muştur. Şoförün dikkatsizliğinin, bu 
feci hadiseye sebeb olduğu zannedil -
mektedir. 

mücehhezdir. Üç tane merdaneli, iki 
tane de destereli çırçırımız var. Mer
daneliler saatte 20-25, destereliler de 
64 kilo pamuğu çekirdekten ayırır, 

halbuki halkın elindeki çırçırlarda a
zami 10-12 kilkilo çekirdekli pamuk 
işlenir. Çırçırhane de bu yıl kendi pa
muklarımızı 15 günde işledik. Sonra
dan halkın pamuklarını da işlemeğe 
başladık. Fakat vakit geçtiğinden ka
naviçe vermemize rağmen az iş oldu. 
Gelecek yıl bütün muhitin hizmetine 
yetişeceğimizi umuyorum. - O. BE
CERiK 

Tüyler ürperten 
bir cinayet 

Bir ~obanm kal as mi ezdiler 
<esedini de yakhlar 

f7ft'ti1", 29 ('l'"l"fnnlo) ı>~_,
gelen malumata göre M. Kemalpaşa 
kazasında tüyler ürpertici bir cinayet 
işlenmiştir. Cinayetin kurbanı kasa
banın genç çobanı Hayridir. Verilen 
malfunata göre Hayrinin düşmanları. 
kasabanın biraz açığında yolunu ke
serek üstüne atılmış ve taşla kafasını 
ezmişlerdir. Bu yetmiyormuş gibi hay 
dutlar zavallının vücudunu da parça• 
lamışlar ve belinden aşağı kısmını 

yakmışlardr. Katiller hadiseden sonra 
kaçmış.lardır, Zabta şiddetle takib et 
mektedir. Şu dakikaya kadar şehrimi 
ze, yakalandıkları hakkında bir haber 
gelmemiştir, 

Mardinde bir deli kaleden düıtü 
Mardin, (Hususi) - Medrese ma· 

hallesinden meczup ve saralı bir adanı 

kalenin üstüne çıkmış, oradan aşağıya 
yuvarlanmıştır. Bu kadar yüksekl\kten 
aşağı düşen bu adama mucize kabilin· 
den hiç bir şey olmamış, başı hafifçe ya
ralanmıştır. r ... . .. 

Yurddan resimler 1 

Amasradan 

.. .. 

bir görünüş 



Bu yoz ekoseyi her 
yerde göreceğiz 

Geçen sene ekose yeniden ıö
rünmiiftü. Yavq yavq yakalar
da, kollarda, ppkalarda göze 
çarpmaia bqlamıtb• Yeni mev
•İmde ekose apiı yukarı her 
yerde kullanılıyor. Çok genit ka
ro'lu kumatlardan yapılmıt man
tolar olduju gibi, plili etekler 
Yeya daha küçük desenli kumq.
lardan Yerevine biçilmit ekose 
roblar var. 

Hatti, bir anaamblda iki türlü 
ekoee kullanddıiı bile vaki. 
Mantolarda, mesele& beden için 
ete.enler uzunlujuna, kollar için 
de ıenitliiine gelecek tekilde 
kullamlryor ve bu, mantoya ayn 
bir ...Vet Yeriyor. 

• yaz, çenenin altından geçe
rek ı.tlammt dar bir ekoıe e
pıpla bata tesbit olunan genit 
ft yauı bereler de göreceiiz. 
Fabl acaba bayanlar, timdiye 
kadar pek ıörmediiimiz bu yep
yeni modaya kolayca alıpbile
celd• mi? 

AkfU!'ları da ekOHJi gözden 
byhetmiyeceiiz. Mmlinden, ve
ya üzerlerine acayip, iri çiçekler 
itlenmit tülden, çok ima bolero
ların ön lmmılannm kenarına, 
ipekliden dar Ye ekose desenli 
lmmqlar dikilditini ıöreceiiz. 

Yalanda giyeceiimiz emprime 
kretondan roblann da desenleri Alım. Miryam Hoplıiru e/ttneyi 
deiifecek. içlerimizden bir çoiu efelr ve 7G1raJa tıüel 6i; ıelıiltle 
çiçekli motiflere, ekosenin daha lıullanı,ar 
hendesi olan ete.enlerini tercihe-ı------------
declder. 

Kıeton roblann pratikliii üze
rinde l~ baeet var mı? Bun· 

... Giymeyiniz 
llın lileden aonra olduiu gibi Kal~~ iri iae, HNoli rolllcır 
Mıpm memaya Yeya abbablan ~•7f'US. 
siJante liderken de ıiyebilece-~ llüfiilı• Jıimofto hl 

-Jb. • JOl,lar •ırma, maden Ye- Kollar.Q roi M7ff• "- leolla 
~ pal pmitürlerle ülenmit o- ,.,, ,,q,,..y;,.g_ 
...... Ulalt tel~lı yapılı U.llis, paiı 

kolla rop 617JMyÜIİs. 

Şarap lekeleri 
lafradül lmmızr f8rab lekelerini 

pkarmak için lekeli kl91Dt biraz be
yu ,araba batırmız. Beyaz prab der
hal kımuzr lekeyi giderir. Daha iyi 
bir netice almak için, leke taze iken 
tıkarmu. Eski lekeler için. iSftUnUn 
ltbll yerini birkaç cUn beyaz tar~ 
ta bırabbiliminb. 

Bacaltlannıa çalı iri;.., itala a
fli renk çorap ~7'fl•yÜIİs. 

Ahine llacaltlannıa sayıl-, ralı 
Jıoyu renk çorap ~)'lft•yÜIİs. 

iri yapılı İHnia elıo• lıumllf, al
lıi ~i deNnler, çalı crfllı renkler 
.,. çolı lı..a •t•lıler ~)meyİnİa. 
Zayı/.and, aiyala renlı aİM 6ia6ü· 

tün harall H 6itilr 6ir hal oerir. 
Ve nilaayet, apar lıodiirniyl• asan 

ökçe, ....,... ralliyle de - ntoda ol
• ını. - lı..a ölıçe ~ymeyinis. 

ilkbahar için şapka modelleri 1 

Çiçekler dalma moda. Bilhassa babar 
da geldiiine g6re, tayy6tiJn1Jzde, 
pardesünüzde veya yakanızda bol 
bol çiçek 1tullanabilirsiniz. 

• Baharla beraber bluzlar da geldi. Ôf
le _,nu için saten bluzlar çıok gü
zeldir. Bunlar için sade bir biçim 
seçebilirsiniz: Yü.bek ve biru 
dra~ bir yaka, urun kollar ve 6n
de diJğmeler. Açık renk bir blu
sun koyu nnk bir tayy6rle iyi 
duracaiım da unut.mayın. 

• Tava, cezve gibi ~ylerin kngın 
saplarını tutarak ellerinizi yakmak 
istemiyorsanız, bunların saplarına 
bol milcdarda sicim sarınız. Sicim 
de ısınır, lalcat kızgın bir maden 
hdar ellerinizi yakmss. 

• 
Lahnayı seviyorsunuz, fakat koku

aundan hoşlanmıyorsunuz. Bunun 
çaresi, tencerenin içiM, temi% bir 
bez. sarılmış bir parÇa ekmek içi 
koymaktır. 

• Tencerenin kapağındaki sapın elinizi 
yakmamasını istiyorsanız, bunun 
altma mantardan bir tıpa geçiriniz 
ve kapağı açarken mantardan tuta-
rak açım~ ~----------------------------------------------------------------------------

• Elbiselerin herindek.i kedi veia k6-
~k allarım çıkarmak için en iyi 
çare, bunları ıslatıldıktan sonra 
iyice sıhlmış bir sllngerle silmek
tir. 

• 
Yemek pişirirken dalgınlılııuza gel

di çok tuz koydunuz: Tencereye 
beınen birkaç dilim çil patatea a
tınn. Bunlar tuzrıa lazlasrm emer
ler Ye m• d11 tam llluvında tuzlu 
bir yeme.t pifirmlt olanrunıs. 

• 

Efser ılllı dly• W: 

Koybolmağo boşhyan 
bir meziyet: Ev kadınlığı 

Genç kızlan yet:İftirme usulü, eekiaine göre, çok deiifti. 
Eekiden genç kızlara piyano ve gergef öiretilir, aulu veya yağlı boya 

resim yaptırlmh. Şimdi ise bir genç kız, tıbla erkekler sibi hukuk kim-
ya ve bb tahail ediyor. ' ' 

Genç kızlar da, erkekler gıbi, ha-r---..-P""'-~-----

Bahar günlerinde 

Et yemekten 
sakınınız 

Bahar celdi. Bahar bq1arken bet 
veya altı hafta müddetle bol sebze ye
mek lbım geldiğini eöyliyen a~ıtiler 
çok haklıdırlar. Filhakika, bu müddet 
zarfında eti gayet u yemek veya biç 
yememek çok faydalıdır. Et bilbMll 
karaciieri milteam eder. Xarac:iier 
iH cild cilzelliğinin bq1ıca bekçilidir. 
Onun için, yiyecetiniz JeYleri IJlbze. 
meyva Te aüd olarak~ l~ oı.rM 
hafif prab w koyu olnwmak prtiyle 

yat mücadelıeaine ablıyorlar ve on
lar kadar, hazan daha fazla muvaf

Cilflı mflbll'pel11rln ilAriııde eber/ya 
çizgiler peyda olar. ~yed bu çiz- fak oluyorlar. 
giler d11ri'!' değilse, bir fİfe mama- Fakat kızlar erkeklerle ta-
rım Jc11ndır yalım batınp tabtaıun • ~ç. • . . . 
damarları birasında mobily11ye .sa- mamen mueavı olduk diye, her ıyı 

' çay içebiıu.iniz. Bu rejimi dört hafta 
arkuı ura taldb edecek yerde, bir haf· 
ta tatbik edip bir hafta ~ 
nis. 

rOnaz. Çiqiden eaer kalmaz. kadında aranan vaed1an edinmek-

• ten vaz geçmeliler mi) Yani sadece 
birer .. erkek kız" olmakla iktifa et· 
meliler mi) Erkek elbisel11rindeki yırtıkları 6r· 

mek için .saçımnn bir Jcaç telini 
de 1tullanacalınızı unutmayın. Fa- Bence hayır! 
kat açlarııuz platin sarısı ren•in-
de in, bunları koya renk bir 

6

.kıı~ Etkiden .. valut geçirmek.. ıçın 
ma.r için Jcallanamusrms tabii. örenilen teYlerin bugün manaıı 

yok. Çünkü zamanmuzcla. vakıt 
zaten o kadar çabuk geçiyor ki, o

nun geçifini yavqlatmak için çare 
bulmak lizmı. 

Tırnaklarınıza 
iti na ediniz 

m.z: 
Sunalıı hpanmq bir ....... 

mantarını hrnalılannula ~,,... 
fa sallfrnayına. 

Tırnalılannm pm-lafmalı ... 
lıııllanJıfmu. poliman sM laoa 
oefli 9iirrneyiniz. Günleri çok dolu olmalda bera

ber, ev kadmhğiyle çabıtıklan iti 
çok iyi telif eden kadın doıtlanm 
var. Buna mukabil, dıtarcla vazife
leri olmaclığı halde, ev itlerini utan
dmcı bir teY telikki eden, bunlan 
yapmacbklarnu adeta iftihar ederek 
aöyliyen kadın ahbablanm ela var. 

Koyu renkte bir efelılilıle ~yilen U:ııın hrnaJılarla malıütede 
1.. b. bl )'al yaznlCl)'lllU.. 

ıı11 rr u21: T ırnalılannma rcrln apnalG 

Bir çok kaclmlan gücendireceği

mi bilmekle beraber, erkeklerin ev 
kadmlanndan hotlandıklanm, çün
kü her §eyden önce rahat etmek için 
evlendilderini söyleyeyim. 

Onun için annelere düıen bir va
zife var: Kızlan bir lise veya fakül· 
tede okurken, onlara ev kadm1an· 
nm bilmesi lizım gelen bin bir tür· 
lü feyİ öğretmek annelerin yapaca
ğı ittir. 

Bir genç kız yalnız cebir, hende
ae ve edebiyat değil, ütü, biçki, dikit 
yemek pifinnek de bilmeli. Bir ev 
kadını çok defalar kocamu evine 
güzel yemeklerle bağlar. iyi yemek
ler, güzel tatlılar ve paıtalar pitirdi· 
ği için çok güzel olmuyan bir km, 
daha güzel fakat ev kadmbğmdan 
yana daha .. cahil'' kızlara tercih e
den erkekler tanıyorum. 

Anneler kızlarına ev kadmbğmı 
öğretmekle, onlarm evtilik hayabn· 
da meauc:I olmalannı da t • ede- Ko7fl renlı etelılilıle pyilen acın 

emın --.. •tın ,_,_.,. 6aıh 6ir 
cekleıdiı. .. -EFSER ABLA. 61ıa ,,.,,,,eli 

lıallnfmayına. 
T ırnalılannazı tornaoiıla si6I 

lıallanrntılıtan .Jıınuu. 
Tırnalılannıda püna _..... 

yinü. 

... Demeyiniz 
Kendiaiyle birlikte 111areyi ıe

çirdiiiniz ve ıize etki bir hatıra
dan bahaeclen erkeğe "yanhııma 
var, ben deiildim,, demeyiniz. 
Bo~ 11hatini dütünen bir 

adama: "Çehreniz biraz bozulE, 
huta mumız?,, demeyiniz. 

içki kUllanan biriııe: "Bu ka
dar çok içmeyin. Karaciieriniu 
zararı dokunur,, demeyiniz. 

Siıara tiryakbine: "Gene ha. 
sün kaç aipra içtiniz?,, clmaeyi. 
DİZ. 

Bir f&pkacıya ıirip on ppka. 
yı tecrübe ettikten Ye avalb tez
ıihtarı bir aaat uiraftırdıktan 
aonra: "Y abud, blaın da yarın 
kocamla plirim.,, demeyiniz. 
Bir daha ıelmiyecefiaizi derhal 
anlamıt olur. 

Evinizde, bilhaua erlcek mi-. 
firler de varken, kocamzm önün
de: "Şu Robert Taylor'a bayıb. 
yorum. Ne tüzel adam!., deme
yiniz. 

Sırf etrafmızdakilerin alaka. 
um uyanclınnak için: "Bu aece 
hiç ..,..,.....dım, --t ... ,... 
..,...,. d....,mia. 



O Ometçiler Leridayi nm n ke11er1 

f, adan vazgeçtiler E1'Jlt111i ce~her yatatı: 

ehir yanıyor 2:!,~!!~n ~!!!~~!_ 
Banelaa, IO (A.A.) - lllll! adlda· Al'fll'Oncla ddta J11111M1re6e1er bu tilllnt k•llmlt yara JWDUrtaya cak •lleDC41er ic:ad ederler ve erteal 

faa uandaia t.blili: olis r belllHr. Bu miıbveriıı tull 220. dljeri- nbah, ıene .nvJde, Defi ile banaları-
~ llilu, BU'OllllUO'JU elı P- p aha ki 180 metredir. Oenitlill •iı m ellerlııe alır, iflrinin bafına döneı:· 

Musolini don ltalyanın 
askeri hazırlıklarını 

anlatan bir nutuk verdi 
italyanın 6ir laar6 ltalirıJe 8. 9 milyon 
kiıiyi •elerber eJebilecefini .ayltJyor 

sırım&• lllllftffak okm1f1ar "'biika 8uape, so (A.A.) - Bw ajaaD. JUbn kırk bin metre marabilucbr. ler." 
n.arim Pue70 " Zaidin ile Ahin,,. Dm maüblrl blldirl:ror : Cnberin mUacları • buptae Jamr Erpııide kurulan teaiut ilk saf ba· ( B.,. ı. GICi -.fllilla ) matnu' kati mubbeleeiyle JrarpJ...-
Tt Japado uauada aesmiflerdir. ~ ._,. lalnde ciddi_,. lretfedllen kraımlarda. 1,5 milJOA ton- 1urı ba •nenin IODlarma doiru vere- gCSnWllleriııüı İaplll)'& harbine fttirl- caktır. 
~ mmtalraemcla, Ciobnm I01 banbeler OtnJ• etlmktıtdlr. dur. ı-. edildikten eoma bandın 300 cektlr. o tarihe ı.c1ar tıopraktm en- kinin İtalyayı RJlflattılı hakkmda Umumiyet itibariyle banp temin 

m"iade " tehir dnnada tiddetll ırr.ko lataJuı pce 1"a IDlldabJa bin ton lllf bakır tide edlllr. BqUnkil heri çıJıaıma maJdıı•inden onu saf Alplarm 8tealnde J9Pılma Defrlyat ıü- etmek kdyorus. hkat biJhwa keıtdl 
~ bulunduk. p111a bir P filmma tabl;pe 1otalan- YIAd pi,..a rayiolne ı&. 300 bin ton bale pdrip ft&'OU yüldeyinceye ka- ltlnçdlr. banpmsı. Her tGrUl hayali, her tih!-

X.pe mmta9'ındl. clDpnaa 11..ı- Dl n lı-lllar111 Tmael muharebtalnden bakır 90 milyon tılkk Unu eder. Bu dar ıtsım ola btıtlln cibular, en mo- İtalya buıGn pratik babndan 1918 lü blm, ı.tıı ve muhal hayali reddedl-
Jada Jlticw ket: 'lf iM de menileri IOlll'a his bir mubarebqe ltdrak et- rabma aa IODdajda ftl'dmlftır· Orada elem tekilde ,twrwn••mnıt olacaktır. denberl modem barb tecrilbeti yapımı yom '" bunun içindir ki. Cenevrede 
_._derecede deiiftir.....m,tlr. memlt olma meıhur Uater llftlllll pceli atmdtlsll arama faallyetiu de· ŞlmdlJUı:, yani t..ıaatm çallf&Daya olan tek memleqttir. 580 bin kiıiyi bunları utan •dUıkktn"ı terkettlk. 
mır• tanuelıed. ..-ıı Leridaya prl pllldlrtmeie mınaflak ~ -. edildlline •• her 80ndaj yeni bir batltıdılı ilk llnede burldmı almacak luaJ eden 816 mtlalele milli mOdafaa Milletler arwndald mUnuebetlerd,o 

boalllerdmlla etaliftir. Bir baft ....-. dır. lmidle neticelendlline ıare, Brpni- uf babı 7500-10000 ton aramdadır için çalıplıktadır._ mWıim olan .,. daima mUhim olmtlı 
reblll -mdı bu flhir ilseriDU Us p, rıb bo-L~--_ deki madesa mlbendlllerimis gc)ı)s Dlk- ki •tıfı 3,5 milyoba yakın para tuta· B. llueollni tek kumanda meeele- olan teY barb potanelyelMtlr. 
d ..... ...,,,....., Zaldidm prkm- 0 U RH1UrU11RGR edildi bin koa.uflD'kta bllkbdırlar. caktJr. Pakat bu mikıdar ikinci 1enede ıinlıı ltaıyada balledildllinl, barb ha- B. Mmolinl, "Napolyon Boaapar"ı 
da diCW Ud dl,....~" Al- Perpinyu. 30 (A.A.) _ Buraya Kaleli Jd, aaı1 cevher yatalı olan derbal 12.000, lçilac6de 15.000 tonu linde yübek kumandayı bluM ele a- inunlık Uedlndekl aüert debaamı 
blct&ta ~da ...... bit'...... plm luıberlere ,are Portıba. Pranko dallardan'tıapa, Hrpintl hlJADde daha bulacak, Tt d8rdtlncü 1enede 24.000 to- lacafını, denlııde ltalyamn bqUn dün kullanmaya lmJdn 't'lren vurtayı 11'· 
tanu<llllnl fiflnlılk. tanarelerl tarafmüıı dUn pce Te bu birçok yataklar ketfecliJmiftlr. Bura- na ÇJkacaktır. yanm en kuvvetli denialb filosuna ransada bulmat olan bu f.talyanı ha-
...._ ~ Villqorp lablh bombardıman edilmittir. Bu larda cnher Dilbeti MPrt Jibde 4 Yapılan hesaplaN ve timdiye kaclaı malik bulundutunu ve bu rekoru biç tırlattllctaıı eonra, itatyanlarm bir gUn 

" JlardD Alkayd da bir dDflD'n hü- boaııbaıdumnda iki kltl ıstmcı, 't'I 20 dilr. açıla çıkardan mlkclara 18re Erıanıue bir memleketin kendisinden alamıya- dtlnyanm en yObek askeri olacailan-
-a tardetıtik. ldfl de yaralanmııtır. Tayyareler en- Ortaı sısbrlaftırdımt bir tepenin bulunan bakır 30 Hile iflenebilecektir. catmı0ve baft lnanetlerine plince, nı .CSylemiftlr. 

Yaklelmmca, llMeple" Terrien- tmlalyoaa1 tibıele, " birçok 111& kenarında, hlm lftllerln Pl'f"'Nmı Pabt, bu ıibi fıtlııde bir uauı nrdır: ltaı,.a binlerce tayyarede 20-30 bin Senato B. Mulollniyl pcldetle U. 
ti el,.... yaptıpma bir hlcmnda trenleriain balunclup latayona da 11yredlyor, hem de mlbendkin baba- bir yem ceTher balununcaya kadar bu pilot mncud bulundujunu .CSylemita kıtlamıfbr. 
Is mlllefm -*ta ele ptlrcUk. Mmhe•• atmlflardır. Halarm der. tını dlnliyoru: cntaeri ~ Erpııidelü en- tir. I 

l'nınlıocalann ıeblJil Clli ben8s belli delildir. .._ Gaıdlllbls 1meleler, ba dald- her de, ,ayed bqka tarafta aynı sen- Hatib nutkunu bitirir!.en demittir ınpariıtorlaP.n Wrfnd 
.. ,... ... ao (A.A.) - Umumi ka- F-L- ,_ ___ ., __ -L- bda cnherin 111ds metre U.tUnde sa- Pılikte bir yataja tesadüf edilmene, ki : .,,,.,,,,, 

.,..._ tlbllli: ,....., --;,• ...,_ lıpyorlar. Yalım ayaklarmm altm- tübtilmiyecektir. .._ Buc&a her Jdm italyan yurdu- ~ 30 (A.A.) - Kecllate fevb-
AllllrnMla nuatô•mda, dtifma· ele alda dakl cft'her, Brpni f.mikMmm. 2 1e- HllkUmotin çiMili Uç 1enelik ma- nun hllı: ft menfuıtlttine sarar verme- tide celle baHnde toplailılD mebaa1mr 

• 1ıU Jalıcnmanu enerjik bir ıurette 8arqol. SO (A.A.) - Hafta aja- nelik lhtl:yacma yetecek JraclK .nngln.. den pltnma dahil •e zenginlikleri iti- ye cetant edene, karada, havada ve B. Mueollnlyl lmpantorlutmı biriacl 
~ • mubaWrladea 1 dir ft 30 metN Jralmlıtmdıchr. Cev- bariylı her biri batlı batı.na birer hui- denisde llllbh bitin bir milletin çok maref&lı lllD ~r • 

Ar..-cebbeeinde, ileri hareketlere Oeneral ll'nmlııo, ba ...... yubn herin latlDdea Jaı&cbıdı~ tıoprak Dloılan daha~ °"ldarnrdır. ıra- -----------------------
..._ oJmmmttar. 8ai oena1ı bv· ft orta Arapa'dald bittin lmnetferln da 3,5 mi17oa tDetre mUnıimaam bul- kat endU.trileflDI pltnmm ilk temel ı 
fttlerimb, lleup yolunu hlangu· kurnandehp phun deruhte etmlt- ela. • direklerinden biri oım.ı itibariyle IAçla r Romanya kabı·nes·ı 
..-ı Zorita'Dm. paau prkimndeti ve tir. 1l'ranld8t kıtaat. bu aablh Allrenf• CMrdtlitlntls büttlıı bu dal dbyanm Erpnlclekl bakır cevberinln huauf U 
prkmdaki claiJık eruıya, Ghıebroea- elen Morella'ya pden yol lseriade .,.. hiçbir ye~e ep bulunmayaı nlllbet- bir deleri vardır. 1•stı•fa etti• 
71- ToınnlWayı " SanjOllCJl aptct- Allreniz'in 17 kilometre ceııubunda yer- te balar ihtin ediyor. Burada 500 a- Madeni HUmayibı nearetleriniıı, ı 
mifdr. DtlfllllD bu mıntakadlı bir ma- lefmitlercllr. Bu kıtaatı Tortod)'& 45 mele uıNadn lll çetin: fUt1an iplde kilit vurdulu pl..ı llapılan cumburl- ucuz 1 VQ r ( B.,. 1. iıtei -.,1-.) 
Jmbi1 taamua ıeçmlf iH de 200 cim kilometre memede balmımaktadırlar. :::1 CUndtıall çalıfırlar Ti 70 kurut- ye~ anabtariyle açıJau#ır. Killi ter- T . 
fula ili bua1ant prl ~lmeje Siyerra San llarkoe'a ayak ataq Dnl!: =~ ~riy~~ye alırlar. ftthı Dllll lııonmdatuaıu, tlserinde na- Htlkamet Kamulaya, tr1M mlatah- Bu mektuba a&-e. tıefkU ebDif ot. 
mecbur aıau,tır. olan paera1 Anında'nm ordau da NI- lan •- ._..e ~ n, sacuk· 111 ftlend!finl" DUıJ llretlldilinf zaratm 25 lnınlftall fMJa fiatla satı- dulu bbıne etab ullhat yapnala 
~,. mmtalramda dlpmnın mu- naroS'a 45 ld1ametnı -Uecle bulun • ctiel ltbı mektep JaptınDlftrr. K&ben· dDllsle &6nnek lltlyOl'l'DIS ima~ lanlarmdan alınan iıtihlllc ve~iniD memur bir intikal b8Jr0rrwtl idi. Kem 

memetini lmcbk " bu fırkayı imba maktadır. er .. llDele, burada ... bir aile ..,... yapmu: Brpnlyf '8r6ntls. ır bldmkuu bakkmda bir kanun llyi- leket yeni anayuayı hemen hemen , .. 
ettik. l'unta de Su.plbloe tepeelnl ele DOn bu lld mıntakeda cıereya et- ocatı kurmut ,tbidlrler. ~olun· K. z lluı vermiftir. BUlndiii üzere, 25 ku- tlfalrla lrabu1 etmlftir. 'fent blWce de 
aesııdik .,. karanlık liıllarken GaDde- ınlf olan mabarebeler IOD dereot pt • • rup kadar olan tıtıbf mU.tahzarat, bbul olunmuıtur. BlnMDal.,ta R 
• JOluada 46 mcı ldlametny• ftıdlk. detJI olmuttur. HGktlmet kıtaatı, fran. bundan bbkaç ay evel çıkan bir b- intikal Jllkümetlnhı artık JAmed 

)'rap llUDtaUa ... 8a'oe" AJtO- kist kunetlerin ilerlememne mani ol • Ha rb ri n 1 ilerin Leyi ı· nunla bu vergiden affedilmifti. vücudu blnwn.,ıır • 
..:

11 
aaptettik. mü için taanu tatene turrua icra ,, Yeni kanunun aıerlyete lirdili ta- Bakrtft 30 (A.A.) - Patrik Jılhan 

...... Dm pnalladeld mmtabda etmek auretlyle anmidae ...ı.... lehı·ne dbte, -.niyetle 1tlti1n illçlardan Krl•ea lfllıdllki lrabln.,i teıfld1 ... 
••leci1*1a Cinlra ubrinl ıestik" htmektecllrler. ta 1 ebe ehemfyetli ahbette bir ucuzlama bek- miftlr: 
IOI cabiWe birpmeınileri YI uciim- deuam ectı•yor 1.amelııtedlr. Halkın ubaıtiyle gok ya- 'f em Wfne 
le Jlünr, o.o" Aldubnar'ı ele p- -. ' kmdan l'elll olan ilaçları ucu.ıaı.a 
~ Btldla cepM-IMrinde, Zaidia 1 b 1~1 

( .... 1 1ıte1 ..p .. ) ....,.llllnia bu ICDO A&iade Wkbd~ Harfcfyeı Petreüo ~ Dllal-
....,_ &tWik. ş an~ Q 1 ....... ....,..;. staaltw orada ba- u·· c retl . balledileceil 11mlcnelrta4u. u.,.: S.JllDeMıo. lliDw: ~ • 

• JtarbMtro .... ı-.ma. mghteJif lwn dkt bin llQacol• .ır ın...- erı Diler taraftan, XaıDGtay.a lUildl- Adllyeı J8mandl. Ziraat: 'JOM 
.....,_ Clalıa'yı PStik. Rankw, 10 (A.A.) _ Biyfilı: -= jfnt bildirdillmis Jraııuıı llylbMı. faz Siaefd, Slbat: Gelme...- • ~ 

....... ao (A.A.) - litoytıer: llil· ..1 aal• tlmaJlnde, PuJııcw. 'l'lytaçln de- Hlkilmet, ~ talebeden a- la kuuıt temin etmek pyeeiyle bal· tı: Ralea • Z'1'M!l-, ..-.ı1 w 6 
11,.epener kımt bactbı Bile ftkti - ..W,.Ola cepbeelnia merku ~ lmacak lcntlerl fU ,eldlde te.blt et· km dwtlni iatiamar edenler baklmı- caretı Xomtantinealm, MealAbw 
or _...._ ... a.n ___ llDda mnhı•ra ed"-'· olm dert ,__ mit " b8dee ile birlikte tMdf.11: edil· ela ela flddıtll blktlmler lıhtm etmek· Maarif: Kolan. 
J~.: WL -ametre --~ bu- luı• la.I.. bin kiflllk bir J~k!wetı. ba. ~~ mek IHn lrwutaya blldlrmlftlr: tedlr. Saf olmıyan YeJ& form616ne llHaabllt IJabnlıjma hendi klaa 
... M A,A.) 1111111 ..,....ıyor talmdıkf Çin kıtalarz ı., ~am ........ ı. Adana bs Hwt 185, Adana erkek munfık bulunmıyan mBmılızarlan 11 taybı eclllmemlttlr. 

talf1Mi.ı.ca..tl bir - Lnlclanm nm bJr mujma aen, Jaer • imha 111111 1'5, Af7on 1f•eel ıeo; Balıke- yapanlar Ye 1atan1ar hakkında cea PoUtlk .ıafWeıde bu yeni W>I-
~ l ttkilde denm ( .... ı.WMfll/.ı.) edilmek tebllkeline IDUUıl bulunmak- ıir llHm 175, Buru lilell 1155, Deniz- hUkümlerl tatbUr edilecektir. Taıblll ne IDUftkbt tellkkl oc!llmektedlr • 

...... ,.. JnunJa doladK metninl .,... ........... bu de- tadır. u.u ... ı 130, Diyarbakır lkeei 1155, E- nedcealnde uylUJl9U.duiu '8rU.len1er Kabkıeden milli mtldafaa nqm se--

........ ..., m'" ıc;. terli raporda, dfbıJlıma P"PDI e1ro- &ayleadlline ıöre bu cephenlA bil- dirne ll..U 160, Erenldsy ku liHel mahkeme brarlyle imha olunarak ve ra1 Antoneüo celdlmektecflr. 
•a. ,.,. 4lelra U:,.. 1nım:; namUı: YUIJetl, it wsl,.tlmis. _.... tlln 1-llDlarmda bulUID Japon ım.. ZOO. Emanam Ueeel 170; Guianteb bunu yapanlar 500 lir.,a bc1ar alır Yeni Wnenln paltller aleylılnde 

w -.m,a,ı ..,....,,._" fÜllclf Ta- nlledmis, dit dıcantlmls. lwıkenm .etleri aaftlrkaten mukabil taarruz. lileel 150, Oalatalara7 Hleei 240, Hay- para cesama çarptmı.caktır. daha fiddetle micadele tdltcill -. 
~ .ua,.tlDin Jaucl d dol itleri ft 1"7 ....... .-it Wr tabii- larmı durdurarak mubwnda bl• ~.~*" JOO; !mUr ku u.e.ı necllli10r. 
n lllrlelİllkte&l • .. l• dbl t1at11Jmattm. lmnetlere ,ol ~ tbere büll .... Z25, Al5lllll' erkek lllal US, KandiJll BeyAX 1 d b. Kabine laalclanda ,.,,,. 

.. • -·--~ ..... toori- sen _..,. dolra ueıt-. ... - 2llO, ......... - 150. "" un a " ~ -~ bine a11cak 1er Kay.eri liHlıl 160 Konya Uwi ~ Bllkret, 30 (A.A.) - Yeni hlııine-
.-~ . ........, -.ı l1IDdıl. ... _ ttldll ..._.. ı:,::: · a-,. liMll 14'. ..._ 1-.. :=:: ı'Otoğ raf hane yandı de •lıdald delltiklik teblıt eclll-

Lericla _,..., 30 (A.A.) - Lerl- ..,.Ma4m la'aı& 751.-0M ._... kl- Japonlann .....a m.ıyed Tat.cm liwl 170, Yompd ilini 140, mittir. Dahiliye nuın B. K.ılned, 
~ 'a:pnüta ol'D h8ktlmetpler, rm tentata _. fttlwa t1t111 ..._ bealı ........ Kıs BDltltW 200, BIJedk !etamuı, IO (Telefonla) - B.. •1111 ._,.,. .... hüaalıllBI da 
~ ltOkJarma atef YlrmitJerdlr. amktacbr. 8a RNtle r'HIHTlla IJt. Pelplaı, 30 (A.A.) - Ro,ter em· orta mektebl 130, Bw orta mektebi ala .. 15 de lttHdtl caddellnde Ju derabte _..., ,. Oeı..t11ao ...... 
ltWr~. HUkUmetsller, tl;p9t üçeelnla 1tM 1"- .W..tle blıblrl blldlrlyorı Japon lmnethrl· 225, Çenekbte orta mekUW 190, Jıla- feııtoln•ıneelnde yancın 'ılmuf, bl- bllt ,,...,ılı 4a ...-,. ._ • .,. 

....... karar~ oldakları hf1I- 220.000 lira bir fu1alıJda 3.470.000 Ura alla malmt YPlyetlnin m1•11r1rtık 1111- nha Ol'ta •Jrtıebl 150, 8-- ku 81· llllUD alt Ye U.t lratJ am..... ~ 411mitdr. 
fiii om.k LerldaJI mtklafwllll YU olarak teabiti iatenmektedir. rette tehlikeli bulunclafu Çantuaı retımeD •ktebl ıa, Uekidar ım ... llllftlr. Yanındaki Silmer •-mm ~ •ırı B. Caaılllftl_.ko 
pPDlflerdir. Daba pride bulum Yurdummda tMarnıf hareketini cephesine tlmalden acele olarak tak- nat mektebi ZOO; ı.t.abaı lı:a liret· fllmlednln bulunduiu oda da hMara mlUt S IDllcltlrlllbl ...., .. 
9'tli•adl ~ t9"lla t-11"' tepik eden müeuelelerin bqmda ıe- riye kıtaıan a&aderllmittlr. Japoata- men melattıbl 200, Kare liwl 150, alnanttır· ll'otıolraf atelynindeld etme • 
Jtr ft Lerlda)'& tabiye laıulı ...... r ı.a Tarldye 1t Baalrumm Jeni b1An- nn Ç~ ftdyetlerinln ftlılm Mutia orta mektebi 155, Bolu orta eea Ye fUmler clolaynlJle Mnanm a. llanreama Bapewı.t 9ıılııte-
..... .. ............ ..... tauraf tndiatmm 27 mil- oldalu, ........ ukkmda ..... mektlıbl 140, lfltle orta mektebi 140. itini bopcu pdar doldumaut, ltfal- flllıliaa taJba eclUmlfdr. 

ftaalro 1atMb Glad•d• _. 111- yon JiraJı Pftlll ifdharla 11riiJmek.. P bir -16ıaat ftllllllatea imtina e- 1l'latlan1a ppa ....,_ &fre W- 19 atep nmke takarak .aadtlnntlttttr. 
1..,1 ... ~ lliaJ1111ıa,.1ar. _. den Japon .art ma1rwJanmn lllJdl. lw 'llnbr. Bm nlmen Is ldtl bqılmlJ " ... Tı111ll••IMI ...... 

A'llrlni• De KMpe anamda W.. ı~ ..ıw raponmda. 1937 yılı tu ile teenlt etmektedir. 8andchP dm .ıtm.a almmtftır. ..-
wa" denin kedar en mfthhn b& iDii- lıılmua ıa • ı lden•ı 10 liralık be- na P sbdlln. TleMaln • P-. Y....- .,.,. borulanıua ...,. '8111•11 
.,.. Mttmı tepU edlll tabldmM. ._ llllie .-m. g,a laıllbiJh 92 demiıyolu bat boyanca mlhhn mlk· - Ani bir melldlwealerl kudınwı ~ 
fna._lllr tardilidua Bbre ~ .-... .... ml•ıll lrıl••'• ı.. tarda ilerlemitler " Japoalara atu plmlı uadmıktadır. ıro ...... ı lmahul, 30 (TelefoaJa)- MU,. 
.,..._ " amadan kııq .. n ,...ıı- t llia. • j 9 ı ftqilld tınldf edUe- ayiat ftl'dlrmitlercU. fı tma _...._ lfprtalldır. Tahkibt ympaır.ktldır. dlrdln.:ll we ........... ,,,., taJia • 
-.ur. n1r u 1 zMI 1mpon1ar _...,,,,_ Şan,6ayda ,,.,,_ ioıuoloe-D' ,,aau y..,_ am olarak çıktılı • pslar till ahll'ftllmf bailba ._... Ha)'rlye 
s.~..1..-' .ı.. --L-1ı-1-ı_..1_ .. lS nliılia .. ....._ tıdbum ba8ka hanelıne bo""'8 b1naJı 4edaa1 iltUl etd&l ~ fotıot· tanıfuıdan yaralandıtmı n yldnla 
~ nın-. .....,......... ~........._karar ftrll· ŞanghaJ, 30 (A.A.) _ Dlkı laac- ı....,. ao (Telefonla)- Ddn p- ralllaedea Wç bir ~ ~ tlrmrk fserWDde blra1a1arak ıtınlllli-
IU.lıot. 30 (A.A.) - Ra470-Naıayo. ........ lilllldutir _...nt ..,.._e bayda ltalyan komoloılhaneel blhçell- ce ..._.. b! Wr fll'tm•m P q atel,.ıerde çaı.....-r bile tıbl- nla bonldulullu iddia eden Eleai adm-

-1 teblll ediyor : tekUf ~. u bir bomba sdm'fUl'. llaar pek ... :f!::: JlnwnJara 11tma- lıllerlal .ı..s.a. .....,.. tetketımek da lıir lrıadmm 1'IGidl tetkik etmit 'ft 
ftiaJdltler Llrlclamn dıt mahalle- dır. Hlç Jdalle ~ yaraı.,.,..,ıpw. ber~ t lnılablcUlderi ha- ..aıarlyetlade lıralauf18ldır. bnmlı lflerbdn &ıenl'nin pısenllinl 

1-bdD inine plmltlerclli'. {Arlda • .......,.. oda.... Bu bldl.e, Şanp&yda Japon oıım. • • llmcUJe kadar lalsblr... . hoewdılaar teeblt etmiplr. 
~Ol"' 8arbutro mlle1W liin imar ,.. bir ~ memJebt mlm111U.. baWl ..-.,.ıtt1r. 1 ......... ehlYUlad'm) nponma .. •••'-bir ded.,tf ~ ......._ IO CNd llh) _ 1'Scaret' Ullae )'tlplJ.m Wr tunu haıehtlal W Ntelf ..... -..ı ıtıır. 
1m1c1......ırıer.Buaanllı....,.r oda&••'" ......... .._,,, ....... tıelklletmektMir. ı--.n L-b• ·-...1~ 
.., -Wr "* Wlpd1eri --. et· • ,..._ _..,. ........ ,.... l•JIO'l&lardan "1alUenlera 

1 

"' MI ınesı ... 
mit a16a111 lsla bil ileft llarÜetl &wi .__..._._ ....... k .... ıfındl7e 'ltatlar ":.._ T ..... so (~) SO (Teleloala) -ı....,. 
al~. ctk ...._. .. ,.... a n ,, ._,.. 9.aı.-1 ~ldp illdlıP --1..-.... -Dalalll,. tedftd11aa oıtıııı.+.. ...__, __ 

• 8"-.. il .. IMlcla Jaenls Jlra tefti lllllde tadll ıa • d ._., 30 (A.A.) - Japea W. n 8. ....._, wtrl w ..._.... ~ ..... --..uu11 -
... edDır'ı dellJ4L ~ •I a. nb y....,,.ıt "'lll ıırta ı..,.._ '* nanrJılma.,.. eCrn'f*. l>llaUf,eüiPlllil• lgiA yat bası tedbirler 

lwnık d• 'tda' .ı lllAN8lll a.-., tsq'aa..,. otıım*Uerllı .... &llDla. bll'o 
rl "-ilah••-=~ ... taWtotanıı , ._,. ==~~-·wdcacldeler ketar....-hmhlclaıriıleAarde-

700.000 çlnll 81mBt..,. ~ ,, .... _ -r ladin ıJerlnl,,.. na.. n ..,...,._ ..... 7ea1 
tir. Japon ..,ı.eı iM ._ kltldia ı- tine talaldrklan ....,., ftya ...._ ..... ~ byde~ W,. 
lmettlr. lllrln toluııdan Psımelertnl, ..,.... • v ........ tnml)'le tef~ .. tla• 
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it -3- 1938 

Japon hikiyelerl: 

Sihirbaz karı 

- Duydunuz mu: Sihirbaz karı, bu 
eabah gene bir adam öldürmüı ?. . 

Kiyoto'nun timal ınaballesındekı 
bütiın dükkancılar bu havad~si, çılgın 
bir halde, biribirlerine verıyorlardı. 
Bir çokları aokakta toplandılar ve hi-
diseyi tefsire koyuldular. . 

_ Olur tey değil ı Diyorlardı. ~-~ 
ıeçmiyor ki, karı, yolculardan bırını 
haklamasın 1 Şehrin kap~ı~daki hara~ 
kuleye gelip de yerte,ııgınden be_n, 
tam üç aydır, kaç kişının kanına gır-

di I 
_Onu gördünüz mü? N~ıl ıey? 
_ Ben· kendim, görmedım. Ukin 

yeğenlerbooen biri görmilf, .bana ta
rif etti: Kor.kunç bir heyeu varmıfo 
SimUı toprak renginde ~· ~a~ları 
daima darma dağın imit· Bır gözü ga· 
yet iri ve aai~ yukarıya doğru bakı
yomıut · öbür gözii de 10la ve qait· 
~. yamrı yumru bir wnın.. 

~ağzı? Müthif bir 9ey l Adeta bir 
aırtlaıı ağzından farkaız.1ri dudakları 
kan içinde imifo 

_ G(lya, ıehirden dı,arı çıkmak ya-
Jıu.d da fdıre girmek için, kulenin ya
kmmdan kim geçerae, karı, up. uzun 
ye ı•ka kolunun ucunda yalın bır pa· 
la ile zavallının üzerine atılır, hazan 
rralar, ekseriya da öldilriirmiit-

- Komfulardan birinin anlatuğuıa 
IÖICı buan da g&k ytlzüDe ba~· 
uçar, ve birdenbire, bir yırtıcı kut ıı
bl, pJrlınnm üzerine yüksekten atılır-

~ Ben itittim ki onun inaanl~a 
böyle düpwı olmaaının ıebebi. çır· 
kinllğinden ötUrU ve onlar taraf ınıdan 
dakna hakaretle, i8tihza ile muamele 
16rmilf olmMı imit- G(lya, bir .zaım:n· 
ıar "lenmek iMemit de, böJlc bir çır
kin}ik (lcubeaini alacak erkek bulun-

mamıfo lh._._ __ ... 
-lyi ama. madam Jd o ı 1"111W6r .. 

Jtendi 9oklini değl9tirememi9, kendi 
kendini daha cazib bir kalıba aokama-

IDlf mı? 
_ Diyorlar ki bunu yapmak elinde 

olduiU halde yapmmufo Onun arzusu, 
tabiatin kendiaine verdiği teldi ile ac
vilmek imit· Buna muva.ffak olama
mı• şiındi de öç almak için, bü_tün er
keklere, elinden gelen f enalııı yap
mak istiyor. 

_ Bbi bu melun karıdan kurtara-
cak kimle yok mu acaba? 

Bu •nada. Dünya - fChrin au ba· 
pı _ da ukerlerini etrafına topla-
IDlft onlara f(Syle hitlıb odiyordu: 

_ Biliyoraunus Jr;l ıehrin kapısının 
d yani bafına yerlqen ailılri>u bir. ka· 
n, bir kaç a.ydallberidir bir. ço~ cına
yet lflodi. ()turduiu kulemn .cı~
daD ldmHJl uğ ve aalim geçırmıyor. 
zımtol ya.alıyor, kimini de öldürii
.,.. Vulyet tab•nnnUl edilmu bir ba
lı ıeldi. Buna mutlaka nihayet verU
aaelldir. lçinizcleo birinin ceaaret göe
terip herkee narnına nefsini feda etme
lini ve phir haılkmı bu cant kandan 
Jmrtaı'U*ını diliyorum. Bu vuifeyi 
jberine alacak hanCi babayiğit var? 

ıcıaa ıüren bir aeuislikten aonra, 
biri cevab verdi: 

-Beni 
BU.din bakıtlar bu cevabı veren a· 

damdan tarafa dönd\L O, ,ecaatiyle ta
lllmDlft yiğit ve temiz ytlreldi bir "Sa-

.,, aaker - idi. Adı da Va~ 
murayı - . . .. 
IUlbe • no _ tauna idı. Daıınyo: 

- Tetekkür ederim. arkadaf l Dedi; 
yarın ubah va.zif eni ifa et l 

Ertesi aabah. Vatanlbe - DO - Tsuna. 
febriıı ti.mal kap•ma dolru yUrllyor-

Nakleden: E. Ekrem TALU 

du. Uzun boylu, zayıf, tunç yüzlü, a
lev gözlü idi. Kaşlarını çatmıt. diıleri
ni agzında sıkıyordu. Sırtında çelik 
bir zırh, ellerinde demir kaplı metin 
eldivenler, başında da gıene çelik bir 
migfer taşıyordu. Silih olarak, , .. ınız, 
sag elinde uzun bir kılıç vardı. 

Yolda, sekiz yatındaki biricik oğlu
nu dütiındü. ihtimal ki onun yüzunü 
bir daha gôremiyecekti. l<'akat, çocu
gun, böyle yiğitlıği ile ün almış bır ba· 
banın evladı 01n.ıakta11 nasu guruı 

duyduğunu biliyordu. Birazdan, vazı
fesi ugruna can verecek olursa, o genç 
ve ııevgi dolu kalbe kendi temiz ve a
sil hatıraaını yadigar bırakacaktı. 

Sihirbu karı, uzaktan, Uıkerin gel
mekte oldu&unu gördü. Biraz aonra 
kurbanlarının sayısına bir kipnin da
ha katılmlf olacatını dütünerek ıe
vindi. Kapwıu aralldı ve lrocaman pa
layı tutan elini chpnya uattı. 

Kendisi yanlarına yakla9u yaklaf
maz, ürkerek geriye çekilen yolcuları 
birdenbire vurmak ldıeti idi Bu defa, 
hiç ummadığı halde, ilk taarruza uğra
yan kendi oldu. Şaşaladı .• AplJb. Va
tanabe, üzerine öyle hızlı bır atılıfla 
atılmııu ki, kendini korumaga bile va
kit bulamadı. Aaker, kılıcını havale et
tiği gibi, cadının aağ kolunu bir vurut
ta, dınciinin qa&ıaın.c:laıı uçuruver
cli. Kan, can acıaiyle, kuleden içeriye 
k&ç.tL 

Vatanebe - no - Tıuna kanlı kol par
çaaını, ucundaki pala ile beraber yer
den kaldırdı, aldı. Silahı Daimyö'yc 
götürüp armağan etti. Sonra da, ipek
li bir kiğıda sardığı kol ile kendi evi
ne döndü. 

Babasını görünce, yiğit ukıerin oğ
lu ne kadar acvituii l Onun bu yeni 
kahramanlık maceraaından ne biıyük 
kıvanç duydu! Bu maceranın tafsıla
tını onun a&zın.dan dınlemeğe, onun 
getirdiii kanlı delili gormege c::an atı
yordu. 

- Baba 1 Sihirbaz karının kolunu 
bana ve küçuk m kardeıime göster
acn e ! .. Sihirbaz kolu naau şeyaır, pek 
merak ediyorum! Dedi. 

Vatanabe kaşlarını çatt: 
- Hayır, oımaz, çocugum 1 Ben bu 

kolu biç kimaeye goatermemege ah<i 
ettim. .. Cevabını verdi. 

Derken, karıaı, onu yalnız bulunca, 
ayni dileği tekrar etti: · 

- Kocac::ığıml O melun karıdan keı
tijin kolu ne olur, bir kere göreyım?. 

- Hayır, karıcıgım 1 Abuım var: 
Onu kımaelere göateremem. 
Kadın merakından çatlıyordu. Konu 

komfuya kartı güzel -ve yep yeni bir 
dedi kodu mevzuu bulmak, bır ıihirbu 
elinin nuıı fCY oldupnu onlara tarü 
etmek arzusu içini kemiriyordu. Li
kin, efendiıine karp koyamadı; ıua
tu; kail'Oldu. 

ikindiye doğru, bir koca karınm Va
tanabcyi ıörmek istedilini haber ver
diler. Bu, onun, vaktıyle pek genç yaf
ta ökaU.z kaldığı zaman kendisine Ade
ta analık etmit olan ha1aaı idi. 
Kadının arkaaında vücudunu tama

miyle kaplayan koyu renkte bir har
mani vardı. O bunu göğsünün üzerine 
aol eli ile kavu.tturmuftU. 

YU.zti, açık fil di9t renginde idi. Si
maaında uzun ve feliketli bir ömrün 
sakin, fakat el«nli ifadeıi ıeziliyor
du. Bununla beraber, o esnada yeğeni
ni görmekten doğan sevincini belli e
den bir neteai vardı. 

- Bu ubah kazandığın zaferi ha
ber aldım." Dedi; bütün komtularmı, 
bütün mahalle balkı tenin yilitliğini 
övüyorlar. Hep tenden ı.h9edillyor. 

ULUS 

i!K•Jll•X•HEI 
Nöbetçi Ecaaneler 

Puar : Ankara Ecsaneai 
Puartesi : Yeni ve Cebeci eaaneleri 
Salı : Halk ve Sakar7a .. 
Çarpmba : Eie 'le Çankan Kaaneleri 
Pertembe : Sebat ve Y eniıehir • 
Cuma : İıtanbul eczaneai 
Cumartesi : Merkes .. 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

Herıüa 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.'5 
21.00 

Puar ve cumarteıi ıUnterinden baıka 
H A L K ıinemaımda berıün halk 
matineleri: 12.15 

Film deii1111e ıünleri: 
P a z a r t e ı i ve C u m a , 

Lüzumlu Telefon 
N amaraları 

Yansın ihban: (1521). - Telefon, müra
caat, ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik ve Havacazı 
Arıza Memurlutu: (1846). - Mesajerl 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yeni•ehir, Havuzba
ıı. Bizim takıi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Cankın caddesi, Uluı takıl: 0291 ). 

Otobüılerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah 
1tk 

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

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

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

Utuı M. dan Kec;iören'e 
Keçlören'den Ulua M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulua M. m 

Uhıa M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'abUhıa M. mı 

Cebeci'den .-, fabL ra 
AL fabl. dan Cebeci'7e 

aefer 
6.45 
7.lS 

7.2S 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
--.-

Akeam 
Son 
aef er 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

--17.00 

Yeni•eh\r'den Uluı M. na 7.00 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprii'7e 6.45 7.30 
Akköprüden S. puan'na 8.00 9.45 
§ U. Meydanı ile lıtuyon araunda her 

bet dakikada bir ıefer olup tren u
manları aeferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanhldar, 
Cebeci, Samanpazan arflında saat 8 
den 20 7e kadar vuatl ber bet dakika· 
~; saat 20 dea 21 e kadar ber on da· 
kıkada: saat 7 den 8 e .,e 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 Ye ao dakikada blr 
muntasam seferler 'IU'dır, 

1 Akta.mlan Uluı MeJ'(lanından ... t 23 
dekf son ıeferlerle bunların Ulua Me>'
danma dön&ıleri ahaemalann datıht 
aaatlerlne tlbidirler. 

Poıta Saatleri 
Poeta ... t 19 a kadar lnanbal cihetine 
mektub kabul e4er. 
Teabbtitlll 11 e lracludır. 

Tren Saatleri 
HQdarpa .. 'ya : Her aabah 8.20.Her 

•ktam 19.15 •• 19,45 
de (lalı, peqembe, ca
rnartesi Toroa af1rat.) 

Samsun hattına: Herıün 9.35 (Kayse
ri, Sıvaı, Aınaan bu 
hat lserlndedir.) 

DiJ&rbakır hattı ı Her..a.ı- 9 40 
Zonpldak hattı ı ....... ' 
K 

_ .. .._. • 15.00 
lu~e 7• l'Q'Otobla • 16.05 

GONDELIK 
Hicri- 1357 
Muharrem: 21 

B. D. 
Gün .. : 4 45 

Raınl • 1354 
Mart: 11 

B. D. 
Alı:pm: 11 33 

Bundan ne derecelerde gurur duydu
ğumu takdir edenin. Senı bütün gön· 
lümle tebrike geldim. 

Vatanabe hatifçe kısanrak yerlere 
kadar eğildi: 

- Çok liltufklrsmız, halacıtm 1 Ba
na bu güzel aözleri söylemek için tl bu· 
ralara kadar Ahmet etmenia beni pek 
miltehaMia kı1clı. 

Hala aözlerine devam etti: 
- Ayni zamanda ıenden bir dilelim 

var. Buna belki de Pf&cabın. Fakat 
asla tuhafına gitmeıin. Ben ihtiyarım. 
Ve bütün ben yqtakiler gibi de me
raklıyım. Şu kestiğin kolu görmek, o
na dokunmak iaterim. 

Kahraman bir lahza tereddüd etti. 
Sonra ;.evab verdi : 

- Ben o kolu karıma, çocuklarıma 
dahi göatermedim. Hem de biç küme
ye ıöatermemeğe ahdetmittim. Fakat 
ıiz, halacığım, ıiz bafkaaınuı. Bana a
nalık ettini&. Uzerimde pek büyük 
haklarınız vardır. Emriniz batım ila· 
tünde ... 

Vatanabe - no ·Tauna odaya kim
senin girmemeaini emmti. Sihirbuın 
aai kolunu, kanlı urııaının içinde gi
dip ıetirdi. Paketi açtı; içindekini ha
lasına uzattı. O da aol eliyle yakala
dı. 

Koca karı garib bir heyecan belli e
diyordu. Userinde kanlar pıhtılapıı 
bu et ve kemik parçuını gözlerine 
yakla,ıırırken uzun uzun ürperdi. 

- Memnunum.. Oh l Çok memnu
num 1 •• Diye mırıldandL 

Vatanabe, acaba riiyamı görüyordu? 
Kulağına akseden ıea halatının ıeeine 
pek de benzemiyordu. Sanki kendisi
ne fU anda hitab eden ba9ka biriai idi. 

Derken, koca karının ıiması da de
liımeğe bafladı. Halaeının 9irin ve te
miz yillüne bedel, toprak rengi bir ıi
ma, kalın ve hafin çi.zgi1er, kinli biri
fade kaim oldu. Burun uzadı, çarpıl
dı_, Gözün biri sağa, 5teki aola kaydı .. 
Artık ,Uphe kaılmamı,ıı. Vatanabe 

nuıl bir ıihrin kurbanı oldutunu aıı-

Polonya ile 'Litvanya 
arasında çıkan h6dise 
nasd tefsir ediliyor? 

Polonya - Litvanya arasında zuhur 
eden hudud hadiıesı hakkında fransız 
gazetelerinden Lö Tan diyor ki: 

··- Polonya ile Litvanya aruında, 
ara sıra hadiseler zuhurunu mucip o
lan nki bir vaziyet vardır: Bugüruı:ü 
hadise Litvanya - Polonya çerçeveıi 
haricine çıkmak tehlikesini meydana 
çıkarmaktadır. Fransız ve ıngiliz dip
lomasileri bir hal çareai bulunmasını 
kolaylqtırmak için ugraşınaktadırlar. 
Polonya, kendi föhret ve itibarı dola
yısiyle Litvanya gibi küçük bir mem
leketi ezmeyi aklına getirmemelidir. 
Litvanya dahi coğrafi vazieyti ve za
afı dolayısiyle Polonya ile ilelebed 
dargın bir vaziyette kalamıyacatını 

takdir etmelidir. Bugün aklıselimini
mir bulunduğu en iyi politika uz.lapna 
politikasıdır.,, 

11 mart hidisesi vahimdir 
Jurnal de Deba diyor ki: 
.. Burada bahis mevzuu olan bir bldi· 

se değil, Polonyanın IAtvanyaya hü
cumudur. 11 mart bidiae.i vahim bir-
9ey deiildir. Fakat Polonya bu bi&e
den istifade ile arzularını Litvanyaya 
zorla kabul etıtirmek iatemektedir. 
Hitler metodları aaridirler. Bu hidise
de Polonya Hitler mektebinin bir ta· 
lebesi gibi hareket etmektedir. Bu ha
reket Berlin ile Varpa arasında ya
pılmıf gizli bir kombinezonun tecelli
yatından mıdır? Ne olursa olsun Po
lonya Fransa ve İngiltere tarafından 
yapılan itidal tavsiyelerine kulak u
mamıftır. Bu b&diae Avrupanın ,ar
kında yeni bir karıtıklık tebUkeai tet
kil etmektedir.,. 

Hidlaenln endite verld tarafı 
Eko dö Pari diyor ki: 
.. Hadisenin enditc verici tarafı Po

lonya ile Almanya arMmda olduqa 
derin bir anl&§ID& vücudunu taJwnin 
etmek lmktnlarmı vermekte olmMı
drr. Bitler Almlnyanm ruumı alma
dan Polonya böyle pddetli bir hare
kete kal.lu,amazdı. Pilıudaki varisle
rinin Avuaturyarun idamından beri 
henüz ıekis gün geçmeden bu ite kal
klflMları manidardır. Almanya ve 
Polonyanın bu i9te mU,ıcrek hareket 
ettikleri intibaını huıl etmekten in· 
un nefsini menedemiyor. Almanya 
Çekoalovakyaya döneceği zaman Po
lonyadan emin olmak iıtemektedir. Bu 
da müphem olduğu kadar tehlikeli bir 
taktiktir. Polonya panjermanizmi tet
vik ediyor. Polonya Almanyaya rild 
olacak himnetlerinin kendieini emin 
kılacaiı zannındadır.,, 

Polonyablann fikri 
Enf ormuyon gazetesi Slovo'nun 

netriyatmı ele alarak diyor ki: .. Slovo 
gazeteei Alınanyanın ibraz ettiği aon 
Avuıturya muvaffakiyetinin Polonya
nin bu 75 milyonluk devle : kartı•ın
daki vuiyetini zayıflattıtını, bunun 
için Polonya - Litvanya milnaaebetle
rinin bu zayıflığı giderec::ek tarzda 
tanzim olunması ıcap ettiğini yazmak
tadır. ••s1ovo" gazeteainin Polonya .ıi
mamdarlarının fikirlerine terc::üman 
olduğuna 9üphe yoktur.,, 

Vaziyetin tarihçesi 
Popüler gazeteai diyor ki: 
.. Polonyanın verdiği nota Polonya -

Litvanya ihtilafı çerçevesinin haricine 
çıkmaktadır. 11 mart hldiani ile Po
lonyanın mukabeleai araaındaki nia
betaizlik vaziyetin en nuik ve tehlike
li tarafını teıkil etmektedir. Büyük 
devletler bunu biuettilcr ve mUdaba· 
lede bulundular. Fakat müdahalele· 
rindeki mabatları batkadır. Büyük 

ladı. Kartıaındaki kendi sevgili, muh
terem haluı değil, kMik kolunu geri· 
ye almak için onun ıuretine giren si· 
hirbaz karının ti kendisi idi. 
Aıker sea çıkarmadı. Yüzünün tek 

bir çizgisi bile kımıldamamıftı. Likin, 
için için kararını verdi. Melun karı
nın itini bU.bütün bitirmenin sırası 
gel!Dfti. 

Ne fayda ki ,o anda üzerinde sil&b 
yoktu. Palasını almak üzere bitlfik o
daya kottu. 

Geriye döndüiil .zaman klmaecikle· 
ri bulamadı. Odanın da, evin de kapı· 
ları ardlarma kadar açık duruyordu. 

Vatanabe - na - Tauna dıprıya atıl· 
dı; ve gördüğü m&n%ara fU oldu: M~ 
tOm. ıihirbaz karı, kap kara harmani
ıinin (l.zerlnde, ıol eliyle, kıp kızıl •I 
kolunu, aım sııkı tutarak, havada uak
latIJordu-

devletler hi.diaeyi ba91r.a bir vuiyeden 
tetkik etmektedırler. Polonya gazete
lerinin yuı9ına bakılına Polonyanın 
mabadı Litvanyayı Sovyetler aley· 
hinde yeni bir manzumeye cclbetmek· 
tir. Litvanya Baltık devletleri araaın
da Sovyetler ile çok iyi münuebetler
de bulunan bir devlettir ve Polony•· 
nın murakabesi altında bulunan Bal
tık devletleri blokunun tuyiklerine 
daima mukavemet etmıttir, Polonya
nm etııeli BalUk denizmden Karadeni
ze kadar uzanan bir nuiuz mıııtakası 

vilc::uda getirmektir. Bu da, bilhaeaa 
Polonya politikuının batına Bek'in 
getirildiii zamandanberi azçok aıikir 
olan bir poliıtikadır. Birkaç aut zar
fında hal ve teeviyesi kabil olan kü
çWı: bir bf.diae en korkunç lkibetler 
doturmak tehlikeeini yaratmaktadır.,, 

Almııyı 
, 

Almanyada umumi hayat 
durumu vt: iş8izJer 

Almanyanın iç hayatını bahıe mev
su eden Viyanada çıkan Noyi.kkayta 
Veltblat gueteal diyor ki: 

.. Hiç tüpheei& ki, buciin, Almanya. 
da her amele bir otomobile aahip d~ 
ğildir, yahut bir banka direktörü ka
dar para almaz, hattl Rayb htıküımeti. 
bqlan&ıçta (fiatların arunaauıa mini 
olmakla beraber) mevc::uıt ücret hadle
rini yı.aeltmemi9tlr. Fakat bükümet, 
ilk it olarak, iflisler mi.kdarını indir
meye saiıpuftır. 1933 yılmda Rayh 
bükiimetinde 6 milyondan fazla iflis 
vardı " bunlarla birlikt• g milyon ka
dın ve çocuk aefalet içinde yapyorlar· 
dı. O zaman FWırer, bütlia alman va
tancı.,ı.nna hiç oJmuu mu.tevul bir 
hayat temisı edecek ekoaomik bir ıi• 
tem kunnalıı: için, dön yıl iMemift&.,, 
Yuı bundua IOIU'a Hider'in ve diğer 

meaai arkadııJıruwı bu mWıletten na
ııl istifade ettiklerini, nuıl, geçen ay 
içinde verilen nutukta bildirildiği gi
bi, Avuıturyadan on defa dalll büyük 
olan Almanyada.ki i91is mikdarmın A· 
vuaturyadaki i91iz nükdarına müaavl 
olacak derecede dUftüğilnü, hatti, 
memlekette iKi azlıtından fikiyet o
lunclulu için Avuaturyadan hayli 
mikdar da amele celbolundutunu ha· 
tırlattıktan aonra. töyle devam edi
yor: 

"Bu miıilai• kalkınmanın en bilyi1k 
deliıli, milli ae"etin 1930 yılından 
1937 yılına kadar 45 milyon maNdan 
68 milyon marka çıkmuıdır. Bu para
ların muayyen •e mahdud ellerde top
lanmadıtı, dolum mikdarının 1932 de 
senevi 970.000 olmuına mukabil 1937 
de aenevi 1.270.000 e balii oJmumdan 
anlaıılır. Zira orta halli ıınıf, ancak 
iıtikbalini müemmen gördiiiü, karısı
nı ve ailesini ıeçindirmok içi~ Jrifi 
derecede it ve para bulacağına kanaat 
getirdiiı takdirde çocuk sahibi olma
yı düıünür.,, 

Almanya Avusturya eko
nomilerinin birletmesi 

Diler bir Avueturya ıueteai, Rayh
spo.t, Almanya ile Avuıturyanm bir· 
lefllleainden aonra, her iki taraf için 
de ekonomik bakımda'1, haul olilcak 
faydaları fÖYl• miıtalea edıyor: 

.. Almanya, gıda maddeleri ihtiyacı
nın yüzde 81 ıni, Avusturya iae yüzde 
76 ıını, dahilden tedarik etmektedir. 
Avueturyada itlenılen aruinin yarı
ıını, Almanyada iae yüzde 30 unu ot· 
laklar ve bayırlar tefkil etmektedir. 
Almanya, Avusturyanın, tereyağı ve 
diğer hayvani iatihaalltının fazlasın
dan istifade edecek ve Avuıturya aon 
samanlar içinCS. et ihtiyacını kifi de
recede temin ettiği için ,ilhaktan son
ra, Almanyanm tue et ithalltı artmı· 
yacaktır. 

Arada mevcut g6mrWc hududları 
kaldırıldığı zaman Almanya, Avuıtur
yanın odun. kereate •• lrljıt iatima
lltından bol bol i8tifade edecek n bu 
ıuretle döviz billnçosunda ehemiyetll 
tuhihat yapmaya muvaffak olacaktıı. 
Almanya buna mukabil Avuıturyaya 
&81 balıkları, zirai iatiblal &letleri
ıunt göbre gönderecektir.,, 

Frankonun son Uerleyf§i ve 
fran1m menfaatleri 

"ICorreepondana politik", tıpanya 
hldiHlerinl mevnUıbaba ederek diyor 
lal: 

-~-

.. Frankonun za.feri ve orduaunu11 
Katalonya topraklarında süratle ilet• 
lemai ,hükümetçi kuvvetlerin mukave
met kudretinin mütemadiyen azalım
sı bu betbaht harbin aonunun yaklq
makta olduğunu g&.teriyor. Franko, 
.. lıpanya iıpanyalılarındır,, demitti. 
Franko, ispanyol milletine daıha iyi 
bir istikbal temin edecektir. Bu da 
bütün Avrupa için mii9bet bir tokiımü• 
lün garantisi olacakur. 

Fransa'da, fransız menfaatlerinin 
ispanya harbi neticesinde iktidara ge
lecek hükümetin menfaatleriyle ıı1a. 
ııkıya alakadar oldufu beyan edil· 
mektedir. Bu beyanat, İtalya ve Al· 
manyanın hattı hareketini çizen ıe-
beblerden çok daha hodkimcadır. Fa
kat bu hodbinliğe rağmen, hakikati 
gönnek husuıunda milfahede edilen 
terakki memnuniyeti mucib olacak 
mahiyettedir. 

Öyle Umid ederi% ki, h&diteleri nu
yonaliıt lıpanya aleyhine çevirmek i
çin en son dakikada kin ve gareae iıltl• 
nad eden tehlikeli bir oyuna girilme
sine bu realiıtlik mani Olacaktır,. 

iıalyı 
Lord Halifks'm nutku 

ve italyanlar 
.. Meeaajerd' gueteei, lord Halifalm

sın dün Lordlar kamarasmda aöyledi· 
ği nutku bahiı mevzuu ederek diyor 
ki: 

..İngiliz bapeldli Çemberlayn'in A,. 
Vlm kamaruında taylediği aon nu
tıWıctan beri vaziyet oldukça deiifmit
tir. İlpanya bi.diıelerinin göaterdill 
aeri inlripf aol cenah franaızlarmm 

kararsız Blum hüldhnetini çılgmhi& 
ıevketmek için ümitsiz gayretlere ge
tirdi, binaenaleyh aal&biyettar bir in• 
giliz ağzından franaız hUıkUmetine ih
tarda bulunmak icab ediyordu. Vakıa 
Halifab Framayı turihen zikretme• 
eli. Fakat nutkun birinci kıamı bu .a.. 
lerin kime hitab ettiiinde 9t1pbe blol 
rakmıyacak mahiyettedir." 

Dünkü ~raz blimeleria 
balledilmiı tekli 
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Soldan sağa ve yukardan apğıya: 

1 - Fidanın büyüğü - Ekini avu
ran çatal 

2 - Vapurun büyüi\i - Pula ~ 
tuk 

3 - Müessir - Leyli 
4 - Kokulu ve tatlı bir yemft • Gi

zci giyinmit 
6 - Oku atan - Hayvan takımı 
7 - Ankara yakmlarmda bir istM

yon - Şifa verici 
8 - Gart> - küçük 
9 - Gıda, erzak • Sinemalarm met

hur fareai. 
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tetkilıleri 

z re olan umak 
dam n ler hi er? 

llplt .,, & ' - .._ il ıle.. ..... 3 - letelıılilerin muukbt ._'••t 
ta". _,..._... veya t.nı. GMımaba ticaret Vilayetler 

5 - MuW. ... itin MllM,. w- oduı vt1U1U111dan 1-tka mtlteahlaid, 
llllednden slnderilea (39750) linlık ilk ftlikuı" teklif mektubau mula

f oncl boru alınacak tahalatm Mil bedeli kqif olan ım kapalı arflanm o ...... 11 
(44319) lira 54 kurup ihlat edilme. re kadar llomieyona wreceldeıdir. 

tw t .ı T...,_ il' '? lilkcl•ı dili takdirde lid l'Çlll ileti& •• 4 - Peanl ve ldart fU1!11Wltır 
~.3.m tarllaiDcle ıa.p.ıı arf1a mi- nlll 6, 10 " 11 1aci .-..ledlade ,.. En' 'eril P. T. T • ..a.llrl.,...cltn 
~ il' J9P1llcelı suetelerle ilan in nJı (pp. ..... ...wl blıd-) IUD puau ndlir. (151) 17M 
dUea 17385 lira nm1wwwnen bedelli keflf bedelleri olan 4569 lira 54 ku-

Oetenlerde Karadenbde blıtan Bi- bHtUe hlmaet eden adli tip Umlaln, mabtelH dm ve et.tt& 5 kalem fond l1lfWl tcsil edildiktell .oma pri kan Ot L.n.- ) cak 
ur npanı facıamda denisden kur- ba pdmolojik wleyi keadl ..aa- bona ~· yapdan bir deli· lan (39750) lira tınrinclen ebiltme OUUB a_ma 
tanlan bir fttlnda,mmın .mGphede- nnclan unldllftırma vesileü olan hl- tiklik dolaymiyle ebiltme 22.4.938 yapılacaktır. Bbiltme neticeeinde 
al, telmlk bir mael.,t mlpbemlikten elitle, ba ilmin mfltebehhlr tlmdlarm· tarihine miladif cuma ıtlni mt 15 mevcud tabaiaattaa tmamaf wkubul· Tnıılt-Belı~• IUJuılia._ 1 

aıyuu YMflyle ilim 11...mde ebemi- dan mttteı.effa proı.&- l>r. Twmo'· de mlldtlrlflk merkes bimlında topla- dulu takdirde tuamıf mikclan ke. 1 _ Belediyede mncu4 prtname • 
)'etli bir mllhiyet almıt bul..,or. nun pçirdill bir clenis bam olmwt- mk almt atım ~u huunın- ıHnan•ıin 6, 10 " 11 inci maddele- ai __.,..._ her biri 11 kiti alan 
Hldilede ilim haline ,ak1..-ı fttan· tur. Pr.TUftllO HJEendlnden ppne" da kapalı sarf uauliyle yepılacaktır. rinde yasılı pp, alft" renkli bacla- 1911 modeli e.Yl'Ole Pord vıeya mua
dllfmıs ba mGfahadnlyle, nda bo- dnrlae bdar nnlıp 81yledlli • fartnameled bercin leVUDD dalı. nanın yapılmuı imJr.lnı oldup tak· dili marlra otobBa alınacaktır. Bunl• 
lahna vakalarma ald bir tetkik Ye- kasaya ald mlpbadetlni nlatll'bll mlsde glrillebllir. latekliler mezkar dirde bu itlerin de bu meyanda yapda rın beherinin JD1ıhammen bedeli 3200 
tireli açmıftn'. Vapurun atetçisi olan kendieinde ba pbi nabl n dlmaif lh- tarihte mt 14 e kadar 1304 liralık cak ve 1050 uyılı mubuebei amumL liradır. 
Peysulah adındaki ba pncln denizde tl-1arm aela ftld okMdrpm Wldir· ımıvaldrat teminat makbus veya banka ye kanunun 83 üncil maddeainln (H) z _ Bu huauataıd ,.nnazne, bill 

İNICllAZI 
HAZIHSIZLl6t 

MIOE 
IKttUtc VI YAllMM.A .... 

MAZON 
MIVVA TUZU 

•i•••i• 
M• W llalSAKLMI Allf'91MM. 
lçi ..... al a,ltiP Tl•I KeLAY 

V1 MOLlYiMDIA 

Vt:Rbd Hiç efR MiMAM 
MUSTAMIAI TUTAMAZ. 

~SalM VI Mlll 
"'A•U.t•A elıcMT 

Nll\AU lvllllaM ... .............. 
Mirdili bayamJık emumda maru mifti. Onu ta1db edenler isinde auda mektubu ile benber miteabhitlik ve- fıkruma tevfikan bedeli ihale mlk· bedel belediyeden alınabilir. 
bl4ılnıdm bamettili pelJmlojik ha- bolalma bldi1elerinl yuaıdardan - ılbu " teklif mektubunu mu~teYi darmın ıültllilniln müteahhide temi· 3 - Bkailtme, 1+1t• cuma cl· ___________ _., 
lifi tetkUd JMODallUU tefldl ede- her halde amhtnme lltadm beyana- kapalı arflanm komiayona tevdı et- nat mukabilinde avans qlarak veril• nl Belediye daimi ~nele mt 
cektir. tma apılm'f '" dayanmıf o1mahcllr- melidirler. (1154-589) 1276 cecktir. 15 de yapılac:aktR'. 

lada Jlolu1ma vablarmda - Wi· Jar ki - bu ~ psilmoloji bldiM- 6 - ihale, 1 nlaan 938 cuma ıtlnl 4 - Ebiltme. kapalı sarf uııliy· 
eenla ttk19 ı&re - &Um tes veya •inden biç blıhiı 84jllllJaDlar vardır. S.1111 MikMelesl sdlll .. n mt 1 de defterdarlık dalreainde ya- le yapılacaktır. 
Pi olur. Tu bolnlma1ar, birdenbire Adli tıbbm tababet ve lauJmk ilimleri pılac:ak ve isteklilerin teklif mektub. 5 - Muvakkat teminat: 450 llra-
•tlJllll dibine inerek içeride au. p kaclar peikolojiden ele terekküb eden ... ICfllfOI' lannı ihale ailntlnde mt 12 19 kadar dır. 
ama ~ bu banal bir claiaa " ... hluJwı karfıamda dolan ba menfi LIB SlbDa Mücadele Heıeti Re defterdarlık makunmda toplanan a- 6 - Alınacak otobtlılerln puuı Bedeli kııfi 2159 lira U bnat e-
,.. takılıp dltttlkled yerlerde kalan mUtaluya uis yurddllfımu Bay Pey- • • • P. • 1ım, utım komisyonuna vermete 931 eeneai buiramndan ttlblren 1 lan Haymana kaaıumı balh 
w bir llareket l&lteremiyealenle o- nllabm mtlfahedeelni bir nasire ola-~ 1938 de dene baılamak mecbur oldukları llln olunur. 1656 aeneal blldceıinden ve prtnamec1e ya- k8ytlnde yapılacak lllr.: olla1 w.-~ 
tm. latihar veya a11ylrald vmlann• rak koymayı fayduız bulmadım. Bu ijnre Kon da {Sıtma ı;aticadele ııb· 

1
.
1
• --. •• 

1
1.1.._. ,............. zdı ftdelerde ödenecektir. 1716 bıp11 25-3-938 taribbadtıa 1J...+m 

da ricacl1anna ·•ır ciaimler ı.ıı..- yardclqmm kurtulutunun aon da1d- ya RU Ullmll .,. .. ...,.. rihine kadar 15 lln mllddetle atık'' 
- bu kalarına ald olan beyanatında: hat memurları kunu) açılacakttr. Me- Katran a.ııc.acı s•tılacak -11. L -•-..... thal 11+1• rak aaya atılan v.,a bırakılanlar murin kanunundaki prtlara uhib i.. ~ u .utmeye aODIUIUUs·-· 1 

.._....dirler. ~ boiuJaıılar be (- Bir An kendimi kaybetmek lise- teklilerln: meaiaden: Deni r 1 • • Smıf Orman Mi- tarihine mtludlf puarteai llldl _. 

..,. c11fen ...,a atılanlann nelkiler re oldupu hia11ttim. Denise atıla· ı _ Orta mektep mezunu oldukla 1 _ Kapalı nrf uaullyle eksiltmeye dM~~ • mcı 15 de Haymana Kaymakamlıp.da 
d" baebtlerine mani olayanlar da 1ı yarım IUt kadar olmuftU. Göstl· rma "ya bu dereceye uycun tahlil konulan it: -D ı tetekkil kamiıyon hunnada ,.,. 
........ Ba Pbiler m itinde batıp miin hinden, köytlm. karun, çocu- ı&rdiiklerlne dair febadetname veya Edremitte yeniden yapılacak ilk "c> 1 - Denbll villyetinln Acıpayam caktır. M~ıkaa!a iftlrlk edecek!~ 
..... lr, tekrar dalmak, çırpınmak. ium ıeçiyordu. Nasıl oldu bilmem vealkaları kul inpatı olup ketif bedeli 26941 lira iltftl dahilinde vaki hadudlan prtna rin bedeli ibaleainln ylbde Jl4i blaı-1 
lılpftflp 1llrafmak pbl muhtelif .ha- bir el beni bu uykudan ufalldırdı. Ta· 2 _ Tabib raporu, qı febadetna- 16 kuruftllr. Muvakkat teminat 2020 ll· mede yaılı Andıs dalı ormanmda çulu olan 161 lira 98 kunıf\uk teminf 
ı6et1c yaparlar. Dtmal ve inikli fi. Ula beni ıene hayata amaıtunnUftu..) iDiii, nüfm tezkeresi (ulı nya ma- ra 59 kuruıtur. ewala ketfiy•i mucibince tamamen akçesini yatırdıtma dair malıılnıs ,.-
.,.... '1d olan bu hareketler urum- diyor. llddak ıureti). 2 _ Bu ite af.d evrak tunlar dır: kurumuı ve yatlı boya ile numara· ya banka mektubu ibraz etmeei ~ 
.. dje,e bir .._dinden ıeçme" hali Hiç de garib ı&rill.- 1d ba slbi 3 - HU.ntıhal mazbatası ve iki Proje, meuha cetveli ketilname, lanmlf olan 4605 ıdet katran ağacı dır. ihaleyi mitealdp temin• ,._ 
pUr. Jlanmlık demek olan ba du- meaelelerle bir ilgiıi balunmayan .a- fotolraf ile hemen Konya aıtma mü- flab ftlılt cetveli, eksil~ prtname· .. 20" gün milddetle kapalı zarf uıu· 15 te iblal edilecektir. Bu. bu 
rmadalri kimlleler bir takım hulUd tandafımız, deniz kazumdald lalale· cadele nlaliifıle müracaat etmeleri .ı. fenni prtname, mukavele projesi, tiyle artırmaya konutmuıtur. fazla izahat almak latiyenlerln HaJ-
W ı Diler ıeslrirler. Bu tahwilaler, rinl dakerken bu psikolojik bldl8eye illn olunur. {1701) bayındırlık itleri genel prtnameat 2 - Artırma 6. 4. 938 tarihine mi· mana maarif memurlupna...,..... 
#er lntbulen fimtek plrmuı ttk· kendllllinclen tema• etmit bulunu· • lltiyenler bu evrakı viliyet nafıa sadif çarpmba linll uut "'15" de lert (B19) 1704 

Jfad• ~lak lflkll çiqiler seçmesi. yor. Çol: lmnetl• ....-ıronsm ki Mekteb yapt1r1lacak miidürliiiünde veya daimi encümen Denisllde orman bqmtihendialiii bl ı·ına tam·ır ettı·n·ıeceL 
iıayatlarmm sePÜt aımuılanna ald Bay Peymllah, tabuatillerinin bu kaleminde görebilirler. nuında yapılacaktır. • 
~ bir ainema lefltll eeJftder ~mı ur llaldı epeyce ~ubtaar Gireeaa .Nafıa miidürl~d~a 3 - Eksiltme 4 Niun 938 tarihinde 3 - K~rumuı katran apcının !?-~ Nalhhaa KaJv lremlein ! ı ı 
albl Ye Diha11•is bir atlratle ,.,.... ıeçmiftir. KendiaiJle yeniden bir mil· 1 ~ Ebıltmeye ~onulan ı~ : Gıre- puartni pııü eaat ıs de Bahkeair vl· her pyn mamGl metre mi~bı a" 
1aı. ve bemen her lıaypıbkta a&'1- Wrat yapıla hlcll1tnia daha canlı bir ıun vıllyet merkesınde yenıden ya· llyeti hiiktimet binaunda müte,ekkil lira 25 kurut mecmu bedeli '21795 Kefif bedeli 981 liradan bret ba-
1ea bir kulak upJt111114ur. Bu p.u.o. taftri almabllecejini tuphniz 1a. pılacak 10 denhaneli mekteb lnpatı· daimi enc3ıen odamda yapılacaktır. lira n kurut olup muvakkat teminatı lunan Nallıhan bucatl mdh•ebe ....,. 
19jlk btclbe, bu dnirde iken nüa rtıyonam. o halde bir teY kalıyor ı nm kirpr beton ve betonarme kwm- 4 - Ebiltmeye girebilmek için 1938 "1634" lira "63" kuruttur. amın tamiri açık eı.iltmeye 11omı-
ı.rtanlmıt olan kbmelerin it.dele· Uetad Tuvano albi bllyGk bir ilimin landır. yılı ticaret veaikuı ve muvakkat tin 4 - Mukavele ve prtnameyl g6r· muttur. 
rlDclea aptedllmlpir. Garib bir tll· mlta1wı lrarfıamcla baıflnldl obaer· llahamnen bedeli 41321 Ura 12 mlna. 41 a6J 11ndılma yatırdıtma da· mek ieteyenler Ankarada orman u· 15 nillD 9sg cuma ıUna aM 15 de 
llıialf fmllyetten mflteftllid olarak ... ,... .. d telif ecllbllirid l111'M1 kuruftur. it makltus nya ,.yam 1rabul banka mum mlldtlrliP ile Denisli orman ihaleli yapdacaktn". 

eM1mit blahman 1Ra nala llali. .... ahir 1d .. , l'eymlalaıa mtpha- 2 - Ebl1tme midi fiyat emı mektllblyle ve 1938 yıb lçlaı nafıa n· batmBhendiıllk muavinllllne mUra· E•tttııaqe pımek ifln 75. Un 
Jıı1111k MUt tıp kkablanndll ID8'fC1ld deli, ....._.. e.tadaı eeleflerialn Gnrinden yapıkcaktır. Yapılan ten. ktletinden allll"'lf ve ba nni itlere caat etmeleri. (1519) 1505 ku luk mnalaat .... ..._ ltw .,_ 
•' Me beraber bir mlddettmlleri slllttan ytlsde nlsbeti her abvalde afrme7e ..W.lyet ftrell mllteahbitlik l'1lf 
ı• ..... c11f1DOt, ve elllml,etlni topladddan mDphadelerl. tue bir vahidi fiyatların be.,.lnden oldup veaibaının ibrası metn1t oldupndan .ıllndır. 
t ı•Uı ..._.. ı.a.n Wlp n> ım- lflk ya1ııarak teyicl etmektedir. Ban- Pbl JÜGD IRrindm dald icra edil· ilteklllerin yukandald ,.nıar " 2490 ,:!1111111111111111111110111111111111111~ Şartnameainl a&mek " tllf=';tt 11-

.,. ... .............. dm ~ ~~~ ııılf ııaydKoktır. No. Ju - lıllldlmlerl dalreolııde i ZllllDA JIAHıtOılLARI : "'* foOeyealerln ....... m ... 
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"••\ .............. -=.:..=.~~~~edil- stailHI Jindınna satıııl1111 ko111st 

hteyen1er llu .enak w ..-..ıe. 1499 Jıikdarı Cimi Talunba bedeli l$lk temblll 
ri 200 bnlf mulrabillade Gfremn Lira ıtu. Lira Kt1o 
Nafıa mlldlrUlltınden alabilirler. M°elnleket hastanesi oı metre Zaapara kllıdı 55 80 4 19 

4 - Eblltme 12 nUim 938 tarihine 7240 kilo Vaketa 1&021 eo ım 01 
teudtıf ec1en .. ıı 11nı ... t ıs hUIU· yaptırılacak 18083 40 1"6 • 
al ,..,.,..... blwı içinde toplanıcak ı _ Vekiller heyeti karariyle 931 aewine url 1D11b'ftle akdı ametl71e • 
olan .na~ encilmeAlnde yapılacak. ...,,._ vn•~- t lımcak olan mikdarı. glmin bedeli .. ilk ıe,niDatl yıalrarıda JUllı "'72W' 
tır. 1 - Afyon .niyeti merke.ıinde kilo nketa ile ..,3 .. metn smapara,.klla GecHlrpafıldald jaaclarma aatm .ı-

5 - Bbiltme kapalı sarf uuliyle yaptırılacak 168028 lira zg lnınıt b- ma kOmilyonunca 1 niluı 931 cama atal uat 15 de puarlalda •tm aı... 
yapılacaktır. tif l>edelli memleket batahaneti la· 

6 - Ebiltmeye ıirebllmek için patı kapalı arf uauliyle ebiltmeye taktır. 
iateklilerin 3099 lira 14 kurutluk mu· konulmuıtur. 2 - Bu Ud kalem laa1aemenln ayn ayn ietek111ere de lbalal calsdir. 
ftlrbt teminat nrmeai '" bundan 2 - lntUtm 61000 liralık Jaammın 3 - e.rtname her cQa Gedikpapclald jandanm Atlll alma lromic7emaa-
bafka aplıdaJd veailraları hals olup 917 malt aeneal içinde yapılmuı mö. da 16rillebUir. 
ıa.termeat lblmd1r. tebald kıamının t38 eeneainde yapıl· 4 - lateldllerln puarbk lla ft taatmda boa ft prtnameaine P, 11-

A) Nafıa vtklletinden almmıt en ma11 llsımdır. Bunut1 da 40.000 lirau sma plen Uk teminat mektub .eya ma1rhlall1-ı" nqklarirı. ....,._. 
qalt 15.000 liralık yapı itleri mtlte- 938 eene.ı btldceainden w 67028 lira p1meletl. (1415) (715) 1414 
ablaldlik veaikuı. 29 brapa da 939 11neal bilclceünden 

B) Tlc:ant odasında kayıdb oldu- •erilecektir. 
p.. dair veüb. 3 - llaale altı nlan 938 tarihine 

7 - itin betonarme kıwnmı idare mt.laadlf çaqamba sUaü mt on bet 
RDek ltln miteahhidin diplomalı bir buçukta Afyon daimi tllcimeninde 
fa memuru latilıdam etmeal mecbu- yapılacaktır. 
ddlr. Teklif mektublan UçilDctl mad.. 4 - lluvaklrat teminatı 9151 lira 
dede )'Ulb .. tten bir uat evveline 41 bru,ıur. 
kadar Yillyet enclmeni nlaliline ve- 5 - JCetlf evrakı ı lira 50 kurut be-

Açılq 1Capen11 rilmit bulanacıktır. Poetada olan ı• del mukabilinde Afyon villyetl nafm 
-- cilaneler kabul eclllmes. müdtlrlülfinden alwebilir. Ve slriile-

1151 tlrk .._ ı ıuo 11.ss ((786) 1641 'bilir. 
~ ı1 "8biı ıo<J.etiA luo 6 - lıtekli olan nafıa wekAJetinden - -

Satıhk boJ tenekeler • .... i için a1mmı, y1z bia ~ 
Llaıla-.a....a- yapı ehliyet ve mlteabhidllk vealka· ~ _,....baro "'9ml Çenkm -:-:-'---:;- 1 u, ticaret odan kayıd 'hrÜlal intM· -.::::=:==1 

Belediyemlsde IDlftllt dlrt bine da hitamına kadar ltir mimar ..,. 
Jdm IWkmade ....... Konya, (B)IMllll) - Yeni baro eeçl- yalan bot masut tenekeleri on bet il• mlhendia bulanduracatma dair r-. 

mlade birincl ~ Awlrat Tahir mtlddetle 1 • 4 • 931 clntl paarbkla mt te6hildname ile kanumın tarifi 
lldaçı, Udncl ""1ile aw1ııat IHmtu atdafllmdaa tallblerln beledlyemi· d•hlliqde tamim flummat teklif mek, 
Ataman.......,.. ,.41 Jtısa uımıa, • mlracut1an ilin oluar. 1731 tab1anm illale ıtmı olan 6 ..._ t• 
Hilmi Aıatoy, Lldl 0.. HaDd ][ara. UW. ..._ __ _.._ tarlhlDe mtlMdlf pqamba "'81 aaat 
s11Jetttl1mitlmllr. ....,ı ... ._ on dert baçala ıııa..- maWtu ....... 

---------------------------- bilinde vUAyet daimi encUmea riJ&
111111111111111111111111111111 llbt. 
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lltine vermiı bulanmaları 11nmıdır. 
tıtn olunur. (1502/754) 1H3 M..._.._._. .. .._, 

1 - (+JSı•> lira <M> lnaraf1tak • Telefon di~i 
clell Jretlfll lliclyat kuaı hlktmet 

=ı::~;-!'c1C:=:-.;; alınacak 
bedeU olma (44319) lira 54 kunat 1-.. Kwlılwel POlta, Telpeıl "T.W
rbldea 16. 3. m ıtıntınden itibaren ............ ı 

15 t8n mlddetle W kapalı sarf UIU• 1 - Kırklareli Derekly lllhfyeai ---------------""!"!""----:-~-.... 
liyle ebiltllllfe kanu1amftur. kunıdere devlet oımanmdan keaillnek 

2 - llunkkat _..,,. mikdarl ve Çorluya tealim ec1DmM tatlyle 
(3523) lira (96) Jmrattur. lclarl ft faınt ~ ftldı 

3 - Bu ip ald faınt pnname, b- han ı metre tuıtbıcle 2190 adet ..,. 
tlfume, moclel n proje &ibi evrakı cinllinclen telefon direli ~palı arf 
mltbltıe bedeWa olarak llarclln clef· uuHyle eblltmeye kona1mafbar. 
tıerdarlıliJle Rafa clalretlMea ara- 2 - Jluhaanmen beclell 16425 lira 
DMÔ'tll'. lllllftkbt teminat 1231 lira • Jmrut 

4 - ı.teldllerl8 ..... ..,a .._ olup eblltmeai e, Diama 931 pl'pm1la 
Mlıdll o,_,.-_,. Nimi cert• ile llıı• mt 11 ele KırldanllDde P. T. 

~· ,.-ııııtıs. 
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fabrikalor P. T. T. 

2 ton nikel \
~_edel mukabBinde s~tılmaktadır. Tıı. 
.1.ıpler her gun komısvona müracaat 

edebilirler. 
3 - llk teminat: (31950) Jiradır. 
4 - !halesi 14 nisan 938 perşembe 

günü saat on birde yapı\a,aktır. 
Ev ve dükkan yıktırılacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlü
iü Satın Alma Komiayonundan : 

S - Eksiltmeye girecekerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ~addele • 
rinde yazılı vesikaları ilk tCıinatla· 
riyle birlikte teklif mektuplar" iha
le saatinden en az bir saat ev-1 M. 
M. Vekaleti satın alma komisyo.ma 

Ankara P. T. T. Müdürlüfünclen: 

Tahmin edilen be<ieli (3500) lira 
olan 2 ton Nikel Ankarada Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4. 4. 938 pazarte
si günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (262) lira 
( 50) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve saatte komisyona mil· 

vermeleri lizrmdır. (770) 16'. 

l - Hazine namına iıtimlilı: edilen 
merkez postahanenin arkuındaki aru 
üzerinde bulunan bet ev ve dilklı:.inın 
yıkılma ifi enlı:lz müteahhidine ait ol
mak üzere 21.3.938 den itibaren 15 gün 
müddetle açık arttırmaya konulmut
tur. 

2 - Muhammen bedeli 400 muvak

Sıhat bakanhğı kat teminatı 30 liradır. 

Sıtma mücadele kursu 

3 - Şartname her gün müdürlük ka
'1inde görülebilir. 

racaatları. (876) 1771 
Ankara mmtakaaı sıtma mücade

le reisliğinden: 

4
_;;:- Arttı""".ya girecek taliblerin 

d .. 8 pazartesı günü saat lS de mü-
ur \ . 

racaf" müteşekkil komisyona mü-

M. M. bakanhğı Sıtma mücadele aıhat memuru ye-
~rı. (774) 1601 

' 

Nal mıhı ohnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Heyeti umumiyesine tahmin edi 

len fiatı 21.000 yirmi bir bin lira olan 5 
milyon tane muhtelif ebad ve numara
da nal mıhı kapalı zarfla eksiltmeye 

tiştirilmek için bu sene nisanın on 
beşinde açılmak ve bir buçuk ay de
vam etmek üzere mıntakamızda biı 
(Sıtma mücadelesi küçük sıhat me
murları kursu) açılacaktır. Kursa gı
receklerin aşağıdaki şartları haiz ol. 

maları tazımdır. 
1 - Türk olmak 
2 - Orta okul tahsili görmüş ol-

mak 
3 - Yaşı müıaid bulunmak konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi S mayıs 938 perşem-
be günü saat ıs de Ankarada M. M. V. 
ıatın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi parasız olarak mez-

kur Ko. dan alınır. 

4 - Askerlikle alakası olmamak 
!steklilerin diğer hususi şartları 

da öğrenmek ve kayıdlarını yaptır
mak üzere hüviyet cüzdanı, hüsnühal 
kağıdı, askerlik vesikası ve fotoğraf-
lariyle reisliğimize müracaatları. 4 - İlk teminat 1S7 S liradır. 

S - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını ihale saa
tından behemehal bir saat eve! Anka
rada M. M. V. satın alma komisyonu-
na vermeleri. (649) 1384 

Hôki şayak kumaş 

ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Her bir metresine tahmin edilen 

fi:ıtı ( 42S) dört yüz yirmi be' kuru§ 
olan (19000) on dokuz bin metre haki 
kum&f kapalı zarf usuliyle münakasa· 

ya Jronulmuştur. 
2 - lbalesi 11.4.938 pazartesi günü 

ıaat ıs dedir. 
3 - tık teminat (60S6) altı bin elli 

altı lira (2S) kuruştur. 

(784) 1638 

Ankara Valiliği · 

Satılık kereste 
odun ve kömür 
Ankara Valiliğinden : 

Ankaradaki orman baş mühendis 
muavinliği depolarında mevcud !SS 
adede r.ıuadil 3.081 desimetre mikab 
çam kerestesinin beher metre mikô.bı 
20 liradan ve 11030 kilo karışık odu
nun beher kilosu 1 kuruştan 196S kilo 
meşe kömürünün beher kilosu 2.5 ku· 
ruştan 50 kilo çıranın beher kilosu 3 
kuruştan 20 gün müddetle açık art
tırrnaya konulmuştur. 

Talihlerin % 7 S teminat makbuzla-
riyle 6.4.938 tarihine raslayan ~arşam
ba günü saat IS de teşekkül edecek 
satış komisyonuna ve fazla tafsilat al-

4 - Evsaf ve şartnamesi 404 dört 
yüz dört kuruf mukabilinde M. M. V · 
satın alma komisyonundan alınır. 

mak için de idareye müracaat etmele-
ri ilan olunur. (736) 1532 

Vakıflar Umum Md. 
• 

arazı Satılık 

l(; -rük ve inhisarlar B. 

ki ceman 420. bin beygir mıhı pazar
lıkla 1.4.938 cuma günü ıaat on bOfte 
•atın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan a
~ınabilecek olan bu pazarlığa girmek 
ıateyenlerin yetmi' b°' liralık ~mi
nat ~buzu ile belli gün ve saatte. 
Komısyona bat vurmaları. (688) 

. 1474 

Çamaşırlık ve astarlık 

bez alınacak 
Jandanİıa Genel Komutanlığı Sa

taı Alına Komiayonundan : 

':. - Bir metresi yirmi bef kuru' 
degerlenen 21900 lira değerinde 80000 
me~reden 9S.OOO metreye kadar vasıf 
ve d .... rnegıne uygun çamaşırlık ve as -
!arlık bez 11-4-938 pazartesi giınü sa
at onda kapalı zarf ekıiltmesile ıatm 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan para-
aı_z alınabilecek olan bu eksiltmeye 
~ır°.'ek isteyenlerin (1643) liralık ilk 
. eınınat makbuzu veya banka mektu
bu ve. şartname. ve kanunda yazılı bel
gele.rı muhtevi teklif mektuplarını 

bellı gün saat dokuza kadar v 
1 

ermiş 

omaları. (794) 1662 

A. Levazım Amirligi 

Sığır eti ahnocak 
Ankara LevllZllR Ami li" 5 

Ko 
r gı abn Al-

ma miıyonundan : 
1 - v· · nd ıze cıvarı aki kıtaat için 

7o.~ kilo sığır etinin kapalı zarfla 
elaultmesi lS nitıan 938 saat 16 da Vi
zede askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - MWıemmen bedeli 21 000 lira 
ilk ~eminatı 1S7S liradır. Şa.:ı,_,_i 
komıayonda görülür. lateklilerin ka
nuni vesikalarını havi teklif mektub
larını belli gün ve saatten bir ııaat ev
veline kadar komisyona vermeleri. 

(8S2) 1766 

Sığır eti alınacak 

5 - Eksiltmeye gierceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaiki• teminat ve 
teklif rıektublariyle birlikte ihale ••
atından en az bir saat evel komisyona 

vermeleri. (748) 1572 
Vakiffar Umum Müdürlüğünden: 
Polatlı kazası dahilinde olup Mu· 

hatlı çiftliği denilmekle maruf 11796 
dönüm 2 evleği havi vakıf arazinin 
peşin para ile mülkiyetinin satılma11 
30 mart 938 gününden 28 nisan 938 
gününe kadar 30 gün müddetle açık 

niyet memurluğundan alınacak h\ 
nühaı varakası. 11i Malikin kitabları 

Lôciverd kumaş 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Her bir metresine tahmin edilen 

flatı ( 400) dört yüz kuru' olan sSOO 
-tre llcivert kumat kapalı zarf uıu
llyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 7 .4.938 pertembe gilnil 

saat 15 dedir. 
3 - !lk teminat (16SO) bin altı yüz 

elli liradır. 

artırmaya konulmuştur. 
!hale 28 nisan 938 tarihine tesadüf 

eden perşembe günü saat 16 da ikinci 
vakıf aparttnanında vakıflar umum 
müdürlilğü varidat ve tahsilat müdtr
lUğünde yapılacaktır. Taliplerden 367 
lira teminatı muvakkat• alınacaktır. 
Bu teminat ya bank• kefalet mektubu 
ve yahud vakıflar veznesine makbuı: 
mukabili yatırılmış nakid olacaktır. 
Satıf •artını gömıek isteyen talihle

B) Dört aded vesikalık fotoğraf. t .•. 
C) Orta tahsil vesikasının aslı. nkılal:i Yolunda 
D) Şimdiye kadar çalışmış olduğu<aradıcı Küçük İnııan. cuk Ruhu ve Terbiy .. i: 

resmi veya hususi müesseselerden a· 
Jacağı bonservislerin uılları. 

E) Nüfus kağıdı sureti. 
Şeraiti haiz olanlar Bakanlıkça 

münhallere maa' veya ücretle atana
caklardır. (87 S) 1770 

Demiryolları 

'mokrasi Mefhumu ve Müc
\lerimiz. 
kiyede Suçlu ·çocuk. 
tlyede sinema ve Tesirleri. 
!erin kırlarına öğütleri. 
ıtionary Turkey (İnkı
ürkiye) İngilizce. dost-

9 tavsiye ediniz. 

10 
!olu bir ~~yat • ARI. 

'den tercume). 
Ari,.• Criminal - İngiliz

'a çıkacak) 

O. Demiryollan Sabn Alma Komia- tdanbulave Tarık Edip; tı
an ara~lrbal k'tabç 1 ı ı arın-

Torna te:zgôhı alınacak 

141S 

4 - Evsaf ve şartnamesini almak ia
tlyen bedelsiz olarak her gün öğleden 
ıonra saun alma komisyonuna müra-

caat. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

rin ihale gününe kadar her gün yuka- yonundan : 
rıda adı geçen müdürlüğe müracaa.t- Mubamınen bedeli 17,SOO liran olan 

ları. (856) "h 5 9 8 ---------------- ıbir adet a_.ani torna tezga ı 13. . 3 sayılı ]<anunun 2. ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evel M. M. V. 
ıatı•nalma komisyonuna vermeleri. 

(747) 1571 

Koşum atı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

ıniayonundan : 
İki tane fayton koşumu at pazarlık· 

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

11so 

Gaı ve benıin alınacak 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Kapalı zarf U1uliyle 1500 tene-

ke gaz yağı, 1100 teneke benzin sa

tın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 7S10 lira, ilk 

cuma günü saat !S,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1312,5 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon re

isliğine vermeleri lazımdır. 

teminatı 553,2S liradır. 
3 - Eksiltme 6.4.938 de saat an be•

te ziraat vekaleti binasında yapılacak-

Şartnameler parasız olarak Anlı:ara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılmaktadır. (812) 1719 

tır. 
4 - Şartnameler Ankara ziraat ve- Jandarma 

TOrkiye 

"Bankamı;ısından 
maı münaacbt . 
mart 1938 per~~·. içti
sonra kapalı ı,;_ı~~ın 31 

terileriınize bil< oğleden _____ ..-ıvın müt-
Ank;...a ticar 1772 

riyuetindem : odur 
Ankara vilfiyt 

semtinde Selanik ~ 

Kiçik üt11 tardan 
Dön Alırlık ldlçflk lllnlard&ıl" 
Bır defa için so lnırut ' 
İki defa için 50 1nınlt 
Uç defa için 70 ı..rue 
Dön defa için ao lnıruı almır 
D~Y&DJ.b küçük iltnlarm ber deraaı 
lcın ıo. kunq .almır. Meseli ıo defa 
n°'redılecek bir ııın için 140 1nı 
almacaktrr. rut 

Bir. kola7lık olmak 6ıere, ber utır 
kelıme arala~daki botlulıı:lar müates~ 
~301 ~rluıf itıbar ~llmiıtir. Bir küçük 
Dö ~ rften ıbaret olmalıdır 
ncanlOulnıtırdan fazla ber aatır iç~ ay-

nq alımr. 

iş ara yan ar: 

Kuvvetli heııap öZ.....mek .. y . b' o·- ıçın -
.enı ır met?<1 sayesinde en az hesap 

bılenlere dahı azami 4S günde mükem
mel hesap öğretilir. Şerait ehvendir 
Ulus'ta (hesap) rumuzuna müracaat.• 

1753 

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

Satılık: 

Satılık aroalar - y enişehirin en.mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabb~na kadar ebadda ımarca ar
aellenmıf ve ucuz fiatla T. 2992 lf3o 

Satılık kamyon _ Az k 11 1 
Ş 

u anı mıı 

evrole 937 modeli aatılıktır. Tabakha
nede 4 No. esnaf kahvesine müracaat. 

1585 

Satılık - Saymakadın istasyonuna 
y~n ev bağ bahçe ucuz satılacak ( 1 O 
rusana kadar) M ı· M ec ıs Matbaasında 

ehmet Erçeviğe müracaat Yah 
Tel. (2181) · ut 1675 

Acele aatdık analar y . . 
S l" 'k - enııehır 

e anı cadd~ıinde malmüdürlüğü kar~ 

tısında 423, S92 metrelik arsalar Ti 
1538 komisyoncu Hayri. ;_699 · 

Satılık araalar - Yenişehir, Selinik 
Karanfil, Meırutiyet Cld. Cebeci, Mal· 
tepede muhtelif çapta arııalar H Alı 
oğlu Tel. 1S38 17·49 cı-

Satılık - Keskinde t"' il .. ha 'k ıno or e mute-
rn valslı 8 tonluk un fab 'k nıı f üllı:i • n asının 

• 1 m yeti Keslcinde fabrikacı A • 
og. Mustafa Ekinci'ye. 1773 ga 

Kiralık: 

Kiralık ııpartmwn - Atatürk bul • 
varınd~ yeni yapılan Tuna apartıma • 
ıı_m~a ~caret tirketlerine ikamete elve
nşlı daıreler. Kapıcıya 3123 Ti .. caat. . mura-

• 1700 

Mobilyab daire ~ y enişehirde K 
nur ıolı:ağınd~ Uç odalı möbleli, bilcü; 
le konforu haız, telefonlu bir apartı

man ağustos nihayetine kadar ucuz ki
~lıktır. 3005 numaraya telefon edi-
nız. 1735 

Kiralık kat - Kavaklıd f 
f 

. ere ransız 

ıe aretı karıı11nda d'"rt od . 3 ° a 40 lira.. 
843 numaraya telefonla ·· muracaat. 

1764 

_Kiralık veya Ahlık - Kavaklıdere 
Guven kooperatif evlerinden büt"" 
konfo . • un ru camı garajlı bir •• hem kiralık 
hem de devren sablılrtır. 1103 N 
telefonla müracaat edilıneai. 1 ~-S~a 
~k - Çocuk sarayı karpamda 5 

oda genıı 1 salon, konforlu daire, altın
da kunduracıya müracaat. Tel. 1623 

1748 

-11 

Kurslar: 

. Daktilo kwıu - 4S inci <kvrui 
~~·~nın ilk hafta&mda baflıyor. hte 
gmız aaati angajman edebil--'- · . d'~- .. ~ ıç 
ıım ıuıı::n nanu:et numarası alınız. 16 

Steno k•rıu - 4 üncü dcvreıtine · 
sanın ilk haftaarnda baılıyor. Alınaca 
talebe sayıaı mahduddur. Şirndid• 

namzet numarası almayı unutmayınız. 
1696 

. Almanca, fran11zca, İngilizce der 
l~n - üç_ aylık bir sömestr'e mukabi 
!inde 10 !ıra alınacaktı r. Bir d f h f e ayı 
~ ~us, evkalidc tcn .. ~1 t l rı istifade 
edınız. 15J7 

Bütün bu dersler için Yenıbal arka
sında . Yenihamam apart1manı kat 2 
Arar lısan okulu, daktilo ve steno k ,... 
ları direktörlüğüne müracaat Tel :3~14 

1598 

1. verenler: 

Baya_n Öğretmen aranıyor - Ana 
mektebınde çalışmak iıtiyenlerin ço -
cuk yuva~ına müracaat1an. Telef 
1983 ~ 

Mürebbiye araıuyor _ 
mürebbiye aranıyor. 3843 
telefonla müracaat. 

1S91 

Bir almaa 
numaraya 

176S 

Kalorifer ve elektrik ınemurluil 
Siyasal Bilgiler Olutlu ""-....ı.. 

törlüğünden : ......_ 

Okulun kalorifer ve elektrik -
murluğu münhaldir. Nafıa velı:iletıl 
yapı işleri umum müdürlüğün.

hem elektrik hem de kalorifere• 
yap~a~a salahiyettar olduğuna dall 
~as~ıklı ehliyetnameyi haiz olup ıı.. 
'."' ıat~kli olanlar her gün -~..ıı 
ıdarcsıne müracaat etmelidirler. 

(813) 1720 

1 ~~!~::: y~~ı~:~~ ::::ı 
Umwni müdirliik ve tayy• 
istasyon binaları yaphrıla 

Devlet Hava Yolları u- .... 
dürlüiü Alım Satım K....u.YOO_ .. 
dan: ;cc• 

1 - Eksiltmeye konulan İ.f: Yeel
den eksiltmeye konulan, Ankarada ti
mento fabrikası lı:artıaında tayy
~eydanında yapılacak tllDum miidllr
~k ve tayyare istasyon mödiirl.......,. 
bınaaı. ""5• 

2-_Ketif be<kli: (156826) yiU illi 
altı bın sekiz yüz . . al . 
36 k yınnı tı -· uruş. 

3 - Eksiltmenin şekli: Elııaii9M 

kapalı zarf usuliyle götürüd'-İr· 
4 - Muvakkat teminat 9901 !ita M 

kuruştur. 

. B~ __ ıeminat nakden vcrilındt ..._ 
:ıldı~ı .takdirde devlet hava yollan i
aresının Ankara ziraat banka.ın.-W 

3667 sayılı hesabına yatırılarak banlaa
dan .al'.nacak makbuz teklif mektubiy
le bırlıkte koıniayona tnd" edil _._ 
t
. ı oc--
ır. 

S - İhale günü ve mahalli: S 4 9_ 
sal ·· - · · .... 

ı gunu saat lS de Ankaranın 10 ki-
lome.tre garbında devlet hava yolları
na aıd tayyare meydanındaki umum 
müdürlük binasında yapılacaktır. 

6 - Keşif evrakı: Şartname •e -
kavele projeleri Ankarada P. T. T. 
mum ""d"" ,... mu urlüğü binasındaki ve ı .. 
tanbulda Karalı:öy postahaneııindeki 

hava yolları gişelerinden ve İmıirde 
nafıa müdürlüğünden (7) lira 84 lnı· 

ru' mukabilinde alınabilir. 
7 - hteklilerin elı:ailtme .. tn . d .-r ....._ 

Kiralık - Kavaklıdere G"" k sı~ e yazılı ~lgeler ile muvakkat t .. 
peratifi binalanndan 18 N uvlenf oo- mınat ve teklıf mektublarını muhtm 

Diikkin, daireler - Y enifOhir Kl
:mn Özalp Cad. Ataç sokak bakkal _ 
nı~da 2 dükkan ve konforlu 2; 4 ~ 
daıre ucuı: kiralıktır. Tl 3319 1774 

d 
o. u evkal- kapalı zarf! 

a e ~zaralı 6 odalı her . I · • arını en geç elı:ailtme -
bahçelı mliııtaldl ev. Avuka:"~:-:::' at~.nd_an .. hır saat eveline kadar umum 
kant Tel. 1272 - 3406 1667 - mudurluğe vermiş olmaları lbımdrs. 
______________ JPoata teehhür'-i kabul olunmaz. (732) 

152& 

Hm Yon .. U. 1 Yillfk•ıı: 

Hava seferleri 
ANKARA- ISTANBUL orasında 

1 Nisan 938 d ı · en tıbaren batlıyacaktrr. 

r-:-----~:;-;::::::==;;:::;:::=:=:=:::::::ım • 12 27 . M • - nısan 938 zarfında ltalyada 

ı. ılc1no Enternasyonal Fuarı 
çın Yugoala'I')'& trenlerinde % 2s ı Kundura alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ıniayonundan : 
ı - Bir çiftine tahmin edilen fiat 

dört yüz yetmit kurut olan (150000) 
çift kundura kapalı zarf U1ulü ile iL 

tın alınacaktır. 

klileti satın alına komisyonundan İa
tanbulda ziraat müdürlüğünden para
sız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektubları
nı teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2. inci ve 
3. Uncü maddelerinde zikredilen vesi
kalarla eksiltme aaatından bir saat ön
ceye kadar lrıOmiayoııa v~lerl. 

Beygir mıhı alınacak 
Jandarma Ge11el Komutanlığı An

kara Satm Al. K.o. dan: 

lı evde oturan ve T İrde 
lup Ankarada Yeni~ra-
36 numaralı mahalli' o
ri ittihaz ederek Şappr. 
le i.,tigal eden ve Tid'" 
cil numaraaında mukııİ" 

Bir taneai 23.8 santim kıymet blçl· 
len 3. numara 45. mm. boyunda 70. bin 
.. mlılMI& 50,, ... lııQ1mda m lıiA 

Kadriyenin unvanı tic• 
Eliişler olarak teacil 
unvanm imza tekli de ', 
nunuıı 2 inci macldeai ını 
rece 25.3.938 tarihinde tıa 
i1b ı*, .... 

tenzilit yapılacalı: ve d . ve talyan trenlerinde % 50 
celı:tlr. enız yolculuğ1111da kolaylıklar göaterile-

Tafıillt için Beyoflunda T 
ODASINA ve zir<kki adr ~ında İTALYAN TiCARET 

Ufficio p eee müracaat olunması: 
ropapııda Della Di ll'lrl (İtalla) Ente Prorinclale per il .;.. ".'°' Via ~ınoclooeok, Miliao 

nmso • Mılino ı 

2 - ~i (35). lira 2~ i<U<q 
.(720~ J.56Q 
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Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN eoğuk alğınhğının fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün iıtirabları da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
lılm ve Markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 1213 

ÇİM TOHUMU 
Raygrass 26 Librelik 75 Krş. 

N 28 H 85 " 
32 95 

La;ngrass Stron"g Growin~ 1 
,, Selected 
,, Fine 'Mixed 

Trifolium Repens (TiRFiL) 

çı 1 

tohumlarımız Londranm meşhur 

RA YNES PARK müessesesinden 
getirilmiştir. 

Ankara. Sabuncakis 
Bankalar caddesi 17 

.. :.~:~.~.~'.~~~~'.~'.:.~~~~~'..~~: .. ! 
..1111111111111111111111111111111111111111 ... 

§ Gül ve çam § - - Memur ahnac(\ ~ meraklılarına E 
- - Çankaya Malmüdürlüğünc': 
: 110 çeşit bodur, yüksek, sar- : Çankaya Malmüdürlüğünrmü?-
: maşık, parasol, yediveren güller, : hal 10 lira maaşlı memuriyeıdtktılo 
: envaı çamlar, süs ağaçları, salon : anhyanların 14_4_938 ak~kadar 
: yeşillikleri ve saire v. s •. Gül se- : evraklariyle birlikte mUra rı. 
: venlere kataloğumuzu gönderiyo-: (B40) 
: ruz. Ortaköy GÜLCÜ VASİL : _________ ,.__ __ 

= 815 = 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır- Mimarları _.vet 

Halkevi salonunda 2. ~ c~mar. 
tesi günü saat 14.5 debr . mıma.r-
1 • • • A k esı enelık ar cemıyetının n ar 
kongresini yapacaktırd . . 

HASAN TIRNAK c 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır Sede v . . 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin ,. f. . f ~ re~klerı bırcr şaheser 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtL. - -- -
i Çam Fidan ve ağaç = 
1 ~ : Dikme zamanı geldi geçiyor : 

i Süs ve Meyva ~ - -- -i Fidanlannın en eyi ve aıılı çeıitleri : - -- -- -~ Sizin bahçede bulunur ~ - -5 İsmet İnönU durağı Çankm caddesi Tel. 3718 1731 : - -..... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

lnıaat sahihlerinin nazarı dikkatine 

IREC 
SeneJerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beyllkahır ve civarlarında 

imal ettiilm kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmak
ta idim. Yeni KUtahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin 
i7ilifini btıtiln inpatçılar teslim etmitlerdir. 

Bu defa mallarımı kimilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çu
bukçu, Telefon: 3300 

Ankara iıtaıyonunda mahrukat müteahhI 'i Hüseyin Orak, Tele· 
fon: 2791 , 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi Ismail 
Ozar, Telefon: 3659 

Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon: 1446 
ve Hamam<Snil odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 
sattırmaktaymı. Kireçlerimden memnun kalanların bu mliesseaeler 
vuıtaıiyle ıiparifte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarım· 
la ilin ederim. 

1259 Karaköy Pazarcığında Kireççi Mehmet Çavut 

f 111111111 .. 111. E il 111111il111 il~ 
- -- -§ Sinir atnlan, asabi öksürükler, uykusuzluk, § - -- -5 bat ve yanm hat ağnıL baı dönmesi ~ - -- -
~ baytmhk, çarpıntı, ve ainirden ileri gelen s - -s bütün rahabızlıklan giderir. 1167 E - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

.:!1111111111111 enı ehir çocuk yuvası 1111111111111~ 
- -- -: Modern bir ana mektebidir : - -- -E Kayıd ve kabul her gün 9 - 16 Yenişehir inkılap sokak : - -: numara 15. Telefon: 1983 1161 -- -iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.: 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima sabit, daima tabii 

ratu-
İngiliz Kanzuk ecz;aç bo

varlarında hazırlananlerden 
yaları muzur ve zeh;renkle
tamamen ari olup sıooyaları 
rini bahşeder. Juv.ıbii renk 
kumral ve siyah ' 
üzerinde tertib e 

-ZUK: 
LİNİMA:t KAT! 
ROMAT" 596 

D 

r==~-rin 

~ kazanç has-
Ha ... makrır. Ağız 

talıÇ:f'iren bürün bu
"~ 'r NEOSTERIN 
Ll .• lenebı!ir 

j ~ ı reçetesiz alınır. 

l 

. : 

- 19. uncu yıl - No.: 5985 

.z sahibi ve Ba§muharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

mumt Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri MüdilrU 

Mümtaz Faik FENiK 
Bq, dif. nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı k~ Ulu& Basımevi: Ankara 

lcabmda günde 3 kate almabilir. =========dJ 

-----obil, 

ı a ıçtımaa 
Azaların gün ve s 
1 1 • • ·ı t! Jnur. 1674 

nev ı ırçasılc şışesı 

ge me en rıca ve ı " 

Küçült JO 20 
Her yerde Hasa . ~~ruş, büyük kuruştur. 

n ısmını ve markasını istteyiniz. 
r ~ 

DIŞ lBI 
1250 

M AZ TUNÇ 
P d a her gün haa-azar an . 

talanru kat- tedavı eder. 

~--REÇETELERİNİZİ __ _ 
(Sakarya eczane) . 

Adi" yanında Sarraf 
ıye aru No. 1 

gınız ı· sınden yaptırınız. Her istedi-
yer ı ve Avrupa ilaçları b 1 

Hakkı Ar 3-6
949 

ıesata azami kola lık .. . . u unur. Resmi husust müea-
uı H • y gosterılır. Balık yağı kilosu 85 k 

..... ~ --•u•s • ..,alk sıneması sırasında. Telefon 2018 1-613uruJtUr. 

BANKA~I 
1938 

, 'üçük Cari Hesaplar 
ıkrarnilj(l. pl&nıı= 

4 .., 1 000 Hrılıi- 4000 Hrı 
8 il 500 - 4000 il il 

16 
" 250 - 4000 " il 

76 ,, 100 - 7600 il 

" 80 ,, 50 - 4000 il 
il 

200 ,, 25 - ~nno - il 
" 

384 il -28600 
il .......................................... 

iT ................... .. 

Kuralar: l mart l haziran l 
ı·ı ' ' ey-

11 • l birinc.ikanuo ıan·w · d • enn e 
~ekıleeektir. 

uııııııııııırıııııııııııııııııııııtııııııııııııııı ıırııııı 
111

., .. 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan heaaplar kura

/ara clahil edilecektir. 

y ENİ SİNEMALAR 
BUGÜN BU GECE HALK 

M~şbur facia artisti Charles Boyer'in 
Mıchelle Morgan ile birlikte Fransa
da fransrzca olarak en son çe~irdiği 

büyük şaheser 

BORA 

Genel istek üzerine 
4,45 seanslarında 

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

• 1 

1 r 

........... - -----------------------

----------------------- -- -- -, ..... ,. 

ya 

BUGÜN BU GECk: 

Eski devirlerin en rnuazza-... ve en 
korkunç harb sahnelerini but un çıp-
laklığiyle canlandıran muazzam 

tarihi eser 

KARTACA MUHAREBELER! 
Türkçe ,özlü 

Seanslar: 2,30. 4,30 - 6,30 Gece 21 d I 
Halk Matinesi: 12.15 de: e lô -ÖLMEYEN MELO:OtLER 

--------· 
Halil Nacl lldıcıof la, Telefoıı 

• Anafattalar cad. No. 111 Tel . 
.,,.,.,.., ~ aceat&lıiz 


