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Şehir stadyomunda 
ve hipodromunda 

14-5-938 Cumartesi AT ATURK kupası An
kara Bölgesi Güreş Birincilikleri 

15-5-938 Pazar ATATÜRK kupası Anka
ra Bölgesi Güreş Birincilikleri 

15-5-938 Pazar Saat 16 da İlk Bahar At 
yarışları ikinci haftası. 

Belgrad ziyaretinin ilk günü 
Kardes memleket, başbakanla 
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Dr. T. Rüştü Arasa essiz dostluk 
tezahürlerinde bulunuyor 
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Belgrad'dan güzel bir 'manzara: Büyük Miloş caddesi 

Dün yapılan 
resmi ziyaretler 

Dün akşamki 
parlak suare 

Altes prens Polün 
öğle ziyafeti 

Balkanlılık 1 Zelzele tetkik heyeti döndü 
1 

Belgrad, 10 (A.A.) - Hususi muha
birimizden: Belgradda ilk gün resmi 
ziyaretler ve ziyafetlerle geçmiştir. 

Protokolca tesbit edilmiş olan prog
ram mucibince Başvekil Celiil Bayar, 
Hariciye Vekili Dr. Aras ve bütün 
türk heyeti saat 11.20 de sarayı kırali
ye giderek hazırlanmış olan defterlere 
imzalarını koymuşlardır. İki vekili-

§UUTU 
Falih Rıfkı Atay 

Harbsonrası devrine has faa
liyetlerden biri de, milletler ara
sında kültür münasebetleri kur
rnağa çalışan müesseselerdir. Bu 
müesseseler iki maksad takib 
ederler: Biri, doğrudan doğruya 
bir rejim ve onun ideolojisi he
sabına propaganda yapmak; di
ğeri, siyasi ve iktisadi alakalan 
kültür tanışıklığı ile tamamlaya
rak, beynelmilel dayanıem~ ve 
ouH• Llca.vasına hızmet etmek. 

Yeni yapılacak ve birleştirilecek 
köylerin yerleri tesbit edildi 

Kırşehir zelzele mıntakasında tetkikler yapmak ve burada ye
niden kurulacak köylerin yerleriyle inşa vaziyetlerini tesbit et
mek üzere hükümet tarafından zelezele mıntakasına gönderil
miş olan heyet dün şehrimize dönmüştür. r ............................................ , İskan umum müdürü doktor Cev

detin reisliğinde olan heyet; İstanbul 
üniversitesi profesörlerinden Hamid 
Nafiz Pamir, Ziraat Vekaletinden 
profesör Salamon Kalvi, dil, tarih ve 
cof.rafva fakültesi profesörlerinden 
Lui'den mürekkebdir. 

ı 

1 Bugün halkevinde 
j Saat 16 da 

ı Prof. Hamid Nafiz Pamir 

Zelzeleler ve 1 
Kırşehir zelzelesi ı 

i 

İlk defa İstanbul üniversitesi pro • 
fesörlerinden B. Peşeros ile zelzele 
mıntakasma giderek zelzelen~"l se
bebleri ve mahiyetini tedkik eden ve 
ikinci defa olarak son teşekkül eden 
heyete iştirak etmiş olan profesör Ha
mid Nafiz Pamir, dün bir arkadaşımı
za şunları söylemiştir : 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Geiie~al ~1aric 
" 

Ankaraya ~eliyor 

Belgrad, 10 (A.A.) - Başvekil ve 
hariciye nazırı B. Milan Stoyadinoviç 
ve refikası, bu akşam B. Celal Bayar ve 
refikası şerefine kıral muhafız alayı 

subayları mahfelinde büyük bir ziya
fet vermiş ve bu ziyafeti bir konser 
takib eylemiştir. . 1 

Bu ziyafette, türk heyeti azasrr.dan 
başka, mebusan meclisi reisi, bütün hü-

( Sonu 8. inci sayfada) 

Belgrad, 10 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: Bugün sat 13 te, Altes Ru
vayal naib prens Pol, Türkiye başve • 
kili B. Celal Bayar şerefine beyaz sa
rayda büyük bir öğle ziyafeti vermiş
tir. 

Bu ziyafette, Majeste Valide Krra
Iiçe Mari, altes ruvayal naib prens 
Fol, altes ruvayyal prenses Olga, Tür-

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Başbakanımız ve Bay 
Stoyadinoviç beynelmilel 
meseleleri tetkik ettiler 

Devlet adamlarımız 
Sofyodo 3-4 saat 

dönüşte 
kalacaklar 

Balkan antantı, Balkan millet
leri arasında hususi yahud yarı
resmi konferanslarla ba,Iamttbr. 
Fakat, antant fikri kökleştikten 
ve menfaat tezadları tamamen 
tasfiye edildiğindenberi, Balkan 
münevverleri, bu elbirliğini kül
tür alemine şumiillendirmek za
ruretini hissetmeğe başladılar. 
Osmanlı imparatorluğu ile Bal
kan devletleri arasında mücade· 
le devam ederken, böyle bir mü
nasebetten bahsetmeğe imkan 
yoktU. Biribirlerine düşman kai
m.ağı mUkatlder sayan idareleri
miz, tarih ve eClebiyatı yalnız bu 
gaye için kullanmakta, asırlar
ca birlikte yaşamanın bir Bal
kanlılık tesanüdü vücude getir
mesine yardun edecek bütün un
surları bertaraf etmekte idi. 
Bugün birleşmeği ve yakrnlaş
mağı kolaylaştıran münasebet
lerden hiç biri, artık milli menfa
atlerimizin zararına değildir. Bi
lakis, mütterek tarih ve folklor 
araştırmaları ile, münevverleri 
sık sık temas ettirmekle, karşılık
lı neşriyat mübadelesi yapmakla, 
zanıreti her gün daha artan ve 
bir gün hayati telakki edilecek 
olan, antant fikrinin en sağlam 
temelini bulmuş oluruz. 

1 
Mevzulu bir koni erans ı 

verecektir. 
"- Zelzelenin asıl tahrib sahası

nın mesahasım tesbit ettik. Yeniden ' 
kurulacak olan köylerin birleştirilme· 

Yazı işleri müdürümüz Miimtaı: 

~aik Fenik sabaha karşı bildiriyor 

Son basın kongresi fırsatı ile 
İstanbula gelen Balkan münev
verleri, bu hususta bilhassa is
rar ediyorlardı. İtiraf etmek la
zmıdır ki bunca ziyaret ve seya
hatlara rağmen, Balkan milletle
rinin tanışıklığı henüz mahdud 
sabalara inhisar ediyor. Günde
lik gazetelerimiz için antant mer
kezlerinde muhabirlik teşkilatı
mız bile olmadığından, biribiri
mize aid meselelerin münakaşa
sını çok vakit yabancı gazeteler
de takib etmeğe mecbur kalıyo
ruz. Balkan memleketlerinin her 
birinde 

Milli tarih, 
Dil ve folklor, 
işleriyle uğraşan cemiyetler a

rasında en sıkı münasebetler 
kurmak biribirlerimizin dillerini 
öğrenm~k için üniversitelerimize 
kaTŞılıklı daha çok talebe yolla
mak, lisanlarımıza biribirimizden 
eser nakletmek, her türlü neşir 
ve telkin vasıtasrndan davamız 
lehine istifade etmek, belki de 
bütün bu işleri tanzim ve idare 
etmek üzere bir yeni Balkanlar 

\.. ............................................... ../ (Sonu 7. inci sayfada.) 

Ha tayda 
son 

vaziyet 

Aktepe nahiyesinde 
yeni hadiseler oldu 

Aklepe halkevine ateı i~ıldı 

listesine kaydolunan Türk seçim 
etiler ölümle tehdit ediliyor 

Kırıkha·n, 10 (A.A.) - Aktepe nahiyesinin kayıt muamelesin
de yeni bir takım hadiseler çıkmıştır. Koçonun adamlarından 
Mehmed. Ali ve Mehmed Haço, türk olarak kaydedilen birine hü
cum etmışlerdir. 

Biraz sonra hadise büyümüş kendi----------------
!erine iltihak eden 35 kişi kadar si-
13.hlı arkadaşlariyle intihaba gelenle
re ve Aktepe Halkevine ateş etmeye 
başlamışlardır. Delege ve istihbarat 
zabiti 70-80 kiıı;ilik bir müfreze ile 
hadise mahalline gelerek sükuneti 
iade etmiştir. Aktepe nahiyesindeki 
türk jandarmalar kamilen diğer ana. 
sır ile değiştirilmektedir. 

Aktepe nahiyesinde türkler 
ekseriyet ka:::;andıl.ar 

Antakya, 10 (A.A.) - Aktepe na
hiyesinde intihab kaydına türk ekse
riyeti kahir bir şekilde kendini gös
termiştir _ İntih.a•b esnasında gönüllü 
Hüseyin ve kard~i türklük lehine 
propaganda yapıyor bahanesiyle istih 
barat zabitliği tarafından tevkif edi
lerek mahfuzen Kmk:hane götürül-
müştür. 

Öliimle telıdid 
İskenderun, 10 (A.A.) -·Türk 

listesine yazılmış olan alevileri 
bir takım partizanlar ölümle teh

(Sonu 7. inci sayfada) 

Südetlerin §eli Konrad Henlayn 

Südetler hakkında 

İngiliz - f ransız 
teıebbüsü ameli 
bir netice vermedi 

arası organizasyonuna vücud Londra. 10 (A.A.) _ tyi malO.mat a
vermek derhal akla gelen tedbir- lan mahfillere göre Südet meselesi 
lerdendir. (Başı 7. inci sayfada) 

Yugoslavya Harbiye ve Bahriye 
Nazırı general Mariç 

Belgrad, 10 (Yazı işleri Mü
dü.rümüz telefonla bildiriyor) -
Mılli Müdafaa Vekilimiz gene
ral Kazım Ôzalp'ın daveti üzeri
ne dost ve müttefik Yugoslavya
nın Harbiye ve Bahriye Nazırı 
general M ariç 15 mayısta Anka
rayı ziyaret edecektir. 

Romanyada 

Milli bayram kutlandı 
Bükreş, 10 (A.A.) - Bütün Ro. 

manya bugün şevk ve heyecan içinde 
milli bayramını kutlamıştır. Bu mü
nasebetle hükümet merkezinde büyük 
bir geçit resmi yapılmış ve kıral, ya

nında hükümet azası ve diplomatlar 
olduğu halde, bu geçit resminde bu

lunmuştur. Geçit resmine eski muha
ribler ve gençlik askeri teşkilatı men 
su.bları da iştirak eylemjştir. 

Yugoslav basınının neşriyatı 

Belgrad, 10 (A.A.) - Avala Ajan

sı bildiriyor: Gazeteler, Romanyanm 
milll bayramı münasebetiyle, Roman
ya hakkında hararetli makaleler yaz
maktadır. 

Samuprava diyor ki : 
"Romanya yeni bir kuvvet ve haya

tiyet kaynağı, dostlarına mutlak bir 
itimat telkin eder. Biz, Romanyanın 
dostu idik. Dostuyuz ve dostu kala
cağiz.,, 

Belgrad, 1~ (Telefonla) - Başbakan B. Celal Bayarla Dış işler e:. 
kanı Dr. Tevfik Rii<•tü Aras' B l d ki · ok · • " ın e gra a yaptı arı zıyaret ç samımı 

dostluk tezahürleri arasmdo:ı cereyan etmektedir. Muhtelif ziyaretler 
d~layı~ile geçilen bütün caddelerde halk, devlet adamlarımızı coşkun 
gosterılerle alkışlamıştır. 

Akşam kıral muhafız alayı subayları mahfelinde verilen suvare çok 
parlak olmuştur. Başbakanımıza, şimdiye kadar hiç bir devlet başba
kanına gösterilmiyen büyük bir hüsnü kabul ve hürmet gö&terilnıiştir. 

B .. 'k" * ugun ı ı dost ve müttefik devletin başvekilleri hususi bir görüşme 
yaptılar. Akşam verilen suvarede gazeteciler de bulunmakta idi. BB. 
C~l.iJ .. Bayar ve Stoyadinoviç ga.zetecilerle konuştular. B. Stoyadinoviç 
gunduz yapılan temaslar hakkında izahat verdi ve dedi ki : 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Cenevre konseyinde 
. 

Habeş meselesi perşembe 
günü konuşulacak 

Negüs Cenevreye hareket etti 
Cenevre, 10 (A.A.) - Milletler Cemiyeti konseyinin aleni ceJ. 

sesinde Lord Hali faks İngiliz • İtalyan itilafı hakkında beyanatta 
bulunmuştur. 

Lord Halifaks bu itilafın beynel
milel akıl ve hikmet ve iyi niyet esası
na dayanmak şartile, bütün anlaşmaz
lıkların halledileceğine inananları teş 

vik ettiğini söylemiş ve itilafın bütün 
dünyanın umumi emniyet hissi üzerin 
de müsaid tesir bıraktığını ve umumi 
sulh için bir iştirak hissesi olduğunu 
tebarüz ettirmiştir. 

Lord Halifaks demiştir ki : 
"- İngiltere hükümeti birçok hü

kümetlerle ve ezcümle fransız hükü
metiyle samimi münasebetler idame 
etmektedir.,. 

Hatib ingiliz • italyan itilafının 
beynelmilel sulha hizmet etmekle be
raber milletler cemiyetinin takib etti
ği gayeyi yani dünyada hakiki bir sulh 
tesis etmek bu sulhu uzlaşmak yolu 
ile temin etmekten ibaret olan gayeyi 

(Soaı.ı 8. inci sayfada) 
lngiltcre Dı§ Ba_k_anı LoNl 

Hal.ifalu 
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Okurken ... 
1 

Her hangi bir kitabı okurken, o kitabı okumakla güttüğünüz hedef 
ve maksada göre bir takım notlar alınınız. Bu notlar, hazan o kitab 
müellifinin kendi sözleri, bazan onun kendi davasını kuvvetlendinnek 
i~in.,?.a§k~larmdan yaptıiı nakiller, hazan da hücum etmek üzere ge
tinlıgı mısaller olur. O halde etraflı ve şumullü bahislere temas eden 
bir kitabdan, onun güttüğü davaya zıd deliller ve malzeme de topla
mak mümkün olur. 

Son on, onbet yıl içinde değifCn dünya meselelerini ve günün f&}ı
ıiyetlerini inceleyen bir kitab okuyorum. Bu kitab türlü tarifler, iatin
~~lar ve m~ta~ealarla doludur. Bunlardan hazmını nakletmek her çe
ııdınden yem hır takım telakkileri izah eden bir kaç satır olacaktır. 

Mesela T umer diyor ki: .. Her ıeyin bir sebebi vardır ve her hangi 
bir ıeyin sebebi her şeydir.'' Bu söz, her hangi içtimai ve siyasi biı 
hareketi toptan ve toplu olarak mütalea etmenin ne kadar lüzumlu 
olduğunu gösterir. 

Avrupada harb isteyen millet var mı} Mesela Almanyanm harb is
tediği hakkında şayialar, gerçek ml'dir) Bu sualin cevabını da J ül 
Kambon'un ıu vecizesi verebilir: 

.. Almanlar harb istemezler; onların bütün istediği zaferin müka
fatlandır." 

Fransaya geçiniz: Fransayı en bariz çizgileriyle anlatan ıu cümle 
İ§inize yarayacaktır: .. Ferdler mefhumunu göz önüne getirmedikçe 
Fransayı düıünmek imkansızdır. - Andre Sigfrid'' 

Fransa demokrat bir memlekettir; fakat bu memlekette demokrasi 
nin nasıl ve ne §artlar altında ya§ayabileıceğini düıünürseniz ona do 
Dr. Emil Franke'nin §U sözü cevab verir: 

"'Kendi kendini müdafaa edemiyen bir demokrasinin ya§flma hak· 
kı yoktur.'' 

ispanyada cumhuriyetçiler, davayı kaybedecek gibi görünüyorlar. 
Şu halde ispanyanın hakiki inkilabı, ıimdilik de olsa, muvaffakiyet
aizlikle sona erecek. Bunun sebebini amerikab Con Gunter'in §U sa-
tırlan izaha çalııır: . 

"Eğer Azana, Kemal Atatürk gibi bir adam olsaydı, hakiki bir 
cumhuriyet yaratabilirdi. Çünkü inkilab - öncesi ispanya ile inki
lab - öncesi Türkiye arasında pek bariz benzerlikler göze çarpmak
tadır." 
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Çok çiçekli 
11 polyanta,, gülleri 
"Rose Polyantha,, 

Bütün y&2 durmadan açtıiı kü· 
çük, ak çiçekleriyle PoJyanta gülü
nü tuumayan azdır. 

Sik 791ipn clallan pek boylanma
clan büyürler. 

Bundan böyle Pol,..nta &illeri 
süJlerin kenarlarını luqatmada Bor
dür gibi kullanılrrl&r .. 

Bununla beraber tek J'eıllkli pol
yanta plü grublan da batlı batma 
ıüsellik yapabilirl•. 

Türlü çeıid renkte çiçek açan ç•· 
tidlerinin katmerli ftl yalmıkat olan
lan vardll" .. 

Pobanta gül çiçekleri buketçilik
t• ebemiyetle kullandD'lar. Bundan 
dolayı bunlar kqm camekinlarda 
cebri foraaj yoliyle ele çiçeklendiri
lirlw .. 

Polyanta güller ilkbaharın krM 
1-lunaya tabi tutulurlar. 

- ÇAY GULLERI Roae Fr.
raru - Pek kuvvetli büyüme kabi
liyetleriyle bu giiller, bir metreye 
kadar boy alırlar. Diierlerine göre 
claba iri yetiten bu çetid giilleri 
ötekilerden daha genit aralıkla dik
mek lbDll gelir .. 

Çay ailllerinin taze iken Yetil 
renkte olan dallan üzerinde koyu 
renkte dikenler bulunur. 

1 

Nurettin ART AM 

Hariciyede nakil, 
tayin ve terfiler 

Bertin Bllyilk Elçiliği milstefarı 
BB. Celil Osman Abacııoğlu müste
şarlık işlerini ve Barselon başkonao
l011u Fuad Carım ibdaı edilen Kopen
hag başkıon110loeluk umurunu tedvir 
eylemek üzere dördüncü ve dokuzun
cu derece memurlardan Uıküp mua
vin kıonaol09u Ziya Akbil seldslnei 
4erec.,e terfi ettlrllmlı\erdlr. 

Dördüncü derece memurlardan La
hey maslahatgüzarı Abdülahat Akşin 
üçüncü dereceye terfian, Viyana el
çiliği başkitibi Orhan Tahsin Gün
den ve IAhey elçiliği ikinci katibi 
Mennan Tebelen der~eıiyle merkeze 
ve Viyana elçiliği ikinci kitibi Bekir 
Nurettin Vergin derecesiyle Laıhey 
elçiliği ikinci katibliğine nakil edil
mflerdir. · 

3 - Merkezden Kemal Aziz Pay
man Viyana başkornoloıluğuna, Ta
rık Emin Yenisey Cenevrede Cemiye· 
tiakvam itlerini görmek üzere derece· 
siyle Bern elçiliği batkltibliğine ta· 
yin kılınmışlardır. 

CenC'Vt'e Baıkontoloau Numan Ta
hir Seymen teadül kanununun 1eki· 
zinci maddeai hükmüne tevfikan be
tinci derecede müddetini doldurduk
tan aonra maatını almak il.zere dör
düncü dereceye terfi ettirilerek mer
keze naklolunmuıtur. 

Bu yıl fuara gelecek güzellik 
kıraliçeleri 

İzmir, 10 (Huıuıt) - Bu yıl İzmir 
fuarını ziyaret edecek yabancılar ara
sında Pari9 9ehrinde ve Fransada ya
pılan gtbellik kıraliçeliii miiaabaka
larında birincili~i kazanmış olan iki 
franıız bayanı da bulunacaktır. 

lımutay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aıağı

daki mevzular müzakere edihniştir: 

Adliye encümeninde : 

Avukatlık kanunu layihasının mü
zakeresine devam edilmiştir. 

Arzuhal encümeninde : 

Encümene verilen arzuhallerden 
ruznameye almmıı olanlar hakkında 
Veklletlerden davet edilen sallhiyetli 
müdürler dinlendikten sonra bu arzu • 
haller karara ballanmııtır. 

Dahiliye encümeninde : 

Köy kanununun bazı maddelerinin 
değiıtirilmeıine ve bu kanuna yeni hü
kümler eklenmesine dair olan kanun 
projesinin görüıülmeıine devam edil
miıtir. 

Maarif encümeninde : 

Maarü Veklleti merkez teşkilatı ve 
vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanu
:ıa bağlı (A) cedvelinde değişiklik ya -
.,,imasına dair olan kanun projesi gö-
'1tl\lmliş ve kabul edilmiştir. 

.'cı/ıa encümeninde: 

1 - Posta telgraf ve telefon idaresi 
tefkilAt ve vazifelerine dair olan 2822 
sayılı kanuna ek kanun layihası, 

2 - Yeniden yapılacak su işlerine 

31.000.000 lira tahsisi ve bunun için ge
lecek senelere geçici taahhüt icrasına 

mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132 
sayılı kanuna ek kanun projesi görüşill
müş ve kabul edilmiştir. 

Komutaya gelen 
layihalar 

Kamutaya dün ~ıağıdaki projeler 
gelmiıtir: 

1 - Merkezi Ankarada olmak ve 
hububat ve sanayie, silolar ve uyuştu -
rucu maddelere aid itlerle uğratmak ü
zere lktısad Vekaletine bağlı ve hükmi 
şahsiyeti haiz "toprak mahsulleri ofisi'' 
adı altında bir ofis kurulmasına dair ka
nun projeıi. 

2 - Sermayesinin tamamı devlet ta -
t"afından nrilmelıc auretiyle kurulan ik
tı-41 tetekkimedn tıl' ., ... l1ıe idare 
ve mürakabeleri ha.kkmdaki Ka:nun pro
jesi, dlin Kamutaya gelmiştir. 

Bugünkü kamutay 
Kamutay bugUn toplanacaktır. Ruz· 

name ıudur: 
Bir clıefa müzakereye tibi olan 

maddeler 
1 - lzniğin Meıudiye köyünden Tu

fanoğlu Ahmed Turanın ölüm cezaaına 
çarptırılması hakkında Başvekalet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası. 

2 - inhisarlar Umum Müdilrltiğü 
1938 yılı Büdçe kanunu liyihau ve 
büdce encümeni mazbatası. 
ikinci müzakeresi yapdacak maddeler 

1 - Kemaliye ve Tercan kazalannın 
Erzincan villyetine ve Ağın nahiyesi -
nin de Ellzrl villyetinin Keban kaza -
sına bağlanmaları hakkında kanun la -
yihası ve dahiliye encümeni mazbatası. 
Birinci l'"iizakenai Y"-"'l .. c~k '"!'!a.Jdeler 

1 - Devlet memurları aylıklannm 

tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sa -
yılı kanunun 14 üncü maddesine mUzey 
yel kanun llyihaaı ve büdce encümeni 
mazbatası. 

X Dahiliye encümeni bugUn heyeti 

Rakamlarla Türkiye Mahsullerimizin vaziyeti 

Yiliyeflerimiz: Maraı .. 
Burün kahraman Marq Yil&yeıti

n• aicl rakamları veNC:eii•. Vili.,.t
lcrimizin §Öhretleri ar&llnda Mara
ıın taııdığı büyük buaaaiyete, bil
haua itaret edem. Kurtulut barbı 
tarihimizin en terefli sayfalarından 
birisini kendisine ayırtan bu kah
raman tehir, rakamlar itibariyle de 
bir çok orijinallikleri toplamııtır. 

Yağışlar dolayısiyle yeni 
sene çok ümitlidir 

Maraım merkez kazaaiyle bera
ber dört kaza11 Yardır. Vilayetin 
merkez kazumm nüfusu, 14.902 

Allkalı makamlara ıelen habelere ıare, aon haftalar içinde 
mahsul vaziyetlerimia, çok ümid li bir safhadadır. Bu malumata 
göre ha.ılıca mahsullerimizin vaziyeti tudur: 

Kuru üsüm ye, 2500 tonu Avueturyaya. 1063 tonu 
Amerika Blrl .. ik dnletlerlne. 1148 
tonu SoYyet Rueyaya. 1016 tonu Bel· 
çikaya. 1663 tonu Franaaya. 1048 to
nu tneçe, 1075 tonu ltalyaya, 3306 
tonu İtalya tarikiyle orta Avruıpaya, 
965 tonu Mıeıra ve 693 tonu NorTeçe 
aiddlr. 

erkek, 14.500 kadm olarak 29.402 Eıe mmtakumda tamamen U• 
dir. Merkez kasumm ıriifua k.... yanarak yapraklanmıt ve aalkım 
feti 29 dur. vermeie bqlamıt olan bailar-

Mantm Yillyet olarak nüfum, daki airal faaliyet, timdilik ıö:a 
95.029 erkek, 93.848 kaclm olarak çapasından ibarettir. Nisan aym· 
188.877 dir. Bütün vilayete röre nü- da yafmurlann fuıluız devamı, 
fuı kMafeti 17 dir. Bu k ... fet. ka· kunklik ihtimalini bertaraf et· 
zalar araamda büyük farklar göa- tiii ve toprafın uzun müddet 
termekteclirı M...ll Gölnuncla 8 •• ~· 'h · h' • • 
düpnkte Elbiatanda 16 ya çdıımak- J'&•auura 1 tıyaç ıuettırmıye-
ta, merk~ kasuıncla 29 su bulmak- cek kadar tokluk içinde bulun· 
tadır. Vilayetin büyüklüfü l 1210 dutu al&kadarlar tarafından IÖJ 
kare kilometredir. lenmekte ve yeni rekolte haklan 

Bir iç barb geçirmif olmaama raf· da büyük ümidler beelenmekte
men Maratda aakat Ye aatlam mik- dir. 
darı bakmundan Marat. gene nüf. 1937 mahıul rekolteai 42000 
au en aailam •ilayethr araama air- ton olarak ıerçekl9f111İf bulunu· 
mektedir: Bütün vilayette ıörünür yor. 
aakat!•i• olanların aay~11 3500 dür. Piyaaanm açılıt tarihi olan 19 
Ve:;.,,,• t~üfueta 98.1 n aağlam, 1·9 afuatoı 1937 den nisan 1938 ni
zu a 11'. hayetine kadar İzmir boraaaında 
Maraı, Bekar fehirlerimi~ arası-

na girebilir: 57.199 bekar erkeğe 38063 ton kuru üzüm aatılmıt· 
mukabil, 34.256 evli erkek; 44.493 br •• 
bekar kadına mukabil 38.203 evli İnhisarlar idaresinin mübayaatı 
kadın vardır. Maraıta dul kadm 40046 çuval, y .. n i 5664 tondur. 
çokturı 8617 .. Bu rakam bize kah- Son günlerde muamele ı&ren kuru 
raman tehrin kurtuhqu için evlad- üzüm fiatları şöyledir: 
lannm kanını hiç sakınmadan nasıl 7 no. l4,5, 8 no. 15,-, 9 no. 15,5, 
harcadıimı da hatrrlatll'. 10 no.16,5, 11 no. 18,-. Kuruş. 

Maraıda da geçimin bü)'Ük raka- Piyaaada 7 ve 8 numaralı UzUmlerin 
mını toprak mahıulleri teıkil edi- mevcudu tükenmiş olduiundan mua
yor: 41.351 erkek, 25.568 kadm o- melelerin ekseriıi g ve 10 numaralı ü
larak 66.919 kiıi... Sanayi ve küçük zümlere inhisar etmektedir. 
sanatlar ıubuinde 4431 ri erkek, MCTSim bafından nisan sonuna ka-
643 ü kadın olmak üzere 5074 utan· dar İzmir limanından dıt ülkelere 
dat çalıpna.ldadr. 32564 ton kuru üsilm aatılm1'tır. Bu 

mikdarın 15581 tonu Almanyaya, 

le bakanllk 
memurlannın 

terfihi 

5964 tomı tngiltereye, 2388 tonu Hol
landaya 1666 tonu Belçikaya, 1443 to. 
nu İtalyaya, 1649 tonu İtalya tarikiy· 
le orta Avrupa memleketlerine n 770 
tonu Polonyaya afddir. · 
HaHbazırda müat&Mil ve mutavu

sıt tüccar elindeki stok a!K4k 3000 
tondan ibarettir. 

.t911üanlık.medıntetkllltımemıu NiMD &Jı isinde d., Wkelerdell vu
ıannm teTfft\l lÇln ~ kanır1- .ı. ku batan talebtere mukabil atoktarm 
mıştzr. Bakanlık, merkez tewıatında azalması ve sağlam elerde bulunması 
satışan ıeflerin kadro dolayııile terfi keyfiyeti, ayın üçüıncil ve dördünıcil 
edemediklerini ve ktiçtık memurlarm haftalarında piyasa vaziyetini bir kat 
da tedibe muhtaç bir vaziyette bulun daha aailaml8ftınnı9 ve fiatlar hafif 
duklarmı göz önilne almq ve bu hu- ve daimt surette yükeselereık bir ay 
ıuıta bir kanun projesi bazırlamağa zarfında beher kiloda 2,5 kurut gibi 
karar vermittir. Proje dahiliye mer- büyüle bir tereffu farkı göstermlftir. 
kez teıkilltı kanununun tadili şeklin· 
de olacaktır. Hazırlanacak olan proje Kuru incir 
ile dahiliye merkez teşkilatında ilk Ege mıntakasında nisan sonlarına 
memuriyetin bqlangıcı 20 lira asli doğru uyanmıt ve yapraklanınrt olan 
maat olacak, ıeflerin maa§ları ise 40 li- incir ağaçları iyi hava ve ya!mur 
raya çıkarılacaktır. tartları altında bulunuyor. Bahçeler· 

Hazırlanmuı etrafmda tedki.Jder deki tos çapası ve •laçların kuru dal
yapılmakta olan bu proje dahiliye tarından temizlenmesi, nisan ayınm 
merkez memurlarının diğer birçok faaliyetini teıkll eylemiıtir. İncir •· 
bakanlıklarda olduğu gibi terfihini ğaçlarına ileklerin asılması ameliye
ve netice olarak memurların vuife· si hulran ayında yapılaçaiına göre 
lerine kartı baf lılıklarını aağlıyacak ilk tahminlerini ancak haziran orta-

larına doğru yapmak kabil olabile-
t~ • 

cektır. Bununla beraber ağaçların bu-
gilnkU uyanma vaziyeti, yeni rekolte 

ımumiyeden sonra toplanacaktır. hakkında ümid verici mahiyettedir. 
X Milli Müdafaa encümeni bugiin 1937 mahsulü rekoltesi 34000 ton 

heyeti umumiyeden sonra toplanacak - olarak gerçeklef111ittir. 
tır. Mevaim batından nisan 1938 niha· 

• Arzuhal encümeni bugün umumi yetlerine kadar İzmir limanından ya
heyet içthnaından sonra toplanacak • baııeı memleketlerine 28200 ton İncir 
tır. ihraç edilmiş ve İnhisarlar idaresi ay

• Sıhat ve içtimai muavenet heyeti rıca 4000 ton kadar mebayuda bulun-
bugiln umumi heyetten aonra toplana muttur. lhr~ edilen incirlerin 6510 
caktır. tonu Almanyaya, 5456 tonu İngiltere· 

BucUn mU.taball •e mutavuaıt tile· 
car elindeki stok mlkdarı 100-120 ton 
ribl u bir mllcdardan ibaret bulun
makta ve eberlslnl hurda lnclrler 
tetlcll etmektedir. 

Fındılc 

1937 kabuklu fmdık relroltnl 60 
bin tonu bulmuttur. Bu mtkdar içe 
tahvil ediline 28 bln ton eder. Mev
aim batından nlaan ayının UçüncU haf 
taar aonuna kadar Karadenls llmanla
rından dıt Ulkelere 20 bln ton iç ve 
3600 ton kabuklu fındık aatılm.Jftır. 
İhraç mikdarı rekıoltenin % 81 ne te
kabül etmektedir. Dış illkelere sevıke· 
dilen iç fındıklardan 9100 tonu Al· 
manyaya, 1903 tonu tn.giltereye, 2224 
tonu Çek09lovakyaya Ye 293 tonu A· 
merika birle9ik devletlerine aiddir. 

Nisan ayı içinde fiatlarda tedrld 
bir yükseklik kaydedilmittir. 

Alman kontrol dairesi 16 pbattan 
beri yürürlükte buluınan fındık flat
larını iki gündenberl yübeltmiştlr. 
Levantalarm beher kilosunu Hamburg 
cif 45, Ordu ve Glreıun fındıkları fi. 
atını 46 kurut üzerinden te9bit eyle
miştir. İç piyasalar sağlam durunumıa 
muhafaza etmektedir. Eldeki kabuklu 
f rndık ıtoku takriben 12000 ton talı· 
min ediliyor. 

Vilayetlerin yeni ,.ı 
blclcelerl 

tç bakanlıkta mtıteteklıdt ~ 
huıuıt idareler b6dceleri tedkik kc • 
mMlyonu, vll&yetlerin 1938 büdce pro
jelerlal t.dklka d...a eamktedir. 
Komisyonca t~kl1d bitlrlkn Btt!'(!ur, 
Manisa, Elbığ ve Ankara villyetleri 
1938 btidce projeleri tç Bakanlık tara 
f ından ytlkaek tudlka araedllmek n • 
ır:ere Batbakanlıfa verU!Dlftir. Kırk· 
tareti, Yoır:pd, ltrrıehlr ve Bura vUl 
yetlerlnln 1938 b6dce projeleri de a
nUmUsdeld rUnlerde bqblkanlıla 
sevkolunacaktır. 

Cirolu takaslır1n d6vlılerl 
Cirolu takaıı.m ~slerl bdkm• 

da Bakanlar Heyeti yeni bir karama· 
me kabul etmittir. X.&rarnameyi yası
yoruz: 

"13501 ve 13887 sayılı kararnamele
rin mert bul undufu zamanlarda barlç 
ten takasla ldhal olunan ban emtia be 
dellerlnl ödemek Usere yapılan bir b 
srm ihracatm dövlalerlmn ödemnedl-
11 anlatıldığından bu bedellerin, ken
dllerile kllring anlapnaalle ballı ba
lundutumu• memleketten T\lrki,. 
menteli malların bisaıt veya bilVllllt& 
ihracı ve alakadarlar tarafından be
dellerinin kliring heubları haricinde 
bırakılmasının temin olunmMı kayld
larile tasfiye olunacaktır." 

Vapur dumanlannı kesen 
cihu geldi Yapraklan iri 3-5 tane yaprakçı· 

la bir aap üzerinde toplatmaaın. 
dua teteWrül ec1 .... 

KVYYetli netYiinema eden dalları; 
acundan açan iri katmerli çiçekle
rin aiırlıiiyle •iilmit bulunurlar .. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
için l.tanbul belediyeıinden yar 
dmn Utemİfo 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Vapur
lardan çıkan dumanın fChre yayılma
ıına mani olacak cihas ,ehrlmise pl· 
mittir. Evvell ,irketl hayrlyenln 86 
numara! vapurunda tecrlibe edilecek, 
alınacak neticelere g&re diler -npur
lıra da tepnil edilecektir. 

Çiçekleri çay kokuau verdiiinclen 
Çay ıülü ilmini almıılardll'. Bütün 
yaz durmadan çiçelıdenirler .. 

Soiuia kartı pek dayanıldı olma
dsldarmdan bu çeticl ıülleri lufm 
k1ll'U ot Yeya •mania örterek ao
iuktan muhafaza etmek lizmı ıe
lir. 

ÇAY GOLLERiNiN BVDANMA
LARI: 

Dlııl»ahann bütün bir ..... lik dal· 
larmı yanlarmclan keanek ._... 
tiyle yapıla' .. 

Dil• sü1 çeticllerini de relecelt. 
yaısıda tanıtmaya çabpcaim. -
ULUÇAM 

Romen milli bayramı 
münasebetile ziyafetler 

İstanbul, 10 (Telefonla) - BucGn 
Haliçte tamirde bulunan romen barb 
gemlainde Ye üpm romen konaolotllu
pnda doat Romanyarun millt bayramı 
mUnaaebetiyle bir kabul resmi tertib e
dilınittlr. Kabul ıemninde birçok giUi
de davetliler bulunanqtur. 

Kadın ve baston 
G. A. Qstadımızın genç kadınla· 

rın baston tafımaların• tara/dar gö 
ranen bir yazısı, lst:ırbul lıkracıla· 
rına takılrm vesilesi oldu. Bunlar-
dan birisi diyor ki : 

- G. A. nın maksadı meydanda 
dır. Baston kadınlara gQzellik verir 
nas/batı altında her ~afdaki kadın 
elini bir sillbla techiz etmek istiyor. 

Bir bafhsı da, erkekler arasında 
baston t8f1md moda•ı kalktığı bu 
devirde kadınl•ra buton vermenin 
kuvvet mrwaaneaini bozacaiı lik· 
rindedir. 

Öyle görDyorum ki her iki fıkra 
muharriri de bir estetik, bir moda, 
bir zarafet meselesini - gündelik 
hidiseler azerinde lada kalem oy
natmanın tesirile olacak! - siyasi 
bir renge boyamıjlardır. 

Eğer gerçekten, miltaleayı o ba· 
kımdan yürlltmek ve bayanların el
lerinde ta11yacakla11 bastonları bi
rer ııilib saymak lizım gelirse, ne· 
den itiru edelim'! 

Bütan dDnya, silfhlanma yarı

paa girmiı delil midir'! - T. 1. 

dm, r•• Amen'kanm methur be 
tizlerinin püucuma dMna atmq 
bulunuJQr. 

Biidin ..... leleri ekonomik ae 
beblerle izah etmeli ldet eclimnit 
olan bir dostmn bu hidiae için de 
ıunlan aöyledi : 

Hadiae tamamile ekonomiktir. 
MalGm 7'lt - samanlarda A'Y1'11 
pada ve Ameriıkada '"kütle halin 
de istihsal,, bü,.ük bir raibet ka 
zaDIDlfbr. 

Köpclı. -Alltih müdahalı.rnı oer- ''Kan kıralı!'' 
ain ••• Göriinürlad• d• lais ~ 70/ı.I. 

Kiiıle halinde i~tilual ! 

Amerikada Küba adumın Ba 
yamo kaaabaamcla Rafaella Ka 
z~a bir dofunlfta yedi çocuk 
dünyaya g~. Böylece ba ka 

Şimdiye kadar 171 kifiye 85 ki 
lo kan •--bir adam, - k..li 
kendine vercliii UDY&nı tekrarla 
mak mUYaftk diifene TGrkiyenin 

kan kralı - art• kulalı ifitme 
meie, ıözü ıörm ... te batlachtı 

Buna da bir balumdan bir "kan 
davlaı,, demek mümkün una, te 
cavuzıuz, öfke.iz, kanuz ve inti 

kamaız bir ''kan da•uı,,. 

HaU.uki bu adamcaiısm kendi 
lerine kan Yerdili 171 kitl ayda 
yirmi beter kunlf •eneler 42 lira 
dan fula tutar. 

(_ ~/ 

ICöpell - Buna ben ~"" 
lı.IJ'Gfftdİ lı.opanrlardı.. 

Havalar ısınıyor 

Dün Ankarada hava u bulutla seç 
mit rüzglr cenub garbmdna Z metre 
kadar hızla etımiştir. En dUfiik -. 9, 
en yük1ek ısı da 24 derecedir. 

Yurdda hava Trakya, Kocaeli ve 
Ege bölgelerinde kapalı difer bölge· 
terde umumiyetle bulutlu ıeçmlttfr. 

24 ut içindeki yafıfların karemet• 
reye bıraktıkları su mikdarı Sar._· 
mıtta S, Kırtehlr n Mutta 3, x.ta
monu •e Ri.sede 2, Erzurum ve K&n
ta 1 kilogrundır. En düfUk mılar Af
yon ve Çorumda 7, Bolu, Kutamo
nu, Kütahya, Kayaeri, Sıvu, Erzurum 
Van ve karata 6 derecedir. En yükaek 
ısılar ite Antalyeda 28, Adanada 32 
derecedir. 
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Amerikada ü~üncü bir 
siyasi parti 

Amerikanın iç politikasına hakim 
olan iki siyasi parti vardır: Biri cum -
huriyetçiler. diğeri de demokrat!~. An
cak bir asra yakın zamandan berı Ame
rikayı münavebe ile idare eden bu iki 
partinin adına bakarak programları hak 
kında bir kanaat edinilemez. HakıK.at
te cumhuriyetçiler demokrat, demok -
ratlar da cuınhuriyetç.idir. Programla -
n arasında. siyasi ve iktısadi prensiple
re dayanan esaslı bir fark yoktur. Mev
cudiyetlerinin hilanetini bu noktalar -
cfaki aynlıklardan ziyade tarihi sebeb
lerde aramalıdır. Denilebilir ki Ameri
ka'nm cenub mıntakalan ekseriyet iti
bariyle demokrat, garb ve şimal mınta
kaları da ekseriyet itibariyle cumhuri
yetçidir. 

Fakat son yıllar içinde Amerika iç 
politikasının bu muvazeneli gidişi de·
ğişmeğe başlamııbr. Bu inkılabın ne 
&ibi siyasi ve ikbsadi tesirler altında 
meydana gelmekte olduğunu anlamak 
için ehemiyetli bir noktayı hatırda tut
mak laznndır: Amerika işçisi yakın za
manlara kadar siyasi parti halinde te§ • 
kilatlanmadığı gibi. iki partiden birini 
iltizam etmekten de çekimiıtir. Esasen 
çok gevıek olan teşkilat, iıçi için bir 
takım hakların temini uğrunda siyasi 
parti kurarak mücadeleye giriımekten 
ise, partilere karıı bitaraf kalmayı daha 
elveriıli telakki etmiıti. Fakat dokuz 
•eneden beri devam eden kıriz. Ameri -
kanrn iç politikasınr da sarsmıştır. Kri
ze karşı çare bulmak için cumhuriyet 
partisi çalııtı. Muvaffak olamadr. Bun -
dan sonra Ruzveltle beraber demokrat 
partisi iktıdara geldi. Altı seneden be -
ri bu parti de çalıııyor. Bir aralık kal -
kınına tedbirlerinin muvaffak olacağı 
sanılm11tı. Fakat 1imdi bu tedbirlerin 
netice venniyeceği anlaşılıyor. Binaen
aleyh her iki partinin muvaffakiyetsiz
liği bir haya} sukutu uyandırmıştır. lş
te bu hayal sukutunun ifadesi olmak 
Üzere, üçüncü bir siyasi parti teşkili 
için bir teşebbüs meydana çıkmıştır. 

Filhakika krizi halletmek için heri
ki parti tarafından muhtelif zamanlar -
da giriıilen teıebbüslerde tebellür eden 
ihtilaf şudur: Cumhuriyetçiler arasın -
da da sermayeyi müdafaa etmek ist~ -
yçn bll' sag ve aşçıyı hımaye etmek ıs-
teyen bir sol cenah olduğu gibi, demok
ratlar arasmda da aym ayrılık vardır. 
O halde Amerikanın bugün karıılaştı
ğı üyui ye ikbsadi meseleler kar§ısın
da siyasi partilerin yeni baıtan te~kili 
bir zaruret halini alımı gibi görünüyor: 
Şöyle ki cumhuriyetçilerin ve demok
ratlann iıçiye meyyal olan kolları ayn 
bir parti, sermayeye taraf tar olanların 
da ayn bir siyasi parti ıeklinde toplan
malan daha tabii bir ayrıh§ olmak ge
rektiı·. 

Gerçi Ruzvelt, altı seneden beri tat· 
bik etmeğe çahştığı iktısadi kalkınma 
tedbirleriyle sermayeden ziyade işçiye 

meyyal olduğunu göstermiştir. Fakat 
Amerika cumhur rehi. kendi siyasi par
tisini arkasından sürükliyemiyor. Mu
halefet partisinin prensip itibariyle ken 
di fikirlerine taraftar olan ziıınresi de 
partizanlık düşünceleriyle ekseriya a • 
leyhe rey vermektedir. Bu vaziyette 
cumhur reisi, iktısadi kalkınma progra
mını tatbikta aciz kalmışbr. 

Ancak üçüncü bir siyasi parti kur
mak hareketi, Ruzvelt gibi ikbdarı elin 
de tutan bir parti liderinden gelmemiş
tir. Amerikanın ıiyaıi hayatında ehemi
yetli rol oynamakta bulunan iki karde • 
tin te§ebbüsüdür. Biri ayan aza&r, diğe
ri de vali olan Lafolet kardeşler, geçen 
hafta, üçüncü bir siyasi parti fikrini ile
ri abnıılardır. Bu iki kardeş, yirmi se
ne kadar evvel, gene böyle bir siyasi par 
ti kunnaya teşebbüs eden ayin azasın
dan Lafolet'in oğullandtr. Cumhuriyet 
partisine mensup olan babaları. bu par
tinin çok muhafazakar olduğunu ileri 
ıürerek. terakkiperver bir parti kurma
ya çahftm§b. Fakat muvaffak olamadı. 
Parti organizasyonu ile arası açrlan Te
odor Ruzvelt de 1912 senesinde ayrı bir 
parti kurmaya çalıımıı ve onun teşeb -
büsü de müsbet netice vermemişti. A -
merika iç politikasının son otuz y-.lı i-
çinde üçüncü bir parti kurmak için çok 
kuvvetli siyasi şahsiyetler tarafından 

yapılan teşebbüslerin netice vermediği
ne bakarak bu defaki teşebbüsün de ay
nı akibete uğrıyacağı söylenemez. Çün
kü baba Lafolet, cumhuriyet partisin -

den ayn bir iktısadi program ileri sür -
ınemişti. Terakkiperverlik gibi, Ameri
kılda koyu muhaf azakann bile karşısm
dakine kaptınnak istemiyeceği müb
hem bir programla ortaya atıldı. Teo· 
dor Ruzvelt ise, büsbütün programsız -
dı. O, program olarak şahsını ortaya 
atb. 

Her ikisi de parti organizasyonları 
tarafından mağliib edildi. Fakat son se
neler içinde kriz şeklinde tebarüz eden 
say ve sermaye muvazenesizliği kar§I • 
srnda Amerika iç politikası büyük sar· 
sınb geçirmiş ve yeni bir istihaleye gir. 
ınİ§tİr. Binaenaleyh bugün muvaffaki • 

- ------· 

~3-

....................................... "' 
· :Q 0. N Y A H A 8 E R L E R i r ~ ı~·ö·;·~·i~·~ ..... ~.·~·s·~ .. N·a 

Ata tü r k ü n i ~ ................................................ , 
Japon gemileri Amoyu 
bombardıman ettiler 

Japon kaynakları adanın 

iıaal eClildiOini bildiriyorlar 
Amoy, 10 (A.A.) -Amoy limam bu sabah japon gemileri ta

rafından bombardıman edilmiştir. Bombardımandan sonra japon 
kuvvetleri Amoy adasına taarruz etmi'§lerdir. 

Japon t.ayyareleri civarda yabancı-~ g ,..,.., 
Jar tarafından meskun olan Kulangsu 
adasına beyannameler atarak Amoy a
dasmm işgal edildiğin ibildirmişler 
ve -ecnebilerden bu adayı terketmeleri 
ni rica etmiŞ:lerdir. Beyannamelerde 
aynı zamanda ecnebi gemilerinin mü
cadele sahasından uzaklaşmaları iste
nilmektedir. 

lngiliz - japon gümrilk 
anlmJması etrafında 

Hankeo, 10 (A.A.) - Çin Şekiai 
ajansı bildiriyor: Çin makamları, Çin 
gümrükleri tarafından garanti edil
miş olan yabancı tahviller servisi hak
kındaki ingiliz - japon anlaşmasının 
hasıl ettiği sürpriz ve teessürü gizle
memektedir. Enternasy.onal hukuk 

Japonlar 

Zehirli ga% mı 
kullanıyorlar ? 

Cenevre. 10 (A.A.) - B. Vellington 
ku, Milletler Cemiyeti konseyinin bu 
sabahki toplantısında irad etmi~ oldu
ğu beliğ hitabede konseyden cemiyet 
mukavelenamesi maddelerinin ve asam
ble kararlarının, japon tecavüzüne bir 
nihayet vermek üzere, mü.sbct tedbir -
lerle tatbik edilmesini taleb etmiştir. 

bakımından, Çin bu anlaşmaya kendi- Çin murahhası ilaveten demiştir ki: 
sini bağlı telakki etmemektedir. Çin "-Bu suretle hareket etmek sure -
gümrükleri hakkında İngiltere ile Ja- tiyle konsey, Milletler Cemiyetinin 
ponya arasındaki bu anlaşma, Çin hu- dünyada devamlı bir sulh temini için 
kukçularınm kanaatine göre, Mançur- elzem olan çareleri tetkik etmiş olacak 
yanm şarkındaki Çin demiryolunun txr.'' 
sovyetler tarafından Japonyaya veril
mesi hakkındaki anlaşmaya be:!ze
mektedir. Bu anlaşmanın hukuki hü
kümsüzlüğü de Cin hükümeti tara
fından kuvvetle ileri sürülmüştür. 

B. Vellington Ku, Japonyayı pek 
yakında geniş ölçüde zehirli gazlar isti
mal etmek niyetinde olmakla itham et
miş ve böyle bir canilik vukuuna mani 
olmak için acil tedbirler ittihaz edilme-
1ini istemiştir. 

Cenevre mahfilleri notayı 
dikkate almamış 

Gümrükler üzerindeki Çin hakil'l"i
vetine hürmette devam edeceği h..,\r_ 
kında İngiıterenin verdi~i garantile
re rağmen, bu son anlasmanın Cin 
g·:. H"ü1derinin. idari istiklalini ihlal 
edici bir mahiyette bulunduğu inkar Tokyo, 10 (A.A.) - Domei ajansı-
olunamaz. nm Cenevre muhabirinin bildirdiğine 

ögre, Şantung cephesinde bulunan ja -
Çinlilerin bir muvaf fakiyeti pon kıtalarxrun zehirli gaz kullandrkla
Hankeu, 10 (A.A.) - Salahiyetli rı hakkında Çin tarafndan tevdi edilen 

Cin mahfillerinden bildirildiğine göre, y•nİ nota Cencvrede şüphe ile karşılan 
.Mençenk mıntakasmda muharebe de - b kt ''d'kk t al 

k d . B .. ..v1 d mış ve u no a ı a e ınmasına 
vam etme te ır. ugun og e en sonra w • • ,, • • 

yapılan bir mukabil taarruz neticesinde degmı!en. hır .pr~p~ganda mahıyetın -
~ kıtaları Lungken!iini geri almişlar-) ! e ;~a~ı:, :d~~ış;ı: 
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Halkın hararetli tezahürleri arasında 

B. Hitler dün gece 
Berline avdet etti 

Roma, 10 (A.A.) - Dün akşam Floransa'da Stefani ajansının 
bir mümessili ile konuşan B. Hitler, ziyaret esnasında kendisine 
karşı gösterilen dostluk tezahürleı?nden dolayı pek ~ütehassis 
olduğunu ve İtalyanın askeri, denız ve hava kuvvetlerıne karşı 
hayranlık duyduğunu söylemiştir. 

B. Hitler'in ziyaret ettiği 
Roma' dan bir manzara 

Führer demiştir ki : 
"- Faşizm ile nasyonal - sosyaliz

min biribirini anladığını görerek mem 
nun oldum. İkimiz de aynı aleme 
mensubuz. İdeolojimiz birdir. Dost
luğumuz suru olarak ihdas edilen 
dostluklardan değildir.,, 

B. Musolini, bu sabah, Floransa.dan 
Romaya dönmüştür. 

B. Hitler'in treni, bu sabah bucludu 
geçerken yirmi dakika tevak.ku,f et
miş ve bu esnacla B. Hitler, italyan 
kıralının mümessili Dük dö Piatoa ve 
B. Musolini'nin mümessili faşist par
tisi genel sekreteri Starace'ye veda et
mis ve kendisini karşılamağa gelen 
mu'htelif devlet adamlariyle ve CZ• 

cümle B. Says - İnkuart ile görüşmüş 
tür. 

Tren biraz sonra Münih'e doğru ha
reket etmiştir. 

Berlin,de 
Berlin, 10 (A.A.) - B. Hitler'i~ 

hususi treni, Vanzeden itibaren 17 kı· 
lometrelik mesafeyi iki taraflı nıeşa
le taşıyan nasyonal - sosyalist kıta
lan efradının arasından geçerek saat 
22.45 de Berline vasıl olmuş ve Bay 
Hi tler istasyonda başta Mareşal Gö
ring olmak üzere bütün devlet ve par 
ti yüksek memurları tarafından kar

--------------~-.. şılanmı.ştır. Berlin halkı, B. Bitlere 
yet amilleri kuvvetlidir. Bununla bera- hararetli tezahürler yapmıştır. 

90 maden işçisi 

enkaz altında 

: E Milletler cemiyeti . . 
:_.. Anadoluya ayak . CUMHURlYET'te B. Yunus Nadi 
• yazıyor: 

• " Milletler Cemiyeti bahsinde herke-
Ebas h§ı büyük bayram si çok kere hataya dü~ürebilen bir nok-

ve günü olan 
ta vardır. Milletler Cemiyeti dilince bir 
lasım efkan umumiye milletlerarası 
müstakil bir mahkeme düşümneğe Aynca 14 ölü 

39 yaralı var 
Londra, 10 (A.A.)•- Bu sabah ek.ip-' 

ler değiıtirildiği sırada Derbişayr'de 
Mark:ham - Dükmarton kömür made
ninde bir infilak vukua gelmiştir. 
Tahlisiye ekipleri kaza n:ıahalline 
koşmuflaroır. 

lnfilak, 650 metre derinliğinde bir 
galeride ve 200 maden amelesi yukarı 
çxkmağa hazırlandıkları bir sırada vu
kua gelmi~tir. 

19 Mayısta 
gazetemiz 

24 sayfa 

• meyyaldir, ve Milletler Cemiyeti bazı 
meselelerde zayıflık gösterince mahke
menin bitaraf ve müstakil hareket ede
mediğini farzetmekten müteessirdir. 
Halbuki Milletler Cemiyetinin bir ada
let mahkemesine benzer hiç bir tarafı 
yoktur. Milletler Cemiyeti, adı üstün• 
de ona ittirak eden dünya milletlerinin 
bir toplantısıdır. Daha ziyade koopera
tif ıirketi gibi bir ıey. Hem de çok fe • 
na teşekküllü bir kooperatif §irketi. 

Olarak çıkacaktlr 
Felaketin blançosu: on dört ölü, 

henüz enkaz altında bulunan 90 iş.çi 
ve hastaneye kaldmlmıt olan 39 ame
le. 

Herhangi bir kooperatif şirketinde 
onu teşkil eden üyeler (a.zilar) nizam· 
name hükümlerine uymakta yekdiğer -
leriyle adeta müsabaka etmek mecburi
yetindedirler .Eğer kooperatifin üyele-

"\ ...................................... r ri. kooperatif nizamına aylan hareket 

Sovyet - Mançu sınırında 
hGdiseler çıktlOı yalan 

• Tas a1ansının bir tavzihi 
Moskova, 10 (A.A.) - Resmi Mançuko ajansı, Kore ve Kavantung 

ir.pon orduları kumandanlıklarından aldığı bir takım haberleri neıret
mektedir. Bu haberlere ıröre, Kore ve Mançuko hududlarırula . güya 
sovyet hudud muhalızlarının sebebiyet verdikleri bir takım müaademe
ler olmu§tur. 

Bu bapta T aa ajansının ne§rettiği bir nota göre, komıu devletlerin 
hududlarına aslci tecavüz etmemek hu.suaunda kati emirler almıı olan 
ve kati bir disipline tabi bulunan aovye~ huclud bölükleri hiç bir zaman 

hudud hadiselerine sebebiyet vermemişlerdir. Halbuki japon ve Man
çuko kuvvetleri daima sovyet hududlarını ihlal etmqler ve bunun en 
•o.rı tezahürü de geçen ayın 11 inde on bir japon tayyaresinin soo.yet 
toprakları üzerinde uçuılar yaptığı ve bu tayyarelerden birinin indirile
rek aovyet makamatı tarafından tevkif edildiğidir. 

Salahiyetli sovyet mahlilleri, japon kumandanlıldarının aovyetler 
aleyhindeki bu uydurma haberlerini iki ıeye atletmekteclir. Biriai, ia
pon elkarı umumiyeaini Çin'deki harb cephelerinden ba,lıa taraflara 
çevirmek, öteki de japon G11keri makamatının ilıi memleket araıt1ndaki 
müncuebatı vahimleştirmek için anc:ıne halini alan uaullerine devam ey
lemektir • 

adridde bir ay 
yetecek yiyecek var 

Bombardımanlar yüzünden sehrin 
dörtte bir kısmı harap ol~u 

Aragon, 10 (A.A.) - Havas ajansmın muhabiri bildiriyor: 
Kastellon mıntakasmda ve T eruel civarındaki muharebeler her 

gün inki,af etmektedir. Cumhuriyetçilerin mukavemeti artmakta 
ve yağmurlar müdafaayı kolaylaıtırmaktadır. 

---- Madridde bir aylık yiyecek var 
' . . 

! 
1 

ı 

~a~ri~, 10 (A.A.) - Yabancı gaze
te~ı~erı~ı ka~ul eıden Madrid belediye 
reısı, bır çogu çocuk olmak üzere 
800.000 nüfus olan hükümet merkezi
nin iaşe vaziyeti hakkında izahat ver
miştir. Bu izahata göre şehirde henüz 
bir a.y yetecek kadar buğday varıdır. 
Yemış ve sebzeler muntazctm gelmek_ 
tedir. Ahaliye tevzi edilen et mikdarı
nr arttırmak kabil olmamıştır. 

Sehrin dörtte biri harab oldu 
. Belediy~ reisi. 1936 senesi ilk teşri

nınden berı şehrın dörtte birinin bom. 
bardımanlar neticesinde barab old -.. 

1 
. . ugu 

nu soy em ıştır. . 
Muhasamatın başlangıcından beri 

1119 kişi öl~üş ve 3553 kişi yaralan
. mıştır. Şehrın sıhi vaziyeti mükem

meldir. Birçok hastahaneler normal 
şekilde i~lemektedir. 

Teılim olan bir hiikümetgi müiıi Cenevre, ıo (A.A.) - Havas ajan-
sı bildiriyor: İspanyadaki gönüllül _ ______________ __,...___, . • e 

rın gen alınmasına dair Fransanın 
hareketi. hakkında enternasyonal mat
buat:a bır takrm haberler çıkmaktadır. 
Hakıkat şudur ki, gönüllülerin geri 
alınmasını hem denizde, hem de kara-

Sofya - Belgrad 

hava seferleri 
Belgrad, 10 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: Bütün gazeteler, dün Bel -
gracl ile Sofya arasında açılan yeni ha
va hattının ehemiyetini tebarüz ettir -
mekte ve bu münasebetle ilci hükümet 
merkezi tayyare meydanlarında yapılan 
sami:ni dostluk tezahürlerini bildir -
mektedir. 

da kontrolün tekrar tesisine mütevak
kıf tutan eski fransız hükümetlerinin 
hareketini aynen şimdiki fransız bükü 
meti de takib eylemektedir. Bu hare
kette hiç bir değişiklik olmamıştır. 
Binaenaleyh bu bapta çıkan bütün ha 
herler ya yanlıştır yahud da kasten 
yapılmaktadır. 

etmek için biribirlerine aleyhtarhk e -
derlerse o kooperatiften hayır çıkmaz, 
hatta onun devam etırnesi kolay olmaz. 
İtleri maddi olan bütün kooperatiflerin 
kuvveti azalannın moraJindedir. K~ 
peratif esasen bir nevi itiyad ve ahlik 
telakkisidir. Efradının ıuurlan ve ka -
rakterleri kuvvetli olan kooperatifler 
vürüyebilirler. Şirket veya cemiyet e
,asen bir kiriden ibaret olduğu için on
larm iılerindeki bozukluktan dolayı bu 
mücerred fikre herhangi bir mesuliyet 
•rlikletmenin manaar voktur. Varsa me
auliyet ortaklara aiddir. Nitekim Mil
letler Cemiyetinde de vaziyet bundan • 
baJka değildir." 

BlR FEDAKARLIK 
KURUN'da Hasan Kumçayı imzasi

le yazılıyor : 
" Habetistan imparatoru Haile Sela

siye'nin pazarhk yüzünden büyük sı
kıntı çekteğinden, ancak kıymetli eşya
lar satmak suretiyle geçindiğinden za
man zaman bahsolunuyor. Daha geçen 
gün Londrada sabık imparatorun apar
tnnanına bir mülakat için giden bir ga
zeteci a§çısınm pahalı olmak müla.ha -
zasiyle enginar pişirmekten vazgeçtiği
ni bile yazmıştı. Garip değil midir ki 
mali vaziyeti Avrupa gazetelerine mi • 
zah mevzuu olan Haile Selasiye, Millet-
ler Cemiyeti genel sekreterliğine Habe-
tistanm geçmİ§ borçlarına mahsuben 
mühim bir para göndenniı ! Y ekômı 
166.000 franıız frangını bulan borçları
m İcab ederse tamamen ödeyecekmiıt 

Milletler Cemiyetinin evvelki gün 
yapılan toplantısmda konuşıulan esasi; 
mesele ltaJvarun HaJ,eıistandaki fütu
hatını tasdik etmektir. Bu tasdik ola -
bilmek için de Cemiyet azalan listesin-

den Habetiıtanm adını silmek lazım -
dlJ'. Sabık İmparatorla aidabnt verme· 
yen bir devlet gibi gösterilerek HafJe • 
ıistanm adını sildirmemek için fedakar 
hk yaptığı meydandadır, Fakat öyle gö 
rülüyor ki, asbık İmparatorun bu feda • 
karlrğı da bota gidecektir. Jngiltere 
başta olduğu halde devletler İtalyanın 
Habeşistandaki iuralini tanıyacak, on
dan sonra Milletler Cemiyeti listesin
den ismi kendi kendine çıkacakbr •.• 

Zavallı imparator faydasız yere Mil
letler Cemiyetine günü geçmiı aidabru 
ödemekten İse bu yolda şarfedeceği pa
ralar ile sabah ve akıam yemeklerinde 
enginar bulundursa daha doğru bir ha
reket olmaz mı?'~ 

POSTADAN ÖRNEK ALMALI 

AK.ŞAM'm Akıa.m'dan Akıama aü
tununda (Vi. - Nu), poda idaremizin 
çok muntazam bir sistem dahilinde ça -
lıştrğıru zikretmekte ve bu dairenin ör
nek olarak göz önünde bulundurulma -
sı tavsiyesinde bulunmaktadır. 

(Va - Nii) diyor ki: 
" Çok alakadar olduğum. takdir et· 

tiğim için, faaliyetini asla gözden kaçlJ'
mam: Bir tek mektup yahud matbua 
kaybedildiği vaki değildir. Bir tek ta
ahhüdlü mersule sahibinden ve mute • 
medinden gayri kimsenin eline veril • 
mez .. En ufak bir ıikayet olunca, amir
ler derhal iti ele alıp ince eler, sık do • 
kurlar; behemahal suçlu memuru ceza
landınr, işlerdeki sürçmeyi, intizam. 
daki sendelemeyi daha ilk adımda ta
mir ederler. Ve asıl bundandır ki, posta
tnl%ID işleri, o kötü binalarda, o iptidai 
vesaitle devletçilik müesseselerine bile 
nümune te~kil edecek bir intizamda iş
!~r~. iıle~! A~~ada staja gider gibi, 
o~~r d~relenmız, posta idaresine. teş
kilat ve ışleme usulJerini öğrenmek üze
re staj:•er gönderseler sezadır!." 

her, Amerikada parti organizasyonları- Berlin, 10 (A.A.) - B. Göring, al
mn da çok kuvvetli olduğu unutulma. ınan milletine hitaıben beyanatta bu
malıdır. Binaenaleyh iki kardeıin bü- lunmuştur. Mumaileyh, bu beyanatm
yük zorlukla kar§ıla§acaklarına §Üphe da ezcümle demiştir ki: 

k "- Führer'in Romada ikaınet et- le zengin olan ı'kı· mı·ı1et, ı...utün du"'n-yo tur. Fakat Amerikanın parti orga - v 
nizasyonuyle Avrupa memleketlerinin miş olduğu son gUnler, milletlerin ya karlŞısında değişmez olan ve ihlas 

istikıbalde tutacakları yolun temel ta.ış esasına dayanan dostluklarını ilan et
parti organizasyonları arasında ahenk ı ı k 

İtalya - Fransa 
görüşmeleri 

yeniden bashyor 

mektedir. Aynı mahfiller, son görüş
mel.er. esnasında hakim olmuş olan el
verışlı havanın B. Hitlerin Roma zi a
:eti ~ilz?nden tebeddüle uğramaya~a
gmı ilmıd etmektedirler. 

B. Blondel, Kont Cianonun Tiran
dan avıdetinden sonra ve B. Hitlerin 
İtalyaya gelmesinden evvel kont ile i
ki defa .görüşmüştür. İtalya dış işler 
bakanı, ıtalyan - İngiliz itilafma mü
masil bir itilaf akdi için Fransa tara
.fı_nda? yapılan teklife karşı prensip 
ı~ıbanyle hiç bir itiraz ileri sürmemiş
tır. 

arı o ara kalacaktır. Büyük ve kuv- mişlerdir. Çeli}Qten bir mihver, şimal. 
temin edecek ve Amerika iç politikası- vetli, kahramanlıklarla dolu ınazile- den cenuba doğru Avrupayı katet
nrn daha kolay anlaıdmasrna yardımı riyle müftehir, ilkçağ kültürü ve fik- mekteıdir. Bu mihver, her türlü inhi
?lacak.olan .bu c:re~a~ın inkişafı alaka r1 kıymetleri itibariyle zengin, §C'Vk ıaı kuvvetlerine karşı sağlam bir ka
ıle takib edılmege oeger. j ve heyecanlan ve daima ileri gitmek 1e ve sulh için sarsılmaz bir zaınan-

A. Ş. ESMER hususunda k~i aıiınlcti ~- du.., 

Paris, 10 (A.A.) - Salahiyetli mah
filler, İtalyan - Fransa görüşmelerinin 
~mda tekrar başlıyacağını beyan et-
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Filhakika böyle yapılıyor ve an· 
cak bu sayededir ki 26/27 geceain· 
den itibaren 15 inci kolordu büyiik 
kısmı parça parça karfıya aevke baı
lanıyor ve aynı gecede Kumkalenin 
Franaızlar tarafmdan tahliyeai bu 
Rumeliye geçmeyi çabuldathrryor." 

Bütün bu hallerden bizim çıkara
cağımız netice ıudur ki "Liman ve 
arkadaıları 25 niaanda neticei ka
fiye yerinde bulunmadıkları, bu ha-
rekatı idare etmedikleri gibi elle
rindeki kuvvetleri ae kati netice ma-

Ya.zan: M. Şevki Yazman 

11 - 5 - 1938 

_Ma_hkem_e rlJpo_rtaı_·ıan ______ I C~I 

Üzümünü ye de 
bağını sorma 

Zanhnın 
•• •• •• gUCUinU 

kocası, 

böyle 
karısına işini 

anlatıyormus 
Zanlı yerindeki taze bayan, mah

sumluğun bütün jestleri ve işaretle· 
riyle anlatıyor : 

"- Benim kadar zavallı, kendi ha
linde bir kadıncağıza böyle ağır mua
meleleri ne Allah reva görür, ne de 
kul bay hakim... Düşümde görsem 
hayra yorardım da aklıma getirm('z
dim ki bir gün ben de hakim huzuru
na çıkacağım; bana hakaret edilecek, 
ya~ım başım sorulacak... Ben namu-

ynn. diye kendisini mazur gösterme
ğe çalr,ır. 

, Hakim bu izahata bir nokta ilavesi
ni istedi : 

- Peki bu sabahlara kadar içmenin 
masrafını kim çeker? ya para tarafı? 

Bu sual bayanı da düşündürdü. O da 
paranın nereden geldiğinin farkında 

değilmiş. Samimiyetle dedi ki : 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık plcık 

neıriyatı - 12.50 Plak: Türk muı;ikisi ve 
halk §arkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
berler - 17 .30 Halkevinden naklen inkilab 
derai (Hikmet Bayur.) 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Karışık plak 

neşriyatı - 19.ıS Türk musikisi ve halk 
prkıları (Leman ve arkadaşları) - 2Q.OO 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları) - 21.00 Konferans: (Selim 
Duru: Gazi terbiye enstitıisıi talebesinden) 
- ~l.15 Stüdyo aalon orkestrası: 1 - Drigo: 
Suıte de Ballet: Esmeralda. 2 - Paul Linc
ke: Im Walzerrausch. 3 - Michiels: Czar
das No. 1. 4 • Monti: Czardas. S - Lehar: 
Die Luıtige Witwe. 6 • Paul Lincke: Ou
verture zu einer Operette - 22.00 Ajana 
haberleri - 22.15 Yarınki program ve istik
lil marşı. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla tiiı:k 

muaikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
~~rk muıikisi - 13.30-14 Muhtelif pli.k ncş
rıyatı 

Ak N . şam eşnyatı: İnkıli.b tarihi der-

halline vaktında yetiıtirm~ekle 
bu birinci krizin geçiftirilmeainde 
tamamen menli bir rol oynamıflar
Jır. Bu ıerait altında Çanakkaleyi 
bu birinci krizinde kurtarma tcreli
nin türkten bafkaaına aid olduğunu 
hangi inaallı iddia edebilir?." 

Şimdi bir de daha bidayetten iti· 
haren Limanın tabiyeai yerine Li
man gelmezden evvelki türk tabiye
ai tatbik edilmit obaydı ne olurdu? 
Onu arattıralım: Yukarıki bahialer
de göatermittik ki Liman gelmeden 

• suna düşkün bir ailenin tek evladıy
dım. Tırnağımın ucunu anamdan gay
risi görmemişti. Bana çok da güzel 
derlerdi. Encami vaktim geldi, çattı. 
Eve görücüler akın akın akmağa başla 
dılar. 

- Vallahi hakim bey, bu ciheti ben 
de merak ediyorum. Kocama soruyo
rum. Diyorum ki : 

- Efendi maşallah eve ayık geldi
ğin yok. Eh hamdolsun suyumuzu ek
meğimizi de buluyor, muhannete muh
taç olmıyoruz. Ama bu suyun gözü ne
rede ? 

si: Univerıiteden naklen: Yuıuf Kemal 
Tengirıienk - 18.30 Spor ve gençlik bayra
mı: Konferans, Ekrem Özelmas, yüksek 
iktisad ve ticaret mektebinden - 18.45 
Plakla dans muaikisi - 19.15 Konferans: 
Eminönü halkevi namına: Doçent Dili ta 
bibi Feyzullah (Dit ve vitaminler) - 19.SS 
Borsa haberleri - 20.00 Nezihe Uyar ve 
arkadaşları tarafından tiirk musikisi ve halk 
tarkıları - 20.45 Hava raporu - 20.48 Ö
mer Rıza tarafından arabça söylev - 21.00 
Klasik türk musikisi: Nuri Halil ve arka
daşları tarafından (Saat ayan) - 21.45: 

evvel ve hatta Trabluagarb harbin- Büyük Önder, Çanakkale'de Analartalar harbı bcqlamadan önce 
den itibaren bizim kumanda ma- arkadcqlariyle bir arada 
kunlarrmız ve türk kumandanlar mıt ve aaat dörde kadar bu vaziyet- vet yığmayan ve h.1tk'ki harekatı 
hep düşmanın ihraç yaptığı yerlere te kalmıthr. aala kavrayamıyan ,,rdu kumandan
eheımiyet vermitler gerek üçüncü e) KumkaJede 2800 fransız bir lığma yani bizzat '"Liman fon San
kolordu komutanlığı ve gerekae türk bölüğü karıısında ancak 250 derea" in yanlıt görüşüne racidir. 
Ata.türkün Kirle mmtakaamdaki zayiatla karaya çıkabilmiştir. Liman bu hatayı neden yaptı 'l 
komutanlığı eanaaında kuvvetlerini Anburnu ve Seddülbahir mmta- Buna türlü türlü mani verenler, ve 
hep 2/3 niabetinde diifman ihraç k bilhaua Gelibolu yarımadaaı üze
mmtakaamda ve 1/3 niabetinde de aama pyed bizim dört tümenimiz, 

• t kr'b 40000 50000 ki ·ı·k rine fazla itilaf kuvvetleri çekerek 
bu mmtakanm yanlarmda yani Bo- yanı a 1 en · 11 ı 

b . k t" · - J b d alman cebhe)erinin yükünü hafif. 
layır ve Anadolu yakaamda bulun- ır uvve muz yıgı mıf ve unun a 
durmu .. Jardır. O halde beıı·ncı· or- en az üçte biri aahil muhafazasına letmek istediğine ha.mledenler ol-

.. d'l • 1 d d h b'd muı ve hatta 27 inci alay komutanı dunun baıma Liman yerine bir türk memur e ı mıt o say ı a a ı a-
tt 't'b h d d"" emekli albay Şefik'in kitabına göre komutan getirmiı olaaydı bu takdir· ye en ı ı aren er yer e upnan 

'h k ı · ·· · b' k bu rivayetler o günlerde bütün ordu de ordunun altı tümenlik kuvvetin- ı raç uvvet erıne muaavı ır uv-

den do.'rdu·· Celı'bolu yar-·da•mın vet bulnacak ve arkadan gelen ih· araaına da yayılmıştır. Limanm 
-·- a • 1 1 d 'h d"l k münhasıran alman dava ve menfa

üzerinde (yani Arıburnu ve Seddül- tıyat arl a ~nra dan bı raç · e 1 ecbe atlerine bag·lı olacaiirı aöz götürmez 
kuvvet er yüzün en u miıaavat Ü· • 

bahirde) bir tümen Bolayırda ve bir tün harekat boyunca muhafaza olu- bir hakikat olmaaı mutlak bulunma. 
tümen de Anadolu yakaaında bu- nabilecekti. ihraç harekatı göster- sma rağmen Çanakkalenin dÜf!Deai 
lundurulmut olacaktı. Bu takdirde 1 1 E ve boğazm açılma tehlikeai alman 
muharebe nuıl bir ...,kil alacaktı? mittir ki Karaya aa dıran ar rtuğ-

r- rul koyundaki İngiliz ailah endazla- menfaatine de muvafık olmadığı 
Bu aualin karıılığmı ihraç gÜnünün için daha ziyade bu açık hataya 
•akayiiyle mukaye.e ederek arattı· n kadar ceaur ve gözü yılmaz dahi 
ralım: olaalar, karaya çıkmak için 8000 kaTJı duyulan hiddet aaikaaiyle aöy-

-' k k ki' · · · k lenmite benziyor. Faka.t rahmetli a) Anburnımda 4000 Anzaklı tonıu oca na ıye gemıaını ara-
oturt -'- k d :.. d Yarbay Buraalı Nihadın daha çok 150 türk karııamda bir aürü zayı"· ya acaa a ar veaane e ma-

lik bulun-lar karadakine niebetle süzel bir izah tarzı vardJT ki o be-
atla karaya çıkabilmittir. Ve bus\in daima zayıftırlar ve hele karadaki nün de dütünceme daha uyg\ID gel-
e anaamda karaya çıkan 16000 kiti dı'gWı' ı'çı·n ynen kled' 
bet tü

··rk taburu tar•fmdan __ LiJe müdafiler türk askeri kadar çetin a na ıyorum-- ~ ı d w ·ı - · k ı f Yarbay Nihad Limanm müdafaa 
kadar aürülmüt ve bunlan geımile- o ursa egı musavı uvvt er ve a-

kat bire karıı iki ve bire kartı 3 nia.- mesleğini "dütmanı karaya çıkart-
rine aıimıp çıkmamak hu.auaunda betinde dahi bir muvaffakiyet elde ınanıak mümkün değildir, aahil ta-
mütereddid bıTakmııtır. etmek mümkün olamaz. Hatta y rauud edilir, düşmanm çıkmaama 

b) Sığmdere manaabı fimalinde 'b' hT müaaade olunur ve sonra ihtiyatla-
(yanl. y k·--··llıiirmda) ika· 1·ngı'lı"z kwnaalhğmda olduğu gı ı aa ı ı 

--·- • ı..~ b ı ak k k 1 b'l rm gece taarruzuyla düfman deni-
taburu Yalnız ••hı"l r:a•ıdlan ka .... ı- UVT u ar araya çı ı aa ı e ar-

- .. ·... k d · 'kd rd k' ze dökülür'' şeklinde hulaaa ettikten amda aahile çıkm.. 300-350 türk asın an yetııen aynı mı a a ı 
•y kuvvet filo ateıine rağmen düıma- sonra diyor ki: 

tüfeği Jcarııaıncla durmuı ve akıa-
ma doiru bir tabur daha gönderilip nı geri aürüp denize dökebiJir. (Sonu uar) 

ORKESTRA: 1 · Strava: Dansöz viyenuaz. 
2 - Bemar: Sansusi. 3 • Çaykovsky: Diver
timento. 4 • Külotta: Korşa - 2Z.15 Ajans 
haberleri - 22.30 P!Skla sololar, opera ve 
operet parçaları - 22.SO - 23 Son haberler 
ve ertesi günün programı. 

Eğer bayan serbest bırakılsa mu
hakkak ki daha bu türlü bir kaç saat 
konuşabilecek Sureti haktan görüııüp 
nerdeyse evinin odalarını sayacak, en
tarilerinin renkleri üzerinde bile mü 
talealar yürütecek.. Fakat bunları 
dinlemeğe ne lüzum, ne de vakit var
dı. Sadede davet olununca, kadınlık 

bu, yine bir parça evvelden başlamağı 
ihmal etmedi. 

-:-- Üzümünü ye de bağını sorma be 
karı, diyor, böyle ince işleri karıştır
mak sana mı düştü. Doğrusu ben de 
karıştırmağa hiç lüzum görmüyordum. 
ama artık bana da iyiden iyiye merak 
olmaya başladı. Eve varınca muhak
kak öğrenirim. 

Avrupa: 
ki fi Bayanın bu izahatı, şimdilik, 

görüldü. 
Hani imtihanda surulan suali bilmi

yen talebelerin, zekası nisbetinde gi
riştiği aldatmaca yolları vardır. 

- Bu sualin cevabını vermeden ev
vel, der, şöylece kısa bir mukaddeme 

yapayım ki, anlıyarak okuduğum bel
li olsun. Ve tam i§in lüp noktasına ge 

lince de rekakete vurur, güya hocayı
da aldatmış olur. 

Fakat biz, astragan mantolu zan 
lının sözlerini nakletmeğe dal<iık ve 
davanın mevzuunu haber vermeyi ih
malettik. 

Bayanla, "üzümünü yedirip de ba
ğını sordurmıyan" kocasının oturduk
ları evin altındaki kiracıların kıymet
li bir halısı kaybolmuş ... Önce, eve ge
lip giden bir çamaşırcıdan şüphe et
mişler. Fakat sordukları zaman çama
şırcı ağlamış, sızlamış : Fakat mahkeme salonu, imtihan o

dasına hiç de benzemiyor. Taraflar-
- Dünyada her 'eyi aklrma getirir

dan yahud şehidlerden biri heyecana dim. Lakin benden ,üphe etmenizi 

kapılıp da hususi hayatının teferru- asla .• ve iki gözü iki çeşme, masum 
atına dalarsa kendisi derhal mevzua olduğunu iddia etmi, ... 
çağrılıyor. 

Y~ böyle oldu. Havı dökU~ -

tragan mantosunun iç cebinden kü
çük mendili çıkarıp, dudaklarını ku
ruladıktan sonra bayan devam etti : 

- Uzatmayayım, kader böyle imiş, 

düşe düşe bu adama düştüm. Gece sa

bahlara kadar içer, gündüz akşamlara 

kadar ayaklarını uzatır, uyur. Sonra

da: 

- İş yok, iş bulamıyorum, ne yapa· 

Bunun Uıı:erlne yukarı kattaki kom
~ular akla gelmiş. Halısı kayıbolan zat 
düşünmüş: 

- Bunların belli bir kazancı yok ... 
Fakat günlerini de ilemsiz geçirmi
yorlar. Acaba olmaya ki, bizim halıya 
bunlar ola göz, sonra da el koymuş o
la ... 

Bir mü-ddet de hareketlerini tetkik 
etmişler, ve kendilerini şüphede hak
Jr bulmuşlar. Ellerinde pek kati delil
ler yok ama. Şüpheleri kuvvetli... 

OPERA VE OPERETLER: 19.10 Frank
furt - 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK .. ~ONS.ERLER: 19.10 Kolonya -
20.30. Konıgsberg, Strazburı. Viyana - 21 
Berlın, Frankfurt - 21.20 Prağ. 

ODA MUSİKİSİ: ıs Frankfurt - 15.40 
Köniısberı - 17 Berlin - ıs.ıs Brük&el 
- 22.20 Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ: 14 Laypzig -
15.25 Hamburg - 15.30 Viyana - 16 Mü
nib - 17.15 Milano, Roma - 18.20 Breslav 
- 19.S Bükreş - 19.10 Laypzig - 20 40 
Münib - 21 Stokholm, Varşova - 24 Stu

0

tt
gart. 
NEFESLİ SAZLAR: (Marı v. 1.): 8.30 

Kolonya - 12 Frankfurt, Layp.ııiı - 19.30 
Brno, StQJcholm - 20.30 Parl•. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
15.20 JCo panhag. 

HAFİF MUZİK: SBrealav - 6.10 Ham
burg - 6.30 Alman iatasyonları - 7.10 Ko
lonya - 8.30 Brcalav, J<'rankfurt, Münib -
~.30 Bedin - 10.:SO Hamburır - 12 Alman 
ıstasyonları - 14 Stuttgart - 14. o Kolon
ya - 14.15 Bcrlin, Münih - 15.35 Berlin 
- 16 Frankfurt, Hamburg, Laypzig - 16.10 
~önigsberg - 16.30 Kolon)'a - 17.10 Mü
nıh - 17.15 Strazburg - 18 Berlin - 18.30 
Frankfurt - 19.10 Alman istaayonları - 20 
Berlin - 20.10 Breılav - 21 Stuttgart -
22.20 Viyana - 22.35 Königsberg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart -
18.20 Laypzig - 20 Kolonya, Varıova -
23 Lemberg. 

türk kuvvetiyle İngiliz kuvveti tak- Düşmanın karaya yerlepnesi Arı· 
riben birbiTine müsavi olunca (ha- burnu ve Kumkalede ancak bire 
kikatte bizimkiler bir parça daha karıı 12 ila 16 nisbetinde bir kuv
azdı) dÜflDAD tutunamryarak gemi· vet yığmaıı sayeainde mümkün ol-

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iL. 16 kuruşluk pul, bir istida ve şimdi 

DANS MUZİÖİ: 19.45 Stuttgart - 2'0,10 
Hamburg - 21 Kolonya - 22 Budapeşte, 
Floransa - 22.15 Belgrad, Stokholm, Tu· 
luz - 22.25 Brüksel - 22.50 Lükse111b11rg 
- 23 Milano, Vilna . -= Yazan: Alexiı T olıtoi No: 85 

lerine kaçmak zorunda kalmııtır. muı Seddülbahirde iae ancak bire : 
c) Teke burnunda 7 İngiliz tabu- kartı yedi nisbetinde bir kuvvet faz. _ 

ftl 3 türk bölüğü karııamda aahile lalığıdır ki düş.manı sahile çrkarmıı- -
çıkmıt ve filoaunun dehJetli yardı- tır. : 
mma rağmen akıa.ma doiru ancak O halde düımanın bu ilk günde -
dılıları bir kilometre olan bir mü- karaya yerletebilmeainin ve bu ya- : 
aellea iJgal edebilmiıti. zmın batında dediğimiz gibi karaya : 

d) Ertuğrul koyunda 3 İngiliz ihraç hareketinin birer deniz muha· : 
taburu 3 türk bölüğü karııamda ina- rebeleri gibi "yalnız bir teıebbüsten : 
nılmıyacak kadar zayiata uğradık- ı ibaret" kalmamaııının biricik sebebi -
tan aonra bir ölü zaviye içine aığm- aaıl harekat mıntakasına kafi kuv- ~ 

--~~-----------'-------------------------~---------------------= 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

Prenaesler hayran olmuşlardı. Tır
naklarının aiyah olmasını, ellerini sof
ra örtüsüne silmesini, gürültü ile ye
mek yemesini, sözlerine gemici kelı· 
meleri karıştırmasını, göz kırpmasını, 
ve dediklerini daha iyi anlatabilmek i
çin Sofia • Şarlotta'yı ara sıra dirseği 
ile ahbabça dürtmesini bile mazur gö· 
~üyıor lardı. 

-de keyfinde idi - ve elçiler; Lö 1'"or'la : 
Golovin de içeri girdiler. (Bu son ikisi : 
Petronun seyahat arabasına Koppeng- _ 
burg'da yetişmişler ve Petronun nere- : 
de bulunduğunu öğrenerek, pek heye- : 
canlı bir halde, yemeklerini yiyip elbi- : 
selerini değiştirmeğe vakit bulamadan 
şatoya koşmuşlardı. ---

: mahkemedeler ... --- Uzun ifadesi arasında zanlı bayan, 
: böyle bir hırsızlık ittihamını da şid 
: detle reddetti : --- - Aç otururuz da yine bunu yap
: mayız, dedi. 

Berikiler de: ---- - Öyle ise kazançlarının yerini 
: göstersinler, diye dayattılar. 

Bir kere de kocasının dinlenmesine 
: lüzum görüldü. Ona celb yazılmak ü
- zere muhakeme başka güne bırakıldı. 

---

Ev kadınları! 
T azv yemiılrin renginden 

ve aaitlerinden manikürlü 
hrnaklannızı korumak· is
terıeniz ellerinize ince las
tik eldiven takınız! 

Mani kür, reçel ve §Urup 
yapmağa mani değildir! 

Uluıal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

:'--~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~-----

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
: - Bunlar kaburga kemikleri değil, birlerin, kulelerin, büyük kiliselerin 
- korsalarımı.ıın yayıarı, balinaları... hayali görünüyordu - ve her tarafda 
_ - 7 - değirmen, gene değirmen ... 
: Koppenburg'dan ayrıldılar. "Büyük Bir bostan kenarındaki küçük bir 
: elçiler", bir sapadan Amsterdam'a te- kanalda kuru ot dolu bir sandal ilerli-

Onda her şey biraz korkutucu olmak. 
la beraber, kolayca tahmin edilen za
limliğine kadar her şey aihirkardı; 
hasaaaiyetin bazı tezahürlerini safiye
tinden anlamayışı bile .. Petrodan, her 
tarafından kuvvet fışkıran bir hayvan 
gi.bi, iptidai bir tazelik intişar ediyor
du. (Daha sonraları Kurfüstin Sofya 
hatıra defterine şunları kaydetti: "Bu 
adam hem fazla iyi ,hem fazla kötüdür. 
Manevi bakımdan memleketinin kamil 

Petro, dükle müsafaha etti, ileride 
İngiltere kıralı olanı koltuklarından 
tutup kaldırarak yanağından öptü, sa- : 
ray erkanını selamlamak için maharet : 
le iğilirken kollarını açtı. Kadınlar, : 
revans yaparken hep beraber göğde- -
terini büktüler, erkekler şapkalarını 

... ~ 

veccüh ettiler. Petro, yanına bir kaç yordu. Bir dam arkasında bir yelken 
: gcinüllü alıp doğruca Ren'e doğru gitti görünüp ağır ağır, laleler arasından 
- ve küçük Emmerih şehrine varmadan kaydı ... Yosundan yeşilleşmiş bir ek
: nehri inen bir gemiye bindi. Şenkens- lüz yanında fıçı gibi geniş pantolon
: şanz'dan cvcl bunca arzulanan Holan- lu, dar ceketli, tahta kunduralı holan
: daya gelindi. Ren'in sağ ayağına ve dalılar - ve sis içinde parıldayan gü
: Fort köyü civarında eklüzlerden ka- neşin altında, kanalda hareketsiz du
: nallara girildi. ran içleri sebze dolu kayıkları ... sabır 
E Yüksek hamutlu, geniş sağrılı, ko- ve sükunetle çubuklarını içip ekluzün 

bir mümessilidir.,, 
Köpüklü şarap, ve bu sevimli, zeki 

kadınların huzuru sayesinde Petro
nun yüzü güldü. Sofia - Şarlotta ona 
amcasını, erkek kardetini, saraylıla

rını takdim etmek arzusunu gösterdi. 
Petro, cebinde çubuğunu ararken, kü
çücük ağzının acaib bir gülü1D6eyi~ 
ile "Peki, haydi 1,, dedi ... Çelzi dükü, 
o devirde modası geçmiş küçücük, is
panyolvari bir sakalı olan, düellocular 
la çapkınlara has kıvrık bıyıklı, kup
kuru bir ihtiyar; veliaht prens dar 
yüzlü, siyah kadifeler giyinmiş cansız 
bir delikanlı; göze batıcı ve f3tafatlı 
elbiseler içinde kadınlar, asiller •• Ge
niı oınuzlu güzel Aleksatka- o heryer-

sallıyarak zıpladılar. 

Petro rusça olarak Aleksaşkaya : 
Petro ve Katerina, oğullariyle 

- Kapıyı iyi muhafa.Za et, dedi. cıları, korcuları geldi. Hepsi galibar
Ve sonra, bir pent'ten (1) az alma- da rengi gömlekler i:iyinmiş, saçlarını 

yan bir kaseyi şarabla doldurarak tos toparlak keatirmi~erdi: Tanrılar 
en yakınındaki asilzadeye işaret gibi hareketsiz, dıvar kenarına dizildi
etti, ve gene acaib surette gülümsc<iı: ler, ve çalparalarını biribirine vurup, 
"Rus usulüne göre çarın kadehini iç- korlarına, ağaç ve bakır kavallarına 
mekten çekinmemek lazımdır. Herkes, üfleyerek hep birden çalmağa başla
yani damlarla kavalyeler bunun gibi dılar ... Bu orta çağ kubbelerine böyle 
bir kase şarab içsinler ... " şeytani bir musiki hiç aksetmemişti. 

O zaman, tıbkı Kukuy'dakine benze- Petro, yere vura vura, gözlerini süze 
yen bir içki ve eğlence alemi başladı. süze usul tutuyordu: 
İtalyan şarkıcıları mandolinleriyle gö- - Haydi bakalım, Aleksaşka 1 
ründüler. Petro dansetrnek istedi. Fa- Menşikof kalktı, omuzlarım salladı, 
kat İtalyanlar çok gevşek, yavaş yavaş kaşlarını kaldırdı - yüzü sakin - ha
çahyorlardı ... Petro, kendi mızıkacrla- fif hafif ayaklarını oynatmağa ve on
rını getirtmek üzere Aleksaşkayı ha- lara çılgınca bir hız verinceye kadar 
na gönderdi Prı-rıbrajenski'nin kaval-ı vezni derece derece yükseltmeğe baş-

.. .. . Iadı. Sofia Petronun dansını görmek 
(1) Vııktiyle içkıterde kullanılan ~!ç~ ~1 arzu etti. Çar, ihtiyar kadını nezaket-

hacmi muhtelif yerlerde degışırdı. . 
Meıeli Pariıte 93 santilitre idi. le parmaklarının ucundan tutup hafıf· 

bir danaa kaldırdı. Sonra, getırıp 
yerine bıraktı, tombalak bir genç ka
dın seçti, ve onunla - zıplayıp ayak
ları tekrar yere koymadan eve) biribi
rine bir keç kerre vurmaktan ibaret" o
lan - şaşılacak antrşalar yaptı. Sofia -
Şarlotta şişman Golovini intihab etti. 

Tam zamanında bahçe tarafından zu
hur ediveren "gönüllüler", damları 

dansa davet ettiler, ve çömelerek, 
bacaklarını uzatarak, bağırıp çağıra

rak, gayet süratli bir tatar raksi yap
tılar. Alman kızlarını iyi terıettiler ! 

Bazıları hayretlerini şöyle izhar etti
ler: "Bu kadınların kaburgaları neden 
bu kadar sert?" Petro bunu Sofia -
Şarlotta'dan sorou. Prenses, suali ilk 
önce anlamadı, sonra, gözlerinden yaş

lar gelinceye kadar gülerek izah etti: 

yu doru iki at, düz karineli büyük ne- açılmasını bekliyorlardı. Petro ile ar
hir salapuryasını otlar içindeki sahil kadaşlarını götüren sandal hazan tar. 
boyunca uzanan kumlu yolda, vekarla lalardan ve evlerden de daha yüksek
başlarını sallaya sallaya, çekiyordu. ten geçiyordu. 
Kanal - bir harta üzerinde olduğu 

Aşağıda bol meyvalı ağaçlar dalla
gibi, şurasına burasına otlaklar, bos-

rını tuğla dıvarlar üzerine çardak gi
tanlar, çiçek tarlaları, geni~ veya dar 
bir hendek şebekesi serilmiş olan - bi geriyor, ipler üzerine çamaşırlar 
bir ova boyunca geniş bir kurdela şek asılmış kuruyor, tertemiz bir avluda 
linde uzanıyordu. Hava sıcak, hafifçe tavuslar dolaşıyordu. Ruslar, ilk defa 
sisli idi. Yer yer karanfiller, aünbül- etli ve canlı gördükleri bu kuşlara 
ler, nerkisler daha şimdiden soluyor- baktıkça hayretten "Oooo .... " diye ba
du. Kararmış tarhlarda henüz mevcud ğırryorlardı. Bunca gayret pahasına 

olanlar toplanıp sepetlere diziliyordu. denizden kurtarılıp kurul~UŞı olan bu 
Fakat siyah, açık eflatun, alev kızılı, memleket onlara hakikat olmuş bir rü
altın sarısı, renk renk leylaklar topra- ya gibi geliyordu. Burada her toprak 
ğı kadife gibi kaplıyordu .. Her taraf- parçasına itina olunuyor, ihtimam gös
da değirmenlerin tenbel tenbel kanad- teriliyordu ... Bu, bizim vahşi çayırlar
ları dönüyor, her taraf da çiftlikler, ü - daki gibi değil 1 Geminin baş tarafına 
zerlerinde leyleklerin yuva yaptığı oturmuş olan Petro toprak çuhuğun
dik kiremit çatılı küçücük evler, hen- dan dumanlar savurarak gönüllülere 
dek kenarlarında sıra sıra söğütler anlatıyordu: 
vardı. Mavimtrak bir aia arasında te· (Sonu var) 
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Çocuklara hava tebdili Konkur İpik nedir? 
ı:~:~::~:~~::~:~~:~:~:~:~:~:ı 1 Gô IQin 

Memleketi~• ~el sanatlorın, Evlerimizde kile en iZ 

Geçen ıün UJuı yazıyordu: Tra.k- Hava tebdilinin bir iyliti de çocu- Milletler mükôfatı müsabakaları 
1050 metrelik ve üzerinde 20 mani 

bulunan bir mesafe dahilinde yapıhr 

fonetik sanatlardan ve arkeolojiden olmadı"• . . 
bwederek yalnu: bu sanat kollarına ~ IÇln ••• 

yada bu yıl bin tane azat obaaı ku- ğu tehir iklimine da.ha iyi alıtbrmak 
rulacak, köy çocuklarınm vücud ve olur. Şehirde buhınduiu kadar ra
fikir kültürü kuvvetleııdirileckmi, .. hataıııı: olan bir çocWc, ilci üç defa 
Bu i'Üzel haberi l'azetede okuyunca yaz rnevaiminde hava tebdiline gö
sevinçten el çırpıp böyle hayırlı bir türüldükten aonra ıebriııe döndüğü 
fikri düıünenleri alkııla.mak lazım- zaman uki rahataızlıklan bir daha 
dil". ıörünmez olur. Çelik ordumuzun çalak süvari su-

Hava tebdili fikri medeniyet eae- Çocuiun hav~. tebd..iline !'ötüriil~- baylarından se~kin bir ~rup, tiç hafta-
ridir. Vakıa bedevilerin aık eık yer ceği yerin de bunye.me aore aeçıl- danberi uzak illerde, kendilerinden 
deiittirdiklerini aörenler bunun in- me.i, tabii, la:umdır. Kanii• Ye gö- çok daha müsaid şartlar ve vasıtalarla 
a.anlar için tabii bir ihtiya.ç olduğu- iüalerinde bronıitli çocuklar deniz yıllardanberi ~alışan pek çetin rakib
nu aanırlar. Halbuki bedeviler, üze· kenarmda daha rahatauı olurlar, !erle kahramapca boy ölçüşüyor. Ge
rinde çadır kurduldan toprakları onları yükaek, dağlık bir yere gö- çen hafta Fransanm cenubundaki Nis 
çabuk kirletirler de, temizleyeme- türmelidir. Lamfattk olan, boyurıla- şehrindeki müsabakalarda·\ Polonya 
diki · d n dol d l k l rında bezler bulunan, yahud kemik-erın e ayı, ça rr arını a • harbiye nezaretinin koyduğu kupa i-
drnp batka yere götürmeğe mecbur terinden haata olan çocuklara deniz çin k~tular, fransıs ekipiyle beraıhere 
oh.rlar, hem de eak.i yerlerine dön- kenarı iklimi iyi gelir. kaldılar ve bu kuvvetli rakiple biritı
mezler. Belli ba§lı, ehemiyetli bir lıastab- cilik iç.in yaptıkları ikinci kartdafma-

Yaz mevsimi gelince yer deği§tİr- ğı olanlara bir hava tebdili yeri KÖS.- dan muzaffer çıkarak milli marşıtnı:ı;r 
mek fikrini çıkaran en e.ki medeni- tennek, ıüpheaiz, böyle nıazari ola- fransız bandoıuna ~ldırtıp teref dire
yet bizim Anadolu medeniyeti oldu- maz. Oylelerinin götürülecekleri ye- ğinc ,anlı aancatmıızın çekilmesine 
ğu aanılrr. Kayaeri yuıındaki Külte· ri ancak, ç.ocutu tedavi eden he- vesile oldular. Bu haftaki Roma zafer
pede (eaki Kanet) Eti medeniyeti- kim tayin edebilir. leri ise daha önemli, daha manalı ve 
nin meydana çdmıaamda.n önce, Bir çocuk 4ehirdeyken hiç bir has- daha zor bir netice oldu. Dünyanın en 
böyle yer deiiftirmek ihtiyacmm tahiı zayıfhiı olmayıp da ıürbüz kıymetli atlariylc uzun seneler bu mü
Anadoluda artma haatahğmdan ileri olıa da gene onun aaihimı bozul- sabakalarda en iyi neticeleri alan ve 
geldiii rivayet edilirdi. Fakat Ana- maktan korumak için hava tebdili- ıoon olimpiyadlarda birinci olan de~er-
dolnun eıki medeniyeti devirlerinde ne ihtiyacı vardır. li rakibler, şeflerinin adım taşıyan al-
srtma hutalıfmm bulunduğu bilin- G. A. tın kupayı yabancılara vermemek için 
medilden ba9ka, her yıl yaz gelin- geceyi gündUze katıp bu müsabakala-
ce yaylalara çıkmalı adet edinen 1 ra aylardanberi hazırlanan italyan bi-
Kayıeri halkınm, Erciyaf dağı etek· 1 nicilerin arasında tiirk zabitlerihin 
lerin.de yaptırdıkları, yalnız üç ta- Küçük lç Haberler muvaffakiyet sırrmı, ancak Atatürk 
rafı kapalı ve bir tarafı büa.bütün •· -------------- çocuklatmın sihirli enerjilerinde ve 
çrk y&11lrk evleri, aıcak mevıim baı- başarı, inan ve kabiliyetlerinde ve bu 
layme& yer deiiıtinnek Adetinin [ latanbul, 10 ·Telefonla j uğurdaki tükenmez emeklerinde ara-
medeniyet ve iyi bir diiti.ineo eeeri ·ı~ H mak lhımdır. Bize bu aerefli heyeerım Heybeli aanatoryomUna ı ave - ey Y 
olduğunu ııöaterir. ~ ı yaşatan, Ulu Şefimizin memnuniyet-.... ı L_ l 1 beli aanatoryomuna U.ı.ve o una. n pav-

ner naat iN-§ amıı oluraa o aun, k U d lerini de aayın baıııbakanın telgrafın-
bd·ı· bu y<mun in•aatı bitme zere ır. Y ha•a te ı ı, gün pek mühim ve T dan öğrenen mutlu kardeşleri candan 

pek tesirli bir tedavi vasıtası olduk- Yoksul talebe kampı - Yoksul tale- kutlar, bundan eonraki ve her zaman-
lan batka, timdiki medeniyet haya- be için bu yaz ayrı bir kamp açılacak, ki mücadelelerinde daima zaferyap 
tında bir &elet, bir çokları için zaru- ayrıca vakit ve hali milaaid talebe için olmalarını içten dileriz. 
ret olmuıtur. Huta olmay&nlar da de ücretli kamplar kurulacaktır. Bir: bu mUnaaebetle, bu yazımızla, 
Y•• 1relince, bütün kıt mevaimlııde Müzelerin kataloilan - KUltUr Ba- muhitimizde pek a.ı bilinen bu asil 
oturdukları yeri deiiıtirmek ister· spor hakkında ba.zı malQmat vermek 
ler. kanlığı müzelerdeki meıka.kit için üç 

Hele fikirle çalııanlar için, her cildlik bir kataloğ hazırlamaya başla - i11tiyoruz. • 
vakit bulundukları yerele, itlerini mıgtır. Türk • iılim mü.zeleri için de ay Mevzua girerken ilk lş olarak, "at 
bırakıp •İhinlerini dinlendirm.ek rı bir rehber hazırlanmıttrr. ko:ııuları' 'ile "binicilik müsabakaları'~ 
ınümkii.n olama.dıimdan hava tebdi- nı biribirine karı~tırmamak 13.zıın gel· 
line a-itmek mutlaka lüzumlu olur. Topkapıdald eaki veıikalar - Top: diğini tebarüz ettirmeliyiz. MalUmdur 

kapı aaraymdald eaki vetikalann tasnı- ki ;at koşularına frenkler Cours~s; bi-
Elleriyle, kollariyla çalıpn İKİ- ~ı il----ır .. .j _ı __ "'•ı••• •'··•vHv~ ~A.ı4<u' nkmıe müsabakalarına ise Coneours 

ı- ~ıı- "-'-· ........ ıruı aamw. 1[\11'\lft\J.• 200.000 veaikayı gözden geçirmi~tir. 
lü, daiına titrek hayatından bozulan Hippique derler. At koşuları, at nesli-
sinirlerini dinlendirmek için aakin Hava tehic:lleri ihtifali - Hava ıehid ni ıslah ve at besleyenleri teşvik mak-
bir yere ıitmekteıı iatifade ederler. leri ihtifali pazar günü Fatih, Şehidlik sadlariyle tertib edilir ve dünyanın 

Fakat hava teb<liline en dyad• parkıiıda yapılacaktır. her tarafında bahsi müşterek gibi <>-
ihtiyacı olanlar çocuklardır. Geçen- yunlariyle çok rağbet gören, fakat bi-

ukl b Gazete müvezzilerinin kıyafeti -
lerde de yazmıftmı, ÇOC arın a• nicileri, ekseriyetle Jokey denilen 

rd 1 y Dahiliye Veklletinin gazete mUvez-
zıları tehirle e yaıayamaz ar. a- i profesyonel kimseler olan koı;ı.ulardır. 

h'rd .. lükl z lerlnfn dti%gün kıyafetle gezmeleri T 

p.yahilenleri de fO 
1 ~ ~ç ş;_ hakkındaki tamimi İstanbul vilayeti- "Binicilik müsabakaları" dediğimiz 

büyürler, sık sık ha~ta a~ır ar. .. ne teblii olunmuttur. amatör biniciler, amazıonlar, arasın· 
birdeyken yumvrta yıyemıyen, yaı· da yapılır. Avrupada bu müsabakalar 
lan hazmedemiyen, çukulatadan Bir vapur kazaıı - Yunan bandıra- büyük rağbet görür ve her yıl bil-
haatalanan, kW"deten döken bir ço- h Helas vapuru demir atarken türk hassa eıtash turist şehirlerinde bey
cuk, açık havalı bir yere götürülün- bandıralı Şarkııla'ya bindirdi. Hasar nelmilel müsabakalar tertib edilir. 
c• hemen iyi olur, her ıeyi yor ve mühim değildir. Mesela bu yıl Londra, Nis, Brüksel, 
her ıeyden iıtifa.de eder. Berlin, Prag, Roma, Vartova ve BUk-

ÇOcuk •luamaaı, ıeh.irde iyi edile-
mezken, çoK clefa, yükaek bir yer- E reşte beynelmilel reami binicilik mü· 
de hemen aeçer. ~ehirıde nefea dar· "Uçan eza ne,, sabakaları vardır. Bizim binicilerimiz, 
lıfmdan aık aık rahataız olan bir ellerindeki programa göre evveli Ni· 

çocuk açık havalı bir yere aötül"ü- lstanbulda se gittiler, oradan Romaya geçtiler, 
Hince rahat eder. Şehirde m•ktebe Romadan ıonra da Varşovaya gide-
giderken sık sık inkibaza yahud cekler, diğer milaabakalara iftirak et-
ishala tutulan çocuk tatil zamanı İstanbul, 10 (Telefonla) - Bayer r..iyeceklerdir. Mi11et1,.,. ~"~"· •. - ... ı.,n 
bava tebdiline gidince bunlarm hep· müeaseaeainin bu sabah Yeşilköye i- binicilik mUıabakaları ba,ııu dört 
· k bol Şehı'rde ne kadar yedir- nen ı.t"an eczahane adlı tayyaresi mil-at ay ur. ır kolda olur: 

aeniz toplananuyan çocuk hava teb- nasebetile öğle ve akşam ziyafetler f 1 dilinde ~i§manlamağa ba§lar. Şehir- tertib edildi. Gazeetciler, doktorlar 1 - Muhtelif kupa veya mtiki at ar 
deyken idrarında şeker yahud al- ve eczacılar bu ziyafetlerde bulundu- için tayin edilen huıust tartlara göre 
bümin çrkıyoraa hava tebdilinde lar, Kendilerine izahat verildi ve tay - yapılan ko,u ve atlayı4lar. 
bunlar görülmez. yare gezdirildi. 2 - "Milletler mUklfatı" adiyle her 

HAKiM ROBİNSONUN 
KATLİ 

Ehemmiyetli bir hadise halkın di~
katini çektimi gündelik gazetelerın 
ayni havadisi ne kadar çok tekrarla
dıklarını anlamak için ara sıra kolek
ıiyonları karıttıı:mak faydasız değil
dir. Ceniaon'un listesini hazırladığı ve 
yerlerini koleksiyonda i~r~tlediği ~a
ztları birer birer okumak ıçın tam oort 
aaat aarfettiın. 1915 ağustosunda Klay
ton'un katliyle 1916 son kanununda 
Varner'in ınahkfım edili9ine kadar, 
Mitçel'le Cenison'un aöyledik~er~~e 
yeni bir hakikat ilave edecek hıç ır 
ehemiyetli malılmata rastlamadım. 
Öğleyin, bu yorucu işi buakarak, ye· 
meğe gittim. . 

Saat ikide, okuyacak büyilk hır ~e: 
yim kalmamıştı. Fakat bunlardan hın 
beni bilhassa alakadar etti. Bu haber 
şöyle diyordu: 

O/iv Klaytıon'un muhakemesi 
"Geçen hafta keyf verici zehirler 

kaçakçılığından suçu sabit görülmüş 
olan bayan Oliv Klayton, hakim J. F. 
Robinson'un verdiği kararla bugün ti-

Yazan: R. ff. Goldman 

26 
marhaneye konulmuştur. Suçlunun 
zihnen gayri meaul olduğunu tesbit e
den tıbbi rapor doktor Amold Vilks, 
Alen Reynolds ve Preston Mak Fi ta
rafından imzalanmıştır!' 

Rey Mitçeli çağırdım. Yazıyı omuz
larım tisttimden okudu ve telaşımın 
sebebini anlamadığı için hayretle yü
züme baktı. 

- Bunda ne garabet var? Oliv Klay
ton'un Greyston'a kapatılmı' olduğu
nu esasen söylememi§ miydik? 

- Fakat bu işi yapanların kimler ol
duğunu söylememiştiniz. Bunların 

Fi'den madaaını tanıyorum. 
- Doktor Mak Fi ölmüştür. 

- Her halde öyle olma.ar lbım. Aksi 
halde şimdi ötekiler gilbi e.hemiyetli 
bir mevkie sahiıb olmaaı lazımdır. Şim
di anlıyorum. Bu iş düzmecedir. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Neden olmasın? Ondan kurtul-

mak istemiş olabilirler. Eğer bunun 
sebebini keşfedebilinıem, hakimin sır
rını anlamak yolunda ehemiyetli biı: 

adım atmı9 olacağım. 
Mitçel omuz ıilkti: 
- Suyu görmeden paçaları uvarruf8 

benziyoreunuz. . 
MUnakaıa etmek niyetinde değıl· 

dirn. Masanın üzerine konulan musan· 
niflerin sonuncusunu açtım. Cenison 
listesinde zikredilen ıonuncu ıayı 4 

haziran 1929 tarihli gazete idi. Bura· 
da Oliv Klayton'un ölUmli haber ve· 
riliyordu. 

- 4 haziranda yeni tımarhane bina
sının açılışında doktor Vilb bize boş 
salonları göstermişti. Pansiyonerler 
ertesi hafta taşınmıştı. 

- Bundan ne mana çıkarıyoraunu.z. 
- Bir !iOk manalarda hakim: w . <'.>l~v 

Klaytonu timarhaneye gönderdıgı ıçın 
vicdan azabı çekiyordu. Vilka tıbbi k0 : 

misyona riyaset etmişti. Gene aynı 
Vilks hakimin ölümünü hazırlamıştır. 
Bütlin bunlar biribiriyle alakalıdır ve 
sadece bir tesadüf eseri olmasa gerek· 
tir. Bu iz üzerinde yürüyeceğim. 

Bir çeyrek sonra, Greyatıon yolu ~
zerinde süratle gidiyordum. Vilks bu
rosu yanında dıvarları musanniflerle 
dolu bir kliçlill:: oda olduğunu farket
miştim. Oliv Klayton'un fişi bu dos
yalardan birinde olmalıydı. Bunu ele 
geçirmek litnidi azdı, fakat tecrilbe 
etmeye karar verdim. 

Holde, bir memur müdürün büro
sunda olmadığını haber verdi; yarım 
saatten önce gelmiyeceğini söylüyor
du. 

Yazihane kapısına doğru ilerlerken: 

dört yılda bir olimpiyadlarda y&pılan 
av koşu ve atlamaları 

3 - 'Gene olimpiyadlarda yapılan ve 
Olympia - Vielaeitigkeitıprlifung adı
m taşıyan milıabakaları 

4 - Hayvan terıbiyeai mU.&bakaları 
Muhtelif kupa veya mUki.fatlar için 

bu kupayı veya müktfatı koyan zat 
beynehnllel federuyonca da kabul e
dilen euılar dahilinde ko9uların me
safe ve mani prt ve 9ekillerini telbit 
ettirip bu şartlar mUubakaların icrası 
tarihinden çok önçe organizatör fede
rasyondan allkah milli federuy<mla
ra davet edilir. Bu davetlerin eksc:ri
yetle diplomatik yollarla ve hUkUmet
ler nezdinde resmen iltimas edilmek 
suretiyle de yapıldıiı vakidir. 

"Milletler mükafatı" müsabakaları 

1050 metrelik bir meaafe üzerinde ya
pılır. Buraya muhtelif cinılerden 20 
tane mania dizilmiştir. Bu maniaları 
aşmak ve tayin edilen yollardan geç
mek, muayyen çark ve dönüm nokta
larından dönülmek ıartlariyle azami 
160 saniyeden daha geç bir zamanda 
bitirenlere her fazla .aniye için 1/'4 
fena puvan verilir. 

tahsis edilmiş tek mecmua olan Ar'rn 
ikinci yılının dördüncü sayısı her za
manki nefis şekli ve bol reeimlerle in-

. tişar etmiştir. Mündereca.t itibarile 
bilyUk bir zenginlik gösteren bu aayı
daki makalelerin baılıcaları ıunlar
dır: 

Hu.an-Ali Yilcel: Sanatta Hafıza: 
Suud Kemal Yetkin: Binalar yükse· 
lirken; Leopold Leoy'nin ıergiei ve 
bir hitabesi; Halil Dikmen: Relim ve 
heykel milzeıi milnaaebetiyle i Nu
rullah Berk: Reıim ve heykel mUzeıi: 
Cemal Tollu: Mağaralar ve modem 
evler: Avni Candar: Etilerde Ari Ar'· 
ın 11.nat anketi: Heykeltrat ZUhtU 
Mllridoğlu'nun fikirleri. 

Pek neftı bir ıekilde inti9ar etmek
te olan Ar mecmuasını karilerimize 
tavsiye ederiz. 

Fikir Hareketleri 
7 mayn 1938 tarihli aayıaı ıu yazı· 

larla çıktnıştır: Henry Chamberlin; 
kollektivist devletle milli hakimiye
tin bir mukayesesi, Gerard Walter; 
Hıriatiyanlığın ektiği tohumlar, Gug
lielma Ferrero; insanın hayatı bir im
tihandır, Louia Baudin: paranın te
k&nUl merhaleleri, G. Mosca: eski 
Yunaniıtanda ilk siyasi mezhebler, 
Fuad Hul~ıi Demirelli; geceler ve 
ildemliğim, Andrew Smith: ben bir 
sovyet amelesi idim, Wil DurRnt; ha
yat ve merhebler, Clavijo; Ti.murun 
sarayında. bir İepanyol ıeHri, kitablar 
araaında, kilçilk notlar. 

Eminönü Halkevi 
İstanbul, Eminönü HalkeYi, iki yıl· 

la~u mUaabıkın atı bir mani önUnde lık çalışmalarını hulasa eden .esimli 
güzel bir bro,ur neşretmiştir. İyi kabir defa direnirıe 3 fena puvan kayde 
ğıd üzerine nefiı bir şekilde basılan 

Mlisabakaların neticesinde kim en 
az fena puan almı9, yani u hatl yap
mı§ iıe o birinci aayılrr. Puvanlar be
rabere olursa parkuru bitirme zama
nına bakılır ve üaha aız saniye zarfında 
bitirenler 11ralarına göre derece alır-

dilir. bu broşürde muhtelif halkevi şubcle-
Atılan maniin devrilmesi, yahud rinin iki yıllık çalışmaları hulasası 

hendekli manilerde ıuya veya hende- resim ve yazılarla anlatılmaktadır. 
ğe hayvanın ayaiının değmesi 4; ikin-
ci defa direnme veya hayvanın binici- J 

siyle beraber dUtmesine 6; binicinin a- pııı denilen mani. 
tından düfmeaine de 10 fena puvan 5- 1.60 metre lrtifaındaki tuğla du-
kaydedilir. var. 

Her hangi bir mani önünde bir atın ti - 3 metre genişliğindeki bi_r hen-
0üst Uate Uç defa direnmeıi netices.inde dekle beraber Koppelrick manii. 
mUa.a.bık parkur harici, yani diskalifi- 7 _ 6 ıncı maniden 11.85 metre ara 
ye olur. ile 1.40 ir~ifaındaki birkenrick manii. 

Müsabakaya hangi atla girilmiş ise 7 _ 6 ıncı maniden 11.85 metre ara 
o müsaba.kanın ayni atla bitirilmesi ile ı.40 irtifaındaki Birkenrick manii. 
§atttır. 

Müsabakalar ekib müsabakaıı iac e
kibi teşkil eden müsabıkların aldıkla
rı umumt puvan ve zaman farklarına 
göre ekib dereceleri meydana çıkar. 

Meı;ela geçen haftaki Nis müsaba-
kalarında fransız ekipiyle berabere 
kaldıktan sonra birincilik için tekrar 
edilen 6 manili parkurda fransız eki
pinin üçüncü zabitinin atı manilerden 
birinin önünde direnmi,, tilrk ekipi i
ae hatiaız bitirdiğinden birinci olmuş
tur. 

Bu müsabakalarda hayvanın üzerin
deki eğer takımiyle birlikte ıilvarinin 
ağırlığı 75 kilodan aşağı olamaz. Tar
tıda noksan bulunuraa eğere kurşun 
parçaları ilave edilerek 75 kiloya dol
durulur. 

1-1.30 irtifa. Buna Weideıchranke 
diyorlar. 

2 - 1.40 irtifa: Palisade 
3 - 1 . .30 X 1.40 X 1.60 boyunda Kop

pelrich dedikleri kademeli mani. 
4 - ı.so X 7 metrelik Hollanda ka-

- Zararı yok, beklerim, dedim. 
Fakat bilro anahtarla kapatılmıştı. 
Hapishane avlusuna çıktım. Timar-

hane panıiyonerlerinden bir grup 
bcyzbol oynamakla meş.guldü. Gölgede 
bir gardiyanın yanında oturmaya git
tim. 

- Hakemlik mi ediyorsunuz? De
dim. 

- Hayır, hakem olan şu karşıda gör
dilğUnüz ihtiyar Şam Şefer'dir. Oyu
nu pek ala bilir, fakat artık oynayamı
yor. Onun için, on aenedenberidir yal
nız hakemlik ediyor. 

Alçak sesle ismi tekrarladım: Şam 
Şef er 1 Ha, hatırladım. 

- Epey zamandanberi Grcyston'da 
olacak? Dedim. 

- On sekiz aene. Bir çok defalar 
serbest bıraktılar, az sonra tekrar ge
tirdiler. O hırsızlık hastalığına mübte
ladır: Her gördüğünü çalmak ister; 
bundan başka her hali normaldir. Öte
kiler de onu severler. 

Gardiyan gevezeydi; bana uzun boy
lu pansiyonerlerinden bahsetti. Oyun 
bitince kalktı ve avlunun öte tarafına 
doğru yürüdü. O zaman Şam Şefer'e 
yaklaştım. Harri Dod~n dostu oldı,ı
ğunu söyledim. Onu haıtırlayıp hatır
lamadığını sordum. 

- Nasıl hatırlamam, dedi. Son defa 
buradan çıktığımda, durun bakayım, 
6 sene evel onu görmüştüm. Gene ha
kim Robinson'un bahçıvanı dır? 

-Evet. 
Yavifça bir ııraya doğru ilerledik. 

8 - 7 inci maniden 8 metre ileride 
140 irtifalı .İsviçre kapısı adlı mani. 

9 - 1.60 irtifamda dam duvarı adlı 
mani. 

10 - 1,30 x 1,40 x 1,50 ebadındaki 
Oxer manii, 

11 - 1,40 metrelik Koppelrick. 
12 - 11 inci maniden 7 metre ileri· 

de 1,30 luk K.oppelrick ve 1,50 lik hen. 
dek. 

14 - 1,50 li.k çit duvar. 
15 - 1,60 yüksekliğinde çifte mani. 
16 - 5 metre geni§liginde ve 0,60 

yüksekliğinde manili hendek. 
17 - 1,50 metrelik Balk kapıu. 
18 - 1,50 metre geniş ve 1,30 yük

seklikteki Koppelrick manii; 11 metre 
ara ile. 

19 - 7 metre ara ile bir daha 1,50 
hendekli ve 1.30 yUkseğinc nıani. 

20 - 1.40 irtifaındaki son Koppcl
rick. 

Nizamettin Kırıan 

(T. S. K. Dergisinden) 

Şam Şefer yanıma oturdu. 
Gülümseyerek dedi ki: 
- Harri buradan kurtulduğuna ha

li şükrediyor. Halbuki Greyaton o 
görmiyeli çok deği§ti. Şimdi olsa hiç 
şikftyet etmezdi. 

- Fakat evelce timarhanede çok a
zab çekmiş. 

- O zaman eski binadaydık. Şimdi 
çok tükür raha.tımız yerinde. Her gün 
avluda oynayabiliyoruz. Evel<:e haki
katen hazin bir şekilde ya,ıyorduk. 

- Evet, bana hepsini anlattı, dedim. 
Hatta bana "hortla.k"dan bile bahset
ti. 

- Ah, ıize bunu da mı anlattı? 
- Evet, dıvarda saklı bir hayalet 

mütemadiyen ağlayıp eızlarmıf. 
Şef er bir kahkaha kopardı: 
- Hayalet mayalet değildi, canım. 

Bütün gün ağlayan ve haykıran bir za
vallı kadın. Harri çocuk gibidir. He
men garib şeyler tahayyül eder. 

- O seei ikinizin i!jittiğinizi söyle
mi~ti. 

- Doğru. Zaten onun içindir ki bu
nun bir hortlak olduğunu aanıyordu. 
Gündüz gürültü fazla olduğu için ka
dının haykırışlarını işitemiyorduk. 
Akşamları da yalnız biz işitiyorduk, 
çünkü odalarımızın arasnda bir oca~ 
boşluğu vardı. Ses bu ocaktan yü~elı
yordu. Sonradan hakikati keşfettım: v. 

- Çok enteresan, dedim, keşfettıgı 
niz neydi? 

- Büyük bir şey değil. Bu kadın 
bodrum katta.ki odalardan birine tıkıl· 

Komşu sütunda dün okuduğum 
"Kiler ananoai., bathkh yazı, aile ba. 
baaı da ols&k, biz erkeklere değil, 
ka.dınlarnnıza hitab ediyordu: Ki
ler ananeai en güzel ananelerinıiz
den biri idi; bwıu tekrar canlandır
malıyız. 

Bu ya2ıyı okurken, itiraf ederim 
kıi 8'Özlerimin önüne yeni evlerimi
zi~ inıa ve tefrit tarzı geldi. Bunlar
da kiler nerededil'? Fakat ilkönce 
kileri tarif etmeliyiz; unutanların 
hatırlamaları, bilmiyen gençlerin öğ 
renmeleri için ... Kiler, evin mutfağa 
yakın ve küçükçe bir odaaıdır ki du
varlan.nda raflar ve raflarmda ka -
vanozlar, ıiıeler, kutular ve zemi
ninde çuvallar, fıçılar, aandrklar 
vardır. Kavanozlarda iıe reçeller, 
kekik ve ıirke ile hazırlannuı zey
tinler, tiıelerde ıurublar, kutularda. 
çuvallarda ve fıçılarda bir evin ia
teai için ne li.zunaa her teY, yani §e-

ker, hububat, pirinç ve saire ve sai
re doludur. Kiler mah:emui yaz ve 
kı~ ve nihayet ay başlarında tedarik 
olunur. Eve her gün ancak ekmek, 
et ve taze sebze alınır. Kiler evin 
bakkal hesabı tutmıyan bir nevi 
bakkalıdır. Kiler ananesini birkaç 
ba.kmıdan ihya etmeliyiz: 

- Kileri olan evin veya apartmıa
nm odaları da kilerine göre olacağı; 

- Kilere eşya toptancıdan, yani 
daha ucuz alınacatı; 

- Daha heaabh, tasarruf kaidesi
ne daha uygun ve fU halde daha az 
sinirlenerek yaşanacağı; 

- Her sabah "acaba bugün ne pi
şirsek?~· sualinin hiç olmazsa yan 
çeval>ı ev erkeğinden değil, kilerden 
almaca.ğı; 

- Kadmlarımı:zm reçel yapmak, 
ıurup ka.ynatma.k auretile ve kilerle
ri vaartaaile evlerine biraz daha bağ 
lanaçağı; 

- Nihayet, geceyarısr içiniz ezile
cek oluraa limonata ile ekmek ve 
peynirden başka ıeyleri de evinizde 
bulabileçeiinİ2: için ••• 

Kilerle manikürlü tırnakların a -
lakaaını göremiyorum: Sedef tırnak
lı ellerle şurub ve reçelden başka 

~yler de pişirilir, ve tımaklar gene 
.edef ıribi veya laal rengi kalabilir: 
Liatik eldivenler modern 1'admm e
linde aüpiiraeyi dahi kaba bir tenıiz
lik aleti olmaktan çıkarnıqtır. 

Kiler, olaa olsa, ince endamlarm 
diifmanı ıaydabilir. Fakat haber ve
relim ki modanın aon tözü topluca 
endamın lehinedir. 

Ah evlerimiz kilere layık, ve ki
lerleriıniz de hayalimizdeki kiler gi
bi dolu olsaydı! - N. Baydar 

Üsküdar ve Kadıköy semtlerinin 

planlar1 bu yll bitirilecek 
İıtanbul, 10 (Telefonla) - Şehir 

mütehaaaısı B. Proat tedkiklerine baş 
ladı. Bu çalışma devresinde Üsküdar 
ve Kadıköy nazım planlarını hazırlıya 
caktır. Bu plan sahasna Üsküdar yaka 
smdan Kuzguncuk, Kadıköy tarafında 
da Bostancı ile Maltepe arasındaki 

boş arsa da dahildir. Kuzguncuk ve 
Kuruçeşmeden sonraki kısım için ayn 
ca bir Boğaziçi planı hazırhyacaktr. 

mıştı. Oraya, neden konulmuş oldu
ğiınu bilmiyorum. Her halde orada 
yalnız bırakılmıştı. Bizi yeni binaya 
taşıdıkları halde onu gene eski yerin
de bıraktılar. 

- Nereden biliyorsunuz? Dedim. 
Hep ayni odada mı kaldınız? 

- Evet o odada on üç sene kaldım. 
Her akşam kulağımı drvara dayar, ka
dmın orada olup olmadığını anlamaya 
çalışırdım. Bir kaç ay sonra artık im· 
clad çağrmaz oldu. Kcndı kendine ko
nu'iuyordu. Bizi buraya taşıdıkları ge
ce hala ora.la konuşuyorJu. Sonra bir 
daha sesini i~itmedim. Onu orada bı
r<.ktılar. 

-Bunu da mı keşfettiniz? 
Gene göz kırptı : 
- Tabii. Etrafımda olup bitenleri 

daima bilirim. Kenlisini hiç görme
dim, fakat onunla sanki eski bir dos
tuz. Beşinci katta bir odada otı.ıruyo
rum. Oradan eski binalar gözükür. E
ğer kadın orada olmasaydı, bayan Mor
gan haftada üç defa ziyaretine gider 
miydi? 

- Bayan Morgan da kim? 
- Nasıl bayan Morganı tanrmıyor 

musunuz? Greyston'da baş hemşirelik 
ederken ona Morgan ana derdik. Son
ra tekaüd oldu. Gün aşırı, akşam ka
ranlığında gelir her defasında elinde 
paketler taşır. 

Gene göz kırptı ve gülilmsedi: 

(Sonu var) 
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BURSA DA MERİNOSÇULÜK 

Bir mütehassıs koyunlarımızı tetkik 
etti, ahnan neticeleri iyi buldu 

Mütehassıs diyor ki: 
·. 

Koyunlarınızın Merinosa çabuk 

intibakı çok mühimdir. Fabrika· 
nız mükemmel ve modern. 

,· 

Bursa, (Hususi) - Şehrimizde Merinos 
yetiştirme işine hararetle devam edil
mektedir, bir kaç gün evvel ~hrimize 

gelen ve koyunlarımız üzerinde tetkikler ya. 
pan alman ziraat vekaleti koyunculuk müşa
viri B. Gumpemberıg şerefine, Merinos yetiştirme 

müfettişliği tarafından bir ziyafet verilmiştir. Ko
yunculuk mütehassısına diğer bir iki mütehassıs da
ha refakat ediyordu. Ecneb1 mütehassıslar yetiştiri
len koyunlarımız üzerinde tetkikler yapm:rşlar, ye
tiştirme şartlarını, Merinos fabrikasını gezmişlerdir. 

Mütehassıs mensucat fabrikasını da gezmiş Kara
cabey harasındaki 50 sürüyü görmüş ve çok mükem· 
mel bulmuştur. B. Gumpembcrg intibalarım şöyle 

anlatmıştır: 

- Türk.iyeye ve Bursaya ilk defa geliyorum. Tu, 
ristik ve tarihsel bakımdan, hele taıbiat güzelliği iti-

bariyle Bun;a çok enteres.a.ndır .. Ha-

Karacabey ı 
harasmda bir t 

ı 

Merinos ko~u 1 
11 ....................... . 

Bir genç 
Babasına doktor {clğ1rırken 

Kalbden öldü 
Afyon, (Hususi) - ŞehrimiZ<le ha

zin bir hadise olmuştur: Muhitte çok 
sevilen ve kendi halinde gençlerden 
olan HüJOeyin Akalın'ın babası pazar -
tesi günü birden bire hastalanmıştır. 
Babasının hasta olduğunu gören oğlu 
derhal doktor getirmek üzere evden 
çıkmış, yolda üzerine fenalık gelerek 
olduğu yere yıkılmış ve ölmüştür. Za
vallı gencin cesedi hastahaneye kaldı
rılmış ve yapılan muayenede kalb sek 
tesinden öldüğü anlaşılmıştır. Bu va
kitsiz ölüm şehrimizde derin bir yas 
uyandrmıştır. 

Biğada sahte 
domuz kuyruğu! 

Biga, (Hususi) - Domuzla müca
dele için bütün köylüler bir domuz öl 
dürmeğe ve öldürdükleri hayvanın 
kuyruğunu ziraat memurluğuna gö
türmeğe mecbur tutulmuşlardır. Av 
yapmıyan köylüler 50 kuurşa bir kuy· 
ruk tedarik ederek bu mükellefiyeti 
yerine getirmektedirler. Ancak bazı 
açık gözlü sahtekarlar domuz kuyruğu 
yapmağa ve bunu saf köylülere satma 
ğa başlamışlardır. Bunlar, bir paçav
rayı kuyruk haline getirmekte ve bu
nun üzerine domuz krlı sürmekte imiş 
ve bunun üzerine domuz kılı yapıştır
makta imişler. 

Konyanın ağaçlanması 

Konya (Hususi) - Şehrimizde, ka
zalarda ve kamunlarda ağaçlama işine 
harerctle devam edilmektedir. Son 
günlerde Kızılviran ve Tümek kamun 
larına fazla mikdarda ağaç dikilmiş
tir. Kızılviranda 3800 yabani armuda 
aşı yapılmış, 2300 kavak, 1800 söğüd 
ve 9l!OOO üzüm çubuğu dikilmi§tir. 
Tömek kamununa 5400 meyva fidanı, 
Divanlar köyüne 3000 üzüm çubuğu 

dikilmiştir. 

Ereğlide kanal 
Konya, (Hususi) Ereğli bez fabr.i • 

kası kazada bir kanal açtırmaktadrr. 
Kanal bu ay sonunda bitecektir. 

• ra cirvarmda orta çiftlikte Almanya-
dan gönderdiğim bir Merinos sürüsü 
vardır. Bunları tetkik ettim. İklime 

İzmirde başarılacak yenı işler 
ahşmış olduklarını, bir kaç seneye ka
dar muhakkak surette iyi neticeler 
rılınacağıru anladım. 

Bilhassa kr;vırcık koyunlarınızın 

Merinos koyunlarına çabuk intibakı 
çok mühimdir. Bu koyunlarda yün 
lülelerinin teşekkülü, kıvırcık koyun
larmızda bundan 1000 sene kadar ev
vel Merinos kanının mevcud olduğu 
kanaatini uyandırıyor. 

Gerek hükfunetinizin takib ettiği 
program ve gösterdiği ehemiyıet ge
rekse bu işle meşgul olan baytarları
nızın mesaisi ile elde edilecek neti
cenin sok mükemmel olacağını ve 
memleketiniz için büyük bir kazanç 
menbaı teşkil edeceğini şimdiden te
min edebilirim. ŞehriniZ<leki Merinos 
fabrikasını da gezdim. Dünyanın en 
mükemmel ve modern tesisatlı fabri
kalarından biri olduğunu itiraf ede-
rim. 

Muğla temiz 
suya kavuşuyor · 
Muğla, (Hususi) - Şehrimize 4,5 

kilometre mesafede bulunan Şemsed· 
din menbamdan getirilecek olan su 
tesisatı için hazırlıklara başlanmıştır. 
Muğlanm büyük bir ihtiyacını karşı
layacak olan yeni su tesisatı kapalı 
zarfla eksiltmeğe konmuştur. Tesisat 
için 98582 lira kadar bir para harcana 
cağ ıtahmin edilmektedir. Muğlanın 

temiz ve bol suya kavuşması artık bir 
gün meselesidir. 

Muğlada yatıh 

okul yapıhyor 
Muğla, (Hususi) - Turgudlu na

hiyesinde modern bir yatılı okul bi· 
nası yapılacaktır. Binanın keşfi 16 bin 
liradır. Bina eksiltmeye konmuştur. 

1n_şaata yakında başlanacaktır. 

Ordunun şeh i r 

tesisatı yapılıyor 
Ordu (Hususi) - Şehrimizin hari 

tasının yaptırılması işi eksiltmeğe 
konmuştur. Şehrin 311 hektarlık kıs -
mmın bugünkü vaziyetinin haritası 

yaptırılacaktır. 

Belediye reisi, azôlara 
işleri anlath 

İzmire bir 

yapılacak 

ikinci kordon 
genişletilecek 

lzmir (Hususi) - Şehir mec
lisi, dört yıllık çahımaımı hi
tirmiıtir. Bu münuehetle, be
lediye azası, otobüslerle ıehir i
çinde birçok yerleri gezmişler
dir. Belediye reisi de, Kültür
park gazinosunda bir veda ziya
feti vermi!tir. 
Yapılan gezinti esnasında belediye 

reisi, eski fuar sahasında yaptırılacak 
müstakil belediye saraymm yerını, 
daha sonra yeni maldere kanalizasyo 
nunu göstermiştir. Maldere mevkii ile 
Bahribaiba paI1kı arasındaki geni-ş sa
ha üzerıindeki mevcu.d dağınık evler, 
istimlak edilecek, bu surıetle Baıhriba
ba parkı, şehrin en yüksek kıamına ka
dar gen~letilC(;ektir. 

Kadife k.aletii yolu asfalt olarak ya
pılacaktır. Reisimiz, Kadifekalesi.nde 
tevaıkkuf eckrck buradan arkadaşları
na Halsantral, çocuk hastanesi şehir 
garajı ve sair enin yerlerini işarcıtle u
zun uzadıya maltı.mat vermiş ve Kadi
fekalede büyük bir gazino inşa edece· 
ğini de şöylemiştir. 
Daha sonra Osımanağa suları mevzuu 

üzerinde durulmuş ve mühendisler, 
yeni inşa edilmekte olan havuzlar ha' 
kında malfunat vermişlerdir. 

Bu suretle yeni tesisatı tamamlamak 
üzere 120 bin lira sarfo.lunacaktır. 

Göl heyeti buradaın Kültürparka ge 
lerek müstakil sergi sarayı yerini Sunt 
göl, Gül bahçesi, hayvanat bahçesi, 
atlı spor ve sair yerlerini tetkik etmiş
tir. Son olarak da hava gazı fabrikası 
gezilmiştir. • 

ikinci Kordon 
İkinci kordonun in?sı isin beledi

yece bazı taısavvurlar vardır. Konak()... 
nünden gümrük önüne kadar olan sa
hanın, şimdiki geni~iğini muhafaza 
etmesi ve gümrük önünden Atatürk: 
heykeline, oradan da Celal Bayar bul
varına kadar uzanan kısmın 30 metre 
genişlikte olmaısx dıü~ünülmekte<iir. 

Kredi Liyone bankası binası istim
lak. edilmiftir. Bazı binaların yıkurd-

ması için de sahipleriyle müzakereye 
gir~ilmiştir. 

Otuz metrelik kısmın iki tarafında 

altışar metrelik yaya kaldırımı, tam or 
tada on metrelik terpilan yaptırılacak, 
iki tarafta parke döşenecektir. Yalnız 
ikinci kordonun otuz bin liraya çık

masına imkan olmadığı, iki yüz binli
raya yakın para sarfı lazım geleceği 
anlaşılmıştır. Onun için şehir mecli
sinin kararı dahilinde hükümetten 
yardım istenecektir. 

Ticaret mıntakası olan pasaport ö
nüne kadar parke döşenecek ve pasa~ 

porttan Celfil Bayar bulvarına kadar 
da bct"On yıol yaptırılacakıtır. 

bakıı 

Gönende elektrik 
lesisall yapıhyor 

Gönen (Hususi) - Kasabamızın e 
lektrikle tenviri işi üzerindeki çalış 

malar müsbet netice vermiştir. Tesi

satın keşfi ve planı yapılmış ve ek

siltmeye konmuştur. Yapılan h.~sapla

ra göre elektr.ik tesieat.ıntrı keşfi 

S0.312 liradır. 

fl-5-1938 

!' '"" "' ""'"" "' ""' '' "" """'""" "'""" "" """ "" """"' "" ""'' """ "'"l 
Yurdda çocuk bayramı 

Yukardaki iki resim Malatya, al.ttak i Samsun daha alttaki Be-y
pa:zurındaki çocuk bayramına aid son intibaları göstermektedir. 

Giresunda Atatürk 
heykeli 

Giresun, (Hususi) - Şehrimize di

kilecek olan Atatürk heykeli için be
lediye tarafından bir resim ve proje 
müsabakası açılmıştır. Müsabaka 25 

haziranda bitecektir. Heykel ve kai
desi için 40 bin lira harcanacağı tah
min olunmaktadır. Yapılan resim ve 
maketler İstanbul güzel sanatlar aka
demisine verilecektir. Müsabakayı ka 
zanan sanatkara 500, ikinciye 250 lira 

mükafat verilecektir. 
Belediye, müsabakaya iştirak ede 

cek sanatkarların şehrimizde tedkik 
ler yapmaları için icabeden kolaylık 
ları da göstermektedir. Giresunun 
kurtuluş savaşındaki durumunu ye
rinde tedkik etmek ve heykelin diki
leceği meydanı görmek ;,stiyenler be
lediye hesabına şerrimize gelip gide
cekler buradaki masrafları da beledi 
ye tarafından temin olunacaktır. 

Samsun - Çarşamba 

yolunda bir köprü 
Samsun, (Hususi) - Şehrimizi 

Çarşambaya rabteden şosede Hamzalı 
bataklıkları ana kanalı üzerinde be
tonarme olarak bir şose köprüsü yap
tırılacaktır. Köprünün keşfi 15.423 li
radır. Bu köprü mühim bir ihtiyacı 

karşılıyacaktır. Köpr,ü eksil.tmeğe kon 
muştur~ 

İne bolu faciası nın 

muhakemesi bitti 

Kaptan ve Denizbank 
mahkum oldular 

İzmir, 10 (Hususi muhabirimizden) 
- İnebolu faciası münasebetiyle mu
hakeme altına alınmış olan İnebolu va 
purunun kapdanı Mehmed Ali Deniz~ 
man'ın muhakemesine bugün de de-
vam edildi ve bitirildi. 

Gerek ilk tahkikat evrakına, gerek
se duruşmalar esnasında dinlenen Ş,<1-
hidlerin ifadelerine ve ehli vukufun ra 
poruna göre facianın vukua gelmesin
de süvarinin ihmal ve terahisi tebey -
yün etmiştir. Fakat mahkeme cezayı a 
zaltan birçok sebebler de görmüş ve 
netice itibarile kaptam 9 ay on gün 
hapse mahküm etmiştir. Kaptan tah -
kikat müddetince bu cezayı doldurdu
ğu için tahliye edilmiştir. 
Diğer taraftan facia esnasında kur

tarılamıyan bir çocuğun babasına 1000 
lira manevi tazminat verilmesi de ka
rar altına alınmıştır. . Bu tazminat, 
deniz müesseselerinin alacak ve borç
larını devir almış olan Denizbank u
mum müdürlüğü tarafından ödenecek
tir. 

Konyada tırtıl miica'1elesi 
Konya, (Hususi) - Bağ ve bahçe

lerdeki tırtıllarla mücadele için ha.ika 
bedava ilaç dağıtılmaktadır. 
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1 Dost Yugoslavyadan resimler 1 

'J'ugoBlavya kıralı S. M. Piyer il. .Yugoslavya kırallık naibi S. A. Pol 

Pitoresk elbisesi giymİ§ bir 
köylü kadın 

S. M. Piy_er il. noel bayramı dolayısiyle yoksul ~ocuklara 
hediyeler dağıtıyor 

Belgrc:id crvarınJaki DeJinye dağında kıral §atom 
Mahalli kostümünü giymi§ 

ihtiyar bir köylü 

Saraybosna'Jan güzel bir göriiniiş: Moresk iislUbunda insa edilmiş olan belediye dairesi 

Yugoslav genç kızları, muhtelif milli ve ~halli koıtümleriy_le 

Son zelzelede harab olan bir köy mektebi 

Zelzele tetkik heyeti döndü 
(Başı ı. inci sayfada) 

si muvafık olan köy yerlerini tedkik 
v.e bunların nerelerde tesisinin muva
fık olabileceği mevzuları üzerinde uğ 
raştık. 

Bütün bu hususlara dair mufassal 
bir rapor hazırlanarak hükümete tak
d.im edilecektir.,, 

Profesör Pamir'in bugün halkevin
de vereceği konferansın mevzuu çok 
enteresandır. Profesör, umumi olarak 
zelzelelerin kısa bir bünye ve jeoloji 
izahını yaptıktan sonra Kırşehir zel -
zelesinin hususiyetlerini, jeolojik te -
zahürlerini, ve bu zelzele skalaların

da hangi derecelerin tahmin edildiğini 
anlatacaktır. Yeniden bir sarsınıtı o
lup olmıyacağı hakkındaki suale, pro
fesör şu cevabı vermiştir : 

••-Zelzele hızını almıştır. Bundan 
sonrakiler amortisman zelzeledir. Sar
sıntının eski şiıddetile tekrarlanması 
çok uzak bir ihtimaldir.,. 

Muğla ve B ü n yan' da 
zelzele oklu 

Evelki gün Kayserinin Bünyan ka
zasında ve Muğlada saat 4,30 da zelze
le olmuştur. Kırşehirde dün gene zel
zele olmuş fakat hiç bir hasar yapma
mrştır. Kayserinin İncesu ka.zasının 
Karasu nahiyesine bağlı başköyün üze 
rinde bulunan kayalar son zelzeleler 
dolayısile tehlikeli bir vaziyet aldı
ğından köy boşalttırılmıştır. Halk 
gönderilen çadırlara yerleştirilmiştir. 

Kızılaya yardımlar 
devam ediyor 

Türkiye Kızııay Cemiyeti 
Um um i.Merkezinden: 

Yer sarsıntısından felakete uğra
yan vatandaşlarımıza yardım yapıl

mak üzere aşağıda isim ve adresleri 
yazılı zevat tarafından hizalarında 
yazılı paralar veznemize yatırılmış
tır. Bu hayzrsever zevata gerek cemi
yetimiz ve gerek felaketzedeler namı 
na tşekkürlerimizi sunarız. 

Lira Kş. 

54 44 Hava kurumu amir me 
mur ve müstahdemlerin 
den 

21 10 Etlik ilkokul talebelerin 
den 

533 00 Nafıa Vekaleti memurla-

34 45 

3 50 

500 00 

535 50 

782 50 

1600 00 
240 00 
400 00 

500 00 

1000 00 

rından 

Atatürk ilkokul muallim 
ve talebelerinden 

Bay Osman Agah Ben
der: Besanson şehri üni
versitesinde talebe 100 
fransız frangı mukabili 

Kızılay Eskişehir merke -
zinden 

Kızılay Mersin merkezin. 
den 

Kızılay Mersin merkezin-
den 

Kızılay fzmir merkezinden 
Kızlayı Kars merkezinden 
Kızılay Haymana şubesin-
den 

Kızılay Bolvadin şubesin. 
den 

Kızılay Antalya merkezin 

256 56 Kızılay Denizli merkezin-
den 

---
8352 75 

53200 49 Evvelki listelerden 

61553 22 
---

Zelzele felaketzedelerine 

Türk Ticaret Bankası 

memurlarının yardnnı 

Türk Ticaret Bankasiyle, Bankanın 
iştirakleri olan bütün müesseselerde ça
lıaşn memurlar, genel direktörlüğün 

takdire değer bir karariyle maaşlarının 
yüzde ikisini Kırşehir zelzelesi felaket-

Hatayda Aktepe 
nahiyesinde 

hôdiseler oldu 
(Başı ı. inci sayfada) 

dide başlamışlardır. Bu cümle
den olarak Karaağaca gide rek 
türk listesine yazılan on kadar 
eti t ürkün, Mehmed A li ve a rka
daşları tarafından aranılmakta 
olduğu duyulmuştur. 

Ermeniler tehdid ediliyor 
Antakya, 10 (A.A.) - Bazı parti

lere mensub ermeniler büyük bir mek 
tepte yaptıkları umumi' toplantıda 
kendi cemaatlerinin listesine yazıl
mıyan ermenilerin imha edileceğine 
dair korkunç bir karar verdikleri söy
lenmektedir. Fakat bunun bir tehdit
ten ileri geçmiyeceği tabiidir. 

Hapishaneler boşaltılıyor 
İskenderun, 10 (A.A.} - Suriyede 

katil suçundan mahkum bir takını sa
bıkalıların cezası affedilerek sırf bir 
taklı!Il kargaşalıklar çıkarmak maksa
diyle Hataya gelmekte olduklarını 
öğrendim. 

İstediği şartlar yerine 
getirilmediği lakdirde 

Sili milletler 
cemiyetini 

terkedecek 

zedelerine bir yardım olarak Kızrlara 
vermeyi kararlaştırmışlardır. 

Birçok iştirakleri olan bankanın bu 
kararla felakete uğrıyan vatandaşlan -
mıza mühim yekun tutan bir yardıın 
yapmış olmaktadır. 

Halkevinde yardım 

haftasının ilk günü 
Ankara halkevinin zelze.ıe felaket

zedeleri menfaatine hazırladığı tiyat
ro, karagöz, konser haftasının progra
mından olmak üzere bu akşam saat 21 
de gayet zengin programla halk kon
seri verilecektir. Bilet fiatları çok u
cuzdur. Localar 200, koltuklar 50 ku
ruş, balkon 25 kuruştur. Bilet halke
vi.nde satılır. T. 2399 

Südetler hakkında 

İngiliz - fransız 
teıebbüsü ameli 
bir netice vermedi 

(Başı 1. inci sayfada) 

hakkında İngiltere tarafından Berlin 
ve Pragda yapılmış olan teŞ,ebbüsler, 
her iki payitahtta bir uzlaşma zihni
yeti ile karşılanmış ise de henüz ~
li hiç bir netice tevlid etmemiştir. 

Büyük Britanya, Berlinin görüşü 
hakkında sarih izahat almak için Bay 
Fon Ribbentropun dönmesini bekle
mektedir. 

Kroftaya gelince mumaileyh, çe
koslovak hükümetinin ingiliz teklifa
tından kaydı malumat etmiş olduğu 
ve meselenin iki tarafın rızasiyle hal
lini temin için her türlü gayreti sar
fetmeğe amade bulunduğunu beyan 
etmiştir. Maamafih B. Krofta B. Hen
layn'i kafi derecede tatmin için çok 
daha ileri gidebilmekten endişe etmek 
te olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, Almanyanm niyet ve 
tasavvurları hakkındaki endişesini de 
ileri sürmüştür. 

X Berlin - Kontes Oktavia Vilopol
ska casusluk cürmünden dolayı müeb
bed kürek cezasına mahkum olmuştur. 

X La Hey- Davis kupası: Fransa 
iki galibiyete karşı üç galibiyetle Ho
landayı tasfiyeye uğratmıştır. 

X Viyana- Yahudi çocuklar 1çm 
ayn ilk mektepler açılmasına karar ve· 
rilmiştir. 

X Berlin - Alman harb filosu baş· 

Londra, 1 O (A.A.) - Siyasi mahfil -
ler Şili'nin büyük bir ihtimalle yakında 
Milletler Cemiyetinden çekileceğini 

beyan etmektedirler. Aynı mahfiller 
Şili'nin Cenevre mümessili Augustino 

Ed d , ~ dak" ·k· t · kumandanı Amiral Raeder, macar kırat var s ın aşagı ı ı ı şar yerme ge- . ., . . .. . 
· il a·~· kd' d l k t' · M'l naibi Amıral Hartı nın davetı uzerıne, tir me ıgı ta ır e mem e e ının ı - . .. .. .. 

letler Cemiyetinden çekileceğini bu iç- bırkaç gun kalma\ u_ze~e bugun Buda
tima devresinde bildirmesi için hüküme \ peşteye hareket etmıştır . 
tinden talimat aldığını tasrih etmekte- x Kudüs - Fransa mebusan mecfüi 

dirler. reisi B. Heryo'nun buraya gelmesi bek

Sili'nin şartları 

Bu şartlar şunlardır: 
1 - Milletler Cemiyetinin alemşü

mul olmasını temin edecek surette mu
kavelenamede tadilat yapılması. 

2 - Zecri tedbirlerin kaldırılmas. 

lenmektedir. B. Heryo, birkaç gün bu -
rada kalacak ve bilahare Suriye ve 
Lübnan'a gidecektir. 

86 00 

412 28 

103 40 

1180 00 

den 
Kızılay Bayındır kubesin
den 
Kızılay Konya - Ereğli su 
besinden 
Kızılay Bayındır şubesin

den 

Kızılay Ereğli. Karadeniz 
şubesinden 

Siyasi mahfiller şimdiki ahval için
de Şili'nin bu iki şartını kabulüne im
kan olmadığını kaydetmektedirler. Bu
nunla beraber talepleri iki senelik bir 
mühlet içinde terviç edildiği takdirde 
Şili Milletler C~miyetine avdet edecek
tir. Çünkü bu memleket sureti katiye • 
de cemiyetten çekilmeden evvel iki se
nelik bir mühlet verecektir. 

X Ottava - Almanlarm harb esna· 
smda kullanmış oldukları tayyarenin 
mucidi olan holandah Anton Fokker, 
Kanadamn resmi makamları ile görüş
müştür. Mumaileyhin yeni bir süratli 
harb tayyaresi nümunesi teklif etmiş 
olduğu tahmin edilmektedir. 

X Bükreş - Demir muhafızların or -
gam Kuvantul gazetesinin müdürü B. 
İyonesku, dün tevkif edilmiştir. Bu ga
zetenin iki hafta önce tatil edilmiş ol -
duğu hatırlardadır. 



lardes memleket, basbakanla 
Dr. T. Rosto Arasa essiz dostluk 

r::::::T.::~::~::~:::~: :!::~::::::~:~:~:x:~::~::~::~x:::: : ::ı 
Mektepten evelki çatlarda 

çocntun sosyal durunıu 

kotaP plen a..,..inclen bile korbr. 

Bu 81beb1ıerı. ba Jatlare!a SoClll& 
babn k~ .., .. deliftirmemos 
lidir. 

Bir yapıdan iki yqma kadar olan 
çocuk meme putuna nuaran daha 
fasla buyWdere muhtaçtır. Artık ço
cuk bUyülde beraber olmak, beraber 
oynamak, Jrau..,V anuwıct.d ... Bu 
dnrede büyükler çoc:up prkı MSyle· 
meli, çocufwı muhtelif oJUDlaram itteıahırlerinde bulunuyor • 

Yeni doğan çocuk muıhttlnde bulu
nan imanlar .Ue ıetyayı bir birinden •· 
yıracak bi9 kudrette delildir. Zaten 
inan yalunlılına ihtiyacı da yoktur. 
Bunun içindir ld kendialni lallamak. 
el ile oır.,l"NMk iıstedilimb Aman ço
cuk bot karplamıyor ve haykırıyor. 
Bu ilk aya içıtimaillkten Offlıki devir 
diyebiliris. 

T ._,. T aıiıran tirak etmelidir. 

hk lfadeelni yakalayabilmek çocuk 1- Zaıtea liunm inldpfı için ÇOCU• 

çin çok mtifkilldUr. Fakat yavaı yava9 tun bllyü.lderle temuı lbımdır. Bu 
yüzün elif er hareketlerini de aezmele temu labah1an ak:fame kadar olmama
batlayan çocuk bu hare.ketler kart•ın· b, çoc:uık ıünUn bir kmmuuı.kendi ken
da muameleai.ni deiiftirir. Meael& dine oymyarak re9lrmelidir. 11.k ya
mütee1air bir yüz ıkKfıamda blıfka tm 80nlarmda oldutu ıibi büyük ara 
türlü, nqeli bLr ytU kaffJamda bafka aıra çocukla oynamalı ve znet1u1 ol 
türlü ablllamelde bulunur. Bet ıyl•- malıdır. Ancak bir annenin çocı*la 
tan 7 aybp kadar olan çıocuılc büyük- bunun haricinde de mefCUl olmMı ta
lerin yüz hareketlerini sadece aynen biSdir. Meeell ıünlln her hancl bir aa 
tekrarlar. Pakat çocuk eekb aybk o- atinde çocufwı tordutuna cwlıb vo
hınc:a lnun kendiaine fena bir yGsle rir. Çocıtk annenin ,ardımım muhtaç 
baktıiı zaman tekrarlama halinde ak- .. yardımına kıofar. Çocuk art* an 
•lllamelde bulunmakla kalmu. Bu ha- dl kendine rahatça yürilyoru anne w 
roketlerin madamı da kavramaya l9lerinl yapeN:en çocufun benıber gi 

Dun yapdan 
resmi .ziyaretler 

(Bap 1. iDci ••ylad•) 
mis bunu milteakib Yugoılavya Bafve 
kili Eaelana Stoyadinovlçi siyaret 
etmlfler ve yarım 1aat kadar muhtelif 
ifler hakkında 1örilpü9lerdir. 

Saat 12 buçukta Bqveldlimiz Celtl 
Bayar ve Hariciye Vekilimis kıral n&• 

ibi Altee Ruayal Prena Pot tarafm
dan kabul buyurularak nezdlerinde u
sun müddet kalmıılardır. Bu ziyareti 
Altes Ruyal Prens Pol tarafından ve
rilen bir öğle yemeli takib etmittir. 
Yemekte Prens Pol uğ tarafına Kıra
liçe Majeste Mari huretlerini, tol ta
rafına bayan Celil Bayarı, prens Po
lUıı refikaları Altes Ruayal Prensee 
01.p ise aai tarafınck Bareldl Celil 
Bayar'ı ve sol tarafına Dr. RüttU Ara-
11 almz9 bulunuyorlardı. 

.Majeate valide Jaraliçe Mari ve Al
ta Ruvayyal Prense9 Olga, bugün sa
at 12.45 de Türkiye Ba,vekilinin Refi
kaaı Bayan Celil Bayan Ye T<irkiye
nin Belgrad elçisinin refikaaı Baran 
Haydar Oktay'ı kabul etmiıterdir. 

Yemekten sonra salona geçildiği 

vakit. Prena Pot tekrar bqvekilimiz 
Ye hariciye wldllmide uzun mUddet 
sBriltmGt ve Celil Bayara bir hatıra 
olarak beyu kartal nitanınm bOyilk 
kordonunu vermittir. 

Ziyafetten sonra türJr heyeti mibe
leri ılyaret etmittir. 

Saat 17.30 da Yuq-oalavya batyekill 
Ye hariciye nazırı Ebelanı Stoyadino
vt~ Bafvekilimize ziyardini iade e
derek kendisi ile bir mUddet mUIAkat
ta bulunduktan sonra vekillerimi% ni
}'lbet mecllıi azllarını aat 16.15 de 
siyaret etmiılerdir. 

Saat 20.30 da ebelana Stoyadinoviç 
taraf mdan bqffkilimb ıereflne Kı
rat muhafız alayı ıubaylan mahfelinde 
baytık bir ziyafet veriJmlf w bu ..., .. 
11 bir kemeT, 90!\lt t.ıedtt-...... 
ra damlı bir ıuvare takib etmi9tir. 

Yarm Oplenatze &idilerek kahra
man imal Alebandrm mezarı ıiyaret 
olunduktan sonra Aval.aya geçilecek 
ve orada yeni yapılmıt olan meçhul 
uker bUytık abidesine de bir çelenk 
konularak aııe yemeli orada yenile
cektir. 
A~ tilrk elçiliiinde s.,afet var

dır. 
B. CeW Bayar ve reflkaı. yanlarm

da B. StoyadincMç ve refikuı olduiu 
halde. Prem Paul mUnainde ltalyan 
Portre aerpaini gezmittir. • 

Cenevre 
konseyinde 

Dun aklamki 
parlak suare 
(Bqı ı. lacl u.yladı) 

ldknet adlan, Türldyeııin Belgrad el· 
çiai, Romanya ve Yunanistan elçileri, 
YuıoeJavyanm Ankara elçili, Türkiye 
elçiliti yilkaek memurlan, Anadolu &• 

janu ıenel c:lirektöril, tilrk pzetecilerl, 
barldye nezareti yUlcaek memurlan, ıe
ııeraller, birçok mebuslar, Avala ajanu 
direktörü, Belgrad gazeteleri direktör
leri ve daha birçok zevat hazır bulun -
muıtur. 

B. Stoyadinoviç apğıdald nutku 
aöylemi§tir : 

"-Bay Batkan, 
Aziz ve güzid.e misafirim, Tilrkiye 

Cumhuriyeti Baıvekili ile Hariciye Ve
kilini bugün Yugoalavya'nm hükilmet 
merkezinde büyük bir memnuniyetle 
aellmlamakla ıeref duyuyorum. 

Kıraliyet hWıümeti ve yuıoetav 
milleti, bu ziyaretle kendilerine baht -
ettiğiniz tereften dolayı size tqekkiir 
eder. Onların namlanna size aamimt 
surette hoıgeldiniı: derim. Belgradı ve 
Yugoslavyayı ziyaretinis, yalnız mem. 
leketlerimlz araırnda mevcut samimf 
münasebetlerin bir bürhanı değil, fakat 
bizi allkadar eden bOttın mıeeleler 
baklanda faydalı bir fikir teatisine de 
veailedlr. 

Yapıca t7e •ıılhçu sihniyeı 
Bu ziyaret aynı zamanda Balkan an

tantmm memleketimlzl dost ve komp 
Romanya ve Yunanlıtan larallıklanna 
baflıyan bu kiymet1I enternasyonal te
tclddUün yapıcı ve ıulhçu slbniyetinin 
yeni bir tezahürüdür. 

Türk • yuıoelav cto.tlufunun bu • 
gün balkan antantı çe~eveel içinde bir 
anane ve memleketlerimiain tesanüt 
hislerinde olduğu gibi hOkUmetlerimi. 
zin kararlannıdada mU.em••n bir mev
kii vardır. 
IUllL~ ıılahlBnıle ~. 

rini bulmut olan mllietıerltnli, bq&ı. 
aynı politib, aynı ıulh ve aynı geniı ft 
ruliıt enternuyonal ifbirlifi .zihniye
tine malik bulunmaktadır. Biltün kom
tularımızla olan dOltane mUnuebetle
rimiz, entemaıyonal anlqmalardan çı· 
kan garantileri kunetlendinnekte n 
Avrupanm bu laammda nizamın idame
aini temin eylemektedir. 

Enerjik "8 hakim Onder : 
Atatiirh 

Milletlerimiı, kendi emniyetleri bil 
ıi ile müteharrik olarak ve İltikballe
rine tam bir emııiy.etle bakarak, gay· 
rederinin büyük bir kmmmı refahla. 
rmı arttırmaya ve driamlı ıervetleri
ni fulalaftırmaya tamia edebilmekte
dir. 

Bu derece gtbel ve bu derece mlsa
flrperver memleketinizde yaptılım 
son seyahatim .. naımda, reisi cumhu
run encdik ve b1kim 6nderllil ve ek· 

( B• 1. laci •ylllda) selanaınızın riyaaet ettiği hUldlmetin 
takviye etmit olduğunu lltve eıtmlttir. münevver idaresi altmda tilrk milleti

nin ne derece muhtefC!D neticelere 
Habe, ı,i perpmbeye varmıt oldufunu (Örmek f matmı el-

kor&Ufulaaılc de ettim. Yine o zaman, tilrk milleti-
Konteyln bu akfamkl gizli toplan- nin yuta.lav milletine karfı ne dere

tnında, Habetiatan meeeleainin per- ce dostluk hisleri beeledlllnl ve aul
tembe gtıntl müzakere edilmeline ka· ha ve balkan birliğine ne derece tctne 
rar Terilmlftlr. oldufunu da çok iyi hilsettim. 

Sanıldılma göre, Lord Halifaka Aynı l&Mlef IBrl Piden Ud millet 
peqembe günü bu meeele etrafında Yugoslavya ve yugoalav milleti bu 
müsakereyl açtl saman bizsat Nepı hidiaede, milletlerimizin aynı hedef-
CCYab verecektir. leri gildmekte olduklarınm bqka bür-

N .. , .. • u il--..ı- hanını daha mUphede etmekte-
epa an sevceaı 'rıGI'• .Juuu dir. O hedefler ki, bunlarm bafarılma-

Marailay, ıo (A.A.) -Haile Sellll- aına milletlerimia, bütün balkan mil· 
:renin sncesi, bu tabab Mariyet pap !etlerinin menfuti lehine, dlier müt
vapuriyle buraya ıelmiıtir. Necqinin teflk memleketlerle tam anlatma ba
zevceıi, Londraya gitmekte olduiunu linde aamimt surette çalıfl!Mlktackr. 
" orada sevcine mUliki olacain be- Kadehimi, Türkiye reial cumhuru, 
yan ve ıu sözleri illve etmlttlr: Ekaelanı Kemal Atattlrk'iln tcreflne, 

•- Cenevreye gidip gitmlyecetiml biz dostum bafvekil, aizin aibatinise, 
d bilmiyorum. Her halde kati olarak Bayan Bayarın aihatine, doltum Bay 
tngllterede yerlewecSfb." Rilttil ArM'uı aibatine Ye doat ve mllt 

.. .! ..ı• tefik Türkiye cumhuriyetinin terak-
Negua Cenevreye gıaıyo'I' ki ve tealialne kaldırıyorum. .. 

t.ondra, 10 (A.A) - Halle Sellaie Türkiye Bqveklli Bay Celil Bayar 
Cencvreye ptmek Uzere bu sabah Bat.. atağıdaki nutukla cevab vermiflerdir: 
dan hareket etmİftir. 

Yunan krahnın 

Tesalya seyahati 
Atina. 10 (A.A.) - Kıralm Tnal· 

,.daki aeyahatl balkın cotkun te.ahU· 
ratı içinde denm etmektedir. 

Kıral dün, Trikala ve KarditH ıe
hirlerini ziyaret etmit ve kendiaine 
parlak bir kabul yapılmıttır. Gençlik. 
iKl ve .. ıci muharip tepllltları kıra
lm 5ntlnde bir geçid retml yaparak o
nu hararetle alklflamıtlardır. 

Stoyadinoviçin nutku 
.. _ Bay Batkm. 

BüyUk bir bellcatla terceman oldu· 
iunuz f evkallde dostluk hlalerinden 
dolayı derin minnettarhlnm arsetme
me mOuade buyurunuı. 
Hakkımızda Hltf en ibsal eyledi il 

genif mlsaflrpe"erlikten dolayı kıral
Jık htlkGmetine, mUmtb teflnln pb
ımda tete~r etmek ve blse aetter
dlll o bUtiln dostluk nlpnelerlnden 
dolayı da utı yufoelay mllletine ttlk
ranlarımın blldlrmek benim ~in çok 
zevkli bir vulfecllr. AIU yulOll• mil-

Altes prens PolUn 
BOie .ziyafeti 

(Bap 1. incJ •ylada) 
kiye cumhuriyeti bqvekili ebelans 
Ceılll Bayar ve refikaaı, Yugo.lavya 
bapekili ve hariciye nazırı ebelana 
StoyadinoWç ve refikası, Türkiye ha
riciye vekili Eklelana Dr. Aru, mü
nakalat nuırı B. Spaho, harbiye ve 
bahriye nuırı general Mariç ve refika 
aı, mebuaan meclisi reisi B. Çiriç ve 
refikası, Türkiyenin Belgrad elçisi B. 
Ali Haydar Aktay ve refikası, saray 
nazırı B. Antiç, Belgrad belediye mec 
lw reiai B. tJiç, Bayan Refi Bayar, 
Yugoelavya erklnı harbiye reisi gene
ral Mediç, Majeıte kıratın bqyaveri 
general Oristiç, saray mareplı B. Ço
lakantiç, hariciye nazır muavini B. 
Andriç, Türkiye hariciye veklleti ge
nel direkt8rlerinden B. Cevad Açıka
lm, Yugoelavyanm Ankwa elçili B. 
Acemoviç ve refikası, Majeste kırali
çenln baıyaveri albay Pogaçnlk, Tür
kiye bapekili hususi kalem direkt&il 
B. Baki Sedes ve refikası, Türkiye ha
riciye veklleti huaust kalem dlrektö
rU B. Refik Amir Kocamu, Anadolu 
ajanaı genel direktörü B. Muvaffak 
Menemenciotlu, earay damdönörlerln 
den Bayan Haciç ve Bayan Losanlç, 
TUrkiyenin Belgrad elçiliği müeteprı 
B. Şefkati letlneli, TUrkiye ataıemlll· 
ted Yüzbatı Zıya İnal, Yugoelavya 
hariciye nazırı huıual kalem direkt6-
rU, beyu saray bat muhafısı albay 
Kruçnak, Türkiye blıpekilintn yave
ri Ye Yugoslavya kıral sarayı nöbetçi 
yaveri hazır bulummıftur. 

TDrk gazetecileri 
Avala ajansında 

BeJcrad. 10 (A.A.) - BaveJdl CeW ..... ~ .......... ~ 
da bulunan ttlrk guetedlerl bagGn 81· 
leden sonra Avala ajansını ziyaret et • 
mitlerdir. Türk guetecilerl, Genel 
DirektCSr B. Y ovanovlç tarafmdan kar • 
planmıf ve ıerefierlne bir çay ziyafeti 
verilmiıtir. 

Türk pzetecilerl AYala ajaıwmda 
bir müddet kalarak ajana arkadqlan ile 
görlipü§ler, bilihre teaiaatı ve bilhu-
1& ajan11n radyo lltaayonunu ıesmiı • 
terdir. 

letinin misafirperver topraklarında 
biai kabulde gösterdiği samimiyetten 
dolayı derin bir heyecan duyduk. 

Karde, milletin refahı 
En bb dileği kardeı milletin ... 

det ve refahını daima daha ,Ubek 
(Örmek olan bUtiln tilrk milletinin aa
dık doatluk hiılerine terceman olarak 
bu anda ıtlzel memleketinbde bulun
dufumdan dolayı duydufum derin ... 
vinci aöylemeye lüzum yoktur. 

Bay Batkan, 
Hemen hemen bet ıene oluyor ki, 

hükUmetlerimb memleketleıinin mut 
llk asimlerlne terceman olarak, bugün 
kil samimi münasebetlerimizin mu
kaddimesi olan tilrk • yufoslav doet
luk devresini reanen teyid eyllyen 
dostluk muahedeıini imza ettiler. Me
aud b&di~lerle dolu olan bu mulye 
bir göz atacak olunak, memleketleri
mbin mukareneti ahumda gidilen 
yolun ne kadar büyilk ve milletlerimi
zin &tefli qkı sayeainle bafarılan ese
rin ne kadar ~el oldufunun mOphe
dealyle iftihar hiıleri duymaktan ken
dlmbt alamayız. 

Bar11ın en güsel örneği 

İkinci ayda lae vasiyet bafkadır. Bu 
devrede sosyal aıblllameller görünür. 
Çocuk flmdi ifhdli eealere kutı ayrı 
ayrı mukabelede bulun.ur. tmaıl ıeal
ne bir lillUmaeme .Ue cevab verir. Hal· 
buJd en ıtlzel bir oyuncak aeei kendi
sinde böyle bir akaülamel uyandırmu. 

Glllümaeme, tipik S08:fal bir h&diae 
oldutuna ve yalnıs inunlar aruınck 
bulunabilecetine ıöre çıocufun altı 
hafwlık iken inaan yüzilne kartı .g&
terdiği bu akaillamel çok dikkate de
ğer. Artık bu devreden sonra çocuk 
büyüklerin kendisiyle metguliyetine 
muhtaç bulunduiu için büyUılder go
culu teuazlerıken, yıkaııken, sararken, 
yedirlriren itinalı ve tefkatli bir mua
mele ıa-ermelidirler. Çocufun yata· 
ğmm yanına ıeldikçe sUlUımemeleri· 
ne mukabele etmeli ve onunla konut
mabdır. lki ayl•um dart aylıi• ka· 
d• olan çoc:uılc inan yüriııü, inan 
baklJlnı görUnce gülHrmecMii cibl in
HD ..tne kartı da fll1Umleme ile ak
aillamelcle bulunur. Dört aylık bir ço
cuk büyUıkler ile bu tanda I08)'al bir 
münasebete girltebflditi halde kendi 
yapndakl bir çocuk ile yan yana ıetıi· 
rilirae bu bal görülmu. Çocuklar bir 
bkleriae dokunurlar, l>Marlar. Fakat 
kartlılarmdaldnin beteri bir varlık ol· 
duiuma ketfedemezler. Ancak ı&slerl 
Jcartıl&fll"I& bldbirlerine ıWUmaeye
billrlor. Bet altı ayl* çocuk i8ıe bu au
retle teaadiifen balutların kartılatma· 
aı veya büyilk taraf mdan yapılan ha
reketlerle aoeyal abülamelde bulun
ma:kla kalmaz. Bu hususta daha faal 
bir rol oynar ve kendiliiindıen bu te
mum olmMma ça119ır. Meaell kendi· 
a~le IDCflUl olrDllyan bltyiliiin diık
kaiılnl .. ve hareketleriyle kendl O.C-
d• ........... ~PJt-•ıl ... 
lar(n a. ~ yana 1ııDilwa bir bir-
lerine bakarlar, dokunurlar, sıeslcnir
ler, ıüJilmlerler. 

lmmlllrlD .. 1ııı lıflttltl. ,O.l elllnl 
gördUlil saman ıüJen Gs aylık 9QCUk. 
büy411derln 1e1 .ıve J4ls iftıdelerlııln he
nils blç farkında dıel'ldlr. Çocuk. bll
yük lmenıdilılne doltısa, tefbtle baktıfı 
zaman ıWdtllil &l>l •ık blr ,es 
göeteıdlll aman da ,uıer. Çtınlril 
bafl~l!ita çocufun lraYdm.Ji oldulu 
yalnız büyüklerin bak1'1arıdır. Sade
ce bakıtlar ile doetlut veya dnfmm-

hatlar. dip gelmelerine mıilaaader eder. Bli-
YUzün hare.ketle-rine kartı vuiyeti tiln bunlarla bel'8ber çocuk iı1rlnd 18f

böyle oldu&u pi iman 1e1ine kartı ta bUyUklerin bMı mrmnlar kencllle
da hali aynılı.r. Bqlanııçta iyi veya rinl çocup tabaia edemiyecelderiol 
fena sesi bir birinden ayıramadığı i· 8ğrenmlt olmalıdırlar. 
çin bu seslerin hepsine karıı müabet Çocuk kendi kendisine konu,maya 
bir akaUlam~lde bulunan yani gülilm- baflar batlemu liaanuıı düztlemiye 
aeyen çocuk bir müddet BOnra iyi veya kalılu~nak ikinci ,_. '-"ln beıılb bahi 
fena aealeri bir birinden ayırmaya bq- -ıı • 
lar. llk Y•tm sonunda çocuk bilyüiün mevzuu deltildir. Pak.at blyük. çocu&-
pka için, mubaua kendisine fena fena la dakm. iyi, temb, aç• bir liAnla ko
batırdıiını, maıbaue gözünü aert, aen nupahdır. ÇünıkU çocuk f.ena lıııonut
diktitinl de anlar. Yani vazıiyetinde-ı maya çok çabuk allflr. Ayni Mbeble 
kl oyun tarafını ke,fec:loer. socuf.un çoc1*ıce, yanlıt l&ylemeleri,. 

nl - ne kadar bot oluna olaun- tak
En erken yedinci ay-da çocukla ıün~ Jiıtten aalaamalıdır. Çocufun Ueanını 

de bir veya ilki defa oynamaya batı.. en lyl anlayan iman keodı.t ile ~ 
malıdır. Meeell bir örtü ile yüsU ilk· metcul olan klmae bulundufu ve ço
layar&k ece ... diye aaklanbaç oyna- cuk dilıeklerinl kelime ile anlatmaya 
mak, yahud çocuiun vilıcudunwı UMı ben.Qs batl-dılı çla bu ,.,._da de-. 
kıemını 1rı01larından yaftfÇ& çekerelrı nmıı bak1e•ından kendiıinl ayırmak 
(Pom) diye ,efbtli bir surette incliri- ,_aıbftır. W buçuk, Uç y-, arundalrl 
vermek pbi oywılarla büyilık kUçUk l• çocuk kendi y"fl'daki iki veya Uç ar• 
le me.W olmaya baflar. Bu oynama kadafla muntazam ıurelıte temM& ceı 
müddeti batlancıçta bir kerrede 5 • 10 meli ve ortlarla gilniln bir kaç 1Utinl 
dalrikadan ve daha monra ıs daıldkadaıt geçinnelldlr. Bu arkadafl.a:rm hepeine 
fula otmamabcbr. Ayni zamanda ço- çocuk ayni muameleyi etmes, birine 
cı*la yatnıs bir kifi oynamalıdır. ebeiyet eyledili halde dlterine ta 
Çünkü daha fazlası için bu Y&f henüz hüküm tmeğe kalk:lflr. Arbd.q gru
müaaid deiildir. Çocuğun büyük ne- punun bu tıarııda farklı tlple.rdeneeçiı· 
teelne Nlmen oyunların çok yutnUf8k meal unundur. Bllyti'kler çocukların. 
olmMma dikkat etmek ve biDıwa ço- bu ilık guiuplanna sık, 11k yardım et· 
cufu uzun oyunlar ile yatma autm· meli ye oyunlar esnuında çıkaı Jla.
dan nıel igal ecımemek lbımdır. AJD. plan ciddiye a1menwlldlr. Oyan ar
ıi takdirde meme çocuğunun l&kin ve kadafları ile nmanmck temaa relmit 
rahat u~u lrıolaylıkla alt OK olur. olan puıklarda tek pupn kmmla
~ Jradlıf.71e blU.-ı ....,..ı rı &ariUmes. BGy&ler ile çok man 

.... ·~ , •• ~...,. .... _._ ............. ...,.kwlçta 
dıyı ilk zamanlarda yabancılardan as- b\\yUıklerden ayrılmak 90'ft ~r~ 
la ayınmdıiı halde birinci eeneniıı Halbuki bu ayrılıt melrtei> PIJannda 
aonuna dıoiru emin oldufu lnuaılarl• kendlllilnden oı.catııtrr. Bayle gocuk .. 
yabancıları açık aurMıte bir birinden lar bu ayrılmabırda bh .anı l&bne çı .. 
aya"ll'. Tanımadılı imanlar lrart•m- karırlar Ye befkaJen ne de kola1 ko
da çok urre Pfll'U ve UdEer. Umumi· 1., temMa 19lemesler. Hut& buDlarm 
yetle dok.us ayl* bir çocuk her banal bu halleri dlsekMme .. bitin &alr
blr feyden korlral"I& onunla beraber o- erince de yalnıs ~ lwnts o
lan bGdm teYleıden tıMer ve komu. lurlar. Bundan muda bu tan.dlllıl p
M•ell Jraranbkta bir batırmadan cuklar etraflarmdald bayaılden kartı 
laorlmnat lae bu batırma ile benber o- elmedya nWm ederler cllyebillriz. 
lan karanlııktan, odada duran etyalar- BGyaklerln lııendıllerl harlciDde her 
dan hatd kendwini yatıttırmak için hangi bir mevzu iloe bir daık.ika mef1Ul 

-------- ----- ----------- -- olmaı.rına r•ı olmazlar. P'abt bi-

Başbakanımız ve Bay 
Stoyadinoviç beynelmilel 
meseleleri tetkik ettiler 

ytlderln yaptıkları b8tln fedaklrlığa 
ratmen de bilytilder tarafından yapı
lan hareketlerden mamnun kalrmzlar. 
Ve bu buebtlerl ,.nncll bulmular. 
ÇIJJH 687ü, .Dl aar ..,ı sarle
d•ne n.ıa eocrıla gaf arbcı-rm 
.,wial tııtamu. 

Daha yWıııan yqtarda a&8len -
yal durumu ııhcılk 7u•..,. tahlile 
çallJK&lu. 

Ankara Bonasa 
10·•·1838 

ÇEKi.ER 

Acllll 

Londra uo uo 
N•Y70"k 0.79 0.79 
Parla 2UIS 11.m 
lılillno ıs.un 11.osn 
BrWmel 4.7030 4.7020 
Atlaa ll.7410 -.14e0 
CeMYn 1.4UO 1.4550 
lofJa U.4llO 11.4920 
Amaterdam lMU 1'4232 
Prq ll.7SIO 22.7380 
VlJaD& - -
ll&drid 12.HM 12.6914 
Berlln 1.9170 1.9670 
VU'fOYI 4.1950 4.1950 

Milletler, bizim milletlerimiz gibi 
böyle bir mukaddes ideal:: hareket e
derlerse barıt Ye Ahenk yolu zanne
dilebileceğinden daha u çetin olur. 
Bu huauata en sUzel · -aıe malik bu- etmekle ber~ber o~lara diğ~r devlet-

1 

tıklan lk>n seyahatten intibalarını bu-
lunmıyor muyuz? Milletlerimb:in f8· terle de en ıyi münaaebet ıdame et- rada çok dostane bir ifade ile temin 
yanı takdir kurucu oldukları dostlu- me~ lmtlnını veren lrilçük antantın etmek lUtfUnde bulundular. Emin o
fun remzini te,kil eden ve içinde barız vuıflarından biri de itte budur. lunuz ki, bütün Türkiyek dost mem-

Budapefte l,MIO 1.9880 
Bilkrq 106.UI 106.19 
Belırad 34.5231 34.5238 
Yokohama 2.7250 2.7250 
Moüon 21.1175 23.1375 

tilrk. yuğoeln doetlufu tam lnklpfı· Berralc bir 1aaea ff;lnde lekıtln mUmtu deYlet adammm bu 
nr bulan balkan antantı, bu yelq>are ... slyaretl hatll'Ullll hl1l canlı olank 

Stokholm 3.0790 3.0790 

ESHAM VE TAliVllA T 
1111 Tlrk Borca L it.il ıta1' kütle buna miaal leğit midir ? Ba1le berrak bir a..a isinde mil- mubafua etmektedir ve ıla ı&ate-

Jılemleketlerlmlzln diğer ba1bn tederlmla atllııball aaıcak ..alJftle rllen 1aııbu1 Ttlrld1enln Y\JIOll&'YJaJa ı. , 
antantı müttefiklerimisle, Yunanlı- derplt edelllr. kaqı duydulu hlalırln hakiki n ... ...._ ___________ .,,,, 

( Vtıdell) 

tan n Romanya ile tetriki mesai ey· Olsel memleketlnbde kala ikame- mimi bir lfadealnden b1fka blr ,., 
lemeai ve onları blribirlerine bağla- tim eenumda, Yueoel8 mllletlnltı delildir. 
dıima 9Upbe olmıyan dostluğa tSbi kiyuetll bir hWdlmttln lyl lünal ... Kadehimi YuaıoelnJa Kıralı Jla. 
olarak k0mtularımızla milnuebat ida- y"lnde milli 11rntl utıracü .-r- J lklDCl Da-.. 
me etmek suretiyle taJrib ettikleri ler elde etm171 amnffak oldutua ene • .,,..r'ln ,.nflne, Naip 
mü~erek aiyuet, milletlerimize sul- g8rmek fınatmı baldum. Kua, p Altel Ra&yll Prem Pol'un "" nJaa 
bıuıı Ye refllh duypaunun teminini pllrr mllll'tlnl tlrk milletine balla· meclla UM1 ekltlanelarmm 11hatlnt 
istihdaf eden aynı ideal sevkiyle de, yan doetlulun ne kadar 1m11ad n dolt n mltteflık Mil JUI09la• mlll• 
en IDC9Ud ve en objektif neticeleri. derin oldufunu mGflıhede etmek ee- tinin itila .,. refahma kaldmr, ılsln 

Dil TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
p _, _ _.. .......... ............................ 
~S..,.rnn•i.nıl 

veTeeektlr. Kendi uuı arumda mU- vincine de nail oldum. ve nazik Bayan Stoyadinoviç'in ,_. ı. • ~ 

temadi7en artla bir twııW temin Ebelanmm, memı•ıl 'w J9P.- IMdet.leriM ...... • , '-----------~ 

Halda Apubmam No. 1 
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A y E i~K·Jll•Z•HEi .. 
Nöbetçi Eczaneler 

-Sönmiyen aşk- Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarı;amba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya • 
: Ege ve Çankaya ,. 

Yazan: T evlik Erol 
: Sebat ve Yenişehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara 

.. 
" 

dALK ve YENi 
SİNEMALAR 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18,45 

Seans saatleri 
Her gün 

Cumartesi günleri 

Pazar günleri 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri ıaat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-,2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluiu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - T a k s i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
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Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah Akşam 
İlk Son 
sefer sefer 

İhtiyar dostum, gençliğine lazım o
lan hakkı vermiş; sevmiş, sevilmiş. 
Maceralar geçirmiş bir adamdır. Te
kaüd maaşı ve, epey bir gelir temin e
den arazisi onu mükenunel geçindirir. 
Ge?i~ düz alnı; beyaz cildi, siyah göz
len bu çağında bile yüzünü pek sevim
li bir hale sokar. 

sap sarı olnıui ve hiç bir kimse ile ko
nuşmuyordu. Daima toplandığımız 

halkevi bahçesinin uzak bir köşesinde
ki sık akasyaların içine gömülüyor, 
kendi kendini dinliyordu. Bir verem 
hastası gibi ümidsiz fakat, hazla dolu 
bir hayat ..• 
Meğer, ilk vakıtlar sevgilisinden bir 

kaç mektub alınış. Nihayet bunların 
ardı gelince unutulduğunu zan ede
rek, her gün biraz daha nisyana yüz 
tutmuş ve konuşmaz olmuş.. Bu za
manlar daha özlii ve daha güzel hasret 
türküleri yazmış. Fakat ne yapsın. Ki
me derd yansın? Çünkü o ,aşkı; zama
nın telakkisinden çok başka bir şekil1 
de tahayyül ederdi. Arkadaşlarının 

sevgilileri olduğu halde bir başka ka-

Ulus M. dan K. dere'ye 6.4~ 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 
Uluıı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 

Yaş icabı olarak yüzünün çizgileri 
biraz derinleşmiş, bıyıkları beyazlaş
mağa ba.şlamı~tır. Kaşlarından, fazla 
uzamış bir kaç tel kirpiklerinin üzeri
ne kıvrıldığı için, ikide bir parmakla
rı ile onları yatı;>tırır. Aramızda bü
yük bir yaş fark olduğu halde pek iyi 
anlaşmışızdır. Ben onu dinlemeyi o 
da; hoşlandığımı bildiği için bana 
gen~lik çağlarının en güzel hikayele
rini anlatmağı sever. dınla, hiç bir köke istinad etmiyen; 

yalnız "gönül eğlendirmek" diye tav
sif ettikleri maceraları büyük bir hür
metsizlik ve adeta hiyanet gibi karşı
lardı. Bir defa sevdiği şeyi ölünceye 
kadar unutmazdı. Güzel bir çiçek, bir 
gül görse onun solacağmdan mütees
sir olurdu. Her halde gene bu tabiatin 
sevkiyledir ki müthiş vefakardı. Pek 
nadir söyler, söylediği sözler de benim 
üzerimde lerhal bir değişiklik icra e
derdi. Hatta hiç unutmam bir gün ba
na: - Hayat, paradan ziyade kalh ve 
gönülle idare edilmelidir değil mi? 
diye tuhaf bir münakaşa açmıştı. Meh
tablı gecelerde hemen hemen uyumaz

dı. 

Hemen her gün onu ziyaret ederim. 
Bir defa daldık mı, farkında olmadan 
saatleri geçiririz ...• 

Bugün bendeki durğunluğu sezince 
evela, ufak tefek fıkralar anlattı. Fa -
kat ben onlardan hoşlanmam. İsterim 
ki; dostum bana her zamanki gibi ken
disine mahsus hareketleriyle ciddi hi
kayeler anlatsın ..• 

Sözlerinin dinlenmediğini farkedin
ce mevzuu başka taarflara çevirdi. 1Ge
ne ümid ettiği alakayı göstermedim. 
Daha fazla dayanamdı sitemkar bir e
da ile: 

- Yahu, nedir bu halin?._ Dedi ve 
ellerini kuruladığı havluyu çiviye tak
tı. Beyaza meyyal bıyıklarını parınak
lariyle düzeltti. 

- Demin kitabları karıştırırken 
"Ladam o Kaınelya"yı buldum, dedi. 
Evelce okumuş olduğum halde gene 
bir göz gezdirmekten kendimi alama
dım. Laalettayin bir sayfasını açtun. 
Sağlığında sevmekle doyamadığı kadı
nın, mezarı başında dünyanın en gü
zel çiçeklerini yetiştirmek; onları göz 
yaŞılariyle beslemek isteyen zavallı a
damın hali ilk satırlarda içime dokun
du, 

Bu başlangıcı alaka ile dinlediğimJ 
görünce bir cigara uzatarak: 

- Fakat, ben, bunun hakiki olanını 
bilirim ki; aşağı yukarı muharririn ya
zılarının hayattaki bir misalidir. 

Çok güzel bir şeyi dinleyeceğime e
min olarak, diıseklerimi masaya daya
dım. 

- Talisiz bir arkadaşım vardı. Şim
di ne olduğundan, nerede kaldığından 
haberim de yokya ... 

O tatil arkadaşıma zehir oldu ve hiç 
bir şeyi anlamadan gene uzak diyarla
ra gitti. Yazdığı mektublarda öyle bir 
hal vardı ki yüzünü tasarlarken ona 
melankolik şekiller verir hayalimde 
seyrederdim. Bir mektubunda da "dos
tum, korkuyorum, bu sevda benim ha
yatıma mal olacak" diye kendisini e-
zip duruyordu. • 

Aradan seneler geçti. O sevgili, bu 
mukaddes aşkı hiçe sayıp sükutta is
rar etmiş. Arkadaşım, artık her şeyle 
alakasını kesmiş, deruni bir haz içinde 
günlerini doldurmağa koyulmus. Bu 
hasret saçları ağarıncaya kada~ sür
müş. O büyük ümid sönmemiş bilakis 
her gün daha taze bir şekilde belir
miş ... 

Çok zaman oluyor ki ondan haberim 
yoktu. Fakat fırsat buldukça o vefasız 
kızın halini bilmek bana merak oldu ... 

O da bu sevda yükünün ağırlığiyle 
günden güne değişmiş. Hassas duygu
larında sevgilisini bir zamanlar yaşat
mış. Fakat ne de olsan insanlxk hali... 
Zaman ve muhit duyguları alt üst et
mekte mahir bir usta olduğu için, da
ha belki çok uzun sürecek ola,ı bu has
reti çekmemeğe karar vermiş, başka 
bir erkekle evlenmi~ Ne yazık ki ve
remli göğsünün zalim öksürükleri o
nu az zaman içinde bütün hatıralarına 
vedaa mecbur etmiş ... 

Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl. ra 7 .00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye · -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni::ıehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköpril'ye fi.45 7 .30 
Akköprüden S. puarı'na 8.00 9.45 
!I U. Meydanı ile Iııtaıyon araunda her 

be, dakikada bir sefer olup tren za. 
manian seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasatı her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve SO dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akı;amları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunlann Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların daiılıı 
saatlerine tabıwrler. 

Posta Saatleri 

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

Tren Saatleri 

Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20.Her 
akşam 19.15 ve 19.50 

de pazartesi, perıembe 
cumartesi Toroı 

Samısu.o hattına sürat.) 
: Hergün 9,35 (Kayse

ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattt : Her&iin 9.35 
Zonguldak battı : ,. 15.00 
Kınkkale'ye rayotobUs • 16.05 

GÜNDELiK 

Hicri - 1357 
Rebiiil'evvel: 11 

S. D. 
Güneş: 4 46 

Rumi -1354 
Nisan: 28 

S. D. 
Akşam: 19 16 

Sir Saymenin 
hatiplik ilôcı 

Britanya hazine bakanı Sir Jon 

Saymen hat~bliği ile meşhurdur. 
Son büdce münasebetiyle söylediği 

bir buçuk saatlik nutku esnasında, 
hazine bakanının, içinde koyu renkte 
bir mayi bulunan bir bardağı ikide 
bir ağzına götürdüğüne gazetecinin 

biri dikkat etmiıJ. Bardaktaki mayiin 

ne olduğunu behemehal anlamağa ka

rar vermiş olan gazeteci, kocasını 

parlamentoda bekleyen bayan Say

men'e müracaat etımi~. Bayan Saymen 
de hiç çekinmeden izahta bulunarak, 

bardaktaki mayiin, sesi kuvvetlendi· 

rip cila veren bir ilaç olduğunu söyle-
miş. 

Bayan Saymen demiş ki: 

t:Wı;ıunla kapı bir komşu idik. Bütün 
oyunlarda daima eş olur. Birimiz bık
tı mi diğerimiz de oyunu terkederdik. 
Sabahları yanyana mektebe gider, ge
ne ayni şekilde güle oynaya eve döner
dik. Aradan epey zaman geçti. Büyü
dük. O eski hamaratlığını çabuk kay
betti. Yaşından daha kamil bir tib al
dı. Yaradılıştan çok hassas ve çok te
miz olan arkadaşım, daha orta mekteb
te iken masum bir kızı sevdi. Nihayet 
küçük ~ğlarda vukua gelmiş ~ir sev
danın zavallıyı hayatın en de~ın ~~u
rumlarına sürükleyeceğini kını bılır
di ?Mektebi bitirdikten sonra ayrıldık. 
O, başka bir memlekete; ben diğer bir 
liseye gittim. Fakat beni düşündüren 
şey; arkadaşımın kara sevda halini a
lan bu aşka, sevgilisinden uzak diy~~ 
larda iken nasıl tahammül edecegı 
korkusu idi. Ondan iztira>blı cümleler
le dolu, bedbin bir eda ile yazılmış bir 
Çok mektublar aldım. 

Dolan gözlerimi silmek için mendi
limi çıkarırken dostum: 

- Yok, eğer müteessir oluyarsan 
söylemiyeyim. Diye hafif hafif güldü. 

- Hayır, devam ediniz. Diye rica 
ettim. 

- Sonra benim sevgili arkadaşım 
yarı deli, yarı akıllı bir hal almış. o~ 
nun mezarına saksılar koydurmuş .. 
Karanfiller ekmiş.. Her gün akşamın 
alaca karanlığında gelip o toprak yı
ğınının ·üzerine kapanıp ağlarmış ... 

"Bu ili.ç, gayet basittir. Reçetesini 
büyük annemden alm11tım. Bu reçete, 

limon suyu, bal ve şekerden ibarettir. 

Her üçü suda kaynatıldıktan sonra, 

maksad hasıl olmaktadır. Sir Jon, nu

tuk söyliyeceği günler, bu il~tan bir 
şişe dolusunu yanına almakta, parla

mento kürsüsüne kadar beraberinde 

••• 
Nihayet bir tatilde buluştuk. Yüzü 

!kimiz de kalktık. Hiç tanımadığım 
bu talisiz kahramana öyle bir şefkat 
ve hürmet duydum ki; eğer benden 
çok uzaklarda olmadığını bilsem, he-

taşımaktadır." 

men <>na koşacak ve bu sona ermeden 
sevdası için ağhy~ak, ağlıyaçaktrm. 

Başbakanımızla 

Belgrad ziyareti 
Dr. Arasın 
etrafında 

Yugoslav basınının 
harareti;· neşriyah 

Bütün Yugoslav gazeteleri, Türki
ye başvekili Celal Bayar ile hariciye 
vekili Rüştü Arasın ziyaretlerine ge
niş sütunlar hasretmekte ve bu bahis 
üzerinde uzun makaleler yazmakta~ 
dır. 

Gazeteler, ilk sayfalarında, başve
kil Celal Bayarın Avala ajansına ve 
Anadolu ajansına verdiği beyanatı te
barüz ettirerek göstermektedir. 

Somuparava gazetesinde, bu gaze
tenin direktörü B. Yovanoviç "Türki
ye - Yugoslavya dostluğu" başlığı al
tında yazdığı başmakalede, iki mem
leket arasındaki dostluğun, müsbct 
politik sebcblerden doğmuş bir haki
kat olduğunu tebarüz ettirdi·kten, 
Balkan antantının kuruluşunda büyük 
kral Aleksandrın rolünü kaydettilMen 
sonra tarihi istinad mülakatını hatır
latıyor ve diyor ki : 

"Bütün tezadlardan ortadan kaldı
rılarak ve hakikatların sui tefehhüm
lere galebesi temin edilerek semerele
ri görüşmelere başlannuş ve bu su
retle yaratılabilecek olan antant ya
ratılmıştır. Atinada imzalanan Balkan 
antantı işte böyle doğmuştur." 

Yalnız sulh için çalııan bir 
eser 

Balkan antantı, yalnız sulh için ça
lışan bir eserdir. Bu antant, hiç bir 
kimsenin aleyhinde, hatti Balkan an
tantr haricinde kalmrş bulunan Bal
kanlıların aleyıhine dahi mütevecdh 
değildir. Balkan antantı, bir çok M
discde, azasından her hangi birinin 
muhik ve is.bat edilir bütün menfaat
lerinin müdafaası bahsinde büyük 
manevi kuvveti haiz bir hami ve ga
ranti teşkil eylemiştir. 

Bu suretle Balkan antantını viku
da geti~ olan Romanya, Yunanis
tan, Türkiye ve Yugoslavya, realist 
politikalarının hayatı icabı olarak, 
uzun zamandaberi, Milletler Cemiye
ti yolu ile umumi sulha sadık surette 
hizmet etmektedir." 

Türkiye - Yugoslavya 
münasebetleri 

Samuprova, bundan sonra, Balkan 
antantı azası sxfatiyle Türkiye ve Yu
goslavya arasında doğrudan doğruya 
mevcud münasebetleri tetkik ediyor 
ve diyor ki: 

meziyetlerini kaydettikten sıonra ma
kalesini şöyle bitiriyor: 

' 'Türk gazetecileri, Yugoslaıvyada
ki ikametleri esnasında, Yugoslav 
milletinin, Avrupa kıtasının bu kıs
mında sulhu tesis eden Balkan antan
tını ne derin bir samimiyet ile telak
k! ettiklerini müşahade edeceklerdir." 

B.üyük Şelimi:zin bir sözü 
Vreme gazetesi de Türkiye başve

kili ve hariciye vekilinin Belgradı 
ziyaretlerine tahsis ettiği başmakale
sinde diyor ki : 

"Türkiye hükOmeti reisi, Belgrad
da, türk milletini ve bu milletin, 
9. 10. 934 tarihinde kral Aleksandrın 
trajik katli gününde lüzumu takdi
rinde orduyu sefer.her edeceğini bil
diren büyük Şefini temsil eyliyecek
tir. 

Aleksandrm öldüğü gün, tarihimi
zin bu en trajik dakikasında, kalbimi
zin ra içinden yaralandığımız ve mu

kadderatın bizi nerelere sürükliyece
ğini bilemediğimiz o zamanlardadır 

ki unutulmaz dostun, büyük kralmıı
zın kardeşinin samimi bir yardım va

deden bu telgrafı gelmişti. Bu telgraf 

kalbimizde daha menkuş kalacaktır. 
B. Celal Bayan, türk milletinin bir 

oğlu ve türk vatanınm Atası Büyük 
Şefin mümessili olarak selwlan.z. 

Politika gazetesi de türk devlet a· 
damlarmm Belgradı ziyaretine uzun 

bir makale tahsis eylemekte ve BB. 

Celal Bayar ile Rüştü Arası, bütün 
yugoslav milleti namına selamlamak
tadır. 

Bütün sabah gazeteleri, B. Celil 
Bayar'm Bclgrad'a muva.aalatma ve. 
hududdan itibaren paytahta kadar her 
tarafta hallı: tarafından türk başvekili
ne yapılan muazzam sempati tezahürle
rine geniş sayfalar tahsis etmektedir. 
Gazeteler, Belgrad istasyonundaki ka -
bul merasimini anlatırken iki hükümet 
reisinin musafahalarmın hassatan sami
mi mahiyetini bilhassa tebarüz ettir
mektedir. 

İngiltere 
ispanyada hükümetçilerin 

mukavemeti ıiJJetlendi 

Türkiye ile Yugoslavya arasında 
müşterek bir hudud yoktur. Ekonomi
leri, hassatan geniş bir mübadeleyi 
mudb olacak tarzda birbirlerine bağ
lı ve tamamlayıcı değilse de her hal
de birbirini izrar da eylememekte ve 
aralarında raka:bet bulunmamaktadır. 
Bu suretle ekonomik ahenk, iki mem
leket arasındaki politik ahenkle im
tizaç eylemektedir. 

Mançester Gardiyan'ın diplomat 
muhabiri yazıyor : 

Balkan antantına bağlılık 
Gerek Yugoslavya, gerek Türkiye 

milletlerine muhtelif politik ve mane
vi mecburiyetler tahmil eyliyen, fa
kat aynı zamanda bir çok menfaatler
de veren Balkan antantı paktına bağ
lıdır. Bu keyfiyet kahraman millet o
larak birbirlerine hürmet eden türk 
ve Yugoslav milletleri arasında mev
cud dostluğun mantıki sebebini teşkil 
eylemektedir. 

B. Celal Bayarın payıtahtrmızı zi
yareti, bu hakikatları tebarüz ettir
mek için yeni bir vesile olacaktır. Ay
nı zamanda bir çok dostluk tezahürle
rine de sebeb teşkil eyleyecek olan 
bu ziyaret, tlirk müttefiklerine, bütün 
Yugoslavyanın, Kemal Atatürk türki
yesinin biltün politik ve kültürel gay
retlerine ne büyük bir krymet ver
mekte olduğunu da gÖ&terecektir. O 
gayretler ki, istihdaf ettiği ideal ge
niş ve zengin milli arazisi üzerinde 
türk milletine tam ve kati ekonomik 
ve kültürel istiklaldir. 

Ti.irk gazetecilerin meziyetleri 
Samuprova, B. Celal Bayarm Bel

gradı ziıyareti münasebetiyle daha 
evvelden buraya gelmiş olan türk ga
zetecilerine de ayrı bir makale tahsis 
etmektedir. 

Gazete, bu makelesinde diyor ki: 
"Türk gazetecileri, Atina seyahat

larmdan sonra, burada başvekil B. 
Stoyadinoviç ile, samimi bir hava 
içinde Balkan antantının tarsini, Bal
kan antantı memleketlerini alakadar 
eden dünya vaziyetleri üzerinde gö
rüşebileceklerdir." 

Samuprava, türk gazetecilerinin 

İspanya iç harbında her ne kadar bir 
duraklama görülüyorsa da hu··k·· t-.1 . ume 
çı erın gösterdikleri mukavemetin ev-
velce uınulduğundan çok müdhi 1_ 
d - "h ~ o ugu vazı olarak göze çarpmaktadır. 
Geçenle~de. v~k1 olan ağır mağlubi

yet artık nihaı bır zaferin bir mukadde
mesi sayılmıştı. Halbuki buna asilerin 
elindeki silah, cephane ve sai; mod 

1 
. ern 

~ .~emenın kıyas edilmez der~ede 
ustun olması ve bunların ustaca kulla
nılması sebeb olmuştur . Nitekim, bu 
:nuharebede harb başlangıcından beri, 
ılk defa, olarak duman mak· 1 . 1 . ıne erıy e 
cephedekı askerlerin hareketi . -
1 

. . erı peçe 
enmıştır. 

Burada hükümetçileri sarsan bu 
malze~e .üstünltiğü ve hükUmet tay
yarelerının onda bir nisbetinde asiler
den daha az olrnau olmuştur. 

Manevi yat mükemmel 
Bu muharebede askerler nerede bu

l~nduklarını görememişler, bu yüzden 
hı~ bozgun baŞ: göstermiştir. 

u zaferden sonra artık general 
Franko ile Baraelona arasında hiç bir 
engel kalmadığı zannı hasıl olmuştu. 

Fakat bugün bütün bu sarsıntı <>rta
dan kalkmış ve hükümet ordusunun 
bütün maneviyatı yerine gelmi~tir. 

Her ne kadar asiler, hava filoları ba
kımından çok üstün bulunuyorlarsa 
da hükümetçiler de son zamanlarda 
bir çok bomba tayyareleri almışlar ve 
ar~<laki nisbet eskisinden nazaran 
hayliden hayliye değişmiştir. 

Bar•elon tahkim ediliyor 
Bundan başka 1936 senesi sonunda 

Madrid nasıl tahkim edildi ise Barse
lona da şimdi o suretle tahkim edil
mektedir. 

Bu itibar ile hükümetçiler, Barselo
nanın da Madrid gibi doğrudan doğ-

-9 

ruya yapılacak her hangi bir hücumla 
zaptedilmez bir hale geleceğine kana
at getirmişlerdir. 
Şayed her hangi bir suretle düşman 

Barselonayı zapta muvaffak da olursa 
o zaman yine hükümt:tçiler Madrid -
Valansiya - Kartacena müsellesi için
de yeniden tertibat alarak rnüdafaa.,>a 
ve harba devam edeceklerdir. · 

Fransa 
Fransa - lngiltere askeri işbirliği 

"Lö Tan", "Jur • Eko dö Pari'' ve 
"Entransijan'' gazetelerine göre, mev~ 
zuubahs olan, bir askeri lttifak değil, 
fakat muayyen hallerde en geniş bir as
keri teşriki mesaiyi temine ve erkanı -
harbieyler arasındaki temasları inkişaf 
ve tanzime matuf daha sıkı bir anlaşma
dır. 

Repüblik ve Jurnal de Deha gazete -
!erine göre, ittihaz edilen mukarrerat, 
iki memleketin müdafaası arasında sa
mimi bir tesanüd yaratmıştır ve as.kert 
menabiin müşterek kılınması anlaşma -
ya bir ittifak mahiyeti izafe etmekte -
dir. 

Jurnal gazetesine göre, kurmaylar 
arasındaki işbirliğinin bütün sahalara 
teşmili ve hassaten hava hücumlanna 
karşı müdafaa teşkilatı, iptidai madde
ler stoklarının tesisi ve levazımatı har
biye fabrikaları arasında ahenk temini 
mevzuu bahistir. 

Övr gazetesine göre berd ve havai 
sahalarda gayet sarih anlaşmalar teda
füi bir ittifak mahiyeti taşımaktadır. 

Ümanite ğazetesine göre, bahis mev
zuu olan tedafüi bir askeri ittifaktır. 

İki memleket hava kuvvetlerinin ku -
mandasını tevhid edecekler, müşterek 
havai üsler müşterek bir sevkulceyşi 

pıan ve müşterek askeri stoklar tesis 
e<iecekJerdir. 

Arjantinde yabanu mektebler 

hakkında tedbirler ahmyor 
Büenos - Ayres, 10 (A.A.) - Reisi 

cumhur Ortiz, bir kararname imzala
mıştır. Bu kararname, Arjantinde bu
lunan ecnebi mekteblerin faaliyet ve 
kontrolunu bir takım nizamata raptet
mektedir. 

Bu karar, nazi mekteblerinin faali
yeti hakkında verilmiş olan bir rapor 
Üzerine alınmıştır. Bu mekteblerde 
memleketin mliessesatına muhalif ted 
risatta bulunulmaktadır. 

Gazeteler, nazi teşkilatını infisah 
etıneğe ve her türlü siyasi faaliyeti 
terk etmeğe davet etmiştir. 

Alman sefiri, Arjantinhariciye na
zırı ile görüşmüştür. 

Diinkii çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1 2 3 4 s 

Soldan aaia ve yukarıdan aşaiıya: 
1- Zelzeleye uğrayanlara yardıma koşaı 

hayrr cemiyeti. 
2- O!tadan kaldırmak. 
3- Aını - Dolabın bir katı. 
4- İşaret. 
S- Yüz kuru$ - uzun değil. 
6- Çok değil - donuk renkli. 
7- Muavenet. 
8- Bir nota - sığır ve domuz l :: ı ı~ :.u-

cuk. · 
9- Merhamet karı§ık muhabbet - bir nota. 
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RESMİ İLANLAR 

Bayındırlık Bakonlı~ı 

Eksiltmeye konulan iş : 
Nafıa Vek&Jetinden : 

'1 - Tokatta kazovasının sulanmaaı 
için yapılacak Gömenek regülatörü ile 
sulama kanalı inşaat ve sınai imalatı; 
keşif bedeli (1.225.000) liradır. 

2 - Eksiltme 10.6.1938 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 15. de natıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su ek-
6iltme komisyonu odasında kapalı zart 
usuliyle yapılacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı
tekliflerin (50.500) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve ( 400) bin liralık 
nafıa su işlerini veya buna muadil na
fıa işlerini taahhüd edip muvaffaki
yetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa 1ş
lerini başarmakta fenni kabiliyeti ol
duğuna dair Nafıa vekaletinden alm
mıt müteahhidlik vesikası ibraz etme
ai, isteklilerin teklif mektublarını ı

kinci maddede yazılı saatten bir oaat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la· 
.zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul ~dil-
mez. (1342) 2790 

M. M. bakanhğı 

Askeri Okullara 
talebe alınıyor 

1 - 938 • 939 ders yılı içın lstan· 
bulda bulunan Kuleli ve Maltepe as· 
keri liıelerile Bursa askeri lisesi, Kı
rıkkalede bulunan askeri sanat lisesi 
ve Konya, Erzincan askeri orta okul
larına talebe alınacaktır. Kaydü ka
bul ,artları hakkında malUmat asker
lik ıubelerinde ve okullarda vardır. 

2 - Kayıd ve kabul için müracaat 
amanı 1 haziran ile 25 temmuz ara 
aındadır. Talebe hangi okula girmek 
istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğ 
ruya o okul mUdUriine müracaat ede
cektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuruıluk posta pulu iliıtirilıniJ 
bulunmalı ve menıub olduğu askerlik 
ıubeıi, babasının adı ve mesleki ile 
kendi adı, okuduğu okulun iamile ban 
gi sınıfta bulunduğu, yabancı dil o
kuyorsa hangisini okuduğu ve okulun 
dalci kayıd numarası, boyu, yaıı, ağır
lığı ve oturduğu yerin adresi vazıh o
larak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu tehir • 
ler haricinden müracaat edecek tale -
beler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de 
ukerlik ıubelerine ba! vuracaklar
dır. Askerlik ıubeleri sıhi muayenele
rile lüzumlu kayıd ve kabul kağıdları 
nı tamamlattıracaklar ve 1 temmuzda 
talebenin gireceği okul müdürüne 
yalnız kağıdlarını gönderecekler ve 
talebeler mekteb müdürleri tarafın
dan çağrılmadıkça mektebe gönderil
miyecektir. 

4 -Okullar yatılı ve parasızdır. Ta 
lebenin iaıesinden baıka giydirilme. 
si, techizatı okul tarafından temin e · 
dilir ve her ay bir mikdar da :naaı ve-
rilir .(1222) 2515 

icra 

Ankara icra Dairesi Gayri Menkul 
Sabt Memurluğundan : 

lzalei ıüyuları için mahkemesince 
aatıtına karar verilen Anıkaranın ye
ni Turan mahallesi Hamit eokağında 
424 ada 28 parsel No. da kayıtlı 152 
metre murabbaı miktarındaki ahşap 
evle aynı mevkideki 424 ada 29 par
sel No: sındaki kayıtlı 148 M. mu
rabbaı arsa aşağıda yazılı t•ntlar dai
resinde satılmak üzere açık arttırma
ya çıkarılmıttır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Ev: avlusunda bir baraka ve bir he· 

1t vardır. Kapıdan girilince tabansız 
ve tavanlı bir koridor üzerinde taban 
ve tavanlı iki oda bir kömürlük ve on 
ayak basamaklı bir merdivenle ikinci 
kata çıkıldıkta tabanı çimento ve ta· 
vansız bir sofa üzerinde taban ve ta· 
vanlı iki oda ve tabanı tuğla ve tavan 
arz bir mutbah ve heli vardır. Ev ah
f8ptır, elektrik, au tesisatı yoktur. 
Uzeri yerli kiremitle örtülüdür. Av
lusunda bir dut ağacı ve pis ıuyu ha· 
vi bir kuyusu vardır. Araa bottur. E
ve bin sekiz yüz ve arsaya bef yüz li
ra kıymet takdir edilmiftir .. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satıt peıin para ile olmak ü

zere 13-6-938 tarihine müsadif pazar· 
tesi günü saat 14 den 16 ya kadar An
kara icra dairesinin gayri menkul sa
tıt memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler her iki gayri menkule 

takdir edilen kıymetin % 7,5 ğu nis· 
betinde pey akçesi veya milli bir ban
kadan alınmıf bir teminat mektubu 
ve yahut kanunen teminat olarak ka
bulü lazım gelen tahvil verecekler. 

3 - Satış günü artırma bedeli gay
ri menkulün üzerin.de bulunan ilişik 

dolayısiyle her ikisi 2926 lirayı bul
mak şarttır. Bunlardan birisi bu kıy
meti temin ettiği surette diğeri tak
dir edilen muhammen kıymetin % 
7 5 ini bulduğu surette satılacaktır. 

Bu kıymetler elde edildiği takdirde 
3 defa nida ettirildikten sonra mez
kur günün 16 ıncı saatinde en çok ar
tıran talibine ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihdeki artırmada teklif 
edilen bedel 3 numaralı bentteki ya
zılı kıymeti bulmadığı takdirde 28-6-
938 tarihine müsadif salı günü saat 
14-16 ya kadar yap:lacak ikinci artır
mada yine bu şartlar dahilinde satışa 
çıkarılacak ve bu bedel elde edilme
diği takdirde satış talebi düşecektir. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakib veril · 
mediği takdirde alıcının isteği ile 
kendisine yedi güne kadar mühlet ve· 
rilecektir. Bu müddet zarfında para 
yatırılmadığı takdirde ihale bozula
cak ve bu tarihten evvel en yüksek 
teklifte bulunan talibe teklifi veçhile 
alrnağa razı olup olmad ığı sorulacak 
ve razı ise ihale farkı birinci talipten 
tahsil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir. Razı olmazsa gayri men
kul yeniden ıs günlük ikinci arttır
maya çıkarılacak ve en çok artırana 

ihale edilecektir. 
6 - Her iki arttırmada gayri men· 

kul talibine ihale edildikten sonra 
tapu harcı müşteriye aid, müterakim 
vergi ve dellaliye resmi satış bedelin
den ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların gayrimenkul üzerinde· 
ki haklarını ve hususiyle ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbite· 
teriyle yirmi gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilliyle sabit olmadık
ça satıf bedelinin paylaşmasından ha
riç tutulacaktır. 

8 - Artırmaya iştirak edecekler 
1-6-1938 tarihinde 38/ 9 No. ile daire
mizdeki yerinde herkese ~ık bulun
durulan tartnamemizi okuyabilir. 

2807 

Polis 
Elbise ahnacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Elde mevcud nümunesine ve 

ıartnamede yazılı vaaıfları dairesinde 
umum müdürlük memurları için 125 
ili 130 takım maa kasket elbise açık 
eksiltme usuliyle 12.5.938 perşembe 
günü saat 11 de satın alınacaktır. 

2 - Beher takmına 35 lira kıymet 
biçilen elbiselerin nümunesini görmek 
ve şartnamesini almak isteyenlerin 
komisyona müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
341 lira 25 kuruşluk teminat veya ban
ka mektubunu ve 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 - üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme günü saat 11 re 
kadar komisyona teslirr. etmeleri. 

(1206) 2431 

A. Levazım AmirliQİ 

içme suyu eksiltmesi 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Cebeci merkez hastanesi için 

200.000 litre içme suyunun açık ek· 
ıiltmesi 24 mayıs 938 saat 15 de An· 
kara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1400 lira ilk 
teminatı 105 liradır. Şartnamesi ko 
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla komisyonda bulunulması. 

(1235) 2477 

Başhemşire aranıyor 

Ankara Levazım Amirliii Sabn 
Alma Komisyonundan : 

Ankara askeri hastanesi için bir 
baş hemşire aranıyor. Talip olanların 
ıeraiti anlamak üzere kısa hal tercÜ· 
mesi ve bir kıta fotoğraflariyle An· 
karada Cebeci askeri hastanesi baş 
tabibliğine müracaatları .• 

(1266) 2524 

125 Ton yulaf ahnacık 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harb okulu topçu hayvanatı i

çin 125 ton yulafın kapalı zarf eksilt
mesinde talih çıkmadığından pazarlık
la eksiltmesi 21 mayıs 938 saat 11 de 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7125 lira ilk 

teminatı 534 lira 37 kuruttur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla komisyon-
da bulunulması. (1297) 2789 

500 Ton arpa kndnllacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

hayvanat için 500 ton arpanın kırdırıl
ma açık eksiltmesi 3 haziran 938 saat 
15 de Ankarada Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - M uhammen bedeli 1500 lira ilk 
teminatı 112 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla komisyonda bulun-
maları. (1353) 2791 

Sığ1r eti al!nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Malkaranrn 70000 kilo s ığır eti 

pazarlık suretiyle alınacaktır. Tutarı 
18200 liradır 

2 - Muvakkat temin ~tı 1355 liradır. 
!halesi 16. mayıs 938 pazartesi günü 
saat 15 de Tekirc.lağı satın alma komis-
yonunda yapılacaktır. (1394) 2799 

· ·, ·oemiryolları ~ 

(am keresft ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyo

nundan: 
Mtre mikabı muhammen bedeli SU 

lira olan takriben 95 metre mikabı çam 
kereste 12.5.1938 perşembe günü saat 
15.30 da açı keksiltme usulü ile Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (365,25) 
liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesikalan ile aynı gün ve 
saate kadar komisyon reisliğine gelme
leri lazımdır. 

Şartname Ankarada malzeme daire 
sinde görülebilir. (1332) 2695 

Doldurma ve boşaltma 

mü na kasası 
D. D. Yollan Umumi idaresinden : 
Ankara deposuna (31/ 5/ 1939) so

nuna kadar gelecek takriben (30.000) 
tıon maden kl:SmUtUnUn bopltılmuı ve 
makinelere yükletilmesi işi (18/ 5/ 
938) çarşamba günü saat (15) te ihale· 
si yapılmak üzere kapalı zarf uaulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli (7.500) liradır. Bu iJe ginnek 
iıtiyenlerin ( 430) liralık muvakkat 
teminat yatırarak 1. 7. 937 T. ve 3645 
sayılı resmi gazete<le neırolunan tali
matname hükümleri dahilinde müte· 
ahhidlik vesika ve beyannameleriyle 
birlikte aynı gün saat (14) e kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. Şart

name ve mukavele projeleri komisyon 
ca parasız olarak gösterilmektedir. 

(1282) 2559 

Münaksa durdurulması 
D. D. Yolları Satm Alma Komia

yonundan: 
19.5.938 de yapılacağı ilan edilmiş o

lan 1300 adet çam tomruk eksiltmesi 
görülen lüzum üzerine vakti :ı.hare ta-
lik edilmiştir. (1376) 2793 

{Klor mağneıyum) a tenıilil 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün 

den: 
(İksololit döşeme) in~.aatında kulla

nılan klor mağnezyum maddesine, 
20.5.938 tarihinden itibaren inşaat 

maddelerine mahsus tarifenin birinci 
kısmına ithal edilmek suretiyle tenzi
lat yapılmıştır. Fazla tafsilat için iı· 
tasyonlara müracaat edilmelidir. 

{1390) 2795 

Boıaltma ve yü~f eme eksiltmesi 
Devlet Dcmiryolları Umumi ldare · 

sinden : 
Çankırı deposuna (31.5.939) sonuna 

kadar gelecek takriben (10.000) ton 
maden kömürünün bopltılmaaı ve ma 
kinelere yükletilmesi iti (16.5.938) pa 
zartesi günü saat (15) te ihalesi yapıl 
mak üzere kapalı zarf usulü ile eksilt 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(1.900) liradır. Bu işe girmek istiyen 
lerin (143) liralık muvakkat teminat 
yatırarak kanunun tayin ettiği vesika 
ve beyannameleriyle birlikte aynı gün 
saat (14) kadar Ankarada 2 No. lu ko· 
misyona müracaatları lazımdır. Şart· 
name ve mukavele projeleri komisyon 
ca parasız olarak gösterilmektedir. 

(1204) 2444 

Zayii er 
Zayi - 928 senesinde Ankara bele<li

yesinden aldığım 351 ehliyet 473 sicil 
sayılı şoför ehliyetnamesini kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü olmadığı 
ilin olunur. Şoför Ahmet Dündar 

T apo ve Kadastro U. Md. 
• ı. . 

Tapu tesçili 
ikinci Mmtaka Kadastro Müdür

lüğünden : 
Cebecide Sunullah oğulları A-

razisine bitişik Mıhalıççıklr Ve-
linin 40 sene evvel ölmesiyle 
terkettiği veresesiyle hudud ve 
evsafı sairesiyle dosyasında bulunan 
ve vereseden İsmail evlatları Mehmet, 
Zeynep, Emine, İsmail ve Ayşe ve İs
mail ve eşi Ayşe ve Fatma oğlu Sü
leyman ve Ayşe k.oca.sı İsmail ve Ha
lil evla.dları Fazlı, Abidin, Feride ve 
Lütfiye diğer evlatları Hatice, Saim 
Fethi, Azime ve Mehmet oğlu Veli 
ve Hatice evtadları Sabiha ve Ahme
de intikal ettiği anlaşılan ve bilme
saha 3867 metre zuhur eden ve komis
yonca bu verese namlarına tesciline 
karar verilen bu bağ hakkında itiraz
ları olanların Yenişehir Kazım Özalp 
caddesi Ural sokağındaki müdüriyete 
müracaat etmeleri 2613 sayılı kanu
nun 42 inci maddesine tevfikan itan 
olunur. (1399) 2803 

Elektrik santralı tes!satı 
l~Ulf BeıeaıyesmJ ... n : 

1 - Muş kasabasının nafıa vekale· 
tinden tasdikli keşifname mucıbince 
elektrik santralı tesisatına alım:.cak ve 
kurulacak. 

1- Turbin, 2- Alternatör, 3- tev-
zi tablosu, 4 - Cebri boru ve lıunla
rın montajiyle, 4 - İki demir kafes 
direk, 5 - Belediyece emaneten yap
tırılacak projedeki biıtün kargir inşıt· 
at ve tesisatını idare ve nezt.ret hakkı 
ve kaffesinin işletilerek teslim euıl
mesi, 

1 - Mayıs 938 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle, kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira olup 
muvakkat teminat 590 liradır. 

Şartnameler İstanbul ve Ankara d
layetler nafıasındadır. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanun ve 
şartnamedeki kayıdlar dairesindeki 
vesikalariyle benber kanuni müddet 
içinde MU§ belediye reisliğine mür;ı. 
caat etmelidirler. (398) 2802 

Kapalı zarf usuliyle 

yapı eksiltmesi 
Manna Valiliiinden ı 

1 - Manisa Atatürk bulvarı üzerin-
de bir s inema binası inşası (56802) li
ra 50 kuru,luk keşifnamesi üzerinden 
upalı zarf uauliyle eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Bu işe aid keşifname, tartname 
ve tef• rrütı (285) k:..ruş mukabilinde 
Manisa nafıa müdürlüğünden alınabi
lir. 

3 - Eksiltme 26.5.938 perşembe gü
nü saat oı. birde Manisa vilayeti dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (4090) lira 
13 kuru,tur. 

5 - Bu eksiltmeye girecek olanların 
1938 yılına aid ticaret odası vesikası 
ve 1938 yılına aid olarak nafıa velti
letinden alınmıı ve yaptığı en büyük 
bina bedelinin elli bin liradan aşağı 
olmadığını bildiren yapı müteabhitlik 
vesi.kası göetermeleri ve bizzat yük
sek mühendis veya mimar olması Y'e· 
ya bunlardan biriyle müştereken tek
lif yapıp mukaveleyi birlikte imza et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektubları 26.5.938 per
şe·:lbe günü saat ona kadar vilayet da
imi encümenine verilecektir. 

7 - Kapalı zarfların ihzarında, tek
lif mektubunun yazılış.ında, bu zarfla
rın tevdiinde ve posta ile gönderilme
sinde talihlerin 2490 saydı kanunun 
32, 33 ve 34 üncü maddelerine harfiyen 
riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(1387) 2794 

Elektrik şebeke 

malzemesi al.nacak 
MU! Bel ~diyeainden : 

1 - Kasaba elektrik şebekesine 
muktazi 2790 lira 70 kuruşluk, 1 - Ba
kır tel, 2 - Demiriyle fincan, 3 -
Konsol, - 4 Sigortalar, 5 - Siperi sa
ika, 6 - toprak tesisatı ve saire hazı
ran 938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Teminat mikdarı 209 lira 40 ku
ruştur. 

3 - Malzeme mikdar ve vasıflarını 
gösterir liste ve nafıa vtkaletinden 
muaaddak fenni şartnameler İstancul 
ve Ankara vilayetleri nafıa dairele
rindedir. 

4 - Talib olanların teminat mak
buztariyle Mu~ belediyesine müraca-
atları. (1397) 2801 

Bir arazöz ahnacak 
Adana Belediye Riyaaetinden: 

1 - Belediye itfaiyesi için kapalı 
zarf uauliyle bir arazöz satın alına

caktır. 

2 - Arazözün muhammen bedeli 
befbin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı üç ytiz yet 
mit beş liradır. 

4 - İhalesi mayıaın 23 üncü pa
urtıesi günü aaat on befte Belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye yazı it
leri bürosundadır. İsteyenler oradan 
parasız atabilirler. 

6 - Taliplerin tekliflerini temi
natlariyle birlikte ihale günü saat on 
ikiye kadar Belediye Reislğine ver
miı bulunmaları lazımdır. 
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Halkevi ve parti binası 
yapt1rdacak 

C. H. P. Seyhan Jlyönkunal Baf
kanlığından : 

1 - Yapılacak iş: Adanada inıa e • 
dilecek halkevi ve parti binaıı inıaatı 
(117468) lira bedelle eksiltmeye ko
nulmuş ve istekli çıkmadığından müd 
deti uzatılmışsa da gene istekli çık • 
mamıştır. Keşif üzerinde yapılan teJ
kikatta bedeline zam olunan bu inşaat 
(121261) lira yüz yirmi bir bin iki yüz 
altmış bir lira bedel ile tekrar pazar· 
!ıkla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İstekliler bu işe aid ketif dos
yasrnı ( ı) lira bedel ile İstanbul, An· 
kara ve Adana nafia direktörlüklerin
'.len alabilirler. 

3 - ksiltme 13/ 5/ 938 tarihine mü 
sadif cuma günü saat (17) de Adana
da C. H. Partisi binasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 

(7313) lira (5) kuruşluk teminat ver· 
mesi ve bu işi yapabileceğine dair elli 
bin liralık vesika ibraz etmesi lazım· 
dır. İsteklilerin 13/ 5/ 938 cuma günü 
saat (17) de Adanada C. H. P . bina
sındaki komisyona müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2423/ 1275) 2531 

Nakliyat münakasası 
Diyarbakır İnhisarlar Başmü-

dürlüğünden : 
Diyarıbakır inhisarlar başmüdüri

yeti ve içki fabrikası namına gelecek 
inhisar maddelerinin vagondan alına
rak inhisar ve fabrika ambarlarına 

nakli ve buralardan Diyarbakır kaza. 
lariyle Mardin, Siirt, Bitlis ve Urfa
ya götürülme9i ve getirilme9i 1 ha
ziran 938 den itibaren bir yıl müddet
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedel yirmi 
beş bin liradır. İlk teminat 1875 lira
dır. 

Ekailtme 20 mayıs 938 cuma gıünU 
uat 14 de Diyarbakır inhlaarlar bat
müdüriyetindeki komisyonda yapıla
caktır. Şartnamesi Diyarbakır, Ela
zığ, Mardin, Siirt, Bitlis, Urfa, Gazi
antep, Ankara ve İstanbul inhaarlar 
dairelerinde mevcuddur. 

(1364) 2734 

Çift öküzü ahnacak 
Kırklareli lakin Müdürlüğünden : 
Vilayet çevresinde iskin edilen 

göçmenlere tevzi edilmek üzere 1011 

bat çift öküzü açık pazallıkla mübı· 
yaa edilecektir. 

Eksiltme 12 -mayıs- 1938 perşem· 

be günü saat 14 de vilayet iskin mü 
dürlüğünde toplanacak iıkin komis
yonu huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin %7,5 muvakkat teminat· 
lariyle ve ticaret odaları vesikalariy
le birlikte yukarıda yazılı gtin ve u 
atte komisyona müracaat etmeleıi 
Şartnameler parasız verilir. 

(2642) 2759 

Pazarhkla granit parke 
taşı satan ahnacak 

Zonguldak Urbııylrğrnclan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulan (100.000) adet granit parke ta 
şına talip zuhur etmediğinden bir ay 
içinde pazarlığa konulmuttur. 

2 - Pazarlık 16 mayıs 1938 pazarte
si günti s: at (15) de Zonguldakta be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler şartnameyi parasız O· 

larak Zonguldak belediyesinden ala· 
caklardır. Şartname münderecatı hak
kındaki sorgular ihale gününden evel 
sorularak halledilmek lazımdır. 

4 - Muhammen bedel (7500) lira
dır. 

5 - İsteklilerin (562) lira (50) ku
ruşluk teminat mektuplariyle muay
yen günde pazarhğa katılmaları ilan 
olunur. (1309) 2631 

Borsa binası yapllnlacak 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda.am
dan: 

Trabzonda Moloz mevkiinde 15504 
lira 60 kurut ke'if bedelli Borsa bi
nası inıaatı kapalı zarf uauliyle ek
siltmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme 3-6-938 cuma günü 
saat 15 te Trabzonda Ticaret ve Sana
yi odasında te§Ckkül e<lecek komia
yonca yapılacaktır. 

2 - Bu ite ait evrakı ke9fiye ve 
ıartnameler Trabzon, Ankara. İstan· 
bul ve Erzurum Ticaret Odaeında gö· 
rülebilir. 

3 - İatcklileriıı ~ 7 buçuk hesabi-

le 1163 liralık muvakkat teminat ver
meei ve bu yıla ait Tic.uet odaaı ve
sikası ve Nafıa Vekaletinden alınımı 
yapı müteahhitliği vesikası göster
mcai ve yaptığı işin en büyüğünün be
deli on bin liradan aşağı olmama&ı li
zundır. 

4 - Yukarda yazılı saatten bir sa
at evveline kadar teklif mektupları 

komisyona verilmiş olmalıdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Eksiltme haddi layiki buldu
ğu takdirde kat; ihaje Oda Heyetiyle 
Borsa encümeni kararma bağlıdır. 
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4 kazanın haritası yapılacak 
Çorum Valiliğinden : 

20 haziran 938 saat 11 de Çorum vi
layeti makamında ihalesi yapılmak 

üzere 1950 lira keşif bedelli Sungur· 
lu, 3250 liralık Osmancık, 1950 liralık 
Mecidözü, 1625 liralık Alaca olmak ü
zere ceman 8775 lira keşif bedelli yu
karda isimleri geçen kazaların hali 
hazır haritalarının alınması açık ek
siltmeye konulmuştur. Şartname ve 
buna aid diğer evrak Çorum nafıa da
iresinde görülebilir. Muvakkat temi
nat 658 liradır. İsteklilerin teklif 
mektublarile bu işi yapabileceklerine 
dair Nafıa Vekaletinden alınmıt eh
liyetname ve diğer belgelerini ihale 
günü saat 10 da ihale komisyonuna 
vermeleri lazımdır. (1202) 2417 

Gümrük karakollar1 yaptınla<ak 
Gaziantep Nafia Müdürlüiünden : 
1 - 51239 lira 15 kuruş bedeli ke,if· 

li Ta.htaköprü, Melikanlı ve Alagöz 
banisi gümrük karakolları inşaatı 26. 
4.1938 tarihinden itibaren 15 gün müd 
detle kapalı zarf usuli ile eksiltmeye 
konmuştur. Muvakkat teminat 3842 li
ra 94 kuruf. 

2 - İhale 17.5.1938 tarihine müsadif 
sah günü saat 16 da G. Antep Nafıa 

müdürlüğünde toplanacak ek itme 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Keşif ve pıojelerle hususi ve 
eksiltme şartnamelerini görmek isti
yenler G. Antep nafıa müdürlüğüne 

müracaat edeceklerdir. 
4 - İsteklilerin elinde Nafıa veld

letince verilmiş müteaıhhitlik vesikası 
bulunması şarttır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
veıikaları ve muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka kefalet mektuplari~ 
le birlikte kanunun tarifat ve 11rma
medeki şeraite tamamen uygun ve 
nobansız olarak yazacakları teklif 
mektuplarını havi kapalı zarfları iha
le saatinden bir aaat evel komiayon 
reisliğine vermeleri il!n olunur. 

(2532-1312) 2634 

Su tesisatı 
Trabzon Belediye Riyuet.indenı 

1 - Nafıa vekaleti sular umum mü· 
dürlüğünce tanzim edilip vekaleti ce
lilenin tasdikine iktiran eden 
518.403,83 lira bedeli keşifli Trabzon 
içme suyu işi fen müdürlüğümüzde 
bulunan evrakı keşfiyesi mucibince 
mevkii münkaaaya konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrakı keşfi ye: 
A) Trabzon ıehri içme suyuna aid 

mukavelename 
B) Su işleri fenni şartnamesi 
C) Trabzon şehri içme suyuna aid 

vahidi fiyat listesi 
D) Bayındırlık genel şartnamesi 
E) Kapalı zarf usuliyle eksiltme 

şartnamesi 

F) Trabzon şehri içme su tesisatına 
aid birinci ke~if hulasası 

G) Trabzon şehrinin isale ve tevzi 
edilecek içme suyuna aid hususi, fen· 
ni ,artnamesi 

H) Çelik borular hakkında talimat
name 

l) 16 parçadan mürekkep proje doe
yasından mürekkep olup her gün fen 
müdürlüğümüzde görüleceği gibi 
25,92 lira mukabilinde de merktlr f!'ll

rak dairemizden alınabilir. 
3 - Eksiltme 30. 5. 938 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat 15 de 
Trabzon belediyesi daimi encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Ebiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakat teminat 24486,15 «a· 
dır. 

6 - Münakasaya ittirak şartlan: 
A) Muvakkat teminatı vermek 
B) Ticaret Odası ve11ikaıını ibraz 

etmek 

C) Bayındırlık işleri dergiıinin 
mayıs 936 ve resmi gazetenin 3297 sa
yılı nu$halarında çıkan talimatname· 
ye tevfikan alınacak 50.000 liralık iç
me su işlerini taahhüd edip muvaffa. 
kiyetle bitirdiği ve bu kabil su itle
rini bapnnakta fenni kabiliyeti oldu
ğuna dair Nafıa vekiletinden alına· 
cak fenni ehliyet vesikasını haiz ol
mak ve müteahhidin diplomalı mü
hendis olması veya bunlardan biriyle 
mu,tereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imzalaması ve teminatın milı· 
terek olması. 

7 - Teklif mektubları yukarıda 
ilçUncü maddede yazılı günde saat 14 
de müteahhid tarafından bizzat veya 
posta ile bele<liye riyasetine tevdi e-
dilmit olacaktır. (1338) 3672 
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Süs köpekleri vergisi Cümhuriyet merkez bankasının 7 Mayıs 1938 vaziyeti 
Ankara belediyesinden : 

Belediye meclisinin kararile 1 - 6 - 938 
tarihinden itibaren süs köpeklerinden senevi 

( 2) lira belediye resmi ahnaca§ı ilôn olunur. 
(1395) 2800 

[BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGJNiZ· 5· KURUŞ 1 

AKTI F: 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Bank.not 
Ufakhk 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.151,74C 

Altın: Safi kilogram 9.05-4,614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye kar~ılığr 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi, 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenm 

A - karşıhğı esham ve tahvilat (iti
bari kıym~tle) 

B - Serbest esham ve tahvHat 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif 

2-4.125.303,45 
'Z0.409. 785.-
1.189.255,31 

586.214,41 

12.736.038,32 
24. 713,25 

16.499.823,68 

158.748.563,-

14.919.489,-

44.122.232,10 

39.202. 791,58 
7.013.442,21 

55.635,61 
9.176.009,01 

Yekun 

Lira 

.fS.724.343,76 

586.214,41 

• 29.260.575,25 

143.829.074,-

44.122.232,10 

46.216.233,79 

9.231.644,62 

4.500.000,-

14.555.160,49 

338.025.478,42 
. - - . 

PASiF: 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalldo 
Huıusi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen ovrıtkı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte tdi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilSveten ted. v;ı"d. 

Türk Lirası Mevduab: 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili ksıbil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

14.919.489,-

143.829.074,-

19.000.000,-
13.000.000,-

1.559,07 

31.249.605,56 

Yekun 

Lira 

15.000.000,-

8.712.234,11 

l 75.8'29.074,-

16.119.226,87 

31.25 l.lf4,63 

91.113.778,81 

338.025.~78,42 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 5112 Altın üzerine avans % 4111 

· . ·~ Kazalar : · .. 
/muhammen bedeli 2235 lira 50 kuruş-! ...... 111111.111~ .... IB. 
tur. · 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
• = W!!"tif ~ce.. 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

; Mahkemelerden · . 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakim

)iğinden : 

duruşma 24.5.938 salı saat 9.5 bırakıl
mıştır. Mezkfır günde mahkemede biz
zat hazır bulunmadığınız veya bir ve
kil göndermediğiniz takdirde mahke
meye gıyabınızda bakılacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan olu-

!stanıbulda Beyoğlunda Kurtuluş- _nu_r_. ___________ 2_7_9_6_ 

ta savaş sokağında 17 numaralı evde 
Eliz'e. Evkaf idaresi vekili Tevfik 

Çiper tarafından aleyhinize açılan 16 
lira 20 kuruş alacak davasının yapıl-

makta olan duruşmasmda adresiniz 
meçhul olmasına binaen tebliğat yapı
lamamıştır. Usulün 141 inci maddesi 
mucibince ilanen tebliğat y~ılmasma 
mahkemece karar verilmiş ol~uğundan 

Satılık Çiftlik 
Ankara Etlik ve Keçiören bağları 

arkasında Ankaraya 1 saat mesafede 
18.000 dönüm mikdarm.daki 0"Vacık 
çiftliği acele satılıktır. Göçmen iska
nına elverişli. Talibin Muhasebei Hu
susiye mutemedi Mehmed Erenle gö-
rüşmeleri. 2806 

Bir Motopomp 
ah nacak 

Sarıköy Belediyesinden : 
Belediyenin itfaiyesi için 15 bey

gir kuvvetinde bir motopomp alına
caktır. Muhammen bedeli 1700 lira
dır. Teminat 127,50 liradır. İhale 
20/5/938 tarihine müsadif cuma günü 
saat 14 tedir. Şartnamesi belediyeden 
istenebilir. (2415/1274) 2530 

Motorin, Vakum, Dizel yağları 
ıhna<ak 

Akhisar Belediyesinden 
1 - Akhisar elektrik fabrikasının 

dört aylık ihtiyac.r için 20625 kilo mo
torin, 500 kilo vakum yağı, 375 kilo 
Dizel yağı e~siltme suretiyle ve kapalı 
zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Dört aylık yağ mecmuunun 
muhammen bedeli 2235 lira 50 kuruş 

3 .- Muvakkat teminatı muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuğudur. 

4 - İhale 16-mayıs-938 pazartesi 
günü saat 16 da Akhisar belediyesinde 
yapılacaktır. 

5 - Yine Akhisar elektrik fabrikası
nın yıllık ihtiyacı için 250 ton Zongul
dak maden kömürü, 730 Kg. kuru bu
har silindir yağı, 915 Kg. Lokomobil 
ya.tak yağı eksiltme suretiyle ve kapa
lı zarf usuliyle alınacaktır. 

6 - Yılltk yağ ve kömürün muham
men bedeli 4317 liradır. 

7 - Muvakkat teminat muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuğudur. 

8 - Kapalı zarflar tarifatı kanuniye 
dairesinde yapılacaktır. 

9 - İhalesi 23-mayıs-938 pazartesi 
saat 16 da Akhisar belecliyesinıde yapı
lacaktır. 

10 - Evrakı her gün Akhisar elekt-
rik fabrikasından istenilebilir. 2638 

Mazot ve makine yağı ahnacak 
Biga Şarbaylığrndan : 

Belediyenin elektrik santralının 
1 - 6- 938 tarihinden 31 - 5 - 939 gününe 
kadar bir senelik ihtiyacı 35000 kilo 

,.1Ullll l lll lll lll l lllll lll l lll il llll l llllll il llllll il lll il il lll il l lll lllll il l llll l lllllll lll lll lll l lll lll l lll lllllll llllll lll llL mazot 2450 lira ve 1000 kilo makine ya .. 
: : ğı 160 lira fiatı muhammeniyle kapalı - -: : zarf usuliyle eksiltmeye • 
: : Kasabanın temizlik işi 1 - 6 - 938 den - - . : : 31 - 5 - 939 gününe kadar bjr sene ol-: = mak üzere 2000 lira - -5 E Belediyece acezeye verile gelmekte 
: E olan ekmek işi keza 1-6-938 tarihil\den 
5 : 31-5-939 gününe kadar 1400 lira 
: : Alman Gildner fabrikasına aid 75 şer - -: : beygir kuvvetindeki dizel motörleri 
S :S için bir kısım malzeme ihtiyacı 500 li· 
: E ra fiatı muhammeneleriyle açık eksilt· 
: 5 meye çıkarılmışlardır. 
: : İhale müddetleri 20-4-938 den itiba· 

= -: : ren 11-5-938 çarşamba akşamı saat 15 

-----------------------------... --------------------------------------------------------------------------------

f . E./AT -

. -:-Ya~rl.1~ : OyaT buqün yatırac:aCjım. para i.le. 
l.Ş . Bankasın·dak i hesabın 50 1 itayı bula~K. Ta Li in · Vq rsa , 

: şine kadar 21 giindür . 
: Mazot ve makine yağı evsafiyle di
: zel motor ihtiyaç malzemesi ve her bi
: rerlerine aid şartnameleri almak ve 
E görmek istiyenlerin bedelsiz olarak 
: müddeti dahilinde belediye riyasetine 
: müracaat etmeleri. -- %7 ,5 teminat ve teklif mektubları-
: nın belediye reisliğine göndermiş ol
;: malan 'le ihalelerinin daim1 encümen 
: tarafından 11-5-938 çarşamba saat 15 

de yapılacağı ilin olunur. (1205) 2419 ---
~ Mazot ve makine yağı ahnacak -S Bayındır Belediyeainden : 
E Bayındır belediyesinin bir senelik 
5 takriben ihtiyacı olan 30 ton maz<>t ve 
_ 4320 kilo makina yağının satın alınma
S sı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış
: tır. 

: Muhammen bedeli takriben .?898 
: liradır. -i: Müddeti 20.5.938 den 10.6.938 kadar o-
: lup ihalesi 10.6.938 cuma günü saat 16 
- da belediye encümeninde yapılacaktır. 
: Zarflar 2490 sayılı kanunun hükümle= ri dairesinde ihaleden yarım saat evel 
- v~rilmiş ve gönderilmiş bulunmalıdır. 
: Şartname bayındır belediyesinden a-
;: ranmalıdır. (1467 /1355) 2792 -
= ..ı 1111111111111111111111111111111111111 h .. = - ... 
~ § Dr. ~evkel Hüsnü Taray § 
: : Cebeci hastahanesı : 
E S Kulak, burun, boğaz mütehassısı : 
: : Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı : 
: : apart. No. S Tel 3912. - ev 1279 : -- -: : Saat 3 - 7. = 
:: -111111111111111111111111111111111111111= .. --= = ~·111111111111111111111111111111111111h .. -~ s = KIRAL1ÇE VİKTOR1A E 

_ : : Anna Neagle : 

: : ';ı111111111111111111111111111111111u11; 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Satılık : 

Satılık - Yenişehir Cebecide Küçük 
çapta satılık inşaata elverişli arsalar. 
Telefon 2406 2427 

Satılık - Yenişehir Cebecide irat 
getirir satılık apartımanlar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

Satılık, kiralık yalı - İstanbulda 
Sanyerde piyasada en güzel mevkide 
B. Hasib yalısı. 12 büyük müzeyyen o
da. Yanındaki 53 No. ya müracaat. 

2473 

Satdık geniı arazi - Metre 20 K. 
Yenişehire otomobille beş dakika. Yu
karı Ayrancı, Aşağı Öveç. Emniyeti u
mumiyede tercüman Şefik. 2577 

Acele aatılrk - Çankaya mevkiinde 
Küçük Eeat yolu üzerinde 4 yol ağzı 

5500 metrelik bir yer Bankalar caddesi 
terzi Atamer. 2724 

Satılık - 3 7 model 2 Şevrole 1 Ford 
acele satılıktır. Bankalar caddesi Çi
çen Yurt sokak No. 9 Ahmet Raif. 

2772 

: .................................................... ! 
ı ı 

İ Küçük ilôn şartları 
1 Dört satırlık küçük ilanl~rdan : 
i Bir defa için 30 Kuruş 
itki defa için 50 Kurus 
f Üç defa için 70 Kuruş 
!Dört defa için 80 Kurus i 

! Devamlı küçiı1t ilanların her defası ıçinf 
10 kuruş alınır. Mesela 10 defa neşredi-: 

ilecek bir ilan için 140 kuruş almacaktrr.J 
:Bir kolaylık olmak üzere, her satır. ke
ilime aralarındaki boşluklar müstesna 
i 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük Uan: 

1
120 harften ibaret olmalrdır.. i 
Dört satırdan fazla her satır için ayrıcai 

• 10 kuruş alınır. i 
ı .................................................... : 

Kiralık -Aşağı Ayrancıda Vekalet
lere çok yakın. Altı oda, mutfak, ban -
yo ve hol. Elektriği ve suyu vardır. Fi-
atı 40 lira. Tel. 2901 2719 

Kiralık - Kavaklıderede Çekoslo
vakya sefareti karşısında Yeşil apartı -
m.anm konforlu orta katı 6 oda hizmet
çi odaları. İçindekilere müracaat. 2723 

Kiralık - Yenişehir otobüs garajı 
karşısı Ersoy apartunaru telefon 3654. 
3710 2748 

Satılık arsa - Yenişehir Mimar Ke- Kiralık- Yenişehir Atatürk uranı 
mal okulu karşsında Ovunluk sokak ve Ökmen apartımaru konforlu 2; 3 oda 
Yüksel caddesi köşesinde 27 M. cephe- möbleli; möblesiz 5 ay kiralıktır. Saat 
li 630 M. Murabbaı. Tl. 1477 2786 lO _ 12 müracaat. 2749 

Acele aablık ana - İsmetpaşa ma-
Kirahk daire - Mesken, Yazıhane, hallesinıde Aykut sokağında 302 M. 

Murabbaında bir arsa Sebat otelinde muayenehane, idarehaneye elverişli ve 
Nihat Temiz'e müracaat. 2798 konforlu. Adliye sarayı karşısında Fa-

ik apartımanmda. Kapıcıya müracaat. 
Acele aablık- Müsait şeraitle 335' 2771 

Şevrole 3 kamyon. Görmek için İtfaiye Kiralık bağbane _ 1 salon, 2 oda ve 
Esnaf kahvesi yanındaki garaja görüş - i sandık odası elektrik, terkos, telefon 
mek için Suluhan No 21 Hakkı Malte _ 
pe'ye Tl. 3693 2808 nezaretli. Kavaklıdere şarap fabrikası 

karşısında No. 11 içindekilere milra.ca-
Sablık arsa - Kavakhderede en gü- at. 2809 

zel yerde asfaltta iki cepheli (IOOO) 
metre bir arsa satılıktır, Sabahlan 
(Tl. 2497) ye müracaat. 2810 

Satılık Motosiklet _ Az kullarul 
T . h mış 
rıum.p marka dokuz beygir sepetli 

motosıklet. Ankara Postrestant M. z. 
mektupla müracaat. 2811 

Kiralık: . ., 
Kir~hk - ~ayaşta bahçeli kahve ica

ra verılecektır. Yenihal de Altın Kay -
nak Su deposuna müracaat. 2683 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız 
sefareti karşısında 4 oda elektrik; su, 
hava gazı vardır. Telefon 3843 2700 

Kiralık - Dükkan, mağaza, ardiye 
ve iki oda posta caddesi Naci Kıcıma.n 
apartımanı Passajdaki kahveciye mü-
racaat. 2812 

lş arıyanlar : 

İnşaat ve sair planlar tanzim, her yer 
den temiz tersim, en kısa zamanda tes
lim edilir. Mektupla posta kutusu 321 
Ankara. 2730 

Fransızca dersleri - Diplomalı ve 
tecrübeli bir bayan tarafından verilir. 
İmtihanlara hazırlık. Işıklar caddesi 
Necati bey okulu yanında No. 2 bitin -
ci kat. 2797 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııl!:. ---- Türk K --r u -ava ---------
25. • tertip -CI ------- -- -

BÜYÜK PİY 
-

G. s -----
--------- ----- BiRiNCi KEŞiDE: 11 - Mayıs - 938 dedir ------ -
~ Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... ~ - -- = := Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık :E 
E: ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki -
:= adet mükif at vardır • • • := 
5 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya := 
:= İştirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. E: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 



-n- ULUS 

alk şy pazar1nd şimdiye kadar görülme iş ucuzluk sergisi açddı 
Bilumum giyim ihtiyacınızı son derece ucuz fiatlarla temin edebilininiz. <lsmarlama elbise beğendirmek şartiyle yapıhrJ 

Diıf erin izi sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra 

Li 
Diş macunu ile fırçalayınız 

2788 • 

. 
lstimlôk edilen binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Ada P•mıel No. Muhammen lreşifbedeli Muvakkat 
No. Lira Kuruş teminatı 

Lira kuruş 

331 13 14.;U 1Ul ~5 

331 10 11, 12 2300 172 50 

331 4, 5 1480 110 

331 7, 8, 9 1630 122 25 

331 1. 14. 15 2660 199 50 

326 19, 20, 21, 22, 23, 24 2110 158 25 

326 12, 13, 14, ıs. 28, 18 2280 171 

326 8, 9, 10, 11 • 2260 167 

326 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 2345 175 88 

323 8, 9, 10, 11, 12, 13 1650 123 75 

323 6, 19. 18, 22, 23, 17, 16, 24, 25, 14 2330 173 75 

323 1, 2, 21, 3, 4, 20, 5 2570 192 75 

325 8, 23, 10, 11, 31 2200 165 

325 27, 29, 15, 16, 17, 18 2310 173 50 

325 ı. 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 2630 197 25 

1696 Ada üzerinde ve lise hududu 2900 217 50 
haricindeki bilfunum hane ve 
dükkan saire. 

327 17, 18, 19, 20, 21 1710 128 25 

327 10, 11, 12, 32, 34 1580 118 50 

327 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 2020 ısı 50 

327 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 1920 144 

321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 1860 139 50 

321 11, 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 2330 179 15 
321 1, 28, 27, 3, 4, s, 6 1S80 118 50 

321 13, 14, ıs, 16, 11 2700 202 50 
322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 2545 190 50 
322 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1760 132 

322 16, 17, 18 1290 96 75 
322 19, 20, 21, 22 2650 198 75 

1 - Tıb fakültesi inşa edilmek üzere sıhhat vekaletince istimlak edilen 
Nümune hastahanesi civarında kain ve yukarda gösterildiği üzere adalara a
it parsellerde mevcud billımum mebaninin yıktırılması ve enkazının beledi
yece gösterilecek mahalle nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar 
inşaata müsaid bir şekilde tesviyesi. 

2 - Yukarıda gösterildiği üzere her ada hizasındaki muhtelif parseller 
birden ve kapalı zarf usuliyle ihale edileceklerdir. 

3 - Yıkma ve enkazının nakli işine aid keşif bedelleri ve muvakkat temi· 
natları hizalarında göstrilmiştir. 

4 - Kapalı zarfla arttırma 16.5.938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
ıs de defterdarlıkta müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Kapah zarfla arttırmaya girebilmek için isteklilerin hizalarında yazı
lı muvakkat teminatlariyle birlikte nafıa müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikası getirmeleri. 

6 - Talihler teklif mektublarını sözü geçen saattan bir saat evel komis
yon başkanlığıan makbuz mukabilinde vermiş olmaları. 

7 - İsteklilerin fenni şartname ve keşif raporlarını görmek üzere milli 
emlak müdürlüğüne müracaatları. (1260) 2581 

Satılık bina ve bahce 
-=» 

Irak Sefaretinden: 

Y enişehirdeki eski Irak sefareti binası ve binayı ihata 
eden bahçe müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. Talib olan
ların cuma ve pazar günlerinden maada her gün sabah sa
at on buçuktan on iki buçuğa kadar Çankayadaki Irak se
faretine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Müzayede 4 hazirana kadar devam edecektir. 
(1318) 

TARSUSda 
Fabrikatörler tarafından yapılacak 

HASTANE PAVİYONUNUN 
Hususi Eksiltme İlanı: 

Tarsusda yapılacak yirmi yataklı hastane pavyonunun temel tec
rübesi, hesabatı, betonarme hesabat ve tafsilat ve inşaat resimleri 
de müteahhid tarafından ihzar ve makamatı resmiyeye tasdik etti
rilmek şartiyle bilcümle yapı teferruatiyle ve anahtar teslimi ola
rak hususi eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Talihlerin 2250 liralık muteber bir banka kefaletnamesiyle ve 
noterlikten musaddak bir taahhüdname ile 25. 5. 938 tarihinde saat 
(lS) e kadar Tarsusda Çukurova veya Rasim Bey fabrikaları mü
düriyetlerine müracaat veya göndermeleri ve bu müddetten sonraki 
müracaatların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Bu hususda icab eden maliimatı almak üzere fabrikalara veya 
Mersin Nafıa Müdürlüğüne müracaat olunması 

Müesseselerimiz en muvafık şeraiti havi teklifleri intihaibda ser-
bestir. 2775 

Kr m alsa • n 
Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi' krem· 

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

KREM BALSAM!N 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli ı 
2 - Krem Balsamin yağsrz, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acx badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 
lNG!LtZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

596 

Terzihane nakli 
NEOST 

Ağız, boğaz, burun yollariyle 
vfü:uda giren nezle, kızamık, kı· 
nl, grip gibi bulaşıcı hastalık · 
lardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satıhr. 483 

Londra Ministir akademisinden 
mezun 

Terzi 
Talôt Akar 

Eski bulunduğu yerden bu defa A
nafartalar caddesinde Yeni sineması
rasındaki 45 numaralı mağazaya nak
letmiştir. Londradan yeni getirttiği 

kumaşları görmek üzere muhterem 
müşterilerin teşrifleri. 2622 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -• -----
En eyi cins damarsız halis mer-E 

merden yapdmış Karaköy çalı ki-E 
reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
telefonlardan arayınız. 2093 : 

"111111111111111111111111111111111111111;: 

.::! 111111111111111111111111m11111111111!:. - -
Dr. Bôsıt Ürek = --Cebeci Merkez Hastanesi : 

iç Hastalıkları mütehassısı : 
Her gün hastalarını Y enişe- : 
bir Meşrutiyet caddesi Ürek: · 
apartmanında saat 13 den: 
sonra kabul eder. ·Tel: 1694 : 

'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=" 

YENİ 
BUGUN BU GECE 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren l~H::ler 

HASAN 
FARE 

ZEHlRI 

ile öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa~ 
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarrnı yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 2614 

111Jm---tR F r R"Nizı~--' 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües
aesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1--613 

Satıhk boş gaz, benzin, yağ 

tenekeleri ve çimento çuvalları 
Sümerbank, Karabük bürosu müdürlüğünden 

Muhammen bedeli 10 kuruş olan takriben 6000 adet boş gaz ve ben
zin tenekesi ile 3000 adet boş yağ tenekesi ve muhammen bedeli 7,5 
kuruş olan takriben 7500 adet boş çimento çuvalı 26 mayıs, 1938 
perşembe günü saat 15 de Karabük'te fabrika anbarlarında açık ar
tırma ile satılacaktır. Taliplerin mezkilr tarihte Saat 14 de kadar 
%7,5 teminat akçesi ile büro müdürlüğüne müracaat etmeleri 
oluf\ur. - Müdüriyet 

Umumi heyet toplantlsı 
milli ithalat ve ihracat 

anonim şirketinden 
2. Mayıs. 938 tarihinde toplanan hissedarlar umumi heyetinde ek~ 

seriyet olmadığından 26. mayıs 1938 perşembe günü saat 15 de t~k-
rar toplanılacağı ilan olunur. 2783 

SİNEMALAR HALK 

~·""!:. - -Büyük harptan evel kontes Mironoff ve 
Prens Wronski arasında geçen hakiki 
bir aşk ve heyecanlı macerayı canlan-

- -- --- -- -- -- -- -

Bugün (6,30) seansından itibaren 

Mı;.vsimin en güzel ve büyük türkçe 
sözlü ve şarkılı filmi 

ARŞIN MAL ALAN 
Büyük Şark Opereti 

Gündüz : 2,30 - 4,30 Seanslarında: 
ULUS - 19. uncu yıl.- No: 6026 

imtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

lJmum1 Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

dıran büyük film 

ÇARIN CASUSU 

Baş Rolde: LOUİSE RAtNER 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -; .... ,;: 
NAMUSLE~Sİ 

2,30 da tenzilatlı matine: 
Fiatlar: 40 - 30 - 20 

Halk Matinesi 12,15 de: 
KARANLIKTA UÇUŞ 

... 
1 

y ın, h at, o omobil, c m sigort ları yapıhr 
iaJil Naci.;Mıhcıoğlu. Telefon: 1230 

Anafartalar cad. No, 111 Tel: 2089 

'O'DTon" Ankara accntalığı 1334 


