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Cuma 
13 

MAYIS 
1 9 3 8 

5 KURUŞ 

Ulus Basunevi 1 
Çankırı caddesi, Ankara --Telgraf: Ulus - Ankara ---TELEFON 

Başmuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı işleri 1062-1063 
İdare müdürlüğü 1061 
Atölye 1064 

ADiMi% A.NCIMl'ZDIR. 

Şehir stadyomunda 
ve hipodromunda 

14-5-938 Cumartesi ATA TÜRK 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. 

Büdce encümeni tet • lerini bitireli 

BQ§bakanımtz Belgrad ziyaretinde B. Stoyadinoviç'le birlikte 

Ucuz 
hayat 

F. R. ATAY 
...., --· .... ~ ... """'" 1u ogramımn e-

saslarından biri de memlekette 
hayatı ucuzlatmaktır. Hayat pa
hahlığmı gidermek için yalnız 
vergi ve tarifelerden hazne aley
hine fedakarlık yapmak kafi de
ğildir: Bu fedakarlıktan dotı:u· 
dan doğruya müstehlik smı_fı ıs· 
tifade ettirmek için, birçok ıdare 
ve inzibat tedbirleri de almak 
lazımdır. Hükümetin kamutaya 
vermiş olduğu vergi tenzili layi
halarının hulasası ile, İç Bakan
lığının belediyeleri mücadele. v~
zifesine davet eden bir tamıını
ni geçen gün sütunlarımızda neş· 
retmiştik. 

Et meselesinde görüldüğü üze
re hükümet ve belediyelerin fe
d~karlığını yalnız kendi hesab ve 
ıoenfaatlerine maletmek istiyen, 
verqi tenzillerinden halk geçi
minı kolaylaştırmak yerine ken
di kazançlarını artırmak için is
tifade etıneığe kalkışan bir taıkım 
mutavaıssıtlar menfi bir hare
ket tarzı tutmuşlardır. Ankara
nın köylü pazarlarında yaptır
mış olduğumuz bir tetkik, .. gene 
belediyeler tarafından, mustah
sil ve müstehlik lehine bir feda
karlık teşkil eden müsaadelerin 
bir sürü mutavusıtlarca istismar 
olunduğunu göstermiştir. 

Demek ki hükümetin hayat pa· 
halılığı ile mücadele azıninin 
karşısında bir ihtikar mukave-

1 meti vardır. Sayın Baş.bakan et 
meselesini halletmek istediği va
kit, büyük et tüccarlarını Anka· 
raya davet ederek, onlara hükü
metle elbirliği yapmak teklifin -
de bulundu. Çünkü bizler, ser
best vatandaşların umumi men
faat işlerinde hükümetin elbirliği 
teklifini bir vazife olarak benim
seyecek olgunlukta olduklarına 
kaniiz. Bu kanaatimiz değişmiş 
değildir: Şüphesiz her zaman 
kendilerinde vazife hissi zayıf. 
olanlar da bulunabilir. Serbest 
vatandaşlar, hayat pahalılığı ile 
olduğu kadar, bu kötü zihniyette ' 
ola:nlarla da mücadele hususun- . 
da salahiyet makamlarına yay 
dım etmelidirler. 

Hükümet maktu fiat usulü ile, 
gene ihtikarcılığı veya art;k t~rk 
cemiyetinin medeni sevıyesıne 
uygun olmıyan şark çarşısı r~k~
betçiliğini önlemek, müstshhkın 
lehine olan tedbirlerinin ne su
retle tatbik edilmekte olduğu
nu murakabe etmek istiyor. Al-

(Sonu 1. inci sayfada) 

Cenevre konseyinin dünkü toplantısı 

Milletler Cemiyeti Ko.ıseyi dün habeş meselesini görüşmek üzere top
lanmış, İngiliz dış bakanı Lord Halifaks, hükümetinin vaziyetini bugünkü 
bal ve şartlara uydurmak mecburiyetinde olduğunu söylemiştir. Ncgüs de 
konseyin bu işi görüşmeğe salahiyeti olmadığını ileri sürerek meselenin 
asambleye havalesini istemiştir. Resmimiz Negüs'ü, konseyin evelki top
lantılarından birinde söz söylerken gösteriyor. Haberlerimiz 3 üncü say
fadadır. 

Encümenin tesbit ettiği rakamlara göre :. 

Masraf: 249.954.020 lira 
varidat: 250.049.000 lira 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cümhur 
Divanı Muhasebat 
Başvekalet 
$O.rayı Devlet 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri U. M. 
Diyanet İşleri Reisliği 
'Maliye Vekaleti 
Düyunu Umumiye 
Tapu ve Kadastro U. Müdürlüğü 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
Dahiliye Vekaleti 
Matbuat Umum Müdürlüğü 
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Hariciye Vekaleti 
Sthat ve İçtimai Muavenet Vekalet; 
Adliye Vekaleti 
Maarif Vekaleti 
Nafıa Vekaleti f 
İktısat Vekllleti 
Ziraat Vel· '' eti ğ 
Milli Müdafaa Vekaleti (Kara) 

" ,, (Hava) 
" ,. ., (Deniz) 

Askeri Fabrikafar U. Müdürlüğü 
Harita Umum Müdürlüğü 

Hükümetin 
teklifi 

Lira 

4 002 064 
404 960 
602 034 

1 294 992 
250 914 
238 324 
617 085 
608 241 

20 906 991 
51 504 062 

1 470 222 
5 644 160 
5031198 

186 009 
6 916 967 

10 469 300 
3 555 925 
7 896 737 
9 546 603 

14 54-0 371 
7 767 607 
5 466 316 
7 153 962 

61054880 
8 092 493 
6 583 826 
5 755 293 

745 512 

Bütçe Encümeninin 
değiştirmesi 

Lira 

3 968 070 
406 280 
601 830 

1298 620 
252 370 
243 640 
646140 
608 100 

21 418 600 
50 738 390 
1471490 
5 666 370 
5 073 190 

188 000 
7 000 180 

10 613 470 
3 535 810 
7 901 780 
9 600 340 

14 670 ı~o 
8 892 040 
s 489 790 
7 143 70!1 

61 361 0"' 
8 050 140 
6 583 88" 
5 755 330 

775 31C 

Büdce Encümeni Reisi ve Burdur 
saylavı B. Mustafa Şeref Ôzkan 

UMUMİ YEK'ÜN 248 307 048 Z49 954 020 /Atatürk kupası . 1!likümetin 1938 rnaU yrlr büdce pro-ı tevzi e<lilecektir. 
1esıyle, Kamutay Büdce Encümeninin Büdce Encümeninin tesbit ettiği ye- G •• •• b k 
fasıllar üzerindeki yaptığı değişiklik- klln 249.954.020 liradır. Hükümetin U reş mUSO 0 ala Ti 
ter mukayeseli olarak yukarıya der<:e- yekunu 248.307.048 lira olduğuna göre Büyük Önder Atatü k"' ·· 
dilmistir B""d E ·· • . A r un, gureş spo-

.... · u ce ncumenının yekunu 1.647.972 runu teşvik etmek üzere koymak lut-
Budce Encümeni, 1938 mali yılı büd- lira fazladır. funda bulu d ki lt k · · · · - · d . . . . . . _ n u arı a m upa ıçın ya-

ce. P:OJes.~ uzerın ~. tetk~klerın: bıtir- Dıger taraftan Büdce Encümeninin prlacak müsabakalardan Ankara böl-
mı~ır, Budce; Encumenın tesbıt v~ u- tesbit ettiği varidat yekunu 250 mil- gesine isabet ed ı 

• h • "b" ·~· • en er yarın ve pazar 
mumı eyetın tasvı ınc arzettıgı ra- yon 49 bın liradır. Hükümetin tahmin ı günü Şehir stad da kt 
kamlarla birlikte basılmıştır. Bugün (Sonu 7 inci sayfada) Tafsila•t 8 . . yofmun d yapılaca ıı:-. . ıncı say amız adır. 

Bayındırlık Bakanımız. B. 
Ali Çtinkaya 

İstanbul elektrik mese

lelerinin halline doğru -
iki taraf raıa 
hakkındaki 

tekllflerinl yaplllar 
Dün İstanbul elektrik şirketi mu

rahhası B. Hanri Spesiyal ile Nafıa 
Vekaletinde müzakereye devam edil
miştir. İki taraf raşa esası üzerinde 
karşılıklı noktai nazarlarını serdetmiş 
lerdir. Müzakereler iyi bir hava içinde 
cereyan etmektedir. Yarın dahi müza 
kereye devam edilecktir. 

• 

YARIN 

16 
İlôvemiz 
Türk işi 

~ -·------------------------

Şefe meclisin minnet ve 
şükranı arzolunacak 

Ankara şehir 
meclisi dün saat 
11 de çok heye
canlı bir toplantı 
yapmıştır. Vali B. 
Nevzad Tandoğan
m reisliği altında 
toplanan ş e h i r 
meclisi azaları Bü
yük Önder Ata
türk'ün, mülkle _ 
rinden bir kısmını 
Ankara belediye
sine teberru etmek 
suretiyle. göster _ 
dikleri yüksek te
veccüh ve iltifata 
karşı Ankara bal· 
kının duyduğu min 
net, şükran ve ta
zim hislerine ter
cüman olarak he
yecanlı tezahürat
ta bulunmuşlardır. 

............................... Mı 

İ Ş?hir ?"eclisi -
i nın mınnet ve 
J şükkranını A-

l 
ta:tiirk' e arz.ede
cek olan Vali B. 
Tandoğan 

Du··n b hk" ULUS' a· -sa a ı un ver ıgı \ ............ -. ... 
haber, Ankara halkının mümessille- f .... .._ ............. _.._,..__ 
rinde o kadar sevinçli hisler yaratmış- i T 
tı ki herkes konuşmak istiyor, bu asil ı a yya re 
jeste karşı duyulan sonsuz hislere ter- j 
cüman olmak için adeta sabırsızlık : 
duyuyordu. ı 

Reis B. Nevzad Tandoğan celseyi 

şu sözlerle açtı; 1 
B. Nevzat Tandoğan'ın sözleri Tayyare piyangosunun çekil-

mesi dün bitmiştir. Büyük ikra-
"- Muhterem heyetinize §ehrin ve miye olan 40.000 lira 28.551 numa-

• 
pıyangosu 

tinden bahstmeme müsaad buyurunuz: 15.000 lira da 34.352 numaraya 

i 

belediye müessesesinin bir mazhariye- ı raya, ikinci büyük ikramiye olan 

Büyük Şefimiz Atatürk, dün, bende· çıkmıstır. Kazanan numaraların 
nize, yüksek huzur/arma kabul etmek tam li~tesi 2 inci sayfamızdadır. : 
şerefini vererek, Ankarada sahib ol- \... .1 

(Sonu 3. üncii sayiada.). 1 
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Kalabalık ve yalnızhk 

iki fransız muharririnin, ayru mevzu üzerine biribirine taban taba· 
na zıd fikirlerini okudum: biri, gitgide daha gürültülü, yorucu ve asap 
yıpratıcı bir hal alan medeni hayatın, bize, her zamankinden ziyade, 
yalnızlık ve sükun ihtiyacım aşıladığını, yirminci asır adamının, her za
mankinden ziyade, inziva hasreti çektiğini söylüyor. Öteki, bunun ak
sine, inzivanın, ancak esasen sakin ve gürültüsüz bir hayata alışkın in· 
sanlar için mümkün olduğunu ileri sürerek, bugünkü hareketli, canlı ve 
hızlı yaşama ritmine intibak etmiş insanla~n artık bir uzlet hayatma 
asla tahammül edemiyeceklerini, kalabalık ve hareketin, meden.l insan 
için, tabii bir ihtiyaç haline geldiğini iddia ediyor. 

Bu iki düşünceden hangisi doğru'? Bence her ikisinde de hakikat 
hissesi var. Evet, bugünün gürültülü, yıpratıcı ve yorucu hayatını ya
şayan her insanın içinde, derin bir uzlet ihtiyacı olduğu muhakkaktır. 
Bütün saatleri sinir gerici bir hava içinde geçen bir günün gecesinde, 
Robinson'un ıssız adası, bütün endişe ve mükellefiyetlerden azade, ta· 
biatin muhteşem güzelliğiyle haşhaşa bir hayat, iştiyaklı hulyalamnızm 
mevzuudur. Gürültünün ve hareketin azami haddine vardığı anda, sü
kun ve atalet, gözlerimizde bir şiir füsunu alır. Bu hasreti, her medeni 
adamın, azçok duyduğunu sanıyorum. 

Fakat aksini söyliyen muharrir de haklı: bugünkü hareketli hayata 
intibak etmiş insanlar içinden yüzde kaçı, geri kalan bütün ömürlerini 
tam bir inziva ve sükun içinde geçirmeye tahammül edebilirler? Tabi
atate ve sükuna iştiyakımız. yorulmuş asabımızı dinlendirmek icindir. 
Bir kere bu yorgunluk geçti mi, hadiseleri, hareketleri, işleri ve ~ğlen · 
celeriyle medni hayat iştiyaknıı, tahammül edilmez b:r cazibe halinde 
duymaya mahkumuz. Medeni adam için ideal, kalabalık ve gürültü 
içinde geçen hayatına, azçok uzun sükun ve uzlet fasılaları katabil
mektir. - YAŞAR NABi 

Dünkü yazıda &arma§ık, polyanta 
ve çay güll : rini anlatmı§tık. Bugün 
de geri kalanlara devam edeceğiz. 

(Thea hybrida) MELEZ ÇAY 
GOLLERi (Rose Fragrans hybricla) 

Çay gülü ile herkesin tanıdığı ye-
diveren güller arasında melezleme 
y~liyle meydana getirilmi§ bir grup .. 

Çay güllerinin güzel koku ve kuv
vetli yetipne kabiliyeti, yediveren
lerin de bütün yaz bir çok defalar 
çiçeklenme vasfını aldıkları için bu 
grup gülleri çok makbul tutulurlar •. 

Yediveren güllerden aoğuka karşı 
dayanma kabiliyetini de alını§ olduk
lc.rından melez çay gülleri Ankara 
ha"Yası için daha elveriılidirler. Ye
lİflJle kabiliyetleri çay güllerinkin
den daha aık ve toplu güllerde bu
lunması 18.znn gelen bütün iyi vasıf
ları taııdığı için bu (Thea hybrid) 
grubu Üzerinde çok çalııılmış ve 
türlü renk ve ıekillerde çiçek veren 
sayısız çeıidleri bahçecilik i.lemine 
ginniştir .. 

Binaenaleyh çeşid itibariyle en 
zengin gül grubu melez çay (Rose 
Fragrans hybrida) dil'. 

llkbahar budaması budanacak 
dallarınm kuvvetine göre ayrı ayrı
dır. Bir senelik dallardan budama 
neticesi kesilecek parça uzunluğu 
Üçte bir ile üçte iki nisbetleri ara
sında değişir. Şöyle ki pek kuvvetli 
yetiştiği görülen melez çay gülünün 
dalı uzun budamaya tabi tutulmalı
dır. Yani daldan ancak üçte bir kıs
mı kesilmeli ve geri kalan parça u
zun bll'akılma1rdır ki fazla kuvvet 
daha çok tomurcuk gözlerine tak
sim edilip boyuna sürgün vermekten 
kurtulup çiçek yapa.bilain. 

Zayıf neıvünema edene dal1ara 
da kısa budama ile daha kuvvetli 
sürgünl&r kazandırılmalıdır .. 

yetiıtirilmeai k<>Dı§u meıınleketlerde 
ziraat alemine aokulan (Roae centi
foli•) yı da tanıttıktan M>nra gÜ.1-

lerin kurulutuna geçeceğiz. - ULU
ÇAM ,, 

Zelzele bilgesinde 
yeni sanıntllar 

Dün Kır~ehirden gelen maH\mata 
göre Köşker mmtakasında evelki gece 
fasılalarla müteaddid defalar, saat 6 da 
ise iki defa zelzele hissedilmiştir. Ha
sar ve telef olmamıştır. 

Zelzele mmtakasında tetkikler ya
pan komisyonun raporu İskan genel 
direktörlüğünce hazırlanmaktadır. Bu 
günlerde Bakanlar heyetine verilmek 
üzere Başbakanlığa verilecektir. 

Haber aldığımıza göre Ziraat ban
kası zelzeleden zarar gören halkın ban 
kaya olan borçlarının tecili için tetkik
ler yapmaktadır. 

Balkanlar arası deniz yolu 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bal

kanlar arası deniz yoluna tahsis edilen 
yugoslav vapuru Suşak limanından 
hareket etmiştir. 17 mayısta İstanbula 
gelecektir. 

ULUS 

ı .. ·~E~iR " "'"'] HAYATI 
4 • ........ 

HalkeYinde: 

''Sevimli prens'' 
Ankara Halkevi Kırşehir fela

ketzedelerine yardım için haftalık oir 
program hazırlamıştır. Bu programlar 
dahilinde sinema, konferans, konser 
ve tiyatro vardır. Bunlaroan alınan 
hasrlat zelzelede felakete uğrayanlar 
menfatinedir. Halkevi büyUk bir te
şebbüsle bu işe girişmiştir. Bilhassa 
İstanbuldan hususi surette getirilen 
(Sevimli prens) ve renkli miki mavs 
filmi her oynanışında büyük bir alaka 
ve zevkle seyredilmiştir. Başşehirlile
rin de zevkle seyredeceklerini tahmin 
ettiğimiz bu filmler bugün saat 21 de 
halkevinde gösterilecektir. Ayrıca ~a
nınrnış karagözcülerimizden Küçük 
Ali de Karagöz oynatacaktır. Bilet fi
atlan gayet ucuzdur ve her gün halk
evinde satılmaktadır. Localar 200, kol 
tuklar 50, balkon 25 kuruştur. 

Bn. Certrut Palotay'm 
konferansı 

Macar etnografya müzesi üyelerin
den Bn. Certrud Palotay bugün saat 
15 de halkevinde (Türk elişlemelerinin 
orta Avrupadaki tesiri) mevzulu ve 
projeksiyonlu bir konferans verecek
tir. Bn. Palotayın muhtelif ilmi mec
mualarda bu sahaya dair makaleleri de 
çrkmıştır. 

Bugünkii Konser 
Cumhur başkanlığı filarmonik or

kestrası bugün saat 20.30 da ve yarın 
saat 15.30 da halk konserlerinden 22 in
cisini Müzik Öğretmen okulu salonun
da verecektir. Program şudur: 

Şef: Ernest Praetorius 
1.- Max Trapp (1.11.1887): 

Konçerto Orkestra için, op. 32 
a) Uvertür, Allegro 
b) Larghetto 
c) Finale, Allegro moderato 
10 dakika dinlenme 

2.- Miklos Rozsa (18.4.1907): 
Tem. Varyasionlar ve Finale, 
op. 13 

3.- Richard Wagner (1813-1883): 
İmparator Marşı 

Gümrük komüsyoncularmm 
intihabı 

Gwnriik komüsyoncusu, maiyet me
muru ve tüccar miistahdemliği için ya
pılan imtihanlara girenlere aid evrak 
Gümrük ve İnhisarlar bakanlığınca 

tetkik edilmektedir. Tetkikler önü
müzdeki günlerde bitecek ve kazanan
lar ile kazanmıyanlara tebligat yapıla
caktır. 

Dün hava aecti 
Dün ıehrimizde hava gece ve sabah

leyin yağı§lı geçznit sonralan niabeten 
açılmııtır. Rüzglr garbten 4 metre ka· 
dar hızla esmiştir. Eri dütük ıaı 10, en 
yüksek ısı da 22 derecedir. 

Yurdda hava Trakya bölgeaile Ka -
radeniz kyılarında bulutlu ve mevzii 
yağıJlı, doğu Ana.doluda kapalı diğer 
bölgelerde bulutlu geçmig.tir. 

24 saat içindeki yağışların karemet
reye bxraktıkları su mikdar Boluda 23, 
Emette 10, Kastamonuda 9, Ankarada 
6, diğer yağıglı yerlerde 1-7 kilogram 
arasndadr. 

Yurdda en dilşük ısılar Vanda 5, 
Karsta 3 derecedir. En yüksek ısılar 
ise Adanada 26, Diyarbakırda 27 dere
cedir. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aşağı· 

daki mevzular müzakere edilmiştir: 

Adliye Encümeninde : 
Avukatlık kanunu proje.inin milzc1-

kcresine devam edilmiftir, 

Milli Müdafaa Encümeninde: 
Askeri ceza kanununun 2034 sayılı 

kanunun 8 inci maddesiyle değiştiri
len 154 üncU maddesine bir fıkra ilave
si hakkındaki kanun projesi görügµle
rek neticelendirilmi,tir. 

I ktiaad Encümeninde : 
1 • Toprak mah8ulleri ofisi kanunu 

projesi, 
2 - Kazanç vergisi kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair o
lan kanun projesi müzakere edilmiştir. 

Ziraat Encümeninde : 
Ordudan çıkarılacak 12 yaıından yu

karı hayvanların köylü ve yetiştirici
ye satılması hakkındaki kanun liyiha
sı müzakere ve kabul edilmi,tir. 

Bugünkü Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name 'udur: 

Riyaset divanının heyeti 
umumiyeye maruzatı 

1 - Maniaa mebusu Refik İncenin, 
eski askeri rU,tiyelerin orta tedrisat
tan sayılıp aayılmıyacağının tefsiri 
hakkındaki takririnin geri verilmesine 
dair takriri 

Bir defa müzakereye tihi 
olan maddeler 

1 - Hudud ve Sahiller sıhat umum 
müdürlüğü 1938 mall yılı büdc:e kanu
nu l~yihası ve bildce encümeni muba
tası 

ikinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Vakıt ınauarın w:h. • .ıd ...... iı•t--., 

ve kiraya verilmesi ve satll paralarının 
kullanılması ve emaneten idare edilen 
mülhak vakıflardan idare ~e tahsil 
masrafı ahn'DlUt hakkındaki 2950 sa
yılı kanuna ek kanun l!yihası ve büd<:c 
encihneni mazbatası 

Birinci müzakereıd yapdacak 
maddeler 

1 ·Sigorta tirketlerinin teftif ve mU 
rakabesi hakkındaki 1149 saydı kanu
nun bazı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bazı hükümler iLavC'!line dair 
kanun Hlyihaax ve İktisad ve Adliye 
encümenleri mazıbataları 

Çağrı 
x Dahiliye encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
x Milli mtidafaa encümeni bugün 

heyeti umumiyeüen sonra toplanacak
tır. 

x Maliye encümeni bugün umumi 
heyetten sonra toplanacaktır. 

x Arzuhal encümeni bugün umumi 
heyetten sonra toplanacaktır. 

X İktisad Encümeni bugUn umumi 
heyet içti.mamdan sonra topl;,macaktır. 

Karahük'te belediye 
Nüfus vaziyeti müsaid olan Ka.a

bükte belediye te§kil edilmesi karar
laşmıştır. 
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Tayyare piyangosu 
dün çekildi 

Piyango ke:tidesine dün de devam edilmittir. Büyü1k ikramiye 
olan 40.000 hra 28551 numaraya ikinci büyük ikramiye olan 
15000 lira 34352 numaraya, 12.000 liralık üçüncü ikramiye 2929 
numaraya isaıbet etmi~ir. 

Evelki günkü çekilitte ikramiye iaaıbet eden numaralar ile dün
kü ç~kilişte ikramiye i&abet eden numaraları tam li&te halinde ya
zıyoruz: 

10.000 lira kazanan numaralar 

25070,34531 

2.000 lira kazan.an numaralar: 

7038,24287 

1.000 lira kazan.an numanilar: 

4545. 5572, 5593. 23840 

500 lira kazan.anlar : 

742 1155 573 696 3386 864 
4467 602 652 864 5385 7329 

601 978 8583 Q552 872 10021 
Zl.2 788 796 927 11544 12168 

13029 481 14802 15445 541 776 
792 16661 18023 221 653 989 

19490 491 749 21073 22422 841 
23802 24116 726 27166 894 967 
29060 196 557 30836 943 31307 

318 325 864 32075 544 781 
33548 34030 35288 620 36588 38128 

172 585 588 39039 

150 lira kazan.anlar : 

1096 217 681 965 3158 566 
827 4215 817 5770 6362 476 
508 7618 8664 9000 820 10266 

11970 12025 13198 589 14772 332 
15061 196 16847 17186 308 18781 
19014 111 937 20729 22196 211 
24615 25809 969 27088 322 495 

629 28100 621 947 30100 106 
130 565 701 31021 33430 622 

35329 968 37279 39030 494 

100 lira kazan.anlar : 

68 424 891 1676 953 2442 
58U 781 847 3038 300 483 
667 4445 541 6935 101.ı1 8288 

8400 622 682 9654 847 10635 
994 11260 984 12334 915 921 

14096 15282 284 293 422 555 
lblS~" ~- •OO 'l,,(\12~ Q!i6 1802~ 

546 588 694 829 940 97 
19242 516 934 951 21090 32001 

078 192 798 33053 180 659 
949 34143 229 624 35513 983 

36245 37204 388 546 808 38093 
029 

50 lira kazananlar : 
32.1 
306 
815 
337 
829 
628 
256 
882 
635 

6036 
639 
263 
708 
517 
025 
488 
839 
152 
585 
495 
053 
717 
634 
664 
270 
712 
276 

17057 

368 395 595 1037 046 
339 353 6fJ7 668 749 
845 963 972 2126 189 
487 503 566 750 813 

3040 233 277 335 339 
685 689 737 4071 074 
276 380 434 487 771 

5109 223 402 466 487 
637 828 950 956 972 
195 284 445 484 527 
766 786 940 7074 255 
386 589 630 653 658 

8105 159 173 227 278 
701 796 862 915 9018 
048 103 186 407 445 
550 634 715 792 813 
845 863 914 10051 060 
295 315 415 482 544 
801 861 931 955 11072 
550 667 886 12001 008 
191 208 629 693 715 
732 852 978 13442 490 
892 934 14236 434 562 
709 72.9 899 15145 209 
314 426 498 587 695 
901 16.038 044 071 225 
323 525 800 860 899 
068 107 360 705 734 

803 822 18016 069 324 454 
581 b!i8 792 821 ~.i5 19020 
116 223 245 306 3~3 963 
983 991 20189 349 461 5ZO 
730 893 994 21152 257 604 
958 22222 368 404 616 774 
900 23193 ~21 344 649 800 
913 24-004 062 171 304 410 
433 620 818 877 25071 175 
182 255 283 359 452 518 
608 740 752 771 777 783 
829 26319 343 377 428 454 
658 800 815 938 27027 049 
096 343 483 487 534 661 
676 798 837 28268 286 348 
419 819 29022 199 223 443 
484 606 608 634 695 809 
883 953 994 30000 024 102 
141 165 226 395 443 449 
739 785 983 31379 ~37 462 
513 670 953 990 32159 217 
403 422 436 505 673 741 
867 980 993 lıl8 33212 273 
527 565 590 672 677 678 
732 738 829 894 956 34<128 
114 169 279 392 452 458 
604 634 707 827 845 853 
910 35223 434 504 644 679 
709 899 941 36026 153 239 
330 412 520 548 733 799 
810 890 966 994 37001 026 
085 059 079 454 595 626 
6fJ5 688 696 704 802 827 
899 38252 289 320 459 485 
656 845 934 39011 174 203 
220 301 369 497 576 739 
860 936. 

30 lira kazan.anlar • 

18 
702 
138 
642 
913 
100 
't.,(.;.,(.; 

257 
704 
215 
655 

2017 
104 
,;v' 

319 375 
836 886 
231 351 
691 148 
039 056 
328 350 

445 
895 
614 
760 
082 
372 
1>0.t'I 

642 
1022 

631 
825 
178 
'tn. 

'l/\A.1 

089 3256 280 297 373 401 
494 574 665 769 802 834 
862 8136 903 93Z 4042 087 

094 132 143 . 295 44-0 564 
609 708 8451 598 713 745 
793 807 909 946 963 9088 
101 178 201 221 269 275 
308 356 527 606 672 773 
793 829 899 956 10022 090 
111 114 135 199 273 367 
428 583 590 645 696 754 
758 816 864 895 11297 324 
416 449 488 776 893 919 
946 974 983 12081 169 227 
235 239 244 278 420 477 
489 526 562 666 760 737 
785 849 922 989 13037 135 
420 468 694 702 734 708 
870 947 957 14017 ısı 1s9 
181 269 346 360 380 392 
49.9 506 582 683 829 926 
952 979 15007 069 104 166 
266 327 394 4-09 432 435 
438 831 942 16048 095 103 
147 331 351 441 456 477 
655 702 766 817 87• 912 
928 953 17001 050 099 155 
166 348 372 398 512 661 
664 674 703 709 727 792 
801 920 933 990 18004 114 
238 245 251 256 300 365 
470 483 547 564 618 663 
777 745 773 807 881 941 

Bu güllerde budama iıi çok dik
katle yapılması laznn gelen zevkli 
bir ittir. Budamayı iyi bilemiyenler 
gülden çiçek yerine bol yaprak alır
lar ... 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

19080 157 244 264 293 365 
366 367 382 476 533 510 
526 540 561 696 761 876 
914 20133 163 183 191 194 
195 356 3020 341 347 363 
434 464 510 511 542 645 
701 Z1009 057 160 340 323 
390 462 570 594 647 759 
773 376 886 899 916 952 

Bahçelerde grup teıkilinde, bü
ketçilikte, forsajda ehemiyetle kul
lanılırlar. Bu grup gülleri &akında 
yetittirilmek için de müsaiddirler .. 

(Remontana) KOKULU GOLLER 
(Rose hybrida bifera) 

Katmerli çiçekleri en güzel koku
lan ta§ryan bu grub da iki ayrı çe
ıid arasmda melezleme yoliyle bu
lunmuştur. 

Her renkten kokulu bir çok çeşid· 
leri bulunmaktadır .. Dalları çiçekle
rinin güzelliğine ve kokusuna rağ
men çok dikenlidirler. 

Çiçekleri dalların ucundan bir ka
çı bir arada olmak üzere grub ha
linde açarlar ve orta irilikte bulu
nurlar. Bu grub gülleri en çok çiçek· 
lerini yaz sonlarına doğru açarlar .. 

Çiçeklenme zamanına kadar kuv
vetli sürgünlerini yetiıtirip çiçeğe 
getirme vaıkti olduğundan bu çeşid 
güller diğerlerinden daha kısa bu
damaya tabi tutulurlar .. 

Bahçelerde Remontana gül grub· 
}arının vereceği koku uzaklardan 
bile hissedilecek kadar zengin olur. 
Büketcilikte ve forsajda da ebemiyetle 
kullanılır .. 

Gelecek yazımızda da (Pernet, 
Bengal ve gülyağı çıkarılmak için 

Hatci ! 
lskenderun ve Antakya hava/i

sinde Eti torunlarının oturduğu gü
zel topraklara tarihin işareti ve ha
kikatin ilhamı ile "Hatay,, diyoruz. 
Zaman zaman haksızlıklar gören 
Hatay tiirkleri, kendilerini hakları 
olan istik!allerine kavuşturacak se
çimlerini yapmak üzeredirler. 

Fakat bu arada bir takım siyaset 
çapulcularının işledikleri tehdid, 
tethiş, zulüm ve cinayet haberleri
ni alıyoruz. 

Hakiki kudret ve kuvvetin baş
vurmaya tenezzül etmiyeceği bu ça
relere, avcılık için bulanık su ara
yanların başvurmalarını, belki de, 
yadırgamamak lazımdır. Fakat hata 
ediyorlar. 

Biz cenubtaki soydaşlarımızın a
sırlardan ve asırlardan beri otur
duğu bu topraklara "Hatay,, diyo-
ruz. Arab çapulcuları, galiba, bunu 
kavrayamadıkları için Hatayda ha
taya sapıyorlar. 

Fakat dikkat etmek lazımgelir: 
Hatanın işleneceği ülke Hatay de
ğildir. - T. l. 

Saldırgan 'deliler ! 

Macariatanda bir kasaba, deli
lerin hücumuna uğramı§. Gazete

ler, bu tuhaf, fakat tuhaf olduğu 
kadar da hazin olan vakadan bah 

aediyorlar. 

Demek aaldırganlrk on1ara da si
rayet etti. Bu delilerden büi 
çık.sa da: 

- Bu dünyada saldırganlık yal

nız akıllılarm inhieannda değil 

yal 

Derae ne cevab veririz? 

Ayağa düşen 8Öz 1 

lıı.tanbulda yapılan bir futbol 

maçmda da "Yuh!,, "Yuha!" gibi 

insanm ağza :ve kaleme almaktan 

çekindiği küfürler aavurulduiunu 
öğreniyoruz. 

Stadyomlar, müsabaka ve yanı 
yerleridir; fakat böyle kötü nevi
den çene yarı§tırma yeri değil. 

"Futbol» ayak topu demektir; 
fak.at maç yapılmken seyircilerin 
sözü bu kadar ayağa dütürmeleri 
münaeebet almıyor 1 

lstanbul çöpl.eri ! 

Bir lstanbul gazeteei ya:ınyor: 
"Beyoflu tarafında olduiu sibi, 
I.tanbul cihetinde de çöpler, ha-
ziranın on be§inden itibaren deni
ze dökülecekktir." 

15 haziran, tam deniz banyola
rmm bqlangıç tarihi... l.tanbul 
çöpleri de, denize girmek İçİnp de
mek, haYalarm gmmHm• bekli
J'.Ol'larl 

Hava mün.a~Cl$ından 

ç i k a n cin.ayet / 

Gümüthacı köyünde iki köylü 
aralarında konU§uyorlarını§. Ko
nupıa mevzuu kıt olanlar neden 
bahsederler? Tabii, havadan, su
dan ... Bunlar bugünlük sudan bah
sebneyip sadece, havadan hah.e
diyorlar. 

Birisi: 
- Havalar ısmacakr diyor. 
Oteki: 
- Hayır ısmmıyacak ! diye ce

vab veriyor .. 
Hava ısınıyor mu, ıaınmıyor mu? 

bilmiyorum, fakat bahie kıza,ıı
yor. 

Bu kadar sade bir mevzu üze
rinde konutan iki köylünün auh
beti müna.kata, münaka§&Sı kav
ga, kavgası döfüt ve hatta dö
ğüıleri cinayet haline geliyor ve 
hava ısmacak diyen köylü, mnmı
yacak diyen arıkadqmm göluü
ne b~mı saplayıp kaçıyor. 

Bu kadar havadan, sudan bir 
sebeble bir cana kıymak da reva 
mı1. 

22051 066 126 137 228 272 
288 379 424 433 481 545 
570 578 592 638 678 797 
800 871 23024 027 069 070 
125 299 336 358 440 469 
525 534 584 676 700 935 

24012 034 086 090 177 387 
393 461 525 594 607 762 
824 929 933 957 25062 262 
286 291 393 510 533 570 
727 748 876 878 950 991 

26062 084 143 153 241 425 
434 626 641 768 804 860 

27010 046 050 102 117 159 
715 734 794 802 834 891 
949 976 28033 040 329 346 
412 506 527 567 583 637 
643 648 704 418 29210 224 
293 325 348 366 558 645 
672 704 847 855 858 890 
966 30010 142 170 310 404 
550 563 573 633 733 799 
946 31085 178 185 226 276 
425 542 633 671 727 842 
848 875 900 938 32025 071 

m330 401 489 567 577 668 
690 708 833 898 902 923 

(Sonu 5. inci say/ada) 
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' ' Hôdise,, büyüyor lal'll Y8 6hengin Slrn 
u.ak f&l'kta Japonyanm çm. Cenevre konseyi habeş meselesini görOştQ TAN·c1aa. Mmeclf.mia va1maa 

-..,. bqladıtı uk.-i bareki.t, ba .,...,. ı 

llzak tark deYletİDİ, pwkçe derin- d H ı • f k 1 h •Bglp'.dda .a,.ı-. nm.k• ıe.- bir bataia dotra sötürmekte- Lor a 1 a 5 1• ak 1 n apaf. bir bant aiyuetinin ıü ... 
dir.Uzak tarktan plen luıberlere i*e+\erile doludur. 
ıör., japoalar, ~ tebriDi itcel Jm.. ı.. nut11klan okurken tö1ft 
etınitlerclir. ~. laalhay ile Kan 4 Üller -.,.,.: Avnapamn dii• 

tonare..,.ı. tl42 ...-lindemuehe. tan 1nmasın1 ı·sted ,· ym.rilatiraalariçinde kanpp .... ... ile Awapa ticueti.e ftÇ11an ... mekte.ckr. Bütün baflıca entrika aa· 
L!-• J _, baa UP.7J}an Balkanlarda bunun eık-
uirıenlen biridir. a.--.ann ))u telı liİDe olerak laütün İblÜ'M batakl.ı.. 
ri itselleri, Şimeli Çin " Şatunc' • n kwnatamQfhlr. Burada bent • 
dan ayn bir cephe kmmelan demek 

1 
Uaeak iclealleri ..::ı.-ıiyor. 

tir. Yani japoa aakeri harekatı ı• N gül d • bl ~-.. w -LAedir e e m··- enın ...... e Hele baguekilCelil Barannbir -,.an- · ~ ~&& eömii, ıös öııaünde tö1'1e bir iman can 
MalUımcl• ki japon herekltı, ••· d tkikini• landınJw: Ba İDl&n bant ve ahenk 

......... yamda birbabri,.... &-.-afm an te • 11· ti·uor tepııirılea; qafıdaJOllarmı an-
fwiniııı katli hidiMUle batiftllUftlr. iGı.1-ı •J · l,..Uis Boı6a/«ını B. N..U J'enlara Ye bale•ryenlara beloJar. 
Japon saaeteleri ve japon hiikümeti Çem6erlqn Halı.iDe PCIJIDI'• AnM Jiikeekl_.. 
~~~anft~~------------------------~~~u~~-~~~ ı ç~~~-b~~ :=-:: !: ::=:

1
!:1= EL1UN\lMllVb tCla1i001tTOOJJ ... ~ • :?~~:;: :.=\::: nalllı kabinesinde :ı.:-:t:i:.-::. '!.-:.;': 

poa aekerini IDefCul ..... ba,iik F 1~ lyan görQc.melerı· da :ver aımaıa dnetec1i1m1,tt d 11 lkllk 1 k 1 mTI ilin edi,_. 
llÜIQ'alla bir harbe hill ''hidile,, a. ranSIZ • ıQ ~ Miizakereyi ~olan Lord Hali- e C 0 aca mı• 8-Mrenlenn f"lile çmrdiii barlf i.o 
dmı 'ftl'llleıkteclirler. ..Hicliae'' se- fab, lnciltere hilkilmetinin Milletler S dHliıvn maniıım Ye yükaekliiini ._ 
çea yazdan beri çok bii,;icl6 ve hlli • e d be cemiyetine HabetfMan ihtillfı halıı:km- Londra, 12 (A.A.) - Salthlyetli liD eclea İDl9ll betvekilimizin kea-
da büyümektedir. Japoopnm ı.ütün Bu haf ta ıçın e m:üs t ela evelce ittihu edilmit olan brarla- mahfUler, yeni bir nuınn intihabı diaidir. Belsraclclald nudnmda töJie 
vaziyeti Janllf h...W.tlıfı enlapl - rı deiiftirmeaini teklif etmek t.mTYU• dolayıaile kabinede ic.r•ı Anll'Ct kea- eliyor: 
mıttır. A8kerlerin taQi1u altmda b be • nanda olmadıtım beyan etmlftlr. betmİf olan tadiılin ebemi,m Uaeriade .. M....ı hWiaelerle clola olan ba 
hareket eden japoa biikümeti, ltir ola•ak iteceğe nzenııyor Hatib lllwten chmiftir kl: -- etmektedir. maaiye bir·- atacak olw.U ...... 
darbe ile Çinin 701• setirilebileceii· .a ' ·- Bu mesele bakkmdili mtltalea- Partameııtonun itimadmı haiz ol- leketlerimiziD mukareneti ._ ... • 
ni • ..,,IFL Darbe vanaldu. Çin, Paria, 12 (A.A.) - Fw• SAHleleri dünkü mütalealan billfına ola- mızı açı~ beyan ettik. Artık bu nolr- madıiı kanaatinde bulunduğu takdir- de ıWiJ .. JOlan ne keder bilJ6k w 
Şangmayı, aonra da Nankini kaybet- rak franas. ital.,aa miaekenl..min bu hafta içinde miiıtbet bir neticeye tada geri bir bankette bulunma- de lord Svinton'un iatifa etmek mec- milletler imi• atetli atkı aa,uinde 
ti. Fakat ",ola celmecli,.. Milli kur- var·---ca--· pzı,orlar. mıza imkan yıoktur. Mamafih !nırUte- buriyetinde kalacaiı aöylemlmekte- bapnlan eeerin ne kedar ciae1 ol· 
•-•111 h--Lea.:-=- baıma .,-en r-~ _,,_ •- re h:ıLn--u·, İtalyanın 1.1.a.-ı-.n.1- dk'. .1..:.-.. sac-..- iftmU' hialwi d-.· ._. ~ ......... •-s ~ Maten saaete9İ M1110lininin Cenovaya .. ,.ha.tinin bu mıiizekereleri te- uauıms .. ~ .. u.- ............ - · 
kanek, ...... çekilerek, japonlara h ~!-1 ki L--· . K c· d M ki vuiyetinin Milletler cemiyeti ad- lyi malaa.ıt almakta olan mmfil- mektan keaclimizi alemaya. 
•ukav.aet etmekte devam.-&&: at.hüre uiratacaium, ... _,.e ..-rlCIJ'• nazm ont ıanomm a u- aından her birinin kendi vaziyetine ve ~. batvekilin her ne pabuma oluna MilletJ., bizim milletlerimia elli 

-- aolini ile birlikte Myabe.te çıkacalmı kaydeyleblektedir. 1 '--t.. · _ .. _ .. _..a:ıa. •---teabbildlerine ıare bir karara raptet- o awı a.uın- -.&at yapı~mm l»ö,.le bir IDWredcl .. idealle hareket 
lıte bunun üzerinedir ki, ııa- Jar su:et.U italyanl&rm iki memleketi alüader ed- ),ütün ....... mek hakkına malik olmuı llmn relen önüne ıeçmeie çalıpcaimı beyan et .......... berıt ,,. Uııenık ,ola ..... 

Pon:re nziyeti Yenht beaepJedıiı· Jeri birden halletmek istediklerini :ıuumecli,or. bir me.ele oldufu yolundaki mlitalea- mekteclir. dllebilecefinden d&ba az pıtiııa o-
1'1 anledı. Fakat bir defa Jaereki.. Epok saateai de Nep.ün Cenevreye seliıinin Romada encHıe ayan· aına meskar cemiyetin diler adları- Jw.,, 
ta bftflecbkten aoara jepoa uıı. dmnadığau ve italyan hükiimetinin nuıl olsa ingUiz ve franaız delerele- nm iıtirlk edeceklerini ilmid eder. Celil Bayar. bu aözlerile naSM'İ 
linlıa ....-tiji baJu. mft'ZUU oldaian rinin Habetiataa m ... lellİnİ kati olarak halledecekleri kanaatinde bulun- Bir zen<• ile etlenen Wr iddiada balanmryar ....... 
cl-.a bunu bir net~• sötünneie datunu :raaıJOI'. Dijer amlar hareketlerinde r ela kurulan bentm ._; bl'd:flijjB 
llaecbur kalclL Japoayanm bundan Nrba• buna canlı bir mİılal oLL.&.-- Dm 
__ Berlin·· Roma mihveriy1"' rıi;wumamnlıl k ı ki -....-
---• telrıib ettiii aiyui ve ukeri ta- 8

• ~ Bu keyfiyet, Cemiyetin diler ul- amırl a 1 gent ı tiirii,or. Sidlıbat paktı ela ikinci ~ 
~ bu "netice,. yi elde etmektir. Milano, 12 (A.A.) - C.aeta del Popolo, alman- itelyan münaMbatı- larma italyan filtuhatmı tanımak icin 1 ..ı miMldir ... 

iJh•kikaJaponyenm aakeri kuvve- ınn Mmimi,..m.d• fiiphe ed• bam &e.n.s saHteleriae ceYeb veıwek. tedbirler ittihaz etmeleri gibi bir mi- BELGRAD SEYAHAT1K1N 
ti Çini ıımibab etmak için kilidir. F• eğer Frama, ka17a ile ltir planl• t..u etmek itti,ona Berlin - Roma kellefiyet tahmil etmes ve lnclltere AK.iSLERi. 
t:._ J~=~";i·==· Bir~ mihverini boamak ara....d•• vassepaelidir, dbor. bilkihneti, bu mc.elede tercYI " intl· Bostoncla glnln dedi KURUN'da B • .Mma u. Beti=+•· 

- - hM> Mrbeatı.iıti HılA1 batiyle ortaya • 
defa fimalde 5",et Raqaclaa imi'- 12FtLWB anana 5 iFS & Sun& 5 O A b O 5 dRS JllJJJ7lJlJ1S O b 5 5 ana O W atılımdı Mla arn etmemektedir. ili:- Locfg _....... olcla -.. 1--ı....t -:.a:;a.....ad rt~=~ ... 
kuyor. Bu ......,leclir ki 8097el ba- Jetler cemiyetl lııoıiaeftn•-..yahad ,_ ~ HllWY••H w ~-. .. " 
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. dan takbih edilm1• bulunan icraatı af en sengin ailelerinden birinin kızı o. jw bıaftdwıri ......-de derin lııiır 

iurmaktachr. Bir taraften bu cephe. ~ iftiher hialwi ile teldb ecli,ıona. ~. etmek teklifinde bulunmak İngilter~ lan madnıazel Bradley Den ile zenci ...._.. 
>i -nhef.aza elmıtk, clii• taraftan h. k ni zamanda Balkan ent11111ıb ~ "•8'1 , a ... ._.... .aı1a11a ..... .._ ü ümctinin hatırından bile geçmez. Juliyen'in izdivacından balwetmekte • 

tali eltmda 'btrlundaia erui........ s h • ı · • d B için -· li içinde .. ,..._ tekmiil ıt.ıc• 
ili uirifi koramak "apı _... e 1 r mec 1s1 n e t"='ı"ltueretanhi1'-Umeltar6e/denaeyı.tı" itaJ-.. f~-! A~ ıwet"W, Hmftnl tlnlwıslta- = =-*!.~ ~"!!: 
Sok datmk prilJa bubi mebiy. - A ' ı- IA_. 91ndee blltl•HftJr. Jt.an, koca. ... a• bir..... ..... ....-- ~ 
tİai aJan Çin hareki.tmı icleme et- heyeco n l ı teza hu•• r 1 er tının filen veya hukukan tanınma 81• JIDI reçirmek a-ıe Ne .,adla baftıbt ..._ L1- W et Tuıta. .,........ rmmda bir fark 16zettlmem menı. etml•1enlir • - _...._ dalaa lııidiaılw +'i'tıli 
~ Japoap için alır bir yük tet. llDde bukakt bir mBMkafe,. sirlt- r • le llılrdir em.if .......,___ 
itil etmei• batlemJflır. meyi anu etmez. ltalyanm Hlıbetlltan Dost w müttefik hiıkiiıwlıt Niıli 

J 
L- __._u __ --&AL.-· (Bap ı. lDci •ylatla) yuet l'WıcMDmm YUlfeU kdn1mMmı c1aJri hzlyetlne kal'fl ~ ~n bir ol4uiu incllb teklifincı 11\tiabarct et- ~Mlinıo-.iç Celil Ba~ar _.,.. 

......... - ..-.uaaan ""'~' duklaı ansi ile braofla Clllld-'od• tıeklif ederi-... _. 
Ç°ane yarclm eden lnsiltere" 5"yet altı -·&••• ""•bir oteli Anhra plıri- ""'-..._.- .. _1.ıt.....ıı-~ --- ... , la tek P" ftl'Cbr; o da mllftenk bir... mittir· , ~ Wr -,..nu. bapek:itiriM 
b --6 - .. &w<K _.__ __. • 1led JmNhetir ,,.m hasbtir. Ralllald B. Bone, her f87e tqebba edllmit ve u-.u ec1--.ı ..... _ ... _ ,,.. Yape. 
O\Uıyara kartı takib -w:.ıı.: aiyuet de n• t•L-rra -ikleıinl •mir bu-rda - bbal " taeıvJb oı--.. - ...._,_ bl _._ --~ı- ı ••-...... .. .. ~ ...... ,- --· ""'T,.. I' -r-7 .... 11 Hara bDe mllnl- -uu olan her te7in yapılmıf oldu- •Tr•'JI si.,anliais yahua .....ıekM 
~i'ıiror;_~~ u•e•lara kadar l•r. Bundan IOma lndan B. Cafer ~ kOa de'IUcllr. Ve ~ bir memleketin iu miltal ... mdadu. MumaileJb, .Fran- lerimbı ana-ele DMm:Ud .....-U 
aponya ....Ptereye bir düpnan na· Bidn, Şelimisin pek busruıl .uta. ~ Benedma lls ÜIUI" tlrk...... his bir IDellll aclamr da ba btıi1 bir tek- IUID Milletler cemiyeti idealine ... mAuıtlaıtks in bir barlaw •fil. 

tarile 'bekı,orcla. Japonlar, Çin l•rı mevzuu olmuı bir pbrin mamn • tinin Bade~ _bU)'lk teflmk AtatGrk' • Dftıe balunmnas . .Filıaldb Milletler dık oldupna 16yledikten aonra de- fakat l:ııiai alwMle• eclea bilılD ... 
l6mrilderini inal ettild• ind.tn Çi silleriyiz. TneccOlıleıinin bu eHrinl ün tapu ~ıc::ıllinde adlarına mOaeccel cemiyeti aud>lesinin 4 temmuz 936 miftir ki: Mıleler lyldgmcle fa,dalı bir fikir t .. 
llila b--'ıc:a •ariclat ~ da de sizlere te"•'ı ederken ilfve etmeli- bulunan bırçok kıymetli gayri menkul tarihli lraran bu tedbiri tammıiyle ·- MWetlcr cemi-ti miaak-.1- ati · _._ bir ·ı=- · ..a_hll" 

..,. ""i'" L J • i Ankara beledi-ine ah.hı ft te • L--a---ı ' ,_ &UUa .. - ........ .,, -.-ır• 
'l'Vine seçiımit bahun.,wlar. Hal- yim ki ıerelt. kendi n•mım• ve ı,erea enn ,- ~ • u.nuwıı; etmfttlr. Herbl slndellk tec münderiç olan prenaiplere riayetin Be.,. Seıoyadiaoftç'iıa "bw alikadar 
lt...a bu pmriik ...w.tmm bü,;ik muhterem beyetini• n•mın• ~ınn!t ~rr~ buyurmak auretlle &8Mtrd:- rtlleal U7eainde fSlrenmlttlr ki ideal diinyada aulh için iyi bir sıman oldu- eclea bitia meaeı~ .. Jaeklcmda fqa 
l.ir ~ ... Çinin borçlarma taJa-. • . bWerimizi kendilerine arı: ve ıblfg• n ihcenab ve U\tufklr jeetleriDe rfl balmndan clofna olan teY ile ameli ba- lana ve biltiln dnletlerin, rejimleri dalı bir fikir tıeeı'iei t.mri -.... 
dibnitu.. Jepoa'Yft lqilten tebaa- ma.uut •yled.im. Ankara balkmm duyclalu derin min· lnmdm tatbiki lrabil olan ,ey arasın- ne bluna olaan bu misak aayeainde ~ wı.,,._ !' · WJ'iik bir 
...._ elleinde bal_. Çin talııvill • At•til'.t An.tara plıri n bemfelıri- net ve ebedi ıilkran hilledrıin bir daha da fark aketmek aon derece sarurl· bakild emniyete lravupcüJannr laa- Wip&i hais bir ifed~ir 

• • L-LL--J d'-3 ·L 1 b ur~·-L'• ··'u -fin -''ce klKma IUDubmamı tek- dl•. nı1-_ .,. .___ ~ .. ·-•~= öd..U--la. '--ilte- 11•rı -&All-• .. ma l11A uy U41JU, • w r ,.. • a. __ 
-- .-, .. --.. 7-~ ...._ rı lltil-1 .-: --L.-./ ·ı te•id Uf e-'·•ir. Bu teklif de fiddetle al· l,..U,.,.. b idi TOPRAK MAHSULLERi OFISl 
"-ile bu ihtilMı icleme etmek Ja- ••arı e,_z •-·· erı • " .....,. la .:ı ' 

ltkiWJa •aİr••mediler. Buaları mubte. kıtJamDlfbr. ' """' ıı ... n B. Uıoinof ıın aösl.eri SON POST A'cla B. Mabicldia ~ 
Daa,.a içiD bir saaf tetkil edeceiia - rem lıe~m.. arRdeıha hadi lıu- MDteakiben a8s iatiyen B. Hayrul- .... ,..,. uyduracalc sen, kamutqa .....ı.a toprak mala 
den japoa bükiimeti, seçenlerde b11 •urluıada du711Jf1f ol(fulum Y• tai- Wı ösbaclun dün llbah ULUS'u oku- Bu eebepten dolayı kemale ennemit B. Utviııof, milletler cemiyetinin aalleri ofiai ke-- lııehkmcla 7&a• 
f-Weri öcli;rec:eiini bildirmittiı'. Bu, liae ali,,,. bulamadıiım çok d•ria yan anlraralılarm bflyOk bir mjde al· olaıı ba dflnyada be7neJımllel nbamm eberiya baldkl bir taarrpz muvacehe- dıtı bir mekelecle ezcümle ı..ı.n 
J•ponranm dfına delalet eder. Ci- telıaua.ıeria ayai kuvvetle teairl al • dıklarmı •• derin bir ...ınç duyduk- muhafuaı için tamim edilmlt olan sinde hakkında platonik kararlar it-~ a 
-. 

7
en1ma eclea diler devlete karp tıad• bu/undufuDM emia olunu•. larmı ifade etmif w bllylk enderin premlplerin ill pyrinnibaye muhafa- tlhuı ile iktifa etmiı olınuma teeuüf HYeai t_. edilecek ofit, biıtüıııa 

el-. ... süııalwde •aai,etini deiiftir- At•tOrk'aa Aakua pbriae ı~er - bu tneccUhlerini IOll8US minnet ft • neticesi, aadece beynelmilel anlat- etmittir. MaımaUeyh IU veya bu dev- ticcarlar sibi bir tiiCcer olac.ldw. 
• .• Filh-ekike 80Y19llerin Çin• dikleri NYBi eseriaia mub•tabı olmd filkranla lrarp1adıklanDI kayclMımit· mubk Ye tefrikaları artırmak olamaa. letl tatmin için miaak hillfındald ha- Şu fark ile: T........, ~km· 

_ _. benim igia ae bayü bir adet• mub- dr. B. HaynaJUb Onudan : Blıaaenale•b ı-ııtere hflldlmetl Ha- reketlere metrUiyet rengi •erilmemeel eli. kir. s&791w• pparlar; •. ofia. 
)-.ptJklan yardım m ... leli ötwueD te b ba -••ua..ı-1 " - lhım 1 k ld L---.L milletirıa ı..;; Japoa•a i.ı-.i .. ltir ıiüret mn· rem •yetinirin bilyiik tevecaab lı•· .. _ Atattırk bucDn ~-~ bqiltanda vukua ıılmif olan defitik- re me te o ufunu .ay1em11• ticanti dft'let -ma ..,. 

" ....-- berial alır .ımu ilad .. lai plır•l•ri - millet .. memlekete wı,. ederbn ilk karf•mda bal " prtlarm lmir ol- tir. ımu-ni ...faatleri nemma 7apa-
-- olm1lfhlr. Ve Çincleki zorluklar alzd• olcuduğum 11ni1H:e plıid olma.t bunları ricuda 19tirmek isin ...... dala hattı hareked bbul etmek lhti- lıHlsakere aaat 16 ya talik edllmlf- c:almr. :O..let. serek aanayi...,. ma • 

ça whilepn Japonya, bütün d• •yrıca bir balıtiyarlık ~..ııeadlr. urf buyunnUf oldukları bOyOk mesa- yacını hiaaetmektedir tir. edia te....,_..-iain neticelerinden, 
" lııarekittan Rusyayı meaal AtatOr.lr'tea 6,rdDflmis tnecclUa inin mana ve makaadı ne oldupnu M"ll · 1...- ainat beMMI veeıteıile icla • 

cletmeie batla:racaiı bir ..-ada, ve alil•yı vbd•fl•r fimtll .,.tdi.tlerl ttlrk milletile beraber bütfin dbana 1 etler cemiyeti .ne bdar Yllbek Diier delegelerin --.ri .,. eclileD bajda7 muemelelerindea 

~
erek A-ada" .,erek azek .. rk t•lt.tirle veciz blı pldld• t•barls ettir ııs.termi•'·rdir. Türk memleketine oluna ola~ mevcudıyet ve bakaaınm Seat 16 da M"ll 1 alcbiı ceearetle ba bü;rük ticaret mü 

~-- • .-- d' Ma d -.:..ı -L i ~a .... _,
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f-:_L i in .1-:- ç••l•---'ı u •• llblıbı cem. ayetin kendlainden ytlbek 1 et er Cemiyeti lron- ...... ..:..: .__ __ L--ar __ !...L _ _ 

lf• ler ,·.poa bak1111md·- L:a.r.. ~. mi·'er ır. ... tlua;. bu t-r rl o. ıı; , ,,uma - r. ~ ----..- ~ u1h bu .__ .I-'-- H-'-in veniden i ti-- da - ___ ,,_ .....-, ..... ..-a __ 
... a~u .... i" tiaabı senet İemaidir . .Fakat lin - " • ıae esbabdan bir aat uw T..,, " ç m111m l8a alan Tiirkb'e için, batılsa bir bakımc:lım 

le bqlemlflU'. Jnıtuyorum • ., munda bu ~ bir dakika lçiDdc yilbefkteli!~ Ş~ halde dünyayı korkutan Peru. Ekuntar ve tran deleıeleri ela ~ tetkil ec1 .. bir tetelıbüee 
Uzek prkta ıenit bir sörilla bar, J' erilen tıalcrir memleket ve milletiae tahaie edecek harp aaetine tekrar .orlllrlenmek- Mllletler Cemiyeti konseyi uaamm sirilmiftil'· 
ınahiyetini alan ukeri hareklt Bund•n sonra B•ledlye mecli.Jnin derec.ecle fedakar olmalı bilmelidir.,. ten vikaye etm4:k için malik oldqp hareket aerbeatlai lehinde buluıunut- Ba ilüDcİ ,..ilik de ıudur: M ...... 

-...ıerm al~lııine ~.,, elmat- bOtlJn •ı:aznın imsuıaı ibtiva Hea dedikten ve Ankaramn tarihinde Ata- musrbilttln enerJlyi 1arfetmemb iı:ab lardır. Konsey' relai Letonya delere- leketiD birkaç bekmvluı mühim o. 
·Dil• taraftan A""'Pada ltalya _ tdriı okunmu,ıur: tilrk'Un itpl ettikleri mevkii tebU1ls ede.,, al de bu fikre ittiril: eylaniftir. Bo- lan bir iktiaad aehaamı merkezi bir 
lnsilten ile enl•P""• ela iki ı,.. r y.!:16--k n-.ı.--ı.::.. ettirdikten aonra llderini: Nqü. lcür.ad. li.,a deleceai, herhanp bir "YUiyet ..,...,. lmvveıt.İnİD murakabe " 

~ııa.1111111 Japoaprı wua ...._ ~ uugıwn .. su .. _ lehrln mtlmeelWed olan bis • almaktan iatinktf etmit. Çin " yeni WaNli eltmda tatmek Milli varl._ 
· · ı Bir defa lnciltereyi uuk "'Tarih içinde kendi haline bıra- llelediye mecU.i haları bu hlasiyMID Lord Hahfabdan .onra NecGa. kon- Zelanda deleceleri iae karar ıareti lan " milli iktiaedi hareketleri se. 

a met.W olmalı için aerbeet bı - kılmq bir tehir olan Anlrara'yı - Je- tercümanı olmlık terefini duymakta· Hyden tevdi etmek arsuıunda oldı.ıfu metnine muhalif bulunduklarmı bil· JaİI huducllar içinde uaavl&filllll mem 
~-.• lkinıcili Almanyanm R111ya ni türk hUkümetlnin merked olarak yu. Bu bi8siJ'Mlmlsm ula önderin muhtırayı 0 k u m a k ktllfetinden dirmittir. Nihayet milaakereleri bu-~ tatbik edilen ba aiatem, 
~-AYJ'UPacla yapbfı tu,.ilu •· HÇJDek, tilrkliliiln ve tarihin en bil- Yilıbek husunma arsı Anbraom ,,. kencHalnl nreate tutma1mı taleb et· lha edn konsey reiai, konseyin ne TüıW,.... ilk defa tatbik ecliJecıek. 

ak sayıflatıyor. Gerçi bu tazyiki yük " inunl inkıliblarını burada dil- anlcaraıınm en büyük bir emelidir.. mlftlr. Bunun lberine kltibl, bu mu.h- premip idbariyle bir karar ittilıu ey tir. Avrupa ve Amerika memleket-
• er mihverle_ Roma. &erlin milı tünmek " yapmllk, en hulı •• maaalı diJftek bitirmit " a)b~. tırayı okumuıtur. Bu muhtırada b6- lemekte ne de •ki karar ıuretlerinl 1.-irain h-..n lııepaincle, memleketi-
Pan BerliD _ Tokyo mihv.-iclir. imar " inp hamleeine buradan bllf • Bundan aoma Tali B. Nnsad T8ll- ylk bir kısmı italyan kontrolil altmda pri almap davet edilmemlı bul... • SÔl'9 delilen ildiuıdi maddeler 1i 

tıkel ba mih..-in BerliDcleki acu, Jamak llU'etilc - dUa)'Mlm en ıısn dolan arbdq11ır1D1D ishar ettlıklerl balummyan Habetietandakl fili nd- dutunu bildirmlt, fakat bucUn büla .-imle b11 DeYi t..-müller pek pk 
-Ue _ takvi,.e eclilmitti Binaena- çarpar ve en çok adı geçer tehirlerin- =.o ?,~~r~Were IU .CS&lerle terdi· ret ileri lilrillmektedir. Nihayet Ne- menau olan meeelenin Jnciltere ta- •• 
rh 1ta17aıam dıt politikMmda müa den biri haline ıetiren ve Anlranmm -..,..w . ctll bu uht mda Habeflstan raf mdan ileri ıürillea fikre komq a- -------------

• hareket etmei• karar venneai, bemfehriUiini 16tfen kabul buyuran .. _Heyeti allyenlsi ve phıımr çok ' m rru mea- Almm taraftar olup olmadılmm bil· M 1" d•• •f 
~anm itine .ı......,....;p. Atatürk'e, bllytlk mubariyete ennlt 8ddediyo- elealnin aumbleye aevkcdilme9lnf ta- linmeal tet1ril eyledifini ilbc etmlf" ev U U seri 

Zaten minnet n f(llrranlann en ta- rum. Binaenaleyh pbaa bem tisi, leb etmlftlr. tir. Rela, Milletler Cemiyeti .umble- ltoayah merhum B. Seyyit Ali Zorabn 
ltülia • ..- ukeri ve senk ti- mimiai " en btlyillil ile bir tek lralb hem de kendimi tebrik ederim. B. Bone ingUis ıelcli/ıne ılnin kararı lberlnde bir tealr icra et· ve Bayan Şerife Zoralın rublarıoa 15 

-.. beJrwndt,a ita aral• JaP0117a rribi dolu olan ankarablan teımil eden Arbdatlanaun AtatOrk'e cWma ___,__ • mek arzuau bulunma"' .. mı w lloaH- mayıs 1938 nsı. ... r .•• n-u :ıı;5le namasın-
. iti• iyi sibniJGI'· Ve ritmecliii b;1ediye meclialnin: e11is tefimbe ııbat " audet WnennUerini de bu .rwuwn ediyor )lin kendi a-ma ~btleriDI p dan aonra ~;;;;,. ~inde mev-
. ir ki lqilt_.. Ye Sovyet Raeya bu defa yaptıiı çok delerli teberril· ,Uzel hilılerinin lll•eten arsederlm... l'ramnr dlf balraaı B. Bone, bndl tennek de latıemadilfnl tıeberls ettir- 16du terif olrunac:atından kendilerini 

bir ''Werei mulahat,, aiyueli ta- terle ıöeterdikleri bllytlk iltifattan ve B. Nnzad Taııdotan'm bu IOD a8s· fikrince AYrUpada Mr ltlmad n bey· mit w ba be,_.a mtlteakib, mU•b bilen 'ft bl1ml}'ftlerin tetriflcri rica 
etmep batlem'f111'. tencilhten bir kere daha COflDUI olan lerini de flddetll Ye aflreldi a1kJt1ar nelmllel ltblrllfi baawı ricada ptlr- r.,. nibaJet ftrihrek ceı. tatil e- olanar. 

A. Ş. ~ bu minnet'"~ ifa,w ri· tlldb etmlftlr. ..1ı IUlll'etlnin muhik ............ cHla1'JI. 
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lhraçtan sonraki muhare'beleri 

anlamayı kolay.lattrrmaık İçin §Öyle 
bir kaç safhaya ayırmak kabildir: 

1 - Dli§manı denize dökmek için 
bizimkilerin mukabil taarruz saf
haları. 

2 - Bizim mukabil taarruz du
runca dli§manın tekrar ümidlenip 
ileri atılmak için yaptığı taarruzlar 

3 - Her iki tarafın ilerlemekten 
ümid kesib muharebenin m~vzi mu
harebesi tekline inkilabı ve bibnez 
tükenmez siper muharebeleri 

4 - lngilizlerin getirdikleri yeni 
kuvvetlerle sol yandan (Arrburnu 
ve Anafartalar) taarruzlan 

5 - işi söktüremiyeceklerini anla· 
yınca ricat ve tahliye. 

Bütün bu safhalan evveli. timal
de yani Arıbumunda sonra da ce. 
nuhda yani Seddülbabirde görelim. 

Ar1 burnu muharebeleri 
lbracı müteakib ilk gÜn yani 26 

nisanda buraya takviye kıtalarm
dan biç birisi yeti§tirilemez. 19 un· 
cu tümen kendinin iki buçuk misli 
bir dÜ§JDanı hugÜn zarfında olduğu 
yerde tutmak ve ilerletmemek gibi 
güç bir vazife kar§ısmda kalır. A
Jaylann yorgunluğuna, diitmanm 
bir hayli yerlerden yüklenıneaine 
rağmen o gün bu vazifesini ifa eder, 
dütman ilerliyemez. 

O gün akfammdan itibaren tak
viye kuvvetleri gelmeğe hatlar ve 
on dokuzuncu tümenin kahraman 
komutanı bu dakikadan itibaren 
yalnız kendi tümeninin değil, tabia
tiyle gönderilen bu takviye kıtalan· 
nm, yani bütün Arıburnu mmtaka
amm komutanı olur. 

Bu genç komutanm bugünlerde 
yalnız bir ate,ıe yanıp tutu§tuğunu 
görürüz: Düşmanın karaya. yerlet
mesine meydan vermeden yeni krta
larla hücwn edip denize dökmek. 
(Bunun ne kadar doğru olduğunu 
zaman göaterecek, düpnan bir ke
re karada tutunup mevzi harbma 
girdi.kten sonra faik kuvvetlerle de 
ahlamıyacağı anlqılacaktır. ) Bu 

l'azan: M. Şevki Yazman 

Çanakkale cephesi. gerisinde bir hilali.ahmer hastahanesinde 
türk yaralılar 

de yalnız 9 uncu tümenden bir ce
bel bataryası ile 19 uncu tümenin 
bir cebel bataryası ve 7 inci tümen
den gelen 2 cebel bataryası ki ce
man dört cebel batarya.şı (16 top) 
bulunuyordu. Arazinin çok kesik 
ve dik olması 19 uncu tümenin di
ğer iki sahra bataryasından istifa
deyi mümkün kılamamı~tı. Çünkü 
sabra bataryalarının mehrekleri ya
bk olduğu için dik yarlara ate§ e
demiyorlar veya atq etmek üzere 
yÜkseklere çrkıp kendilerini göste
rince filo tarafmdan derhal tabrib 
olunuyorlardı. (26 nisanda bu suret
le Kemal yerinde toplardan biri bü
tün mürettebatiyle berhava olmu§ 
ve diierleri de güç kurtulabilmiıti) 
Bu seheble elde çok küçük çaplı ve 
kudretleri asgari derecede olan bir 
topçu vardı. Bu toplar siper dıımda
ki canlı hedeflere tesir edebilirler
di yokaa velev na tamam da olsa 
ıiperleri yıkıp arkalarm.dakini im
haya kafi değildiler. Fakat bu da 
olmuyor diye durulamazdı. Her ge· 
çen gün vaziyetin biraz daha güç
letmesini muc::ib olurdu. 

yerletmiş olanlar çekilmiyorlar, 
yerlerin.de sebat ediyorlar. Yüksek 
sırtm garbinde ve hain tepedeki 
dii§man bilhassa mukavemet göste
riyor. Bu vaziyette akşam oluyor. 
Krtaat bir çok zayiat vermit ve yo
rulmuş. Sahile yanafmCa düşman 
gemilerinin atefi de baflamıı ve sa
hili barınılmaz bir bale getirmif. 
Taarruz bizzarur dunıyor. Tutulan 
ve kazanılan hatlarda tahkimat 
enıri veriliyor. 

O gün akıamı Anburnuna asker 
getiren dokuz nakliye gemis.inden 
batka ertesi gün de daha sekiz nak
liye gemisi ufuktan sökün ediyor ve 
asker çıkarryor. Bunu gören bizim
kiler tekrar olduktan yerde kalıyor. 

Fakat genç komutanm azmi kırıl
mıyor. Kafasmm içinde.ki dÜ§Ünce, 
saldırmak ve düpnanı bir an evvel, 
tutunmadan atmak dÜJÜncesi oınu 

rahat bırakmıyor. 

27 nisandan sonra Anburnu mm

takasmm komutanı Mu.stafa Pl::enao.l 
ilk taarruz fırsatını 1 mayada bulu-
yor. Liman a beraber ilk ve ikinci 
ihraç günlerini bofu botuna Saroa
da geçiren Betinci tümenin alayla
rı ancak bugünde kendi enırme ve
rilebiliyor. 30 nisanda tümenden 14 
ve 15 inci alaylar, 1 mayıs sa.babı 
da 13 üncü alay geldi. 

(Sonu var) 

Dış ticaret vaziyeti 
Kliring 
kredili 

hesapları 

ithalata aid 
bakiyeleri ve 

taahhütler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan hesap hula

aalarına göre 7-5-1938 tarihindeki kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalat için Cumhuriyet Merkez Baınkasma verilmiş teah
hütler yekunları: 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Banka
sındaki kliring hesapları borçlu 

bakiyeleri 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

L .... 
RADYo .... J 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı : 12.30 Karışık plal' 
neşriyatı - 12.SO Plak: Türk musikisi .,e 
halk şarkıları - 13.lS Dahili ve har_ici .h~· 
berler - 17.30 Halkevinden naklen ınkılab 
ders~ (Yusuf Kemal Tengirşenk). 

Memleket Miktarı T .L. 

Ç( 

Memleket T.L. 

12.448.999 
2.987.433 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Karışık plak 
neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkad_aşları) 
- 20.00 Saat ayarı ve arabça neşnyat _. 
20.lS Türk musikisi ve halk şarkıları ( Hik· 
met Rıza ve arkadaşları) - 21.00 Konıe· 
rans: Adnan Menderes (Aydın saylavı? _. 
21.lS Plakla dans musikisi - 22.00 AJanf 

T.L. haberleri - 22.15 Yarınki program ve İs· 
----- tiklal marşı. 

Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Le ton ya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

1.380.600 
9.000 

3.696.000 
621.900 

3.152.800 
1.067.000 
9.068.200 

443.900 
2.130.000 
1.002.000 

68.900 
1.133.000 

885.400 
1.706.600 
1.020.200 

354.900 
180.400 

Kredili ithalat için Cümhuriyet Mer
kez bankasına verilmiş olan teahhütler 

yekunları 

Memleket 

Resmi. 
daireler 

T.L. 

Almanya 13.755.823 
Avusturya 60.S.4S 
Belçika 6.749 
Çekoslo. 504.93S 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Rusya 

175 
5.011 
57.296 

40S.252 
27.765 

1.741.739 
61.677 

108.821 
404.606 

S56 
34.111 
12.832 

1.027 

Hususi 
şahıslar 

T.L. 

9.633.031 
15S.287 

Z2.041 
357.840 
18.483 

2S6.369 
S7.983 

S67.227 
10.803 

242.9S2 
218.860 
160.704 
112.815 

4'2.889 
114.542 

6.915 
33.836 
34.800 

Lek!in 

T.L. 

23.388.854 
216.132 

28.790 
86Z.77S 

18.483 
175 

261.380 
llS.279 
972.479 

38.S68 
1.984.691 

280.S37 
269.S2S 
517.421 
43.44S 

148.653 
19.747 
33.836 
35.827 

Yukarıcıaıu ~ uwu~J., ... +.,Pld~ vazıh 

kredili Uhalatın vadelerine göre 
vaziyetleri 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

Memleket T.L. T.L. 

Almanya 
D.M. 

1.306.824 
445.964 

5.746.SZO 
1.-468.190 

Almanya 
D.M. 

3.886.211 
946.156 

Muhtelif memleketlerin Merkez ban
kalarında tutulan kliring hesapların

daki alacaklarımı 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya (A ve B hesapları) 8.177.800 
Es ton ya 43.600 
İtalya 2.410.600 
Lehistan 209.300 

Hava şehidlerini 

pazar günü 
""' anacagız 

Türk hava şehidlerini anma töreni 
5 mayıs 1938 tarihine rastlıyan pazar 
günü saat 11 de Ulus meydanında ya -
pzlacaktır. 

Bakanlar, saylavlar, askeri ve sivil 
erkan, memurlar, subaylar ve muhte -
lif kıtalardan gelen müfrezeler, ku
rumlar ve esnaf mümessilleri saat 11 
de tören yerinde programına göre ay
rılan yerlerini almış bulunacaklardır. 

İhtifal saat 11 de atılacak top :ıe 
başıayacak, top atılır atılmaz tören 
yerindeki sancak ve resmi binalardaki 
bayraklar yarıya indirilecektir. Bu 
esnada hava şehidlerine saygı olmak 
üzere törende bulunanlar ile nakil va
sıtaları ve halk yarım dakika oldukla
rı yerlerde duracaklardır. 

Bundan sonra hava müsteşarlığın -
dan, hava kurumu Ankara şubesinden 
ve C. H. Partisinden birer zat söylev 
vereceklerdir. Söylevden sonra mızı
ka hazın UH U.uuy ::ı: -• --- '- -- TT1 .. ,. 

meydanına getirilen çelenkler şehid -
liğe konmak üzere askeri ve sivil bir 
heyet tarafından törenle götüriilccck
tir. 

İhtifal bir manga askerin manevra 
fişegi ile havaya üç defa silah atışı 
yapmasiJe sona erecektir. -

İstanbul : 

Ôğ)e Neşriyatı: 12.30 Plakla tür~ 
musikisi - 12.SO Havadis - 13.05 PlaJı:la 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak neş· 
riyatı 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Spor ve 
gençlik bayramı: Konferans Reşad T~· 
berk Tıb fakültesinden - 18.45 Beyoglll 
halk~vi gösterit kolu tarafından bir temsil 
- 19.lS Konferans; Ali Kamil Akyüz (Ço· 
cuk terbiyesi) - 19.SS Borsa haberleri _, 
20.00 Muzaffer İlkar ve arkadaşları tara· 
fından tüı:k musikisi ve halk şarkıları _, 
20.4S Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza ta• 
rafından arabça söylev - 21.00 Nihal ve ar· 
kadaşlan tarafından türk musikisi ve halle 
şarkıları (Saat ayarı) - 21.4S ORKEST• 
RA: ı - Çykovsky: Kas nuvazet süvit. 2 • 
Grieg: O Prentan. 3 - Petras : Mariyonet -
22.lS Ajans haberleri - 22.30 Plakla solo• 
lar, opera ve operet parçaları - 22.SO - 23 
Son haberler ve ertesi günün programı 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 18.30 Mos· 
kova - 19.30 Stokholm - 19.45 Stuttgart 
- 20 Strazburg, Varşova - 20.10 Bero· 
münster - 20.30 Strazburg - 21 Prağ, Ro-
ma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 14 Laypz ig, Stutt· 
gart - 16 Frankfurt - 20 Moskova , Ber• 
lin - 20.30 Paris - P. T. T. - 21 Brno -
22.15 Moskova - 23.30 Paris. 

ODA MUSİKİSİ: ıs.ıs Hamburg -
17.20 Kolonya - 19.40 Prağ - 20 Monte 
Ceneri - 21.40 Milano - 22.S Beromüns· 
ter - 22.30 Lüksemburg. 

SOLO KONSERLERİ: 14.30 Stokholrn 
- 15.20 Laypzig - 16 Münib - 17 Berliıı 
- 17.lS Roma, Varşova -18.30 Beromüns• 
ter - 19.S Bükreş - 20.2S Königsberg -
20.30 Kolonya - 22.20 Kopenhag. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 
Königsberg - 1'2 Hamburg, Laypzig -
19.10 Laypzig - 20 Breslav - 22.30 Buda· 
peşte - 22.35 Königsberg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18 Königsberıı - 19.10 Münib - zu :ı> .. ,..,ı. 

ıu~AFi;-~ÜziK: 5 Alman istasyonları ....... 1 
6.10 Hamburg - 6.30 Koolnya - 7.10 Ke· 
za - 8.30 Frankfurt, Kolonya, Münib -
9.30 Bertin - 10.30 Hamburg - 1'2 Bers• 
lav, Münib, Yiyana - 1-4.10 F rankfurt -
14.15 Berlin - 15.35 Keza - 16 Breslav, 
Hamburg, Stuttgart - 16.30 Königsberg -
17.10 Münih - 18 Bedin - 18.30 Frankfurt 
- 19.10 Alman istasyonları - 20.30 Tulut: 
- 22.10 Stokholm - 22.30 Münib, Stuttgart 
- 23.30 Hamburg. 

dii§üneesine imkan veren her fırsat 
onu kemal yerine kottmur, nııtuk
lariyle gösterdiği tahai kahraman
lık mi:.lleriyle, bir kıta subayı gibi 
ileri atılmuiyle kütleleri arkasın
dan sürükleyip deniz aahiline in
mek ve dütmanm kayıklarına binip 
kaçtığını görmek ister. Y egiııe dü
tünce ve gece gündüz fikrini İfgal 
eden budur. 26 nisan aktamında 33 
üncü alaY' geliyor. 27 inci alayla 72 
inci alay arasına sürülüyor.. Bunu 
müteakib de 64 üncu alay geliyor. 
O da cebheye yan~tırılıyor. 

Saat 7 ile 8 arasın.da sol cenah 
'Ve cebhede taatTUZ ba,lıyor. Biraz 
sonra da aağ cenah taarruza kalkı
yor. Ve taarruz bütün cebhe üzerin
de muvaffakiyetle devam ediyor. 
Dütman kanlı sırttan firar suretin
de kaçmaya batlıyor. Arkasından 
kırmızı sırltakiler de geriliyorlar. 
Saat ondan sonra düpnan aağ yan
dan da geriliyor. Oğlen sa-alarmda 
dütınanm kanh srrlta kaçanlardan 
geri kalanlar ve krrmızı sırltakiler 
siperlerde mevzilerini bırakıyorlar, 
ıiperlerin önüne çııkıp f&pka ve be
yaz mendillerini aallıyorlar ve bu 
ıuretle tealim olmak iatediklerini 
itam ediyorlar. Bütün bu manzara
lar Kemal yerinden Ye tümen koınu
tanı (Atatürk) tarafın.dan görülü-

... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtllllllllllllllllllll!:_ 
- Yazan: Alexia Tolıtoi No: 87 -

Ekonomi vekôletinde 

yeni tayin ve terfiler 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 Viyana - 11.30 
Stuttgart - 17.30 Bertin - 21 Viyana. 

DANS MUZİÖİ : 22 Floransa - 22.20 
Viyana - 22.2S Brüksel, London - Recyo· 
nal - 22.40 Laypzig- 3 Karkovi, Lember g, 
Lüksemburg, Roma, Vilna - 23.S Droytviç 
- 23.10 Moskova - 23.15 Milano - 24 
Stuttgart, Frankfurt. 

Yarbay Mustafa Kemal için dü
tünülen ilk teY bu yeni kuvvetlerle 
27 nisanda düpnan üzerine atılmak 
oluyor. Bu kararı da Kocadere kö
yünde fecre yakm düşman d~~
masınm köyü ateş altma aldıgı hır 
anda veriyor. Taarruz emrini de bu 
ateş altında yazıyor ve emir atlıl.ı:"rı 
ile birliklerin komutanlarma gon
deriyor. Kendisi de muharebeyi ida
re etmek üzere "Kemal yeri" ne ge
liyor. 

Taarruz yapan kumandanm elin-

yor. 

Bir ara gerek bu görütlerden ve 
gerekse daha ilerideki tümen kur
may batkanmdan (Orgeneral izzet
tin) aldığı raporlarda sağ yandaki 
dütman efradının sabile iltica etti
ğini ve Anbumu §arkında.ki aırtlar
da dü~manın hiç bir faaliyeti kal
madığını anlaşılıyor. Yalnız bazı 
aksam ve bilhassa yüksek srrt ve 
bomba tepesindeki hakim siperlere 

---
------------------------------------

__:--~~~~~~~~~~~~~
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

_ Giriştiğin teşebbüs pek münasib- Muşamba §apkasını ensesine~ doğru § 
· P't bastıran ve kollarından tuttugu el a-

--
tır, ı er... . .. _ 

· ·k· rabasını süren bu delıkanh ona, yure- -· · 1· · · b ı crmış ı ı -Kıremıt ı çatısı ıyıce e v ' . g· • • b. cenderede gibi sıkacak kadar : 
. b. k .. "k daıresı ını ır -

pencerelı ~e axrıca . ~~ uçu .. .. . korkunç bir şeyi hatırlatıyordu. Sah- -

--------
-----------------
----------------

Ekonomi vekaleti limanlar umum 
müdürü B. Feyzi Erçin bir derece ter
fi ettirilerek teftiı ve milrakaıbe heye~ 
ti reisliğinde münhal bulunan baş mü
fettişliğe, kanuni müddetini doldur~ 
muş ve ehliyeti tasdik kılınmış olan 
vekalet müfettişlerinden Hulusi Ti
mur da terfian birinci sınıf müfettiş
liğe tayin edilmişlerdir. 

Vekalet teftiş ve mürakabe heyetin
de mürakib komiser Orhan Dumer, ter
fian tarife işleri müdürlüğüne tayin 
olunmuş ve mürakip komiser Rıdvan 
Taşkın da terfian ve naklen zirai kom
binalar müdürlüğüne alınmıştır. 

Yeni tayin edilen bu zevat yeni vazi
felerine ·başlamışlardır. Muvaffakiyet
ler dileriz. 

dairesi bölge 
amirlerinin toplantısı 
lş dairesi reisliği, ıs iş bölgesinin, 

bölge amirlerini şehrimize davet et· 
miştir. Toplantı ayın on altısrnda iş 
dairesi reisliği binasında yarılacak ve 
bir hafta kadar devam edecektir. 

Bu toplantıda iş kanununun 1937 
finans yılındaki tatbikatı bilançosu gö 
rüşülecek, 938 finans yılına aid oları 
faaliyetler hakkında müzakereler ya
pılacak ve bu hususta krurarlar alma .. 
caktır. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
: ''Bütün bunları ben bir çok kimse· lar dolu arabalar Moskovaya doğru 

/erden menkul olarak kaydettim, fa. akın ediyorlardı. 
: kat dün onu kendi gözlerimle görme- Milletin hergün ağzına koyacağı bir 
: ğe muvaffak oldum. ]akob Osmes'in dilim ekmeği yok, Moslrova ağzına ka
: dükkanrndan çıkıyordu. Hızlı hızlı, dar dilenci dolu, eşkiya bile a~, ve 
:= kollarını sallaya sallaya yürüyordu, sonra bütün bu bayağı Avrupa malları-de olan evın yukseldıgı_ otlar._buru.ınuş neyi hayalinde gördü: Bir kar tipisi, : 

sahile yanaştılar. Oca~ın y~ks~k ve bir hale, darağacında rüzgarın salla
yassı bacasından çıkan ıncecık hır du- dığı rus işçilerinin cesedleri ... Birinci Petro oğlu ile ve iki elinde de birer tane yeni balta 

tutuyordu. Çar uzun ve KÜzel endam- nı alıp buraya getiriyorlar! Hele o ya-
man ihtiyar bir akçaağacın dalları a- . 
ıasından süzülüp gidiyordu. Parma\<- Öğrenmeğe mera~lı bır Hollanda~ı 
lıklı bir penceresi olan harab kapının olan Jakoıb Nomen. ıse haıtıra deften
onünde tahta kunduraları silmek için ne şunları kaydettı. 
temiz bir paspas vardı (Holanda da •• ... Çar bir haftadan fazla mütenek· 
evlerin içine terlikle girilir) . Evine- kir kalmai(a muvaffak olamadı: Mos
ş:ğinde durup ellerini önlüğünün al- kovayı ziyaret etmiş olan bazı kimse
tma kavuşt'lrmuş olan yaşlı bır kadm. ler kendisini tanıdılar ... Ziyaret şa
adaml<'rın gı:lişinı seyredıyordu. Gc1- yiası çabucak bütün memleketimize 
ıit Kist, sandalının küreklerini otla· b h 

k i yayıldı. Amsterdam orsasrnda er
rın u~c rine c.• .. f' "bı<nlar bize mos o 

yordu, zira bundan hiddetleneceğini 

biliyordu. 

Çar gözlerinin içine bakılmasrna 

tahammül edemez. işte bunun bir mi
sali: Aldersen Blok isminde biri, san
ki karşısında pek l(Ülünç ve pek şa
şılacak bir şey varmış l(ibi, sokakta 
küstahça çara baktı. Bundan dolayı 
çar onun yüzüne !;iddetli bir tokat 
attı, ve Aldersen Blok kuvvetli bir 

U· ıkesı'nden ''"''lı'vorıar" dedı·g- . zaman kes büyük meblai(lar üzerine iddiaya .,,- ç acı duyarak rezil olup kaçarken yol-
l~adrn' kola .alımı~ genı·~ kenarlı ba"'lı- l{İrişiyordu: O bizzat büyük ar mı d 1 b 1 d 1 

~ ~ ~ idi, yoksa elçilerinden biri mi idi~ cular a kendisi ile a ava aş a ı ar: 
g- ını nezaketle eg-di. M " B ı Ald b k artık ~ö· Rusya ile ticaret yapan ve Çarı, os • - ravo. ersen a '!l 

Ev Petronun pek hoşuna gitti ve o- kovada, çok defalar evine kabul eden valiye oldun! 
nun iki pencereli büyük odasına yer· Herr Hautman, Zaandam'a gelerek Tatil günleri, Çar, kırk guldenle 
leşti. Karanlık girintiyi Aleksaşka ile Çara derin saygısrnı bildirdi, ve ona: bir çamçak biraya boyacı Garmensen'
birlikte yatmak üzere yatak odası yap- - Mukaddes majesteleri hakikaten den satın aldığı bir yelkenli sandal
tı, ve bir merdivenle çıkılan tavan ara- sizmisiniz? la körfezde !(ezintiler yapıyor. Bir 
sınt da Alyoşka ile papas Bitka'ya ver- "Bu suale çar oldukça sert cevab gün Kir kraak'da dolaşırken seyyah 

di. verdi. nakleden bir Kemi sandala yaklaştı ve 
Hemen o gün Oomes ninenin dükka-

nından sağlam aletler satın aldı ve 

bunları bir el arabası ile eve taşırken 

vaktiyle bütün bir kış Voronej'de ça

lışmış olan marangoz Rensen'e rast 

geldi. Şişman ve sadedi! bir adam olan 
Rensen, ağzı bir karı!} açık, durdu: 

''- Görüyorsun ya. Çarı görmek arzusiyle vamp kavru

''Bund-an sonra ikisi de, Rusyaya lan kırk kadar kişi l(iiverteye toplan· 
giden şimal yolunun arzettiği müş- dı. Gemi hemen hemen sandala borda 
küllerden ve Baltık Jimanlarımn va- bordaya yanaştı, ve bu münasebetsiz
sıflarrndan ve münasibliklerinden u- likten kendini korumak ist~Y_e~ .Çar 
zun zaman bahsettiler. Konu~rlar- de iki boş şişe yakq}ayıp zkisım de 
ken Hautman ~arın gözlerine bakamı- arka arkaya - iyi bir tesadüf ~ri 

olarak kimseyi yaralamakksrzrn -
seyyah kalabalığrnın içine fırlatı. 

"Çar pek mütecessistir. Ve her 
vesile ile sorar: ''bu oe bu?" ve ceva· 
br verilince israr eder: "Bunu !(Ör

mek istiyorum", ve iyice ökren.inceye 
kadar o şey hakkı°nda tetkikde bulu-

nub sual sormakta devam eder. Hol
/anda ~tadhalteri, lnl(iltere kralı 

Güyyom Oranj'Ja buluşmak üzere, ar
kadaşlarrndan bir kısmI ile birlikte 
uğradığı Ütreht'te kendisini bütün 
terbiye müesseselerine, bütün hasta
hanlere ve muhtelif fabrika ve atöl· 
yelere götürmek iktiza etti. Profesör 
Ruih'in teşrih kabinesi pek hoşuna 

gitti. Pek maharetle hazrrlanmış bir 
çocuk kadavrasrna öyle hayran oldu 

ki onu öpecek kadar ileri gitti. Te

tebbü maksadiyle kesilmiş bir diter 
kadavramn üzerinden profesör Ruih 
kefenini· çektiği zaman Çar, rus ar

kada~larının yüzlerinde bir tiksinti 
alameti gördü, ve onlara hiddetle çı-
Icrşarak kadavranın adalelerini ısscrıp 

dişleriyle parçalamalrrnı ermretti... 

lı canlı ve becerikli bir adamdır. To- hancılar 1 Tertemiz giyinmişler, karın-
' parlak çehresinin sert bir ifadesi, ça- ları doymuş, günden güne küstaıhlaşı-

tık kaşları, kısa, kıvırcık ve kastane yorlar .. Yoksa Çar iyice aklını mı ka-
renrri saçları var. Serj'den bir ceket, d ? " !jlr ı .. 
kırmızı bir 1;ömlek ve fötr bir ~apka Birkaç zamandanberi 'Moskoıvanm 
l(İymişti. Onu sokakta - karımla kı-
zım da dahil_ yüzlerce kişi bu halde pazar yerlerinde bir şayia dolaşıyor
gördü . .'' 

-9-

Arkanjel, Novgorad yolu ile Mos

kovaya kılavuz kaptanlar baştay
falar, hekimler ,tayfalar, gemi aş

çıları, marangoz ustaları, silahçı

lar geliyordu. Çarın ukazları mucibin

ce bunlar asil ve tüccar evlerinde is
kan olunuyordu. Moskovada iyice yer 

sıkıntı çekilmeye başladı. Bu yabancı 
hücumu karşısında boyarlar ne yapa
caklarını şaşırdılar. 

Silah, yelken bezi, ahşap ve demir iş

lerinde kullanılacak her türlü alat ve 
edevat, balina çubuğu, kağıd, manıtar, 

gemi demiri, kayın ağacı, mermer, is

pirtoda muhafaza edilmiş canavarlar 

ve diğer teşrih piyeslerini muhtevi 
sandıklar, timsahlar, doldurulmUŞı ku~-

du: Çarın uzak denizlerde boğulduğu 

(hatta bazıları bir fıçıya hapsedil

diğini de naklediyorlardı), Lö For'un 

tıpkı çara benzer bir alman bulup çar 

diye tanıtmakta olduğu rivayet edili
yordu. Artık halkı tazib ve ortodoks 

dinini tazyik için bu yalancı gasıp na
mına Lö For mcımleketi idare edeeek

ti. Bu yalan haberleri yayanları muh· 
birler ele geçiriyor, Presbrajenski pri

kazma sürüklüyor, knut kullanarak ve 

onları bizzat Romodanovski sorguya 

çekiyor, fakat bu isyankar dedikodula

rın yuvası, kaynağı bir türlü keşfedile

miyordu. Çarevna Sofyanın hariçle 
herhangi bir suretle irtibat tesis ede· 

memesi için Novodieviçi manastırın
daki muhafız kıtası takviye edildi. 

(Sonu var) 
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1 R A K M E K T U B L A R .İ ...................................................................................... . . . . 

Irak münevverleriyle ... 
~ HAYAT ve SIHAT E . . . . 
--················································································--

Beyin ne işe yarar? 
Bu da, tüpheaiz, mühim bir ittir. Geçen on dokuzuncu asrı edebi

yat adamlanndan bazıları hiç be
ğenmezler. Yüksek ülkülü on aeki
zinci asırdan sonra, on dokuzuncu 
bayağı bir devir idi derler, fakat he
kimlikde on dokuzuncu asır pek be
ı-eketli olmuştur. On aekizinci aann 
bulutlu nazariyeleri arasında, •a· 
bah yıldızı gibi parlayan Biıa on 
dokuzuncunun tam batında hayat 
ilmini kW"UDca, hekimlik birdenbire 
yenilenmiı ve her kolunda ilerlenıe
ğe baılamıttı. 

Fa.kat ne derecede mühim olaa vü
cudun bqka itlerine hiıkim olacak 
kadar deiildir. 

G ölün kumlarında ve Diclenin 
kenarında annıesiyle elele 

dolaşan Ahmed Haşimin Irak gök
lerindeki yıldızları ruhuna nakşe
der gibi seyredişindeki içliliğe bu
rada erer giıbi oldum. 

Asya burcu 
dalgalanan 

üzerinde 

tek canll 

Bu yeniletmeden en ziyade istifa
de eden kol sinirler cümle•i ve be
yin olmuttu. Beyin üzerinde yapı
lan anatomi ve fiziyoloji tetkikleri 
bu uzva insanın hayatında büyÜk 
bir paye vererek eherniyetini pek yük
sl tti. O derecede ki, gene o asırda 
meydana çıkan nıikroblar ilıni bile 
beyni tahtından indiremedi. Beyin, 
hastalıkta ve sağlıkta insanın bütün 
bayabna Pikim tanınmıfb. 

Beyne verilen bu yüksek paye, 
insanın vücudundan ayrı bir de ru
hu bulunduğu faraziyesini unutamı
yanlan h()fnud ettiği için m•ıhur fi
lozof Bergson beyni tarif ederken 
"öyle imtiyazlı bir uzuv 'ı~r ki mad
deden münezzeh ve ebedi olan nıh 
o uzuv vasıtasiyle, maddi ve fani 
olan bedenle münasebete girer'' de
rnİftİ. 

Beynin ruh evi, hayatm bütün ~ 
1erine hakim, insanın zekumm ve 
karakterinin merkezi oldufuna ar
tık hiç kimaenin ıüpheai kalmamı§ 
gibiydi ... 

Halbuki dahili guddeler birer bi
rer bulunarak onların ehemiyeti an
la.ıılclıktan sonra adeta beynin pa
pucu dama atılır gibi oldu. Eakiden 
İnN.nm karakterini, ıah.iyetini mey
dana getiren uzuv beyin sanılırdı. 
Şimdiki fikirlere göre karakter, ph
aiyet dahili guddelerin çıkardıkları 
hormonlardan ileri gelir: 

Tiroit guddeai fazla hormon çı
karınca inaan heyecanlı, hormon a.
zalmca miskin olur. Böbreklerin Ü· 
zerindeki guddenin hormonu artar
.. insana 'büyük enerji, a.zahraa zi
, • _ .. -·-- - - ... w..&1yaya kartı 

alAkasızlık gelir. Küçücük, bir kiraz 
çekirdeği kadar, iyrofiz guddesinin 
arka taraftaki kısmı büyiirae İnga,. 
nın zeki.ar artar, ön taraftaki kıatnı 
büyüne in .. n kadın tahia.tlı olur. 

Eskiden, fikir beyinden çıkan bir 
kuvvet, onun usaresi gibi bir §ey 

farzedilirdi. Akıllı adamlara - ko
ca kafalı denilmezse de - genif be
yinli, parlak bir zeka &limetleri 
gö.terenıiyenlere de bey.inaiz derler
di, Halbuki en yeni fikirlere göre 
zeki.ya parla.khk veya eönüklük ve
ren uzuv tiroit guddeaidir. Bu gud
de kimde iyi itlrae o kim.o zeki o
lur. Tarihde adlarını bırakmıt bü
yük adamların da tiroit guddelri bü
yük olduğu iddia edilir. Fakat bu 
guddenin iyi itlemeai için mutlaka 
büyiik olması tart değildir. Gudde 
biiyiinı.eden iyi itlerae Mhibi aoğuk
lıranlı, mantıkçı akıllı olur. Gudde 
bü)iiyerek çok i§lene sahibi fazla 
hisli, cırtist, ilim itlerinde çabuk an
layıılı <>lur. 

O halde heyin ne ite yarar? 
Onun da iıl•ri vardır: Dı~dan 

gelen intihahları toplar, onları . ıtfo
tir ve duygu, fikir, hareket şekline 
çevirir. Beynin iti refleks yapmak-
lll'. 

lnaanm hay.aıtı hakkmda eııki fi
kirlerle yeni fikirlerin farkı ıudur: 
Hayatmıızda hiç bir it ötekilerden 
üstün aayılamaz. Vücurumuzda. bü
tün uzuvlara hakim bir uz-.v yok
tur. Uzuvlarımızm &J'l'I ayn itleri 
vardır, fakat bunların hepıi birbi
rine bağlıdır. Uzuvlarnnızdan biri 
iyi itlemeyince ötekilerin de itleri 
az çok bozulur. Şimdiye kadar ha
yatın en yükşek İp sandığımız fikir 
bile etle deri ara.ama •ılu§Dllf bir 
guddenin çıkardığı hormonun tesiri 
altındadır. Hiç bir uzuv öteki uzuv
lara hakim olamaz .. 

Tam demokrat bir cemiyet... 
G.A. 

Tayyare piyangosu 
dün çekildi 
(Ba§ı 2. inci sayfada) 

962 3;H 15 207 2til .jVO 392 
4{)3 433 489 560 bl8 723 
805 892 97~ 9ö0 34139 29U 
407 446 596 641 671 865 
9~4 9~3 35177 301 318 368 
392 451 579 585 633 815 
856 873 906 963 36U93 174 
192 265 459 805 830 838 
858 934 965 37034 174 209 
379 485 505 528 544 643 
836 857 882 913 985 38123 
225 236 270 437 465 498 
690 693 905 972 39100 223 
358 384 402 468 543 686 
716 125 765 812 825 839 
855 859 892 940 980 996 

4000 yiral.ıık büyük ikramiyenin iaa
bet ettiği 28551 numaralı biletin son 
iki rakamı olan 51 numara iye, 15000 
liralık ikinci büyük ikramiyenin isa
bet ettiği 34352 numaralı biletin son i· 
ki rakamı olan 52 numara ile nihayet
lenen bütün biletlere onar, onda bir 
biletlere iki.ser u- ·--...: ~---... ~ ı::t· 
mıştır. 

Büyük ikramiye olan 40000 liranın 
isabet ettiği 28551 numaralı biletin al
tısı İstanbulda, diğer parçaları da Bur
aa, İzmir, Kastamonu ve Akhiııarda
dır. İstanbulda büyük ikramiyeyi ka
zananlar Feriköyde arabacı BB. Muao, 
Kadıköyünde Moda caddesinde 482 
numarada Alis, Maıpuç~ularda Emir
oğluhan 2 numarada Bekir, Galatada 
maden şirketi memurlarından Adnan
dır. Diğer bilyUk ikramiye isabet eden 
iki kişi henüz tesbit edilememiştir. 

Şehrimizde 12000 liralık üçiincU bü
yük ikramiye Devlet demiryolları ida
resi malzeme dairesinde B. Ahmede, 
10000 liralık ikramiye de Emniyet mfi
dürlüğü dördüicü şubede B. Osmana 
isabet etmiştir. • 

İzinli gideceklerin binecekleri 
trenler 

Devlet demiryolları idaresi, vazife 
ile seyahat eden kart ve permi himille 
rile has.talar müstesna olmak üzere 
izinli gideceklerin biç bir suretle To
ros ekspresinden faydalanamıyacak1a 
rını kararlaştırmıııtır. Ankara - Hay
darpa§a arasında Torosun olmadığı 
günler işliyen katarlara permililer bi
nebilecektir. 

HAKiM ROBİNSONUN 
KATLİ 

evel epey tereddüd edecektir. Hareke
te geçmek için bu tereddüdden istifade 
edeceğiz. Bu akşam, beni tarassud e
decekler, fakat bir saat bile kaybetme
aen harekete geçeceğimi sanmazlar. 

- Fakat arkanıza adam koyacakl.n. 
- Muhtemeldir. Milli'nin apartmıa-

nı önünde otomobilimi göz hapsine a
lacaklar. Benim çıkmamı bekliyecek
ler. Bu esnada Olıv Klayton'u arama· 
ya gideceğiz ve bizim eve getireceğiz. 
O zaman gülmek sırası bize gelecektir. 
Vaziyeti tersine çevirmek için yirmi 
dört saat kafi gelecektir. 
Heyecaı.:d ayağa kalktım ve aşat";ı 

yukarı dolaşmaya başladım. 

- Mitçel, hepsini yere sereceğiz. 

Başta Andriyu olmak üzere. 
Mitçel: 
- Her halde Oliv Klayton'un size 

anlatacaklarndan istifade etmeyi dü
şünmüyorsunuz, sanırım. 

- Neden olmasın? 
- O delidir. Timarhaneye tıktıkhrt 

zaman aklı başında idiyse bile, on· 

Yazan: R. ff. Goldman 
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altr senelik bir n:ıahpes hayatından son
ra mutlaka aklını kaçırmıştır. Söyliye
ceklerinin hiç bir kıymeti olmıyacak
tır. 

-Ne de olsa Oliv Klayton elimizde 
olacak. Bu da bana kafidir. Sualleri 
soracağız ve düşmanlarımızın, ellerin
den gelirse, bunlara cevab vermelerinı 
bekliyeceğiz. 

Mitçeli omuzlarından tutup şiddet-

le sarstım: 
_Dostum, diye haykırdım, yarm 

zafer bizim olacak 1 
_ Yavaş, diye bağırdı, canımı acrt-

tınız. 

Pl§.nımızı hazırlamak için oturduk. 

*** 
Konuşmamız bitince, Mitçele dedim 

ki: 
- Siz, benden bir çeyrek sonra bu

radan çxkacalounız. Kurfiyu çetesin
den bir genç beni buraya kadar takib 
etti. Belki hala kaldırmıda bekliyor
dur. Bütün gece peşimi bırakmıyacak. 
Sabahın birine kadar bu pek kolay o-

FUıZiılinin, mrsraları kadar kavruk 
kumlar ortasındaki mezarım da zi
yaret ettim: Irakla Kerıbela arasın
da, Hille denilen bir yerde, Ali Ab
basiye camii yanında, mütevazi ve 
itinalı bir mezar. Zaten Iraka girdi
ğim saatdenberi bütün kumluklar 
bana - engin çöllerin yanık se
sini kendi k~sinden türk edebiya
tına aksettiren - bu türk pirinin 
medfeni gibi gelmi§ti. 

Ne çare ki, Ziya paşanın: 

Uğrarsa, sab, rahm eğer semti lraka 
Bağdad eline doğru dahi azmü 

bıram et 
Merdanı subandam ziyaret edip andan 
Adab ile git ravzai ruhiye selim et 

Tavsiyesini ben de yerine getire-
medim: Burada Ruıhinin şiirlerini 
ezıberden bilenler bile nerede öldü
ğünü ve nereye gömüldüğünü bile
miyorlar. 

Irakda bugün bile türkçe yazan 
bir kaç Kerküklü pir var. Onların 
yeni ve kudretli eserlerini bir ara
da göz.den geçirdikten sonra, bazı 

güzel parçalarını ileride neşredece
ğim. 

Irak şairlerinin de artrk Kakül 
ucu koklamaktan, etek kenarı öp
mekten, ölümden, ahretten bah
settikleri yoktur. Onlar da cemiye
te öncülük eden, cemiyetin yeni ve 
hayati meselelerini mevzu alan 
şiirler yazıyıorlar. Bizim giıbi garıbli, 
ileri, hareket ve hamle halinde bu
lunan bir cemiyette hala marazi, 
be.dbin, sinsi şiirler yazmakta de
vam eden ve şair geçinen kimseler 
varsa, yeni Irak şiirlerini de bir a
rada görmekle utanacaklardır. İşte 
en büyük şairleri Rasafinin çok se
vilen Fi SebilihürTiyetülfikir = 
Fikrin hürriyeti yolunda şiirinden 
parçalar: 

H er işte hakkı gözetliyCt'ek 
1::-ı- ... ....... ~lzu noıctalarını 

açığa çıkardım. Şiirimi riyakarlık 

gümleğinden soyarak parlak mana
larla giydi~<lim. Şiirimde karanlık 
yoktUT, gündüz gihi ışıklıdır, hal
kın bir kısmı onu küfür hile 
saysalar ne çıkar? Ben şiirimde ha
kikati bütün çıplaklığı ile tasvir e
derim Cismin çrplakhğı çirkin ise. 
hakikatin çıplaklığı en gilızel şey
dir: Kör olanlar onu elleriyle tu
tabilirler, sağır olanlar da gözleriy
le görebilirler. Ben, fikrinde müs
takil adamr severim; mukallidleri 
sevmem; onlar esirlerle beraber 
ha,rolunurlar. Vatan bir bahçedir, 
bu bahçede fikrin hürriyeti çiçek 
gibi biter. İnsan, vatanını hürriyet 
için sever, hürriyet insanları yük
sekliğe doğru çeker. Vatanın saf 
semasında yd.dızlar yerine ahrarrn 
fikirleri parlamalıdrr, onun giiız-elli
ği buaur. Fikren müstakil değilse
niz, siyaseten hiç müstakil olamaz
sınız. Kılıç eğer hür bir fikre da
yanmazsa, ondan hiç bir fayda bek
lenmez. Hür olmayan insan ister 
çölde yaşasın, ister şehirde ; i~~i 
birdir. İnsan kendi vatanında hur 
olmazsa ölü demektir; vatanı da 
mezardan başka bir şey değildir. 
Bana gelince; Hürriyet, benim kıı~ 
lemdir; her gün yüzümü ona çevı-. . .. 
rıntn. .. 

bayrak: 

Atatürk ... 
Yazan: Behçet Kemal ÇAaLAR 

İşte Mehmet Behcetüleseri'nin 
gençliğe ithaf ettiği "Eliktam" şii
rinden birkaç mısra: 

"Korkak ziyan etti; hatib ve hasir 
kaldı. Anılmak saadetinden nasibini 
al; bu, seni topraık olduğun halde 
yaşatır. Senden yüceliklere koşmanı 
istiyorum. bir cevab alamaz mryım? 
Milletin felakete uğradığr gün ·biri
cik barınacağı yer senin ruhun ola
cak. Memlekete karanlık bastığı giin 
sen ı;ahab gibi parla! .. " 

Ve işte Enver Şavl'ın şairi tarife
den bir ı;iirinden parçalar: 

"Zulme haykırdığı, kötülüğü yen
diği zaman onu yolundan saptı say
mayın. Çalınan insan haklan için si· 
zi savaşa çağırrısa koşunuz. Kılınç, 
halkın boyunlarını dolaş.ır; kalemin 
gazası kalblerdedir. Ey narin vücut
lu gençleri çetin emellere çağran, ey 
kütlelere doğru yolları gösteren 1 
Ey fecrin gülüşü, yoksulluğun fer
yadı, halk dilinin şairi f Sen ancak 
böyle oldukça edibsin .. " 

Büyük şair Rısafi Elmaruf'la bir 
türk doktoru·n evinde buluştuğumuz 
günün sabahında, evvelıce yalmz ge
ri ve iptidai bir musikinin remzi 
say~ adeta nefret ettiğim udun 
göğsüne bütün !rakın sesini koya
bildiği için rublarmuzı ellerinden 
tutarak çölün serablarında ve va
halarında gezdir.en Muhiddin Şe
rifin eşsiz musikisine kapılmlştım. 
Hep hissi ve enfüsi 'eylerden bah
se1ın'Jeck yolundaydıın. Halbuki bü
yük şair, Atatürkün CfSİzliğini an
latan, dını dUnya-dan ayn:ımaıktaki 

mutlak isabetini belirten keskin 
ve açık hükümlü konuşma11iyle bizi 
tekrar hakikate ve bu.güne çağırdı. 
Daha 1923 de Atatürk için güzel ve 
u zun bir kaside yazan ~air, Türki
yedeki fikir ve vicdan hürriyetinin 
sahihden hayranıdır. 

Mebuslar meclisinin bir celsesi
ni ayan locasından takib ettim. Ha
riciye büdceısi lronurşuJuyordu. Arab 
hükfunetleri arasında konfedaras
~n isteyen kıoyu nasyonalistler, bir 
çok hariciye işlerini tenkid ederken 
yalruz Sada'baıt paktı üzerinde sem
pati ile durdular. İçlerinden birisi, 
"Türkler, bir zamanlar en tiddetli 
kavgalarını yaptrkları Yunanlılarla 

yeni ve asil bir mefkure uğrunda 
en yakın dost olmak kiyasetini gös
terdiler. Biz, rrkı, harsı, dili, her 
şeyi bir olan arablar, Mli parça 
parçayız I" di'yıe haykırdı. Filistin 
meselesi üzerinde büyük bir hassa
siyetle duran, bu meselenin inkişa
fını İngiliz - arab dostluğuna miyar 
alan hatibler, bizim Hatay fuzC1'in
deki hassasiyetimizi her halde an
lamış ve bize tamamiyle hak vermiş 
olacaklardır: !fÜnkü aynı görüşler
le, aym delilleri ileri sürerek kıo
nuşuyorlardı. 

Ayan azasından Mahmud Suphi 
Defterinin Aziziye nahiyesinde ve 

lacaktır. otomobilimi hızlı sürerim. Beni göz-
Mitçel: den kaybetmek istemiyorsanız benim-
- Bana gelince, dedi, evimden ken- le beraber gelin. 

di otomobilimle çıkacak yerde ca.v.:t- - Ne? Ne? Dedi. 
mob·1· bı'nece- Kolundan tuttum ve otomobilime lilerden birinin oto ı me 

ğim. Evine dönmek i~in o da benimki- doğru çektim. Yanıma oturttum. 
ne binsin. Bize lazım olan aletleri te- - Takiıb edilmek umurumda değil-
darlk edecek bir adamım var. dir, dedim. Fakat siz her halde bir 

_ Bir şey unuttnayıruz, diye ısrar mühtedi olacalann12:, Kurfiyu'nun ~-
ettim. Bu kolay olmayacaktır. kası yoktur. 

Bir pencerenin parmaklıklarını ke~ Anlanıadan soruyordu! 
mek kah edecek, içerde de allah bihr - Beni nereye götürüyorsunuz? 
ne manialarla kallxlaşacağrz. . . - Gideceğim yerlere. Bu suretle i-

- Müsterih olunuz; hiç hır şeyı zimi kaybetmek tehlike.sin-den masun 
ihmal etıniyeceğim. bulunaeaksınız. 

Gazete idarehanesinden çıktığım za Apartımanın önünde onu arabada bı-
man, beni bckliyen delikanlı karşı kal- rakaraık elbise değişmeye çıktım. On 
dxrımda~ı. Beni görünce cigar~sı~ı dakika sonra, kolumda bir pardesö ile, 
attı ve şapkasını hafifçe kaşları ustu- tekrar aşağı indim. 
ne eğdi. Ben, otomobilime doğru •;il- Beyaz pikeden smokinime dikkatle 
rüyecek yerde doğruea tanmıadığıın baktı: 
gence doğru yürüdüm. - Siz bir harmana benziyorsunuz? 

Gültimtleyereık: Dedi. 
- Beni bekliyordunuz, değil mi? - Eğer iyi çalışırsanız si.z de yakın-

Dedim. da böyle bir eL'bise alabilirsiniz. Do-
Biraz korkuyla yüzüme baktı. Zayıf minik gibi şık giyinirsiniz. Ta elekt

ve soluk yüzlüydü. Onu kolayca yere rikli sandal yaya oıuracağınız güne ka-
sereıbilirdim. dar. Orada şıklığın eıhemiyeti yoktur. 

- Korkmayın, dedim; size fenalık Ceva.b vermedi. Otomobilimi Milli'-
edecek değilim. • nin apartımanı önünde durdurunca o-

- Korkmıyorum ! Diye mırıldandı. na dedim ki: 
- Dettıek beni takibe memur edilen -Şimdi canınız istediği gı."bi beni ta-

sininiz. kib edebilıirsiniız. Bir ahıbab bayanı al.-
Ccvab vermedi; yüzüme bakmama- maya gidiyorum; gazinoda yemek yi-

ya çalış.ıyordu. yeceğiz. Sözüme inanmamakta ser-
- Pek ala, dedim, işinizi Irolaylaltı- be$tsini.z. Beni bir takıride bekleyin, 

raeağım. Ortalık karanlrklagtı, ben de takib edersiniz. 

Dicle kenarındaki yeni ve güzel 
bahçesinde bu h,a1:mlerden biriyle : 
Rüstem Haydarla tanıştım. Sesi 
çclden geliyor ve fikirleri garl>i 
söylüyordu. Kavrulmuş, olmuş bir 
ruh; bilenmif, keskin bir zeki. 
Çölün çeliği, garbin taşında bile
nince göz alrcı bir şey oluyor; !ra
kın Kemalistlerinden bitL. 

S ayın Mahmud Suphi, bahçesi 
hakkında izahat verirken : 

"Beş - on sene ~el bura-da bunla
rın hiç ·biri yoıktu. Sade Dicle, ça
mur ve kum.." diyor; onlardan biri 
sözünü tamamlar gibi : ''Kısaca. ye
ni Ankaranm on-onbct sene önce
ki yeri gibi de kolayca anlayı
versin" diyor: ben, "affınıza mağ
ruren şu farkı da tebarüz ettireyim: 
Burada taıbiatın yardımı ile, orada 
tabiatın da rağmına ... " diyorum; hak 
veriyorlar, gülüşüyoruz. 

Davetliler arasında vezirler de 
var; onlar da yeni türkiyeden ve 
eşsiz şefinden hayranlıkla bahis 
açmaktan zevk duyuyorlar; biri, bir 
kaysı fidanmm yanından geçerken 
daldaki çağlaları göstererek, tüTk
çe bildiğini anlatmak için "çağla I" 
diye mırıldandı; ben de arabcasını 
söylemiş olmak için "fakihatü" de
dim; tashih etti: ''O, umumiyetle 
n:ıeyvanın adı; çağla manasma kul
lanılmaz"; cevab verdim: "Komşu 
ve dost Irakta her şeyin olgun ol
ma.ı;mı istiyor ve buna öyle inanı
yorum ki: Hamın değil, olgunun 
adını öğrenmeyi uygun buluyo
rum." Tekrar candan bir gülüşme; 
Dicle yanı ba§ımızda, bu konuşma
lara kulak kabartarak, menbaiyle 
mansabının bu anla,maaından·mem
nun. can<ian n~re kesik gülüş
lere beınzer çağrltılarla iftirik ede
rek geçip gidiyor. 

B<l\'ka bir gU.n gazetecilerle, ba,
ka bir gece şairlerle tekrar bulu11u
yorum.. Bunlardan birisi türk inki
labma kendi memleketleri bakımın
dan "Elfe<:rüşşimaliyülhakkı" di
yor. 11Bi2 garblil~eye şimaUeşme 
demeliyiz" nfiktesi yalnız zekaaı
nm değ~l, imanmm da ~ulü. .. 

A sya burcu Ustllnde dalgalanan 
tek canlı bayrak: Atatürk. .. 

Bağdadda yeni ve ileri fikirlerin 
sahibi olan her münevver, türkiye
nin askeri zaferlerinden başlayarak 
bütün devrimleriyle garıbe rağmen 
de olea garbliliğe zafer kazandrrdr
ğrnı; lnönlerinde, Sakarya TI: Dum
lupmarda şarklrlığın ebe<liyen mağ
lQp olduğunu biliyorlar. Kafası 

garbli ve ruhu Iraklı Bağdad tııb
biyeHleri ile modern bir hastahane
yi gezerken uzun uzun kıonuştum. 
Osmanlı imparatorluğunun bir Kon
ya gibi bir Bağdadı da yüz üstü 
bıraktığını, kinin imparatorluğa 
aid olduğunu, ;reni türkiyeye an
cak hayranlrk ve gıpta duyulabile
ceğini anlattılar. Iraklı kızları er
kek arkada,lariyle tahnit ve t~rih 
işleri yaparken gördüm. Kar gibi 
beya.z karyolalar arasında siyah ba
kışlarındaki ve beyaz dişlerindeki 
ıştk:larla çölün sıcaklığını dolaştı-

(Sonu 9. uncu say! ada) 

- Ne garib adamsınız. diye mırıl
dandı. 

- Yok canını, hiç de ~arib değilim. 
Sadece size bir yardımda bulunmak 
istedim. Mesleğinizde ne kadar muvaf
fakiyet kazanırsanız, elektrikli san -
dalyaya da o kadar çabuk otururaunuz. 

Milli beni bekliyordu. 
. Gazinonun, büyük bahçe•indc, ağır 
sıyah bulutların gerlndiği bir aia al
tında yemeğimizi yidik. 'Gecenin ka
ranlık ?l~şu İJimizi kolayla,txracak di
ye sevıruyordum. 
D~i':ge geçilmesi kolay olan bir 

masa ıntihab etmiştim. Biraz sonra 
Cek Kurfiyu yanıma geldi. 

Hemen ayağa kalkarak: 
- Bonsvar, Kurfiyu dedim. 
Milli'nin önünde eğildi ve benim eli-

mi sıktı. 
Milli gülerek, 
- Ah, bay Kurliyu, dedi, umarım ki 

yağmurun yağmasına müsaade etmez
siniz. Burası o kadar güzel kil 

Gtiliim&iyerek: 

- Elimden geleni yapmaya gayret 
ederim, dedim; fakat içerisi de rahat
tır. Bay Spens, bayan müsaade eder
lerae sizinle bir dakilca konuşınıalı: is
terdim. 

Milli somurttu: 
- Orkestra en aenliğim rumbayı 

çalacak, bu daneı kaçırmaktansa don
durmamm erimesine bile razıydım. 

- Öyleyse sizi danstan eonra görü
rüm, büronuzda. 

Milli danaederbıı : 
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Matbaacılık aana.tmm en )\:W u
aullerile ea.zeıteciliğin modern sayfa 
ye.pme.k mahareti bir araya g .. tui -
lereik cilalı kaj'ıda resimler, aıa.rita -
lar ve grafiklerle basılmıt ui.r riaa -
leciğl dün aabah muamm \&:SL~de 
buldum: Çin - japon ~.eai." Kı
sarak ağaçlar ara.amda ciciti bi.-:iJi 
ki.ğıd ıeım.aiy~lerle be~enmiş ne§eli 
j.apoo aokaıklarında birer yapma be
bek kadar zarif giydiriimiı japon 
ya.vrularmı~ ve sonra, bir Şanghay 
caddesinde, kırık bisikleti yanında 
kendi kanma bula:nımı ya.tan Çin 
delikıuılıamı, diier bir ıı,aytada Nan
k.in hava üalerin.den bir.ine dıifea 
tayyare boıml>alarmm dumanlarını 
ve alevlerini pek güzel tesoit etnUt 
bir fotoğraf~ harikumı, batka bir 
yaprakta ''çocukça" kelimesiie va
sıflandırılmış Çin mukavemet propa 
ganduma aid afişlerden bmkaçmm 
kopyaaım, dumdum kurıunlannıD 
yangın bomba.tarının i.naıııımaz yı

luc.ılığmı ıöateren veaikalara laf"' 
tık~ büyüyen bir aliık.a ile göz goz -
dir<lim. 

Bu riaalec:le reaim.den çok yazı. 
vardır; oolan da ıöylece okudum: 
''Nankin bombardımanı cihan ka
moyunu heyecana vennift.i. Nan.km 
sözünde romantik bir §OY vardır. Fa
kat orada 1927 yılı hidiıelerine ka
n§llUş oıaıı yabancılar o .. vaamıar ea
na.amda çinıi a.&llerıerın owıe au§tlll 
ecnebi k&dmJarmm. bunlu tarum -
dan en iireç m\l&JDOlelere maruz bı
rakıldıklarmı hali korku içi.ndo anar
lar. l§te bU l'fanawı, bU&"MD. nava t&• 

arruzıarma kartı mükemmel techiz 
ohıum.Uf 9.tih·ka.uılan bıaiunan bir 
tehir olduiu içinc;ür ki bomOardımalı 
eclilıııittir. Japon kumanclanhiı. 
bombardunan ıünü, Nanlriude •İ
villeı-e ıu. ilim yapmııtır: "Sivil hal
ka İllDkan Di1ı1HıtllKle zarar ver&ue
mek iatiyorm. Maharib olmıyanlu 
askeri mü ... eaeıer civannda bulwı
.._ma.lıdular.,, 

Bu riu.Joden fllDU da öfreniTo
rwı:: Çinliler propacand&cılıim Ü&
tadlandır; japonlar aleyhinde dünya 
ya mütema.ctiyen ya.lan haoerıer ya
y.arlar: Japonlar zulmedi}W; ai'ril 
halkı merhametaizca öldürüyw; a
çık tehirlere taanız ediyor; öldürıü -
CÜ gazlar ve dumdum kwıunluı 
kullaiaiyor; terbiye mueaae&eaerııu, 
ba.tahane.Jeıi ~ kiliaeıleri yıkıyor, 
çinli ceaedleri iizeriıide aünıgü ve kı
lıç talimleri Y.apıyor, derler. Halbq.. 
ki bütün bunlar ancak ç.inlilere atfo
lUUıbilir: Reamini 1rörduğünüz tu 
japon aakerinia elmdeki yangın 
boınhumı, fU ölüler üzerindeki 
dumdum kurtu.nlarmı hep çinliler at
ml§lardır. Çinliler zaten zaümİı m
Mnlard:rr: idam ettikleri adamların 
batlarmı kafese koyup te§lıir oder -
ler, Japon da.tu diye sürü •ürü inaa
nı,. ellerini bağlayıp meydanlarda 
tab&!ICa kurıunu ile öldürürler. lnan 
mıyor nıuawıuz? Fakat ıu rNinılere 
bakınız .. _ 

Biliyoruz ki zamanımızda propa
gandanın çOfldliai yapılmaktadır. 
Ancak, ne garib teYd.ir ki japonlar 
tarafoıdan tertib odihniı olmak li. • 
zmı gelen bu ri..Je, okuyanı çinlile
re acmdırryor. Y okaa, rialec:le denil 
diği ıibi propagandacıhkta üst.ad o
lan çinJilerin mahareti eurimiıdir 

bu? Anlayamadığım için "Çin iıi - ja. 
pon iti" diyerek riN.leyi aepete &tı • 
yorum. - N. Baydar 

- Bu adam ho!J bir tib, d~yordu, Yat· 
hca bir Klark Geyble benziyor. Hak
kında yapılan dedi kodulara biç inana
mıyorum. 

- Ben de. Hele büyük annenizi üç 
gün içinde ilci defa öldürdUğünU töy· 
lediklerl raman. 

Kurfiyu'nun bürosu zengin bir ım
rette tefri~ edilmişti: Cilfilı akajo ft 

deri. Penceresi yoktu ; Kurfiyu bana 

derin bir koltuk göısterdi ve kendisi de 
oturdu. Aramızdaki bir geridon'un üs
tüne bir viski fişesi, bir sifon ve buz 
parçalariyle dolu bir gümU, kova du
ruyordu. 

- Belki başka bir fey terdh eder
siniz? 

Kendime viski boşaltarak: 
- Hayır, dedim, muhakkak ncf'hı o

lacak. Yumurcak size raporunu verdi 
mi? 

Kurfiyu bir ka'.hkaha salıverdi: 
- Onu Ja'rrt:ıını,~nnı.z. 
- Size hepsini anlatm1' olduğunu 

sanıyorum. Beni ancak on dakika ka
dar göroen kaybettl: Banyomu yapar
ken. 

Sesimin kuru tonu Kurfiyu'nun üze
rind.e tesir yapmrş olmalıydı ki, gül
mesı kesildi. 

- Neden işi cidcliye almıyorsunuz, 
Speı.? Dedi. 

- Ciddi değil de ondan r 
- Ağrr ağrr başmı salladı ve acı-

yan bil' -.rla bana baktı: 
(Sonu var) 
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Bir kadın 
All ....... ,. bplldı 

Boğuluyordu 
Cesareti sayesinde 

Kurtuldu 
1 

Hallıeoliler 
lıöyliilerle 

ionapı ,,,,. Afyon halkevinde 
gezilerine başladllar 

köy 
Köy oyunları ı 

ve Halkevi 

Butm (Huaust) - Kozcaiız
da feci bir hadise olmut, ıenç 
bir kadın korkunç bir kaza atlat
Dllflır. Hadise ıuc:lur: 

Kozcağız karakolu civarındaki de -
reden atiJe geçmekte olan Zeyneb Ça
dırcı admda ve 30 yqında bir kadın, 
birdenbire hayvaniie beraber Ncın.tıya 
kapılmıftır. Burada suların cereyanı 
çok hızlr olduğu için bdmcağz hay
vaniıle beraber ıürüklenmeğe ba§laln§
tır. Bu eanada kara.kolu teftiı etmekte 
olan jandarma kumandanı Zeki Ala -
dağ, ve gene orada bulunan frengi mil 
cadele doktoru Saim Orkan dere kıyı
sına inmiıter ve kadına atı bırakma
masını aöylemiflerc:lir. Diğer taraftan 
jandarmalar da imdada kOfmutlardır. 

Afyon, (Husuıl) - Halkevimiz bilyük köy gezile
rine batlamıttır. İlk geziye 90 halkevli ittirik etmif
tir, bu halkevliler ara.ında doktorlar, ziraatçi, mual
lim. bankacı, tüccar, memur, avukat, eczacı, mühen
clia, aporcu olmak Ü.Zere her meslekten gençler itti
dk etmİftir. 
Halk~liler dört kamyonla hareket etmifler, yol

da Ulueal m&rflar okumqlardır. 
Birinci durak olarak seçilen Sipsin köyünden IJOn

ra Fetiıibey, Elpirek kıöylerine uğranmııtır. Her 
k6yde büyilk k6çiik köylüler ve mekteb çocukları 
tarafından karJılanan kafile topluca köy konağı ve 
çefllleleri köy fidanlığı ve okulu gezmiı en 90nra 
cumhuriyet meydanında toplandmıftır. Orada Halk
eri bltkanı, köylülerle köy ifleri üzerinde hasbihal-

ler w 1110111...-lar yapllll!tır. Köyh 
w .köylünün derdleriyle yakından il
cilenen balkevimizln diler arkad11fla
• da altkalı menularda köylt1yü ay-
4knlatmıt ve bilgi vermittir. 

Kafiledeki doktor kBydeki hatala
• mu.yene ...... beraber g&Urillen 
ellıbl çantada llleftUd iltçlar wril
mit mevıcud olmayanları da regeteleri 
tebh'den yaptırılmak lsere cetirilmit 
w yaptınlarak &&.lerilmiftir. Kafi
ledeld siraatçi, bmbcı, muallim ·.e 
t:6acar arJramtm tarafından ber llıöy
• lıı&yOn aıiıht, siral, ellıon<ımik ve 
ldiltilrel durumu üzerinde lronupnalar 
ympı...,..tır. Bundan 90nra balkevi11in 
ım,den iatecüii ftZifeler aramda 80-

bklarm temisliği, evlerin hed•nahm· 
-ı. • ,ollanmn yç._.ı. liibre
Jerin eoblrJara dökWmemesi ifleri 

mii~k kolu 

Genç kadm soğuk kanlılığını hiç 
kaybetmeden atm boynuna aıkıca aa
rılmıı, beygirle birlikte boğazına ka
dar ıuya batarak bir müddet böylece 
~ürükılenmiıtir. Sular biraz sonra ka
lınla beygiri derenin kenarına sürük-
lemiı kadın bu fınattan istifade ede·· 
rek oradaki söğütlerden bir.ine tutun
muıtur. Zavallı kadın bitkin bir halde 
dallara asılı durmakta, beyıir de ıü -
rüldenmektedir. 

Bu sırada jandarmalar yetiıere-k 

derhal aöğUt ağacına çıknuılar ve ka· 
dmcağızı yukarı almak istemişlerdir. 
Elbiseleri ıalandığı için bir kat daha • 
ğrlapn kadını ve iki jandarmayı çe
kemiyen aöiüt ağacı kökünden aökül
milftUr. Bu abi teudüf üzerine ka-
dm 80ft tlmidi olan MSltit •lacmct.n 
da kurtulmuı bir ~ sUr6Jdenmele 
baflamıf, jandarmalardan birisi de cu
ya düşmüştür. Bu sırada yetiıen köy
liil~rden yüzme bilenler derhal suya 
atdmıf)ar, jandarmayı ve ı.. ... .ı .... •i·-· 

köylülere not ettirilımittir. Obüıı- ce-r---------------------------
baygın bir halde kurtarmıflardr. Bir· 
az sonra atı da kurtarmlflardır. 

.dlcale bunlarm yapılmlf cirilleceii
m ı.ı&,lildea ... aı.._,._ır. K6yltl
nlln de baJ.lrni yolayJa ~ n Jdl
kOmetten dilekleri, ihtiyaçları, telbit 
edilmit saatlerce dıerdlqilmiftir. Her 
Yyde mekteb pu:klsma yasalar 
~dırrbmt halterinin bu..t ,..,_ 
tmlıiı hediye defterleri saculdara 
dailtllmJftır· Geziler ııçok n~i ol
mat. köy pr1alan .&Jleamit. u1ula1 
cıırmlar OJN...,.,r. 

Sam.unda payton yualı l 
Samsun, (Huıuai) - Bflediye ıeh-

rimizdek;i paytonlarm aynı tipte Ye 

temiz bir halde i§lemelerini emret
mittir. Mevcud paytonlar muayene 
edilmit istenilen evsaf bulun•mnuı 
bunun üzerine bütün paytonlar ıeyrü 
1eferden mecıedilmittir. 

Fran111Z Kiizellerl lzmlr 
fuarında 

İzmir, (Hususi) - Parie1n 

Karakolda Juııdmıa ilk tedavileri ya 
pılmlf, elblMJerl lıımutulmUJ. b6yilk 
bir .kaza geçiren kadın tekrar atına bi

ve nerek yoluna devam etmiştir. 

Franaamn güzellik kmıUçeleri lz- -------------
mirin açılıpnda lmıirde hazır bulu
nacaklardu. Paria güzeli §811 ve danı 
artisti olduğu için iki de müeamere 

verecektir. Gtizelıler bundan aonra 
Nevyork aergiainde hazr bulunacak
lanlır. 
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TU-e haDcevinin temeji 

Tire, (Hu1U81) - Halkevi temail kolu tarafmdan oynanaa 
(Ana) piyesi tehrimizde alaka uyandırmqtır. Temsilde bulunaa 
ıençlerin bir reunini gönderiyorum. 

Bandırmada merinosçuluk 

iyi koyun yetiştirenlere 
mük6fatlar dağıhldı 

Bandırma, (Husuai) - Devle
tin endüstrilepne programına 
koyduğu Merinoaculuk çalı9ma
larına Bandırma mıntakası da 
dahildir. Bu mıntakacla ıeçen 
yaz tohumlanan 60 bin koyun
dan % 40 kuzu elde eclilmijtir. 
Bu 60 bin koyunun tohumlanma
•• için ancak 80 koç kullanılmıt
tır. 

Ziraat vektleti tarafından 60 bin 
koyunun aa!hibi olan 750 yetiftirici a
raıında; ıürülerinin yeknesaklığı, ıü
ril bakımı, alınan kuzu mikdarı, kuzu 
bakımı, sahibinin koyunculuk hevesi 
ıibi netice ve meziyetler göz önünde 
tutularak bir m\laabaka açılml§tır. 
Bunlardan 70 yetittlriciye ikrimiye
ler verilmittir. Birinci. ikinci ve 
üçüncu olarak: 

• l_O yetiştiriciye 75 §er lira, 20 yet~ 
tırıcıye -.u ... u.-, .,., ,.-.. ;9 .. : .. : r :.,~ ?.O 
,er lira mükafat verilmiıtir. 

Bundan mada 8)'rıca bir de kuzu 
ma..bakMı yapılauttu. Birinci. ikin
ci, UçUnoll '" d8rd8nctl olarak: 

10 kuzucuya 30 ar lira, 14 kuzocuya 
25 ,er lira, 20 kuzucuya 20 ter lira, 
5 kuzucuya 10 ar lira müklfat veril
miftir. 
Şehrin puarı olan per,embe gUnU

ne teeadüf ettirilen bu müsabaka çok 

Merina. yetiftiriciler bir arada 
canh olm~ ve seqıt bialerce meraklı 
. , • • -

1
•• .. ~lmııtır. Kuzular calllr 

ve kesilmit olduğu h,aldc tefbir ediJ-
mito müabet randıman ve neticeler 
•Mhdar baytarlar tarafından halka 
anlatılmıştır. 

. 
~dana - Kozan 
yolu yaptlnlıyor [YURbDAN . RESiMLERI 

Koyuncular, viliyc:t ve kaza erkim 
ile bu itle ıı.Jakadaı diğer davetlilere 
Merinoe kuzusunc!ar. pişirilmiJ et w 
piliv ziyafeti vermişlerdir. 200 davet
li, Hılkeri müsamere salonunda ha· 
zırlanan mükellef sofralarda yemek
lerini yedikten sonra aalihiyetli w 
.eçkin bir heyet huzurunda milktiat 
dağıtılmaaına başhı•mıııtır. Muvaffak 
olanlar tebrik edilmi• ve alkııJanmıt
lardır. - Cevdet BERKER 

Adana, (Huma!) - Adana-Kozan 
JICllanda 2000 metrelik kmım pe ola
nk yaptırılacaktır. Bu it iç.in 24 bin 
Hra harclnacalltır. 

Erzlncanda su tatman 
Erzincan, (Hueuat) - V aker de

ini tqlDlf Ye fChrl IU bamuftır. Bil-
11..a çutı bir dere ve bir g81 halini 
almıftır. Belediye muvakkat ldSprll
Jer kurarak aobklarda yihiimeyi 
temin etmittk· Sel au yollarmı da 
bozmut, 20 çeımenin auya bailmit
tk. Bdedi,e, ima bir saman içinde 
- 7011-ını tmlir ........ flbri ea
.Wuktaa ku.rtannıftır. 

Buriada heyelan 
Buru, (Hmuai) - Temenye adm

dakıi aeyİI' yerindeki beydan devam 
etmektedir. Heyelan sabası 160 bin 
metre murabbalık bir aruiyi itpl 
etmektedir. Heyelan toprak altıııdaki 
au cereymlarmdan ileri gelmektedir. 
Bu aular kanallarla akıtılacak oluna 
heyelan duracaktır. 

~renden athyan 
bir deli! 

İmıit, (Husuat) - Trenle Anbra
dan lctanbula gönderilmekte olan bir 
deli, tren Derbend iatuyonundan ha
reket ettikten 90nra kendisini pence
reden atağrya atmıttır. Deli tekrar tre
ne alınarak lmıite getirilmi§ ve yara
l'arı tedavi edildikten sonra Adana 
poatasiyle İstanbul& akıl butabanesi
ne gönderilmittir. 

lımir ~:mbüs getirtiyor 
İzmir, (Huauat) - Belediyenin Al

manyaya ısmarladığı 10 t.ı.ınnbUsten i
kisinin haziran 90nuna dofnı lzmlrde 
bulunacağı, belediye reisliğine bi141-
ri1mittir. 

Trambüalerden betinin karuaeriai 
Berlinde, diğer beti de Şftatll'Mkta 
ikmal edilmek bcredir. Erzurum yaylasında bir yol ve iki yolcu 

Adanada idam 
edilen kadın 

Adana (Hususi) - iki yıl .,._ 
vel sevdiği erkeğin kansiyl• ldi
çük çocujunu arsenikli balla ze
hirliyerek öldüren Ane Çakn
admdaki kadın asılarak idame
dilm_.ir. 

llllldasmda ~hpnalar 
Kupdaeı, (Hususi) - Kazamuıda 

göze çarpacak bir imar faaliyeti var
dır. Köylerle kaza merkezi ar.asında
ki yollar yapılmakta, her kör. tele
fonla merkese bağlanmaktadır. Sel
çuk - Şirince, Davudlar - !Wpdaaı, 
Kupdaaı - Yeni.köy, Çamlık - Yeni 
köy, Terha. Kupdası, Caferli - Kut 
adası, arasındaki yolların toprak tee
viyeıi ikınal ve bir kısmı da inıa edil
mittir. Bu yollar• üzerinde bulunan 
muhtelif uzunluklarda on ahpp köp
ril iJe 2 kirgir köprü yeniden kurar 
muftur. 

Burgaz, Selçuk.Osmaniye ve Acar· 
tar köylerine demir borularla au ge
tirilmiı, köylerin içinde çepncler 
ve au depoları yapılmıftu. 

Kaza köylerinin hepeinde konuk 
odaları ve umumi heli yaptırılmıı. 

melctebeiz tek köy kalmanııı, bilhaau 
Selçuk köyünde 20 bin lira sarfiyle 
tam tefkilitlı bir ilk okul inıa edil
mittir. 

Kaza köylerinde salma usulü kal
dırılarak kendi varidatlariyle idare 
edilebilmesini temin içjn yen iden 
13 köyde zeytinlikler tesis edilmit
tir. Davudlar, Çamlık ve Kirazlı köy
leri akaraları tamir olunmuıtur. Sel
çuk, Davudlar köylerinde okuma oda
lariyle kütüphane ve Yavuz \cöyü oda
sı YC11iden yapdmıı, Soğucak köyün
de de okuma odası, kütüphane, içtima 
salonu ve konuk odasını ihtiva eden 
köy lronaiı inplına bafl•nmıftll', 

.. 
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!ziraat vekôletindeki kompozisyon! 

Ziraat Vekaleti, vekalet binasının 
iç cephesine konmak ü~ere, ~tatü:k: 
ün· traktör üzerindekı resımlerını 
~artma bir madalyon halinde yap
tımıakta ve al tına ve iki tarafına ge
lecek mermer levhalarda Atatürkün 
ziraate dair vecizelerinden bir kısmı 
bulunmaktadır. 

Bu kampozisyon, lktısad Vekaleti 
ic cephesi üzerinde mevcud Atatürk 

lstanbul elektrik 
şirketinin yeni bir 

yolsuı:lu§u 

İstanbul, 12 (Tlefonla) - Elektr~k 
şirketi müşterilerinden ~ki ~y~a hır 
tahsilat yaprnağı usul cdınmıştır. Fa -

kat şirket bazı semtlerde bazı aylar 45 
günde bir, bazı semtlerde de bazan 65, 
hazan 70 günde tahsilat yapmaktadır. 
Bugün belediyeye yapılan bir şi.kayet
te şh·ketin böyle har~ke.t etmesıne se
beb şöyle izah edilmıştır. 

Şirket iki aydan fazla tahsilat yap

madığı mıntakalarda 25 kuruş olan sa

at kiralarından 60 günden fazla geçen 
günlerin hesabını yaparak müşteriden 
para almakta, 60 günden önce tahsilat 

ta bulunduğu zaman farkı noksan ° · 
!arak hesab etmemektedir. Şirket sıra 
ile her semtte bu usulü tatbik etmekte 
ve bu suretle kofre ve saat kiraların
dan hususi bir kazanç temin etmekte
dir. 

Belediye meseleyi tetkika başlamış· 
txr. Neticeyi vekalete bildirecektir. 

~. :~. 
::: "':·~"" 

madalyonunun karşrsrna isabet etmek 
te olduğu için, binayı da çok güzelleş
tirecektir. Türk mermer anonim şir
keti bu maksadla icab eden mermer
leri ve kendisine aid işçilik kısmını 
bedelsiz olarak vermiştir. 

Halen Ankarada türk ustalar tara
fından işlenmekte olan bu levıhalar
dan birinin resmini de sütunlarrmıza 
alıyoruz. 

Lufthanzamn bir 
müracaatı 

Lufthanza isimli enternasyonal al
man havai: seyrüsefer kumpanyası 
mcm:e~etimizde de seyrüsefer yap
mak ıçın Bayındırlık bakanlığına mü
racaa.~a bu~unmuştu. Kumpanyanın 
bu muracaatıni tetkik etmek üzere Ba
ymdırhk bakanlığında alakalı bakan
lıklar delegelerinden mürekkeb bir 
komisyon teşkil olunmuştur. Komis
yon di,in saat 15 de ilk toplantısınr yap 
mı:ştır 

Aı:hk mekteblerinde 

tl Ç sene fasılasız çalışan 
muallimlerin ücretlerine 

zam yapı1acak 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Maarif 

Vekaleti azlık ve yabancı mekteblere 
bir tamim göndermiş, fasılasız bir su
rette üç yıl aynı mektebde ders veren 
ve bu vazifede muvaffak olduğuna da
ir müfettiş raporu bulunan muallim -
lerin ücretlerine zam yapılacağını bil
dirmiştir, 

ULUS -7-

Ha tayda 

Tesçil İşi 
devam ediyor 
İskenderun, 11 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının husus! muhabiri bildiriyor: 
Bugüne kadar yapxlan kayıtta türk 

ler bütün gayri müsait şartlara rağ
men diğer cemaatların aldıkları reyle 
rin yekQnundan fazla rey kazanmı§
lardır. Henüz tescil sırası daha büyük 
ekseriyeti türklerle meskQn olan mın 
takalara gelmemiş olduğuna göre, ni
hai ve umumi netice huzur ile derpiş 
edilmektedir. 

Tescil muamelesi devam 
ediyor 

İskenderun, 11 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Hükümet memurları arasında yapr
lacağınr bildirdiğim değişikliklerin 
tatbikine başlanıp başlanmadığını öğ 
renmek bugün mümkün olmadı. Rcy
haniye'den başka mıntakalarda tescil 
muamelesi normal bir şekilde devam 
etmektedir. Suriyeden gelen tahrikat
çılar Reyhaniye seçim işlerine müda
hale ederek türkleri rey vermekten 
men'e çalıştıklarından türk müm~ssil 
leri tescil bürosunu terketmişlerdir. 

Tahkikat yapılıyor 
Bunun üzerine, delege Garo ile bir 

kısmı komisyon azaları Reyhaniyeye 
gittiler. Bu mıntakada bütün karıı~ık
lıklardan mesut olanların bertaraf e
dilmesi bekleniyor. Başkonsolosluk 

meseleyi ehemiyetle takib etmektedir. 
Beynelmilel komisyon genel sek

reteri, türklerin şimdiye kadar göster 
miş oldukları soğuk kanlılık, sükQn 
ve vekar ve inzibatın hayranı olduğu
nu ve bundan dolayı türklerin tebrike 
şayan bulunduklarını söylemiştir. 

Esrarlı bir cinayet 
Antakya, 11 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabir.i bildiriyor: 
Sarıseki mrntakasında kafası vü

cudundan ayrılmış bir cescd bulun
muştur. Maktulün hüviyeti henüz teş
his edilemediğinden adi bir zabıta va
kası mı, yoksa seçimle alakadar bir ci
nayetin mi bahis mevzuu olduğu anla 
şılamamaktadır. 

Ucuz 
hayat 

(Başr 1. inci sayfada) 
man tehirlermden birinde bir 
türk halı dükıkanmmı, mağaza 
hizmetçisi tarafından herhangi 
bir mal etiketi yanlış olarak kon
duğu için mahvedilircesine ceza 
gördüğüne şahid olmu§tl.1111. Garb 
memleketlerinde müstehlik aley
hine olan her türlü yolsuzluklar, 
tahmin edilmiyecek kadar ağır 
tecziye olunurlar. Gıda mesele
sinde kanunlar insafsız addedi
lecek kadar şiddetlidirler. 

Gazetelerimiz hayat pahalılığı 
ile mücadele bahsinde davayı 
bir taraflı, yani hazne f edaıkarlı
ğı bakımından değil, davanın 
resmi makamlarla serbest vatan
daşların hep birlikte riayet ede
cekleri bir disiplin ve murakabe 
işi olduğunu takdir ederek mu
hakeme ve tetldk etmelidirler. 
Etirti tayin edilmiş fiat üstünden 
satmayan kasab kadar, onun ar
ka kapıdan verdiği başka fiatta 
eti kabul eden vatandaş da 
mesul değil midir? Öyle gazete
lerimiz görülmüştür ki seneler
den beri et ihtikarlarından tiki.
yet ettikleri halde, hükümetin bu 
ihtikarı meneden tedbirleri tat
bik olunduğu vaıkit, et satıcıları
mn h~kkı çiğnendiği tarzında 
neşriyat yapmışlardır. 

F. R. ATAY 

• 
Büdce encü·menı 

tetkiklerini bitirdi 
(Başı ı. inci say~ada) ~ 

ettiği varidat 248.320.000 lıra oldugun_a 
göre, varidat kısmında da Büd~e encü
meninin tahminleri 1.729.000 Iıra faz
ladır. 

1937 mali yılı büdcemiz. ~~ı milY.°n 
lira olarak tahmin edildıgıne gore, 
Büdce encümeninin değiştirmesiyle 
yeni büdce projesinde hasıl olan fazla
lık 19 milyon liradır. 

Cumhuriyetin on beşinci yıl büdce- . 
si, 140 milyon lira olan 924 büdcesine 
göre 110 milyon lira fazladır. Seneler
den beri büdce politikamızın ana pren
si pi olarak benimsenen ve devlet iti· 
bariyle mim ekonomiyi bugünkü ileri 
ve hatırı sayılır hale getiren denk büd
ce prensipine göre hazırlanmış olan 
veM; biMcemi .. in memleketin saadeti 
rıe h\iyük eserler vermesini temenni e· 
deriz. 

r ........................................................................................................... -.--.. ·--............. 1 
Başbakanın Belgrad ziyareti 

BalgraJ garından fıkı§ Garda iki Başbakan 
selamlCl§ıyorlar 

BQ§bakammız dost memleketin devlet adamlariyle tanl.§ıyor 

Türk ve yugoslav bayraklariyle süslenmi§ olan garda, ihtiram kıtası Başbakanımızı selamlarken 

Küçük Dış Haberler 
<•~·.. . .. .. . . . . .. "" 

X Nevyork - Asya dan gelecek her 
h_a~gi bir taarruza karşı sanayi şehirle
nnın müdafaası için mühim manevra
lar yapılmağa başlanmıştır. 

X Breslav - Dün akşam bire doğru 
şimal istikametinde bir kutup muhbiri 
görülmüştür. Ayru hadise geçen 22 şu
batta da görülmüştü. 

XLondra- Muhafazakar mebuslar. 
dan biri Avam Kamarasına bir kanun 
teklifi vererek kuraklık yüzünden za
rara uğrayan çiftçilere yardnn edilme
sini istemiştir. Son kuraklık yüzünden 
görülen zarar ı O milyon ingiliz lirası
dır. 

XVar§ova - Lembergde yirmi ko
münist 2,5 seneden 10 seneye kadar 
muhtelif hapis cezalarına mahkum e
dilmişlerdir. 

XParis - Bordo mahkemesi bir çi· 
kolata fabrikasını işgal eden işçileri 
müştereken fabrika sahibine iki yüz bin 
frank tazminat venneğe mahkum et
miştir. 

XVarşoYa - Mareşal Pilsudski'nin 
ölümünün üçüncü yıl dönümü münase-

Almanya Amerikadan 
helyum gazı alamiyacak 

Vaşington, 12 (A.A.) - B. Ruzvelt. 
dahiliye nazırını Almanyaya Helyom 
satılmasına karşı göstermekte olduğu 
muhalefetten vaz geçirmeğemuvaffak 
olamamıştır. 

Diğer taraftan dahiliye nazırının 

tarafdarları, reisicumhurun salahiyet

li nazırların bu baptaki kararlarını 

tağyir etmek hakkını reddeden 1867 

tarihli kanun ile ihticac etmektedir
ler. 

betiyle memleketin her tarafında mu
azzam ihtifaller yapılmaktadır. 

X Roma - Kır alın bu ayın yirmi bi

rinde Trablusa bir seyahat yapacağı i
yi malumat alan mahfillerden bildiril

mektedir. 

Doğruca 

i~in 

Parise 
bir 

gidecekler 
kolayhk 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Mayıstn 
14 ünden itibaren konvansiyonel kata 
rına Paris için de bir vagon ilave edi -
lecek ve Parise gidecek olanlar Bcl
gradda aktarma yapmak mecburiye
tinde kalmıyacaklardır. Bu vagonda 
birinci, ikinci ve üçüncü mevki yolcu
lar için kompartimanlar bulunacaktır. 

Bakır Ye krom şi1epleri 
Zonguldaaa «ittiler 

o "' 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Sosyete 

şilebin Bakır ve Krom şilepleri Mar
silya için kömür yüklenmek üzere bu 

gün Zonguldağa gitmişlerdir. 

~irkccide yiiklcmc ve 
bo~altma işleri 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Sirkeci .. 
de yükleme ve boşaltma işlerini devlet 
demiryolları 9 uncu işletme idaresi 15 

XParis - Danzig nasyonal sosyalist 

lideri B. Föhrster, hariciye nazırı Bay 
Bekle bir mülakat yapmıştır. Bu müla
kat hususi mahiyettedir. 

mayıstan itibaren kendisi id are ede
X Berlin - Almanva bugün Mançu- cektir. Bu iş için tenzilatlı bir tarife 

ko hükümetini resmen tanınuştır. hazırlanmıştır. 

• 
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Atatürk altın kupası 
güreş müsabakaları 

Bölgemize isabet eden maçlar 
yarın ve pazar 

stadyomunda 
günü şehir 
başlıyacak 

Ankara bölgesinden müsabakalara iıtirak edecek güreıçiler -
Soldan aağa: Merıinli Mu.tala A. G. (72 kilo) - MustcJa A. G. 

(50 kilo)-Ali Rıza A. G. (81 kilo) 

Büyük Şefimizin bize en uygun spor 
olduğu için memleketimizde tamimini 
emir ve i~ret ettikleri "serbest güreş,, 
müsabakalarının galibine verilecek 
Atatürk altın kupası., müsabakaların
dan bölgemize isabet edenler yarın ve 
pazar günü Şehir stadycmunda yapı
lacaktır. Ankara gençliği Büyük ön
derin bu arzularını yerine getirmek i
çin müsabakalara geniş mikyasta işti
rak etmektedir. Bölgemize bağlı yedi 
kulüpten hemen hepsi bu maksad için 
güreşçilerini hazırlamışlardır. Bun
dan başka kulüpler komşu kaza ve köy
lerden birçok istidadh gençler bul
muşlar ve bunları kulüplerine alarak 
çalıştırmaya başlamışlardır. 

Serıbest gilres - g.-çen sene İstanbul 
Anaaoıu kulübü-Muhafız gucu ~Urçt· 
çileri arasında yapılan mUsabakalar 
hariç - bölgemiz için yeni bir spordur. 
Bu sebeple ancak yapılacak müsa.baka
lar neticesinde Ankara bölgesinde bu 
spor şubesi üzerinde çalışmakta olan 
gençleri tanımış olacağız. Maamafih, 
Demirçankayadan Habib ve Nafiin, 

Güneıten Cetaı, Mahmud ve Ali Şahi
nin, Ankara gücünden Cafer, Vahid, 
Rıza ve Sadıkın, Muhafız gücünden 

K üçüğün reçel kavanuzunu ele ge 
çirmekten duyduğu sevince 

ve onu ne büyük bir zevkle yediğine 
dikkat ediyor musunuz? Reçel ve şu
rubun, büyükler tarafından da aynı 
arzu ile arandığını düşünen Ulusal 
Ekonomi ve Artırma Kurumu, bütün 
ev kadınlarını eski kiler ananemizi 
ihya seferberliğine çağırmıştır. Türk 
evinin en karakteristik ziynetlerin
den birisi, yurdun bol çeşitli nefis 
meyvalarından yapılmış türlü türlü 
reçel ve şurubları idi. Şekerin bizden 
milyonlar götüren bir yabancı malı 
olduğu zamanlarda bile benimsediği
miz bu adeti, bugün şekerin tamamiy
Ie milli ve bizden olduğu bir günde 
yapmamak birkaç taraflı kayıb olu., 
yor: Kökleşmiş güzel bir ananeyi u
nutma, vücud sağlığınrn temeli olan 
!Jekeri en güzel bir sabada istihlak· 
ten mahrum kalma ... 

Çocuk, büyük bütün okuyucuları-

İsmail ve Alinin, serbest gUreşe çalış
tıklarını biliyoruz. Bunlardan başka 

harıbiyeli gençlerden bir takımın da 
müsabakaya iştirak edeceği söylen
mektedir. 'GUreşlerin çok güzel olaca
ğı ve iyi neticeler elde edileceği mu
hakkaktır. 

Bilindiği üzere, ilk mühim serbest 
güreş müsabakası 1936 Berlin olimpi
yadlarma hazırlık için çağırılan Fin
landiya takımı ile yapılmıştı. O za
man minderin ve beynelmilel nizamna
melerin yabancısı olan acemi güreşçi
lerimiz, finlandiyalılara yenilmişler
di. Halbuki gilt'eşçilerimiz gUçlü kuv
vetli ve gösterişli delikanlılardı. O za
man anlaşıldı ki serbest güreş, kaide
lerinin kıolayhğxna rağmen başarılma
sı güç bir spordur. Bununla berauer 
güreş 'uhelerinin en zevkli ve heye
canlısıdır. 

Bu müsabakalar, serbest güreşin 
yurda yayılmasına ve kökleşmesine 
hizmet edecektir. Diğer taraftan genç
lik için Büyük AtatUrkiin adrnı taşı

yan bir kupayı kazanmak gibi şerefli 
bir fırsat da vardrr. 

Gençliğin bu şerefe layik şekilde 
çalışacağına ve muvaffak olacağına i
nanımız vardır. 

mıza, resimdeki kü~ük kadar ağız ta
dı vermek için ev kadınlarımıza, ya
rından itibaren, şurub, reçel, likör re
çeteleri vermeye başlayacağız. 

Manisada bir sinema yapıhyor 
Manisa, (Hususi) - Şehrimizde 

Atatürk bulvarı üzerinde bir sinema 
binası yapılacaktır. Binanın ke~fi 
56.802 liradır • 

Tek tip el arabalan 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Tek tip 

el arabalrı hakkında yapılan tedkikler 
bugünlerde bitirilecek ve beğenilen 
tip ilan edilecektir. Talimatname yal
nız yük taşıyan arabalara mahsustur. 
Seyyar esnafın kullandığı arabalar, 
elektrik ve tramvay şirketlerine aid 
malzemeyi taşıyan arabalar bu kayıd
ların haricin<le<iir. 
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Brezilya Cumhur Rem 
B. Yarka. 

Brezilyada 

Faşist isyanı 

bastırtldı 
Londra, 12 (A.A.) - Brezilya is

yam hakkında gelmiş olan haberlerin 
uyandırmış olduğu heyecan, Yargas 
hükilı:netinin bu isyanı tenkile mu
vaffak olduğu suretindeki haberler ü
zerine sükfuıet bulmuştur. 

Gazeteler, nazilerin faaliyeti ile 
münasebettar gördükleri bu isyan ha
reketinin tenkilini memnuniyetle kay 
detmektedirler. 

Paris elçiliğinin tebliği 
Paris, 12 (A.A.) - Brezilya sefa

reti Riyo dö Janeyro'daki fesad hare
ketinin tamamiyle tenkil edilmiş ol
duğunu bildirmektedir. Memleketin 
her tarafında tam bir sük\ln hüküm 
sürmektedir. 

Banel• ılddelle 
bombardıman edildi 
46 ölü, 50 yarah var 

Barselon, 12 (A.A.) - Bııgün öğle

den sonra Barselona yapılan iki tayya
re hücumu neticesinde 46 kişi ölmüş 
ıve 50 den fazla kişi yaralanmıştır, 

Dün akşam Valansiyaya yapılan tay
yare hücumu da 22 kişinin ölümünü ve 
10 kifinin yaralanmasını mucib olmuş· 
tur. 

Frank.ıler ilerliyorl.ar 
Burgos, 12 (A.A.) -Nasyonalistler, 

Teruel ile Akdeniz arasında 7 kilo
metre kadar ilerlemişler v~ strateji 
bakımından pek mühim Kanta\'ieja 
şehrini ele geçirmişlerdir. 

Franko kuvvetleri prk cebhesinde 
ilerliyeerk düşmanın Teruel ile Albo
kaser lirasındaki muvasalelerini kes
mişlerdir. 

Portekiz Franko hükümeıini 
re8men tanıdı 

Burgos, 12 (A.A.) - Porıtekizin 
Franko nezdinde 9imdiyc kadar ajan 
olarak bulundurduğu Pereira. dün Ha
riciye nazırı general Jordanaya hükü
metinin bir mektubunu tevdi ederek 
İspanyanın yegane meşru hükUmeti o
larak general Franko'nun hükümetini 
tarudığmı bildirmiştir. 

ı:~:i::~:~:!!'~~·~·~;·~·~·ı ............. .... . . ........... .. 
Ankara Kütüphanesi 

Yeni harflerle bize §imdiye kadar 
üç yüz cildden fazla eser vermiı olan 
Kanaat Kitabevinin "Ankara Kütüp
hanesi,, adı altında yeni bir kültür ve 
edebiyat serisi neşre karar verdiğini 
memnuniyetle öğreniyoruz. İlk ve or
ta okullarla lise ve üniversite gençli
ğinin fikri seviyesini ve sanat zevki
ni yükseltmek gibi güzel bir maksad
la girişilmiş olan bu teşebbüsün mu
vaffakyetle neticelenmesini candan 
temenni ederiz. Tabiin haber verdi
ğine göre bu seri tarih branşında en 
maruf müellifler tarafından vücuda 
getirilmiş muhtelif milletlerin tarih
lerini, seyahat branşında meşhur se
yahat edebiyatı eserlerini, edebiyat 
kısmında birçok kıymetli şaheserleri 
ihtiva edecek ve bir de fen kısmı o
lacaktır. 

Bu serinin ilk sayısını maruf ingi
liz edibi Daniel de Foe'nin Robinsıon 
Kruzoe'in ölmez eseri teşkil etmek

tedir. Arkadaşımız Yaşar Nabi ta.ra
fından bilhassa genç karilerin istifa
desi göz önünde tutularak aslından 
butssa edilmiş olan metin sade ve gü
zel bir türkçe ile yazılmıştır. Kanaat 
kitabhanesinin yeni giriştiği kültür 
serisine bu kadar değerli bir eserle 
başlamış olması takdirle kar.şılana
cak bir keyfiyettir. Yakın zamanda 
ehemiyetli surette zenginleşecek olan 
bu serinin 'yeni nesillerin fikri terbi
yesi hususunda büyük hizmetlere 
namzed olduğunu şimdiden söyliye
biliriz. Güzel ve orijinal bir kapak i
çinde çok temiz bir şekilde ve resim
li olarak basılmış olan eserin fiatı 50 
kuruştur. 

Başbakanımız ve Dr. Aras 
dün Belgraddan ayrıldılar 

(Ba:ıı ı. inci sayfada) 

kal birliğinin merkezini gezmişlerdir. 

l' uğoalav radikal birliğinde 
Parti merkezine gelişlerinde, sayın 

türk misafirler Başvekil Stoyadinovi
çin reisi bulunduğu yugoılav radikal 
birliği mahalli komitesi birinci reis 
vekili Yankoviç tarafından karşılan
mış ve türk ve yugoslav bayrakları i
le süslenmiş bulunan merasim salo
nuna almmıtlardır. Bu esnada, türk 
vekillerin muvaaalatlarından biraz 
evvel gelmi§ olan tUrk gazetecileri de 
bu aalonda yer almıt bulunuyorlardr. 

B. Yankoviç,in nutku 
B. Yankoviç, bu milnasebetle bir 

nutuk ıöyliyerek BB. CelU Bayar ve 
Rüştü Arasa baretli bir surette boş 
geldinizde bulunmuı, iki memleketi 
biribirine bağlayan dostluk hissiyatı
nı tebarüz ettirmiş ve büyük Şef Ata
tUrk'ün hakim idaresi altında Türki
yede kaydedilen terakkileri hatırlat
mıştır. 

iki ıefin büyük eaeri 
B. Yankoviç, Balkan antantmdan 

bahsederken demiştir ki: 
••- lki memleketin Balkan antan

tına mutlak bir itimadları vardır. Zi
ra bu antant, iki millet şefinin, kıral 
Alek&andr ile AtatUrk'ün bir eseridir. 
Eğer Balkan antantı fikri muvaffak 
olduysa, bunu aynı zamanda iki mem
lekt hükümet reis:erinin faaliyetleri~ 
ne de medyunuz.,, 

B. Yankoviç'in bu sözleri şiddetli 

alkışlarla ka11ılanmış ve hatib sözle
rini "yapsın Atatürk, Cel~l Bayar, 
Rüştii Aras ve Türkiye - Yugoslavya 
dostluğu,, diye haykırarak bitirmif
tir. 

Bu nutku mUteakip derin bir sUkUt 
içinde türık milli marfı dinlenmi§ ve 
bunu müteakip, ti.irk misafirleri gözü
kür tarzda mütehassis eden alkış tuf a
nı yeniden ~lamıştır. 

BQ§bakanımızın cevabı 

B. Yanko.viç'in ınutkuna cevab veren 
Başvekil Cel~l Bayar, türk milletinin 
selamını getirdiği Yugo.lavyada bu 
vazife ile bulunmaktan ne dereec se
vinç du~uğunu tebarüz ettirmiş ve 
bundan sonra Yugoslavyanm büyük 
terakkilerinden bahsederek: "B. Sto
yadinoviçin fClhaiyıeti, Yugoslavya nıil
lt kalkınma ve yenilepne eserinin mu
vaffakiycti için en emin bir senettir . ., 
d=ıiftir. 

Balkan Antantı ve umumi 
aulh 

SözıQ Bat.kan antantına intikal etti -
ren B. CelU Bayar bu buauca ezcümle 
dcmi.ttir ki: 
"- Bu antant ,aynı zamanda her iki 

memleketin sarsılmaz bir ıurette bağ
lı bulunduğu umumt ıulhe de yardIID 
eylemektedir.,, 

B. Cel§.1 Bayar, gerek kendi namına, 
gerek d09tu Dr. Rilştü Araa namına, 
kendilerine gösterilen iyi kabulden 
dolayı teşekkür etmiş ve her tarafta 
Yugoslavyanm gittikçe fazlalaşan bir 
refah içinde bulunduğunu mütahede 
eylediğini tebarüz ettinnittir . 

Yuğoılav gençliğinden türk 
gençliğirw ıeliim 

Başvekil, "Yugoslav radikal birliği 
gençliğinden türk gençliğine selam 
götüreceğim,, dediği .zaman bu talep 
dakikalarca süren heyecanlı alkı§ılar
Ja karşılanmı!tır. 

Türkiye Başvekili nutkunu sırp -
!ıırtvatça "Yaşasın Yugoalavya,. diye
rek bitirmiş ve bu nutku müteakip Yu
go:davya milli mar'ı dinlenmittir. 

Başvekil Cel~l Bayar, yugoslav ra· 
dikal birliğir.in üniversite kulilbü ile 
bilhassa alO.kadar olmuş ve burada bir 
ç-:ıl< ünivet'l!•ıte talebesi kendisine hara
retli bir hils.~U kabul g3ıtcrcrek ttirk
çe boş geldiniz demitledir. 

Belgrad, elan ayrılı§ 
Bu akşam, Türkiye :&§vekili Celfil 

Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Rüştü 
Aras, Bclgraddan Sofyaya hareket et
mişlerdir. 

Trenin katktnasmdan daha çok za
man evvel, türk yuğ061av bayrakları i
le zengin surette siislenmi§ ve elektrik
lerle donatılmıt istasyon ve civarını: bU 
yük bir halk doldurmug bulunuyordu. 
İstasyonda, sancak ve müzik:a ile 18 in
ci piyade alayından bir ihtiram bölüğü
de yer almı§tı. 

l8t&yonda 

Saat 22.30 a doğru istasyona resmi 
zevat gelmeğe başladı. Bunlar arasında 
ezcümle Belgrad valisi, belediye reisi, 
merkez kumandanı, belediye meclisi a
zalan, yuğoslav radikal birliği erkim, 
Romanya, Yunaniıtan w Bul&a.ı:istan 

Resmt tebliğ 
Belgrad, 12 (A.A.) -Türlciye Bqvekili Celal Da.yar ile Hariciye 

Vekili Riiftü Araa'm ziyaretleri hakkmda ap.ğıdak.i tebliğ neıtreıdil

mİ§tİr : 
''Türkiye Baıvekili ebelan11 Celal Bayar ve Hariciye Vekili ekselans 

Rü§tÜ Araa'm Belgradı ziyaretleri münaaebetile, türk devlet a.damlan 
ile Baıvekil ve Hariciye Nazm ekaela.na Dr. Milan Stoyadinoviç ara.un
da görüı tea.tiai yapılmıftD'. 

Çok samimi bir ha.va içinde yapılan bu görüpelerde iki memleketi 
olduğu gibi bütün Balkan antantını alaka.dar eden bütün meaeleler ba
hia mevzuu edilmiı ve görüpneler, türık ve yugoalav devlet adamlarmm 
görütlerinıdeki mutabaıkati göatennittir. 

Bundan baıka, ayni tesanüd ve kartılıkh anlayıı .zıi:hniyetinin bütün 
Balkan antantı devletlerine de ilham vermekte olduğu müphede edil
mi§tİI'. Bu aayede, bu enterna&yon.al teıekkül, mazide olduğu gibi, bütün 
Balkan devletlerinin meıru menfaatlerini ve umumi ıulhun idame&in.i 
na.zan dikkate alarak aemereli politik ve ekonomik faaliyefoıi ink:itaf 
ettiımeie devam eyliyecektir.09 
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Belgrad elçileri, hariciye nazır muavini vetle hayranlığımızı celıbetti. Baş.ve
B. Andriç'in riyasetinde bütün harici- kil Stoyadinoviç gibi büyük kıymette 
ye erkim nazarı dikkati celbediyordu. bir zatın riyaset ettiği hükümetinizin 

Saat 23 de bütün yugoslav hükUmet iyilik getirir idaresi sayesnde memle-
azası istasyon-da yerlerini almıştır. ketnizde muhteşem başarılar elde e

dilmiş ve refah hU~üm sUrmekte bu-
Milli Marşlar çalarken 

Nihayet saat 23 be§ geçe Türkiye 
başvekili Celal ayar ve refikası, yanın
da Yuğoılav başvekili, hariciye nazırı 
Dr. Stoyadinoviç, Türkiye hariciye ve
kili Dr. Rüştü Aras ve Türkiye Belg
rad elçisi Haydar Aktay olduğu halde 
alkışlar arasmda iatasyona girmitler· 
dir. 

B. Cetaı Bayar, Dr. Stoyadinoviç ve 
harbiye nazırı general Mariç ile birlik 
te ihtiram kıtasmı teftiş etmiş ve bu 
esnada mızıka türk ve yuğoslav milli 
marşlarını çalmııtır. 

Husuai tren hareket ediyoT 

B. Celal Bayar, bundan sonra, ken
disini te§yie gelen hükümet a.zasmin, 
generallerin ve diğer zevatın birer birer 
ellerini sıkmış, ve Dr. Stoyadinoviç ile 
de bir kere daha samimt surette muaa
fahadan sonra trene binmittir. 

Bayan CeLil Bayar ile türk heyeti re
fakatinde bulunan diğer bayanlara i~ 
tasyonda gül buketleri takdim edilmi§
tir • 

Hususi tren, halkın tiddetli alkı1ları 
ve aakeri mızıkanın nağmeleri arasın
da saat 23.15 de Belgraddan hareket et 
miştir. 

Sof 'Y'l' da hazırlıklar 
Sofya, 12 (A.A.) - Türkiye Baş

vekili B. Celfil Bayar ve Hariciye Ve
kili Dr. Rügtil Araa, refakatlerindeki 
zevat ile birlikte, yarın sabah saat 
10 a doğru Sofyaya gelecekler ve bu
rada saat 16.30 a kadar kalacaklardır. 
Başvekil B. Cel§.1 Bayar ve Hariciye 
Vekili Rüttli Araı, bu esnada kıral 

tarafından kabul edilecek, Başvekil 

ve Hariciye Nazırı B. Köseivanof ile 
görüşmelerde bulunacak ve bililıare 

Ankaraya doğru yoluna devam eyli
yecektir. 

Baıbakanın Yugolav 
basınına beyanafl 

Türkiye Başvekili Celal Bayar, yu
goslav gazetecilerine aşağıdaki beya· 
natta bulunmuştur: 
"- Yugoslavyada unutulmaz b§tı

rasını saklıyacağım bu üç günü geçir
dikten sonra ,arkadaşım Dr. Aras ile 
birlikte bu akşam Ankaraya dönüyo
ruz. 

Memleketinize gelirken Yugoslav 
milletine Türkiyenin samimi selamla
rını getirmek vazifesini taşıyordum. 
Dönerken aynı derecede zevkli diğer 
bir vazifeyi üzerime alıyorum. au va
zife, dost milletin bize karşı gösterdi
ği iyi kabulün ne derece yüksek ve he
yecanlı olduğunu türk milletine öy
lemektir. 

Kıraliyet bükUmeti, bize en geniş 
bir misafirperverlik bezletti. "1üyük 
kiyaset sahibi bir prens olan Al ~es ru
vayal Naip Prens Pol'e tazimlerimizi 
takdim etmek ve hatırası rnemleketle
rimiz arasındaki münasebetler tari
hinde ölmez bir SUTette alacak olan 
büyük §övalye kırahn saym e~i valide 
kıraliçeye hürmetlerimizi arzeylemek 
şerefine nail olduk. 

Sükun ve nimm havası 
içinde çalışan bir memleket 

Memleketinizdeki ikametimiz esna
sında, her tarafta tipik bir manzara, 
sükun ve nizam havası devamlı bir ça
lışmanın verdiği refah man:zaraaı kuv-

lunmuftur. 
BütUn intibalarımı şöyle hulasa e

debilirim: 
Birleştirici kıralın eserinin sadık 

muakkipleri yüksek varisi kırat Piye· 
re gıpta edilecek bir saltana.t devresi 
hazırlamaktadır. 

Baylar, efk§.rı umumiyenin tercü· 
manı olan sizler vasıtasiyle, dost ve 
müttefik astı millete en samimi ııela.m
larmu ve refah ve saadeti hakkında en 
haarretli temennilerimi bildiririm.,. 

Şantungun cenubunda 

Şiddetli ha rbler 

cereyan ediyor 
Hankeu, 12 (A.A.) - Şamung•uu 

cenubunda muharebe şidedi bir suret
te devam etmektedir. Buna rağmen 
iki haftadan beri vaziyette hiç bir de
ğişiklik olmamıştır. 

Tançeng mm takasında: 
Muharebe hassatan şiddetlidir. Mü 

teaddi.d mukabil hüc:Qmlarda.n sonra, 
çinliler Tançeng'in şimali gaırbisinde 
Çiçung ve Fangçiayo bölg.eainde ja
ponlan muhasara altına almışlarıdır. 

Cenubu garbide çinliler, Hançiayu
yu geri almıflar ve Pihsien'in şima
linde Seçuçeng'e varmışlardır. Düş 
man mühim zayiata uğratılmıştır. 

Japonların Taierşvang bölgesinin 
ti.malinde Yuvangçana yupa.tıkları hü 
cumları tardetmişlerdir. 

Çansi'nin garbırula düşmanın bütün 
mukabil taarruzları da geri püskürtül 
müştür. 

50.000 çinli A.moy,dan 
kaçtı 

Hongkong, 12 (A.A.) - A~ivil adın 
daki amerikan gambotunun müretteba 
tı, ecnebilerin ikametgahı olan Ku-
langsu adasına çıkmıştır. Bu adaya A
moydan gelen elli bin çinli çıkmıı· 
tır. 

Amoya gitmekte olan Edsell adın • 
dak.i amerikan harb gemisi, birden bi
re istikametini Fuy.ıva' doğru tebdil 
etmiştir. Fuşov'da kargaşalıklar çık

mış olduğuna dair herhangi bir haber 
olmamsma rağmen endişe hüküm sür
mektedir. 

Amoy adasına ihraç olunan japon 
askerleri bu sabah bütün adanın işga
lini bitirmişlerdir. 

Anıoy' a giden ingiliz gemileri 

Hongkong, 12 (A.A.) - Uzak şark 
ingiliz filosuna mensub birçok gemi -
ler Amoy adasına gitmek üzere dün 

gece buradan ayrılmıştır. Bu gemi1er 
Kulakauda bulunan ecnebileri himaye 
için oraya gitmiş olan amerikan des -
troyerine iltihak edeceklerdir. · 

lran - 1 rak dostluk 

anlaşması tasdik edildi 
Tahran, 12 (A.A.) - Geçen yaz t -

ran ile Irak ara.amda aktedilen hudud 
ihtilaflarmm sureti halli hakkmdak.i 

anlaşma ile martta İran parlaıiıentoau 
tarafından kabul edilen lran - Irak 
dostluk muahedesi, Şah tarafından 
tasdik edilmiş ve binaenaleyh meriye
te girmiştir. 
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H i K A y E 
Çardaş! 

Yazan: Verner Yörg Lü.Jdecke Çeviren: Hikmet Tuna 

Çingene kemancı Yoşi, otuz yıldan
beri dünyayı dolaşmış, Avrupa ve A· 
tnerikada gezmedik memleket bırak
tnamıştı. Yoşi, şarkın renk renk şehir
lerini görmüştü; onun kemanı Sidney
d.e, Rio ve Kahirede terennüm etmiş· 
tı. Fakat, şimdi bu keman istirahat e· 
d.iyordu. Yoşi yorulmuştu. O, Maca
rıstan ovasının bir kenarındaki küçük 
köyünün, kendi evinin hasretini çeki
Yordu. 

Yoşi, bir an için bile yurıdunu unut
tnanuştı. Kendi yurdunun melodi'leri· 
ni çalarken daima, köyü, ocağı gözü· 
nün önüne gelmişti. otuz yıl müddet· 
le, o hep yurduna dönüşünün sevinci 
ile yasamıştı. Nihayet o gün gelmişti. 
Güneş batmak üzere idi ki, Yoşi, o

toombili ile köye girdi. Şapkasını ba
~nndan çıkardı ve derin bir nefes aldı: 
Artık yurduna kavuşmuştu. Köyde hiç 
bir değişiklik olnıamrştı. Otomobilini, 
babasından miras kalmış olan evin Ö· 
nünde durdurdu. Bu ev, küçük bir yu
va idi; arkasında, ıızun milddet bakım
sız kaldığı için vahşi bir orman halini 
alınış olan bir bahçe vardı. Kemancı, 
bom boş odalarda dolafttktan sonr~, 
§ömine'nin önünde durdu; dalgın hır 
halde düşünürken, masanın üzerinde
ki toz tabakasına parmağile halkalar, 
'kavisler çizdi ve ondan sonra sokağa 
Çıktı. 

Ufak bir kalabalık, büyük bir saygı 
ile şık otomobilden uzakda duruyordu. 
'loşi'nin çocukluğunda onunla oyun 
arkada§:lığı etmiş olan Yareş'de bu ka
labalığın içinde idi. Kemancı, Yareş'e 
doğru ilerledi. 

- Hey, Yare~! Nasılsın? İyi miain? 
l'anxdın ını beni? 

Köylü, başını eğerek, onu tanmıış 
olduğunu tasdik etti. Yareş'in şakak
larındaki saçlar kırlaşmış değilde, ak
laşmıştı; Onda, ömrü çalışmakla geç
tniş ve birdenbire, gençlik gUnlerinin 
tatlı ve çılgın melodilerine kulak ve
ren bir insan hali vardı. Yoşi ilk defa 
olarak artık ihtiyarlamış olduğunu an· 
tadı. Etini köylünün omuzuna koya-
rak, gözleri içine baktı. . • 

- Yareşl İhtiyari Ben Yaşıyım ya-

hu! . r 
Gözleri evveıa virtüozun ııık !lehır 1 

elbiselerine kaydıktan ve bir müddet 
de hi~ nasır tutmamıf ellerine s~plan
~rktan oonra, Yar~ yere çömeldı: 

- Evet, evet. Hiç tanımaz mıyım? 1 
Siz bay Yoşi Balayoş'sunuzl ... 

Diye mırıldandıktan sonra, ~~~.uk 
bir saygı ile me,ıtur virtüoz'ün onun· 
de eğildi. 

Yoşi, Yareşi yanma atarak köyde d~
laşmağa başladı. Hakikaten köyde bu· 
Yük bir değifiklik olmamıştı. 

- Şu Reja'nın evi değil mi? İşleri 
nasıl gidiyor? İyi mi? 

- Reja öleli epey oldu! 
Yollarına devam ettiler. Bir kapı e

şiğinde duran bir kız, yabancıya bil· 
Yük bir tecessüsle bakıyordu. 

- Kimin kızı bu? 
- Rubenko'nun kızı. 
- Evet evet, Rubenko. O ne atem· 

de? 
- Sizlere ömür, o da öldü. 
Kar~ılarına yaşlı bir kadın çıktı v~ 

ltendilerini nezaıketle selamladı. Yoşı 
bu kadını tanıdı. 

- Caboş nine? Beni tanıdın mı? 
- Tanıyorum, tanıyorum. Sen be-

n im oğlum Stani'sin t 
Yareş.: 
- Artık iyiden iyiye sapıttı. Her· 

kesi kendi oğlu sanıyor. Dedi. 
Akfam olunca, Yo9i, köyün meyha· 

?\esine giderek bir masa başına otur
du. Biraz sonra meyhaneye köylU ve 
Çobanlar geldi. Yoşi, bunların içinde 
bazılarım hatırladı. Fakat hiç biri ~ 

nun masasına gelmedi. Kendisini bü
yük bir saygı ile uzaktan selamladılar. 
Ara sıra onun masasına bir göz atmak
la iktifa ettiler. Virtüoz meyhaneden 
çıkıp gittikten sonra, sıkılmadan ve 
yüıksek sesle konuşmağa başladılar. 
Yoşi eve dönünce, eski bir masanın 

başına oturup içmeğe başladı. Bardak
ları bidbiri arkasından doldurarak yu
varladı. Büyük bir yorgunluk his edi
yordu. 
Yareş ne demişti ne? "Yoşi, sen baş

ka bir dille konuşuyorsun. Yurdun di
lini unutmu~sun sen. 

Dışarda, zulmet kara bir bez gibi 
Macaristan ovasını örtüyordu. 

Hasad yapılmış, iyi ve bol bir ekin 
alınmıştı. Köy halkı gülilp oynuyor ve 
hasad sonunu kutluyordu. Zengin ve 
yabancı Yop, girilmesi yasak edilmiş 
bir bahçede dolaşan bir insan gibi halk 
arasında çekine çekine, korka korka 
sessiz saıda$IZ geziniyordu. Ara sıra 
biri•iyle konufm8k istiyor, fakat bü
tün teşebbüsleri bo~a çıkıyordu. Ken
disiyle halk arasında dolmak, kapan-
mak bilmiyen bir uçurum vardı. 
Akşamleyin bütün köy, hora oyna· 

nan meydana toplanmıttı. Bu akşam. 
Virtüoz'un otuz yıl hasretini çektiği 
akşamlardan biri idi. Kır kokuları, 
yurd sesleri her tarafı kaplamıştı. 

GençlCT dan• ediyorlar, yaı;lrlar ise, u
zun masaların etrafrnda koyu macar 
şarabı içiyorlardı. Onwlar, alınan iyi e: 
kinin. yeni tohumlugun ve bereketlı 
yılların şerefine i($iyorlardı. Mızıka 
birdenbire durdu. Dans edenler olduk
ları yerde kaldılar; yaşlılar ellerindeki 
kadehleri masaya bırakarak karşıya 
baktılar. Yoşi, or~estranın y~rine gel
miş, çingenenin kemanını elıne almıt
tt. Yayı, büyük bir itina ile kemanın 
tellerine götürdü. Hafif ve yumuşak 
melodiyi köy halkı nef ~ bile almadan 
dinliyordu: Yo§i meşhur Yoşi Virtü· 
oz'u çalıyordu. Yurduna karşı besle
diği bütUn hasretini, ıstırab ve yal· 
mzlığını bu anda; bu yayla kemana 
vermişti. Gecenin sesleri kesilmişti. 
Her §ey bu melodi'den ibaretti. Çeki~ 
ci tatlılık, arkasından, koparan, par
çalayan bir şiddet, ondan sonra yeis 
ve şikayet .... Birdenbire ses kesildi. 

Yoşi, hafifçe başını eğerek, çingene
lere, 

- Çardaş f Dedi. 
Virtüoz, büttin ömrünce bu kadar 

güzel çalmamıştı. O kendi yurdu için 
Çardaş çalıyordu. Halk hayran kalmış
tı. Köy gençleri çılgınca, dönüyorlar. 
haykırıyorlardı. Onlar şimdiye kadaı 
böyle bir Çardaıt isjtrroemişlerdi. Yoşi 
r:almaktan usanmıyordu. 

Nihavt"t ·p;_.,,__ .. ı:,.,-leki keman• 
dnı;eneye iade ederek orkestradan av
rıldx. Yareş ile birlikte daha bir kac;: 
kişi Yoşi'nin önUne geldiler ve kolun: 
dan tutarak ontt k~nrli masııfarma g-ö. 
türdüter. Ona da bir şarab bardağr 

verdiler. Yaref kolunu Yoşi'nin boy
nuna doladı. 

- GördUn mU Yoşi, dedi, d~tum. 
Bizim anladxğrınrz dil işte bu dildir. 
Bu dil, yurd dilidir. Şimdi ho' geldin, 
t1afa ıı:eldin Yo,i r 

İzm lr Enternasyonal 

Fuar1no hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3--7041 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çaqamba 
Perııembe 
Cuma 
Cumartesı 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya " 
: Ege ve Çankaya " 
: Sebat ve Yenişehir .. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez ,. 
: Ankara • 

dALK •e YENi 
S l 

0

N EM ALA R 
Seans saatleri 

YENl 

14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YEN! 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Her ıün 

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 saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangm ihban: (1521). - Telefo~, müra· 
caat oebir: (1023--1024). - Şebırlcrara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaga:r:ı 
Anza Memurlutu: (1846). - Meaajeri 
Şehir Anhan: (3705). - Ta lıc ı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan : 
(2645, 1050, ı HJ6). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yenieehir, HaV112!ba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havıızbqı: 
Güven tabi: (3848) : Birlik tabi: (2333) 
- Çankırı cadde11i, Uluı taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk •e aon 
Seferleri 

Sabah Akşam 
İlk Son 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.4~ 23.00 
K. dere'den Ulus 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 Ulue M. na 8.00 19.30 
Uluı 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 Uluı M. na 7.00 21.00 
Ulus M. dan Cebeci•ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUluı M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den Aı. fabL ra 7.00 -.-
Aı. fabl dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Veniıehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniachir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan AkköprU'7e 6.45 7..30 
Akköprüden s. paz;an'na a.oo 9.45 

~ U. Meydanı ile İstasyon arasnıda her 
bcı dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha ıı1ctır, 

~ U, Meydanı ile Yeniıehir, Bakant,klar, 
Cebeci, Samanpazan araamda ıaaat 8 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar bu on da
kikada; sa.at 1 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve SO dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

~ Akıamlan Uluı Meydanından ııaat 23 
dclı:i son seferlerle bunlarm Ulııa Mey· 
daruna dönüıled ıinemalarm daiılıo 
aaatlerl.ne tlbidirler. 

Poıta Saatleri 
Posta saat 19 a lıcadar İıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır, 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her ubab 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de pazartesi, perıembe 
cumartesi Toroa 

Samsun hattına sürat.) 
: Hergüa 9,35 (Kayse

ri, Sıvaı, Amasya ba 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır battı : Herrün 9.35 
Zonguldak hattı : ,. 15.00 
Kınkkale'yc rayotobüı • 16.05 

GONDELIK ... 
Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 13 

S. D. 
Güneı: 4 44 

d 

Rumt-1354 
Nisan: 30 

S. D. 
Akıam: 19 18 

Kardeıini kurtarmak 
i~in kendisini 

feda eden ~ocuk 
Bundan bir kaç gün evvel tngilte· 

renin Çesterfild şehrinde Sok açıkh 
bir fada olmuştur. 

Maden işçilerinden Vitiam Bun· 
ting'in biri yedi diğeri dokuz y~n
da iki çocuğu varmI.f. Paskalya yor-

tulcu-ında iki kardeı bilyük bir bavu· 
zun başında oynu~rlannış. Bu havuz 
aynı zamanda husuısi bir mileneseye 
aid bir yüzme havuzu vazifeıini de 
görüyormuı. 

Yedi yaşında olan Leslie, Jı.;wu.ıun 
kenarındaki iskeleye tırmanarak, at· 
lama yerine gelmi§ ve muvazenesini 
kaybederek yirmi metre yüksekten 
havuza diişmiif. Büyük kardeşi Jon, 
Leslienin yüzmek bilmediğini bili· 
yorrn~. Kendi de yüzmek bilmeme· 
sine rağmen kardeşini kurtarmak için 
kendini haıvuza fırlatmı§. Fakat bu a· 
rada Lesli-e, havuza inen demir mer· 
divenlerden birine, tesadüfen sanla· 
rak havuzdan dıp.rı çıkmlf. L&kin, 
zavallı Jon, suya daldıktan sonra bir 
daha görünmetı1i'; boğulup gitmif. 
Kardeı ıevgiıi hazan böyle ölümle 

neticelenen facialara aebeb oluyor. 

ULUS 

Orta Avrupa işlerinde 
fransız - İngiliz tesanüdü 

bilhassa Hitler'in Alp dağları hududu 
hakkındaki sözlerini tebarüz ettirmek
te ve bu beyanatın Avrupa siyaset me
selelerini Bitlerin nasıl modern bir 
zihniyetle ele aldığına bir delil olöu
ğunu kaydeylemektedir. 
Fölkişer Beobahter, Hitler ile Mu

solini arasındaki şahsi dostluğu ve i
talyan milletinin Almanyaya karşı 
beslediği samimi hisleri bahis mevzuu 
ettikten sonra şöyle diyor: 

La Repübli.kte Edit Brikon yazı-.-----------------
Yor : 

Dün bir yandan Roma nutuklannın 

teatisi beklenirken, öte yandan, Londra 
görüşmeleri esna.sında kararlaınuş o
lan fransız - ingiliz teşebbüsü, Berlin 
ve Prag'da aynı zamanda yapılmıştı. 
Fransa ve İngilterenin orta Avrupaya 
karşı tesanüdü, iki diktatöre, Çekoslo
vakyayı boğmak için anlaştıkları tak· 
dirde hangi tehlikelerle karşılaşacakla· 
nru ihtar ederek, böylece tezahür et· 
miş bulunuyor. 

Londranın Çekoslovakya karşısında
ki durumu, B. Nevil Çemberlayn'in A· 
vam Kamarasında yaptığı beyanattan 
beri kafi derecede malilmdur. Bu du
rum, dörtler konferansı esnasında büs· 
bütiln sarahat kazanmıştır. 

Bununla beraber, İngilterenin Berlin 
elçisinin, Führerin seyahati esnasında 
kendisine vekalet eden B. Göring'e, 
Anşlus'un erte.sinde Çekoslovakya'nın 
hükiiınranisine hürmet edeceği hakkın
da vermiş olduğu teminatı hazırlata
rak, bunu teyid etmiş olmaaı dikkate 
değer bir hadisedir. 

Mareşal Göring, umumi harb esna
.smda, dı.irüstlükle şöhret bulmuştur, 
ou itibarla verilmiş söze sadık kalması
nı beklemek haksız değildir. Belki ar
tık kendisinin asker değil, devlet ada
ım olduğu, ve emperyalist bir politika
nın bu neviden düşüncelere alıdınş et
miye<:eği söylenecektir. 

Bununla beraber hasmi küçilk gör· 
mek hiç de iyi değildir, çünkü. onu, 
kendisinden esirgenen takdire IAyik ol
mak için gayret etmemeye teşvik eder. 

İngiliz elçisi, ayrıca, mareşala, Çe
koslovakya hakkında memleketinin gö
rüşünü, yani İngilterenin, ~ bir te· 
ahhüd olmasa dahi, Çekoslovakya, hu
dudlarmın tecav.üzden masuniyetini 
garanti eden paktların tatbikini istedi
ği takdirde, ister istemez, kendisinin 
de kavgaya katıılmak mecburiyetinde 
kalacağını izah etmiı oladktır. 

Başvekil muavininin, ingiliz elçisine, 
Almanya için en mühim noktanın, hu
dudlannda Moskovanın bir menfaati 
bulunmaması olduğunu. ve aüdet me
selesinin, sovyet nüfuzundan kurtul
muş bir Çekoslovakya ile daha kolayca 
halledilebileceğini söylemi§ olduğu tah 
min edilebilir. 

Mareşal Göring !ngilterenin de bu 
görüşe karşı hassasiyet göstereceğini 
düşünmü.ş olacağından, böyle bir müta
leada bulunmuş olmasına çok daha i
nanacağımız geliyor. 

Diğer taraftan Fr~nsa ve İngiltere· 
nin Prag elçileri B. Hodzanın uzlaşma 
zihniyetine ve mesuliyet binine baş 
vurarak, südetlere karşı tavizler yolun 
da, anayasadan bazı tadilat yapmak ba
hasına da olsa, kabil olduğu kadar ileri 
gitmesini istemişlerdir. Ta ki Çekoslo
vakyanın alman azlıktan Prag bilküme-
tine karşı haklı hiç bir talebte bulun· 
mayacak vaziyete gelsinler. Bu taviz· 
lerin bir de kat'§oilığı olacaktrr: İngilte· 
re ve Fransanın, hükümrani haklarını 
koruyacakları hakkında kendisine ve
recekleri teminat. 

Almanya ile İtalya arasındaki anlaş· 
mayı izah eden şöyle bir meşhur for
mül var: Biri orta Avrupada, öteki Ak-
denizde istediğini yapmakta serbest o
lacak. Formül, sadeliği dotayısiyle çok 
rağbet gördü. Fakat iki §Cf arasında 

meselenin bu şekilde ortaya konulmu!I 
olmaması pek muhtemeldir. Hele Anş· 
lusdan ve İngiliz - italyan an1Cl§Jllasm· 
dan sonra bugün böyle bir şeye artık 

büsbütün ihtimal verilemez. Hitler, 
Berenner'e gelmiş olmasını afettirmek 
için. İtalyanın orta Avrupada ve bal· 
kantardaki haklannı tanımak meçburi
yetinde kalacaktır. Roma protokallari
le vücud bulan ve anşlusla imha edilen 
haklar. Buna bir kaqılrk lizımdtt. Bu 
karşılık İtalyaya, Almanyarun emelle
riyle Tuna devletlerinin hayati menfaat 
teri arasında hakem rolünü oynamuı
nı kabul etmekle verilebilir. 

Hitler her halde bu kadar ucuz kın:
tulmayı kendisi için klrlı telakki ede
cek ve Çekoalovakyarun parçalanmaaı 
kar!lısmda İtalyanın lakayd kalmasın
dan ziyade, Pragı Motkova itifakmdan 
aymna.k için yapuğı tazyikte onun mü 
zaharetini elde et:ı:neye çah§aca.ktrr. 

Yugoslavya 
Samimi tezahürler 

Bütün gazeteler Türkiye başvekili 

Celal Bayarm Belgradı ziyaretine u
zun sütunlar tahsis etmektedirler. 
Gazeteler, teati edilen nutukları ay· 
nen neşretmekıte ve halkın yaptığı te
zahürlerin samimiyetini bilhassa te· 
baril2 ettirerek tafsilat vermektedir 
gazeteler, başvekil Celal Bayar ve ha· 
riciye vekili Dr. Rüştü Arasın Bel
graddaki ikametlerine aid bir çok fo
toğraflarla süslenmiş olarak çıkmış
tır. 

Bir iıim ve bir program 
Samuprava gazetesi, 

nutukları tahlil eden 
teati edilen 
yazısında ez-

"Musolininin faşist İtalyası birinci 
sınıf bir kara ve deniz devleti olmuş
tur. Buna hiç şüphe yoktur. İtalyan 
imparatorluğunun doğuşu askeri ol· 
duğu kadar siyasi bir vakıadır. Bu mü
şahede Hitlerin ziyaretinin en mühim 
neticesini teşkil eder.,, 

Blrleıik Amerika 
Borah Fransa ve l ngiltereye 

çatıyor 
Herald Tribün gazetesinde Senato 

azasından B. Borah İngiltere ile Fran
sayı muahedeler hükümlerini bozmu!1 
olmakta itham etmekte, bu iki devletin 
Habeşistan fütuhatının umumiyetle ta 
nmmasını temine matuf olan gayretle· 

cümle diyor ki: rini "utanç verici bir hiyanet" diye 
"B. Celal Bayar, ve Rüştü Arasın tavsif etmektedir. 

Belgradı ziyaretl~ri, bütün Yugoslav- B. Borah, ilaveten diyor ki: 
yada çok büyük akisler doğurmuştur. "Biz artık Avrupa demokrasilerinin 
Bütün yugoslav halkı, türkün milli muahedenaıneler hükümlerine dikta
kahramanlrğının, milli vicdanının ve 

törlüklerden daha ziyade riayetkar ol-
ma.nevi yüksekliğinin sembolü olan duklarına amerikan milletini inandır
Reisieumhur Atatürkün birind mesai 

· mak suretiyle onu aldatmamalıyız.,, 
arkadaşı B. Celal Bayan müttefikan 
selamlamrştır. Türkiye cumhuriyeti
nin sadrk müttefikleri olan bizler için 
Ata türkün ismi, muazzam bir progra
mı temsil eylemekte ve Ata.türkün e
seri ise hayranlrğmnızı mucib olan bir 
eser olarak gözükmektedir. Bu prog· 
ram. ve bu eser, bütün türk milletinin 
terakki yolun~ki inkişaflarına de
vun edeceğine ve gittikçe fazlala,an 
manevi kuvvetinin Balkıan antantmın 
kuvvetini her daim ziyadel~tirece

ğine birer bürhandır. 

B. Celal Bayara göıterilen takdir 
niıanen 

B. Celal Bayara kral natbi Prens 
Pol tarafından beyaz kartal niş.anının 
bilyUk korduınu hediye edilmekle ken
disine gösterilen teveccühün manası 
pek büyüktür. Filhakika bu ni~n yal
nız pek büyük ve çok kıymetli dev
let adamlarına ve büyük eserin en fa
al yapıcılarına verilmektedir. 

B. Celal Bayar, Balkan aulıhunun 
organize edilmesine ve bütüın dC'Vir· 
lerde ıbütün büyük Balkan zeıkalart
nm politik emelini teşkil eyliyen 
Balkan antantı vasrtaeıiyle bu sutihun 
mükemmelleştirilmesine çalışmış ol
masından dolayı, bu yüksek yugos
lav takdirine hak kazanmış bulun
maktadır. Yugoslavya için en büyüık 
daıri olan Balkan sulhuna çalışmakla, 
B. Celal Bayar, bizim bütün minnet
darlığıımızı, efkarı umumiyemizin bü
tün hürmetini ve memleketimizdeki 
popülerliğini cidden hak etmiştir. B. 
Celal Bayar, bunu, Belgraddaki ika
meti esnasında bittabi binıat kendiai 
de görmüştür. 

Düıündüren güzel sözler 

İki müttefik hüküınet reisinin tca· 
ti ettikleri nutuklarm hararıetli vasıf. 
lan bilhassa tebarüz ettirmeye layık
trr. B. Stoyadinoviç, bütün Yugoslav
ya ve bütün yugoslav milleti namına 
söz söyliyerek, Balkan dünyasında 
me~ud vaziyetin idamesi için Türtk· 
Yugoslav tC6anüdüınü bilhassa kay
deylemiş ve istikbale olan tam emni
yetini göstıennl§tir. B. Celal Bayarın 
hararetli ve samimi cevabını bütün 
Yugoslavya öğremniştir. Milyonlarca 
ki1i, bugün bütün Balkanların ve Bal· 
kQnltlann Meallerine temas eden türk 
devlet adamının bu çok derin manalı 
sözleri üzerinde düşfüunektedir. İn
sanlık tecrübeleri ile dolu bir devlet 
a~ının en temiz menbadan aldığı 
bıt' ılhamın maıhsulü olan bu sözler, 
manevt bir takviye mahiyetini haiz· 
dir. Blitün yugoelav milleti, bu sözle
rin hakiki kıymetlerini müdriktir. 

Balkanlarda uhuvvet kudst fikrıI, 
bu.gün hakikaten bütün Balkan mit· 
letlerinin bir malt olmuştur. Tütık ve 
yugoslav milleri, Balkanlarda sulhu 
mütlafıaaya ve büıtün B91kan milletle· 
rinin umumt antantmı ve işbirliğini 
kolaylaştırmaya daima hazırdırlar." 

Almanya 
Roma ziyaretinin neticeleri 

Irak mektupları 
(Başı S inci sayfada) 

ran Iraklı hemşirelere rastladıım.. 
Boğaz kanserine uğramış bir ara

bın e6kiden falan mübarek taşa sü
rünmeye, falan mübarek suyla yı
kanmaya koşar gföi inanla ve ace
leyle hastahaneye koştuğunu ve 
korkwıç denecek kadar büyük bir 
elektrik: cihazının altına tam bir 
tevek.kül ve itiınadla yattığını da 
görünu yeni ve ileri fikrin çölün 
en tenha köşelerini bile fethetmek
te olduğunu görerek şevindim. ve 
pastörün koridordaki büstüne bir 
hakikt peygamber huzurundaynuı 
gibi hürmetle baktım. 

Bütün efsunların ve adakların, 
bütün mukaddes sular ve taşlann 
derdine kar etmediğini artık iyice 

anlayaraık; ilk defa belki pek gönlü 
olmadan fakat bir iki günlük teda

viden sonra fayda10ını görüp sevi
nerek bu makinenin altına yatan 
çöl adamında bütün bir §arkın fikir 

ve his istihalesini gözlerimle gördü· 
ğüme hükmettim. 

Turgutluda ıarap fabrikası 
Turgudlu, (Hususi) - Ege mmt.a

kasmın nefis ve glikoz mikdarı bol Ü· 

zümlerinin istihlaki için şarap imali 
düşünülmektedir. Birkaç gün evel, ü
züm kurumundan bir heyet şehrimize 
gelmiş ve belediyede üzüm mütehas
srslariyle temas etmiştir. Kasabamızda 
bir şarap fabrikası kurulınası için is
tasyon civarında geniş bir sahaya ihti
yaç görülmektedir. Turgudlu tüccar
larından Şevki Özeren ve Yaşar Kara. 
yel, kurumun istediği en güzel yerde 
5 hin metre murabbalık eraziyi hediye
ye hazır bulunduklarını bildirmişler· 

dir. 

Muıta elektrik fesisah 
Mersin, (Hususi) - Şehrimizde 

elektrik tesisatı vücude getirilecek
tir. Belediye bu işi eksiltmeye koy
muştur. 

1 
8 

" 9. 
---;;.ı..;:;;;;.ı.;.::.:. Bunu da B. Renderaon'un Berlinde 

yaptığı tetebbttale yala:nlqtırmak IA-
.zımdır. . Hitlerin Roma ziyaretini bahis mev

zuu eden FölkifCr Beobahter gazetesi. 

Dünkü çapraz kelimeJerio 
halledilmiş şekli 
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RESMİ iLANLAR 
· G~mrük ve inhisarlar B. 

938 tarihinde saat 11 de kapalı zarf 
ihalesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli Z0944 lira 
olup muvakkat teminatı 1570 lira 
80 kuruştur. 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Gazi orman çütliğinde Nczi.hiye : 

Nihayetsiz ıerid alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Şartnamelerine ekli listede eb
ad ve mikdarı gösterilen 60.000 adet 
nihayetsiz şerit pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

3 - Münakasa Diyarıbaıkır Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İs.teklilıtr münakasa günü ve 
saatten bir saat evvel teminatlariyle 
birlikte zarflarını komisyona verme· 

Ziraat Bankası vekili avukat Tev· 
fik Çiper tarafından aleyhinize açılan 
30 lira alacak davasının yapılmakta 
olan duruşmasında adresinizin meç· 
hul olmasına binaen ilanen davetiye 
tebliğ edilmiş ve bu kerrede yine ila
nen usulün 141 inci maddesi mucibin 
ce gıyap kararı gönderilmesine mah
kemece karar verilmiş ve duruşmada 
7-6-!:l38 salı günü saat 9,5 a bırakılmış 
olduğundan mezkOr günde mahkeme
de bizzat hazır bulunmadığınız veya 
bir vekil göndermediğiniz ·takdirde 
mahkemeye gıyaben bakılacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu-

II - Pazarlık 27-5-938 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 14 de Kaba
taşda Levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

leri şarttır. (1405) 2850 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabi
lir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için ta
yin edilen gün ve saatte% 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (2024-1076) 2155 

istinat duvarı ve filitre 
dairesi inşası 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika

sında şartname ve projesi mucibince 
yaptırılacak kargir ve betonarme is
tinad duvarlariyle filitre dairesi in
şaatı 9-V-1938 tarihinde ihale edile
ceğinden yeniden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

II Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş 
ve muvakkat teminatı 1254.78 liradır. 

III - Eksiltme 30-V-938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 84 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar Le
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden alına
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
teyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
inhisarlar inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile inşaat şubesinden a
lınacak ehliyet vesikası ve C/c 7,5 mu
vakkat güvenme parası veya mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar yukarda adı geçen alım komi~
yonu başkanlığına makbuz mukabı
linde verilmiş olması lazımdır. 

(2714-1414) 2852 

A. Levazım Amirliği 

380.DOO yumurta ahncak 
Ankara Levazım Amirlili aatm al

ma Komisyonundan: 
ı - Ankara garnizon müesseseleri i

çin 380.000 adet yumurtanın kapalı 
zarf eksiltmesi 27-mayıs-938 saat 15 
de Ankara Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6650 lira ilk 
teminatı 562 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni vesi
kalarda bulunan teklif mektuplarınm 

saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 
(1352) 2708 

500 ton bugday öğüttürülecek 
Ankara Levazım Amirlili aatm al

ma Komiayonundan: 
ı - Ankara garnizon müesseseleri 

için 500 ton buğday öğütülmesinin ka
palı zarfla eksiltmesi 28 mayıs 938 sa
at 11 de Ankara Lv. Amirliği satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7 500 lira ilk 
teminatı 562 lira 50 kuructur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektuplarmın 
saat 1 O ne kadar komisyona verilmesi. 

(1351 2707 

Çayır eksiıtmesi 
Ankara Levazım Amirliği Sr.tm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İdareleri amirliğe bağlı birlik 

ve müesseseler hayvanatının çayırla
tılması için 614 dönüm çayırın açık 
eksiltmesi 14 mayıs 938 salı saat 11 
de Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2456 lira ilk 
teminatı 184 lira 20 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. 
İsteklilerin eksiltme gününden evvel 
çayırlarını amirlik muayene komisyo
nuna muayene ettirerek mevki ve sıh
hi vaziyetinin muvafık olduğuna da
ir alacakları vesika ile belli gün ve 
saatte komisyonda bulunulması. 

(1236) 2478 

Odun Qhnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn Al

ma Komisyonundan ı 
ı - Diyarbakır garnizonunda bu

lunan birlik için senelik ihtiyacı o
lan 1.496.000 kilo odunun 2 haziran 

1.600 (ifl kundura ahnacak 
Onnan Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan : 

nur. (1437) 2864 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 1600 adet çift 
kundura kapalı zarf usulü ile ihalesi 
20.5.1938 cuma günü saat 15 de Anka
rada Yenişehirde komutanlık binasın
daki satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 7040 lira mu
vakkat teminatı 528 lira. 

3 - Şartnameler hergün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatin~n bir saaıt eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1311) 2633 

Mahkemelerde~· · 
Ankara Aıliye Mahkemesi Ticaret 

Dairesinden : 
Müddeialeyh lstanbulda Bakırkö

yünde Lami sokağında 4 No. da mu
kim İzmirli Ali Kamil oğlu Mübin 
Güneş (Ereğli Bez fabrikaları eski 
ustalarından) 

Mli<ldei Sümer Bank umum müdür
lüğü vekili avukat C. Haztnl Görk
men tarafından aleyhinize İstanbul 4 
üncü Noterliğince 12 ağustos 935 ta
rih ve 892311041 No. lu mukavelena
me ile Bankaya karşı yapmış olduğu
nıız bir taahhü'<ile Bakırköy mensu
cat fabriıkasında staj ıntzı gördükten 
aonra gösterilecek fabrikada çahşma
aını ve ak1ri takdirde aahit olacak o
lan bütün masrafları % 9 faiziyle öde
~ği kabul etmiş olduğunuz ve staj ı
nızı ikmal ettikten sonra Ereğli fallr 
rikasına gönderildiğiniz halde meız
kCtr fabrikada çalışmamış olduğunuz
dan bahisle yapılmış olan 492 lira 62 
kuru~ masrafın % 9 faiz ve ücreti ve
kaletin tahsiline mütedair olarak ika
me edilen dava arzuhalı yukarıda ya
zılı adrese tebliğ edilmek üzere İstan
bul Adli tebHgat memurluğuna gön
derilmişse de mezık\ir adresde bulun
madığınızdan arzu-hal bila teblig iade 
cdilmi~tir. 

Halen ikametıgihınmn meçhul ol
duğu anlaşıldığından H. U. M. K. nun 
142 nci maddesi mucibinde 15 gün 
mehil tayiniyle ilanen tebligat yapıl
masına karar verilmiş ve bu hususda
ki arzuhal sureti mahkeme divanha
nesine talik edilmiş.tir .. Mezıkur müd
det zadında cevaıb vermeniz lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 2844 

Ankara Aaliye Mahkemesi Ticaret 
Dairesi Reisliğinden : 

Müddei Sümer Bank umum müdür
lüğü tarafından mü<leialeyh İstanbul
da Bay Lami sokcclc No. 4 de mukim 
Sa:bri oğlu M. Cahid tüzmen aleyhi.ne 
ikame olunan 18 haziran 935 tarih ve 
6011171 No. lu taahhüdnameden mü
tevellid 629 lira 39 kuruş alacak da
vasını havi 16 12. 937 tarihli ve Sümer 
Bank umum müdürlüğü vekiH avukat 
Cemal Hazrm Görkımen imzalı arzu
hal sureti mumaileyh M. Cahid Tüz
menin mezkur adreste bulunmadığı 
beyaniyle mübaşir tarafından bila teb
liğ iade kılınmış ve ikametgahı meç
hul bulunan müddeialeyh M. Cahid 
Tüzmen hakkında 15 gün mücklet ta
yiniyle dava arzuhalmm ilanen teb
liğine karar verilmiş ve arzuhal su
reti mahkeme divanhanesine talik e
dilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur. 

2843 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakim
liğinden : 

Gazi Orman Çiftliği memurlarından 
Semih'e : 

Ziraat Bankası Vekili avukat Tev
fik Çiper tarafından aleyhinize açı
lan 30 lira alacak davasının yapılmak 
ta olan duruşmasında adresinizin meç 
huliyetine binaen usulün 141 inci 
maddesi mucibince ilanen ve yirmi 
gün müddetle gazete ile tebliğat ya
pılmasına mahkemece karar verilmiş 
ve duruşmada 7-6-938 salı günü saat 
9,5 a bırakılmış olduğundan mezkfir 
günde mahkemede bizzat hazır bulun 
madığınız veya bir vekil gönderme
diğiniz takdirde mahkemenize gıya
ben bakxlacağr tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. (1436) 2863 

Askeri Okullara 
talebe ahnıyor 

1 - 938 . 939 ders yılr için lstan
bulda bulunan Kuleli ve Maltepe as
keri liselerile Bursa askeri lisesi, Kı
rıkkalede bulunan askeri sanat lisesi 
ve Konya. Erzincan askeri orta okul
larına taleue alınacaktır. Kaydü ka
bul şartları hakkında malı1mat asker
lik şubelerinde ve okullarda vardır. 

2 - Kayıd ve kabul için müracaat 
zamanı 1 haziran ile 25 temmuz ara 
smdadır. Talebe hangi okula girmek 
istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğ 
ruya o okul müdürüne müracaat ede
cektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuruşluk posta pulu iliştirilmiş 
bulunmalı ve mensub olduğu askerlik 
şubesi, babasının adı ve mesleki ile 
kendi adı, okuduğu okulun ismile han 
gi sınıfta bulunduğu, yabancı dil o
kuyorsa hangisini okuduğu ve okulun 
daki kayıd numarası, boyu, yaşı, ağır
lığı ve oturduğu yerin adresi vazıh o
larak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu ş~hir • 
ler haricinden müracaat edecek tale -
beler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de 
askerlik şubelerine ba§ vuracaklar
dır. Askerlik şubeleri sıht muayenele
rile lüzumlu kayıd ve kabul kağıdları 
n 1 tamamlattıracaklar ve 1 temmuzda 
talebenin gireceği okul mUdilriine 

yalnız kağıdlarım gönderecekler ve 
talebeler mekteb müdürleri tarafın· 
dan çağrılmadıkça mektebe gönderil
miyecektir. 

4 -Okqllar yatılı ve parasızdır. Ta 
lebenin iaşesinden başka giydirilme
si, techizatı okul tarafından temin e • 
dilir ve her ay bir mikdar da maaş ve-
rilir .(1222) 2515 

11,000 Mendil ıhna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 
ı - 77.000 tane mendilin eksiltme 

gününde beher tanesine teklif edilen 
15 kuruş 34 santim fiyaa vekaletçe 
gami görülerek tekrar kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 16. 5. 938 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı (885) lira 89 ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesini almak 
ve görmek isteyen bedelsiz olarak her 
gün öğleden sonra M. M. V. satın al
ma Ko. nuna müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve Uçiincü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (1238) 2479 

Kundura ala nacak 
M. 'VI. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - (14880) on dört bin sekiz yüz 

seksen çift dahili ve (7665) yedi bin 
altı yüz altmış beş çift harici kundu
ra kapalı zarf usuliyle münakasaya 
kon ulmuştul'. 

2 - Harici kunduranm beher çifti 
(450) dört yüz elli ve dahili kundura
nın beher çifti (550) beş yüz elli ku
ruş tahmin edilmiştir. 

3 - İhalesi 27 mayıs 938 cuma gü
nü saat 11 dedir. 

4 - İlk teminatı (7066) yedi bin 
altmış altı lira 63 kuruştur. 

S - Evsaf ve şartnamesi (582) beş 
yüz seksen iki kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı
nır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az behemehal bir saat e
vel komisyona vermeleri. (1261) 

2582 

Nal mıhı ahnacak 
M. M. V eki.leli Sabn Alin& Ko.dan : 
1 - 5.000.000 beş milyon tane muh

telif ebad ve numarada nal mıhı mü
nakasa gününde heyeti umumi;ycısinc 

teklif edilen (11599) on bir bin beş 
yüz doksan dokuz lira 80 kuruş fiat 
vekaletçe gali görüldüğünden tekrar 
kapah Zilrf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 28-6-938 salı günü saat 
15 dedir. 

3 - tık teminatı 870 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak 

her gün öğleden sonra M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikla teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (1429) 2861 

Muhtelif tezgah ahnacak 
M. M. Vekaleti Saun Alına Ko.dan: 
1) Müteahhit nam ve hesabına mü

bayaa edilecek olan 6 adet muhtelif 
tezgah açık eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 6.999 lira 
olup ilk teminat parası 524 lira 93 ku 
ruştur. 

3) İhalesi 30 mayıs 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. (1430) 

2862 

Sinop C. Müddei Umumiliğinden : 
Sinop genel ceza evindeki mahkum 

ve mevkuflara 1-6-938 gününden 1-6-
939 gününe kadar bir yıl içinde veri
lecek ekmek 11-5-938 gününden iti
baren 15 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randı
manlı Samsun bir baş undan yaprla
cak ve beher ekmek 960 gram olarak 
pişirilecektir. 

2 - Ekmekler ceza evi müdürlüğü 
nün gösterileceği lüzum üzerine yev
miye 700 ila 1000 adet arasında her! 
gün nihayet saat 14 de kadar ceza e
vine teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin 
yüzde yedibuçuk olan 2190 liralık 
teminatı muvakkate verecektir. 

4 - İhale 30-5-938 pazartesi günü 
saat 15 de Sinop C. M. U. liğinde mü
teşekkil komisyonda adliye bakanlı
ğının mezuniyetine talikan yapıla
caktır. 

5 - Teklif mektuplan 30-5-938 pa
zartesi günü saat 14 de kadar sıra nu
marası ile makbuz mukabilinde 4 ncü 
maddede yazılı komisyon reisine ve-
rilecektir. 

6 - Mektupların beşinci maddede 
gösterilen saatte yetişmek üzere ia
deli teahhüdlü mektup şeklinde gön
derilmesi caizdir bu halde zarfın mü
hür mumu ile veya eyice kapatılması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

7 - Şartnameye muvafık olmryan 
veya içinde şartname dışında şartları 
ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellit bilcüm
le rüsum tekalif ve damğa resmi ile 
itan ücretlerinin umum tahlil ücreti 
ve masarifatı ve sairenin cümlesi mü
teahhide aiddir: 

9 - Şartnameyi görmek ve daha 
fazla tafsilat almak isteyenler tatil 
günlerinden maada her gün Sinop C. 
M. U. liği kalemine müracaat etme-
leri ilan olunur. (1442) 2867 

Bir senelik ekmek münakasası 
Bursa C. Müddei Umumiliğinden : 
Bursa cezaevinin 938 senesi haziran 

ayı iptidasmdan itibaren 939 senesi 
mayıs ayı sonuna kadar bir senelik 
ekmk ihtiyacı aşağıda şartlar daire
sinde kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

1 - Safi buğday unundan yapılmak 
ve belediyenin piyasada ikinci nevi 
addedeceği ekmekten olmak üzere 
beheri 960 gram itibariyle her gün 
için en az 300 ve en çok 900 ekmelrı 
teslim edilecektir. 

2 - Ekmekler her gün sabahlan sa
at dokuzda cezaevine teslim edilmiş 
olacaktır. 

3 - Evsafı ve mikdarı gösterilen 
ekmeğin rayiç hazırasına göre mu
hammen bedeli üzerinden alınması 
iktiza eden yüzde yedi buçuk nisbe
tindeki muvakkat teminat akçesi 2216 
lira, 16 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

4 - Teminat için banka mektubu 
ve yahut mal sandığına nakden yatı
rıldığına dair resmi makbuz ibrazı la
zımdır. 

5 - İhale günü 30-5-938 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

6 - İhale Bursa C. M. umumiliğin
de yapılacaktır. 

7 - Taliplerin 30-5-938 günü saat 
16 ya kadar teklif mektubları ile te
minatlarmı ayrı ayrı zarflara koymak 
suretiyle Bursa C. M. U. liğinden top 
!anacak komisyona vermeleri lazım
dır. Bu müddet geçtikten sonra yapı

lacak teklifler kabul edilmiyecektir. 
8 - Bu hususa aid masraflar ve i

lan ücretleri alıcıya aid olacaktır. 
9 - Daha ziyade ma!Umat almak 

isteyenlerin bu işe aid şartnameyi al
mak üzere Bursa Cumhuriyet müd
dei umumiliği ile cezaevi müdürlüğü

ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Ekmek münakasası 
Samsun C. Müddei Umamiliğin

den: 
Samsun merkez ceza evin.de bulunan 

mahkfun ve mevkufla.r için halis buğ· 
day unundan yapılacak üçüncü nevi 
elanek ihtiyacı yüz bin kilodan ibaret 
olup 8-5-938 gününden itibaren on beş 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
aşağıdaki şartlar mucibince münakasa 
ya konulmuştur. 

1 - Teklif edilen fiat muvafık gö
rüldüğü takdirde 23-5-938 pazartesi 
günü saat 15 de SamsUı4 C. Müddeiu
mumiliği makamında toplanacak ko
misyon marifetiyle ihalesi yapılacak
tır. 

2 - % yedi buçı..k nisbetinde 543 li
ra 75 kuruşluk teminatı muvakkate a
hnaca.kıtır. 

3 - Şartname parasız olarak ceza e
vi müdürlüğünden verilecektir. 

4 - Teklif mektubları ihale günü o
lan 23-5-1938 pazartesi günü saat 14 e 
kadar kabul edilecektir. 2774 

Adana stıdyom sahasmda 
yapllacak spor lesisallan 

inıaah ilam 
Türk Spor Kurumu Seyhan Bölgesi 

Başkanlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana 
spor sahası in~aatı. 

2 - Keşif bedeli : "18873" on sekiz 
bin sekiz yüz yetmiş üç liradır. 

3 - Eksiltme 24.5.938 tarih sah gü
nü saat "15" de Adana C. H. partisibi
nasında T. S. K. Seyhan bölgesi baş
kanhğında teşkil edilecek komisyon
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
bağlı müteferri evrak, İstanbul, An
kara ve Adana nafıa müdürlüklerinde 
görülebilir. 

A - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin 1415 lira 48 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu işi yapabile
ceğine dair naha müdürlüğünden tas
dikli evrak göstermeleri lazımdır. 

B - İsteklilerin teklif mektubları· 
nı üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

C - Posta ile gönderilecek teklif
lerin dış zarfı mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

D - Postada olaca k gecikmeler ka-
bul edilmez. (2331/1226) 2460 

Soğuk hava deposu ve buz 

yapma lesisall yaphrllacak 
Zonguldak Urbaylığından : 

1 - Bu iş (45) gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İşin muhammen bedeli (31.000) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (2325) lira
dır. 

4 - İhalesi 8 haziran 938 çarşamba 
günü saat (15) de Zonguldak belediye 
dairesinde daimi encümen tarafından 
yapılacaktır. 

5 - Talihler şartnameyi parasız o
lc:rak Zonguldak belediyesinden ala
caklardır. Şartname münderecatı hak
kındaki sorgular ihaleden evvel soru
larak halledilmek lazımdır. 

6 - Teklif mektublanna teminat 
mektubu ie bu işe dait plan, proje, ke
şifname ve fenni şartnameden başka 
firmalarının bu işteki ihtisas ve sela
hiyetlerini gösterir vesikalarla bera
ber Türkiyede şimdiye kadar bu kabil 
yaptıkları tesisatın listesini ve ticaret 
odası vesikalarını ihaleden bir saat e
veline kadar urbaylığa vererek mak
buz almaları ilan olunur. (1221) 

2458 

Kereste ahnacak 
Denizli Vilayeti Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Müdürlüğünden : 

S. V. 1. M. Vekaletinin muhtelif 
yerlerde yaptıracağı göçmen evleri 
işlerinde kullanmak üzere satm ala
cağı cins ve ebadı şartnamesinde mu
kayyet 1287 metre mikap mamul ke· 
reste pazarlıkla alınacaktır. Bu ke-
kerestelerin temini için vilayetin 
Hayriye ormanmndan 1980 metre 
mikabı gayri mamul kereste tahsis e
dilmiştir. Bu işi teahhüde talip olan
lar bedeli muhammeni üzerinde yüz
le yedi buçuk teminat akçesini mal
sandığına yatırmış olması veya bu 
mikdar teminat göstermesi meşrut
tur. Pazarlık Denizli S. 1. M. Müodür
ltiğünde teşekkül eden alxm satım ko
misyonu muvacehesinde 18.5.1938 gü
nü saat 14 de yapılacak ev son pey S. 
1. M. vekaletine bildirilerek alınacak 

13- 5 - 1938 

Şose yophnlacak 
Seyhan vilayeti daimi encümenin· 

den: 

1 - Yapılacak iş : Adana - Kozaıı 

yolunun 3 + 000 - 5 + 000 arasın· 
daki 2000 metrelik kısmın şosesiyle 
iki menfez inşası 24302 lira 98 kuruş· 
la kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kO' 

nulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid keşif ev• 
rakını görmek üzere Nafıa dairesine 
müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 18. 5. 938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 11 de vi· 
layet daimt encümeninde yapılacak· 
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içirı 

1822 lira 72 kuruş muvakkat teminat 
verilmesi ve bu işi yapabileceğine da· 
ir Nafıa vekaletinden verilmiş vesi· 
kayı ibraz etmesi lazımdır. 

İsteyenler teklif mektublarım 3 ün• 
cü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar vilayet daimi encümen 
reisliğine makbuz mukabilinde veril· 
mesi muktezidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 
dış zarfı mühür mumu ile iyice kapa· 
tdmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

(2537/1315) 2647 

, ı -n 
.-r._ .Vakıflar· ·Umum Md. · ~ .. 

Yardım sandığı umumi 
heyeti toplantlsı 

Vakıflar Uımım Müdürlüğünden : 
Vakıflar umum müdürlüğü yardım 

ve bir~ktirme sandığının umumi he
yeti 23. 5. 938 pazartesi günü saat 
9,5 da içtimaa davet edilmeleri karar
laştırılmış olduğundan sayın hisse
darlarımız mezkur gün ve saatte An
karada ikinci vakıf apartmanındaki 
konferans salonunda toplandacağın· 

dan toplantıda bulu.narnıyanl.arın An
karadaıki hissedarları arasından vekil 
göstermeleri rica ve ilan olunur. 

RUZNAMESİ 
1 - Sandık idare heyetinin seç.imi 
2 - Murakib tayini 
3 - Sandığın 938 masraf büdcesi

nin tesbit ve tasdikı 
(1393) 

Ankara ·Gazi -Kay aş 

2849 

y zhk 
pazar banliyö sel erleri 

D. Demiryolları U. Müdürlüğünden : 

Vakti hareket cedvelleriyle cüzc:lan· 
larındaki Ankara - Gazi - Kayaş ara· 
sında 1 hazirandan itibaren yalmı 

pazar günleri işliyecekleri yazılı ban· 
liyö trenlerinin görülen lüzum ve ih
tiyaca binaen 15 mayıs 938 pazar gü
nünden itibaren işlemeğe ba.şlıyacak-
lan ilan olunur. (1420) 2853 

·. · Nahi.Y~lef..~ ·. · .: .. 
.. • .. • ' ~1 - ~ •• ..... 

Kasaba haritasmm eksiltme ilanı 
Alaçam Nahiyesi Belediye Reisliğin• 

den : 
1 - Tahminen "40" hektar °"eskun 

"40" hektar gayrimeskun kısımdan 

ibaret Alaçam nahiye merkezinin 
1: 1000, 1: 500, 1; 2000 mikyasındaki 
halihazır haritalariyle Alaçamdan sa
hile kadar takriben "2" kilometre tul 
ve "200" metre genişliğindeki takri
ben "40" hektardan ibaret güzergahın 
1: 1000 mikyasındaki haritası 16-4· 
938 tarihinden 7-5-938 tarihine kadar 
20 gün müddetle, kapalı zarf usuliyle 
münakasaya çıkarılmış ise de talip 
zuhur etmediğinden münakasa 10 
gün uzatılmıştrr. 

2 - MeskOn kısımların beher bek· 
tarı 24 gayri meskun kısımların be
her hektarı 11 ve güzergah haritası
nın beher hektarı 5 liradır. 

3 - Bedeli muhammen 1600 liradır. 
Muvakkat teminat 120 liradır. 

4 - Münakasaya girmek istiyenle
rin bu işi yapabileceklerine dair Na
fıa vekaletinden alınmış ehliyet V'C9İ· 
kalarını ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Haritalar Nafıa Vekaletinin 
13-3-936 tarih ve 29 saydı hükümleri 
dahilinde yapılacaktır. 

6 - Yaptırılacak kısmın hudud 
krokisiyle şartname ve teferruatı A
laçam belediyesinde görülebilir. 

7 - Müteahhidinin istihkakı 938 
finans yılı büdcesinden ödenecektir. 

8 - !hale Alaçam belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

9 - Taliplerin ihale günü olan 17-
5-938 tarihine rastlaypn sah günü 
saat 11 de Alaçam Belediye encüme
ninde hazır bulunmaları lazımdır. 

(2697-1412) 2851 

mezuniyete göre hareket olunacak- ,:!flllllllllllllllllllllllllllllllllllllL -tır. Şeraiti anlamak istiyenler günün- : Uful eden bir yıldızın son filmi : 
den evel her gün sıhat müdürlüklerin· : S A R A T O G A : 
deki şartname ve ebad liste6ine müra- - :: 
caatları ilin olun.ur. 2714 ,l 111111111111111111111111111111 IJlll llr 



13. s. 1938 

Ankara Borsası 
12. 5. 1938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşte 

Bükreş 
Bela-rad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Açılış Ka~ 

6.30 
0.789880 

28.2025 
15.0080 
4.6880 

86.7460 
3.4595 

63.5714 
1.4252 

22.6875 
13.0158 

1.9642 
4.1857 
3.9880 

106.19 
34.6825 

2.7250 
23.8275 

3.0794 
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0.789880 

28.2025 
15.0080 
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3.4595 

63.5714 
1.4252 

22.6875 
13.0158 

1.9642 
4.1857 
3.9880 

106.19 
34.6825 

2.7250 
23.8275 

3.0794 

ESHAM VE T AHVlLA T 
1933 türk borcu ı 19.70 19.70 

(Vadeli) 
19.65 19.675 " 1 .. .. 

(Peşin) 

· ~ Kazalar 
Havyar ve bahk müzayedesi 
Karasu Malmüdürlüğün.den : 

Sakarya boğazı ve maa hariç karasu 
gölü havyar ve balık ruswnunun 1 ha· 
:ı:iran 938 - 31 mayıs 1941 üç seneliği 
25 nisan 938 tarihinden itibaren 22 gün 
nıüddetle açık arttırmaya konmuştur. 
İhale (16 mayıs 938) pazartesi günü 
saat 15 de Karasu maliyesinde topla
nacak komisyonca yapılacaktır. Uç se
nelik resmin muhammen bedeli 1600 
lira muvakkat teminat 120 liradır. 

Şartnameyi görmek isteyenlerin İs
tanbul av vergileri müdürlüğü ile An
kara defterdarlığına, Adapazarı ve 
Karasu malmüdürlüklerine, talible~in 
gösterilen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1230) 2464 

Mazot ve makine yağı ahnacak 
Bayındır Beleıcliyeainden : 

Bayındır belediyesinin bir senelik 
takriben ihtiyacı olan 30 ton mazot ve 
4320 kilo makina yağmm satın alınma
sı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

Muhammen bedeli takriben l898 
liradır. 

Müddeti 20.5.938 den 10.6.938 kadar o
lup ihalesi 10.6.938 cuma günü saat 16 
da belediye encilmeninde yapılacaktu. 
Zarflar 2490 sayılı kanunun hükümle
ri dairesinde ihaleden yarını saat evel 
ve-rilmiş ve gönderilmiş bulumnalıdır. 
Şartname bayındır belediyesinden a-
ranmalıdır. (1467 /1355) 2792 

Zayi muvakkat muafiyet 
ruhsat namesi 

Mudurnu Belediye.inden : 

Belediyemiz tarafından kurulacak 
elektrik fabrikasına aid 2749 saytlı mu 
vakkat muafiyet ruhsatnamesi zıyaa 
uğramış olup yenisinin alınacağından 
eskisinin hükmü kalmıyacağı duyuru 
lur. (1439) 2865 

Elektrik ıebekesi inıaalı 
Akhisar Belediyeainden : 

Akhisar ıeh.rinin tasdik edilen pro
jesi mucibince elektrik gebekesi infa
aı kapalı .1.arf usulü ile uıünakasaya 
konulmu~tur. 

1 - İ§in muhammen bedeli 37813 
lira 63 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 190 kuruş muka -
bilinde Akhisar belediyesinden alabi
bilirler. 

3 - Eksiltme 26 mayıs 1938 tarihi
.ı.e rastlayan perşembe günü saat 16 
da Akhisar belediye binasında topla -
nan belediye encümenince yapılacak· 
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
isteklilerin aşagıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün eaat on beşe kadar 
belediye reisliğine teslim etnıiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in 
ci maddelerine uygun 2837 liralık mu 
vakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
asgari 20 bin liralık elektrik işi yap
tığına dair nafıa vekaletinin 1938 yı
lına aid müteahhidlik vesikası, 

5 - Teklif mektublar ihale günü 
sat on bege kadar makbuz ınuka.bi· 
linde belediye reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar encümene gel-
miş bulunması l!zımdır. • 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Akhisar belediye reisli
ğine müracaat eylemeleri ilan olunur 

2745 
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T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Krem Balsamin 
~uım;al,. Sanflll, ıı:smer her tene tevafuk eden yegane S?hhl krem· 

lerdır. Cıldı besler. Çıl, Leke ve sivilceleri klmilen izale eder. Yarım 
asırdan~e~i kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kreınlerıdır. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKiLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balaamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balaamin yağsız, gUndüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balaamin acı badem. giindüz fçin beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

596 

. Ankara Valiliği 
Sose yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden : 

Keıif bedeli (28188) li.ra (59) ku
ruştan ibaret bulunan Çerikli Sun
gurlu yolunwı 3 + 500 ile 8 + 500 
üncii kilometreleri a~ınıda pe inşa
atr kapalı zarf u&u'1iyle ebiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 2. 6. 938 perşembe günü 
saat on beşte Ankara vilS.yeti daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektublan ticaret 
odası v~ikası ve 2114 lira 15 kuruş
luk mu~kkaıt teminat mekktubu v.e.
ya makbuzları ve nafıt vekaletin-den 
938 takvim yılma mahsus olarak al
dıkları müteahh.idlik vesiıkalariyle 
birlikte sözü geçen günde saat 14 de 
kadar encümen reisliğine vermeleri 
isteklil'Cr keşif ve şartnameyi n.afııa 
müdürlüğünde görebilirler. 

(1423) 2854 

Yol tamiratı köprü ve 
menfez • 

ınşası 

Ankara Valiliğinden : 

Çünkü ASPİRf N senelerdenbert 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ• 

rıfara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 
olduğunu isbat etmiştir • 

A S P İ R İ N in tesirinden emin 

lütfen EB markasına dikkat ediniz. 

ormak için 

Keşif bedeli (29962) lira (07) ku
ruştan ~baret bulunan Ankara - İstan- N 

bul yolunun ıoo+oo ile 105 + 077 inci ~ 
kilometreleri arasındaki tamirat ile 
köprü ve menfez işleri kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2. 6. 938 perşembe günü 
saat on beşte Ankara vilayet daimi 
encümeninde yapılacaıktır. 

İstekliler teklif melm:uıbları, ticaret 
odası vesikası ve (2247) lira (15) ku
ruşluık muvakkat teminat mektuıbu 

veya makbuzları ve Nafıa vekaletin
den 938 takvim yılına mahsus olarak 
aldrkları müteahhidlik ve9i•kalariyle 
birlikte sözü geçen günde saat 14 d'C 
kadar encümen reisliğine vermeleri 
istekliler keşif ve şartnameyi nafot 
müdürlüğünde görebilirler. 

(1424) 2855 

Köprü ve menfez 
yaptırılacak 

Ankara Vüiliği~den : 

Keşif bedeli (15768) lira (21) ku
ruştan ~baret bulunan Ankara - Kır-

Sablık - Y eni9ehir Cebecide Küçük 
çapta satılık inşaata elveri§li arsalar. 
Telefon 2406 2427 

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

Satılık, kiralık yalı - lstanbulda 
Sarıyerde piyasada en giizel mevkide 
B. Hasib yalısı. 12 büyük müzeyyen o
da. Yanındaki 53 No. ya müracaat. 

2473 

Acele eatılık - Çankaya mevkiinde 
Küçük &at yolu üzerinde 4 yol ağzı 

5500 metrelik bir yer Bankalar caddesi 
terzi Atamer. 2724 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük illnlardan : 
Bir defa için 30 Kuruş 
tki defa için 50 Kurus 
Uç defa için 70 Kurus 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük illnlann her defası için 
10 kunıs alınır. Mcıeli 10 defa nesredi
lecek bir ilin için 140 kuruı alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak il.zere, her aatır, ke
lime aralanndaki boıluklar müatesna 
30 harf itibar edilmiotir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdırw 
Dört aatırdan fazla ber aatır için aynca 
ıo ku.nıı alnur. 

Kiralık: 

-----------------------~----~ şehir yolunun Kürcbeli mevkiinde ya 
pılan varyant yolu üzerinde yeniden 

Sablık - 37 model 2 Şevrole 1 Ford 
acele satılıktır. Bankalar caddm Çi
çen Yurt sokak N o. 9 Ahmet Raif. 

2772 

Kiralık - Yenitehir otobüs garajı 
kartw Eraoy apartımam telefon 3654. 
3710 . 2748 

Süs köpekleri vergisi 
Ankara belediyesinden : 

Belediye meclisinin kararile 1 - 6 • 938 
tarihinden itibaren sos köpeklerinden senevi 
( 2 ). lira belediye resmi ahnacaih ilan olunur. 

• 2846 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Slll'Taf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

Satıcı memur 
aranıyor 

. İyi Fransızca ve Almanca bi
len bir satıcı memura ihtiyaç var
dır. Akbaya müracaat. Telefon: 
3377 2776 

(1395) 2800 

Ankara Belediyesi 
• 

hrıkı ·matbua münakısası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işlerine bastırılacak 18 adet 
evrakı matbua on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1000) lira· 

dır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) lira· 

dır. 
4 - Şartname ve nümunelerini gör· 

mek isteyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 20 mayıs 
938 cuma günü saat on buçukta bele
diye encümenine müracaatları. (1319) 

2636 

Bir motopomp ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 ...... Camlıdere belediyesi için alı
nacak havalı lastikli iki tekerlekli, 
tek dingil ve çift makaslı ve portatif 
çelik fase üzerinde ve istenildiği za
man bir kamyon arkasına bağlanabile
cek ve istenildiği takdirde adaı:nlar 
vasıtasiyle el ile çekilebilecek ve kı
zak üstünden indirilecek kolları va
zak üstünden indirilerek kolları va
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyen
ler her gün yazı işleri kale:ı:nine mü
racaat edebilirler. 

3 - Vermek isteyenlerin 31 mayl6 
938 cuma gününe kadar teklif mek
tublarım vermek lazımdır. 

(1372) 2740 

Sahhk eski otomobil lastikleri 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Otobüs idaresinde bulunan 256 

dış ve 200 adet iç eski lastik on beş 
gün müddetle açrk arttırmaya konul
mu~tur. 

2 - Muhaııırnen bedelıi 3700 ı~u. 

yaptırılacak muhtelif köprü ve men
fez ~i kapalı zarf usulü ile e.ksilıtıme
ye konulmu.,ıur. 

Eksiltme 2. 6. 938 tarihine rastla
yan perşembe günü saat 15 de Ankara 
vilayet daimi encümeninde yapılacak
tır. İııtekliler teklif mekıtubları, tica
ret odası vesikası ve 1182 lira 21 ku
ruşlu1k tem.inat mektubu veya mak
buzları ve Nafıa vekiletinden 938 tak
vim yılına mahsus olarak aldnkları 
müteahhidlik vesikalariyle birlikte 
sözü geçe11 günde saat 15 e kadar en
cümen reisliğine vermeleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi Na
fıa müdürlüğünde görebilirla.r. 

(1425) 2856 

Kapah zarf usuliyle 
arttırma 

Ankaar Valiliğinden : 

Ankara merkez kazası 938 mali yılı 
taş, kum sair avanii turabiyeden alı
nacak resmin cibayeti kapalı zarfla 
artırmaya çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 21235 liradır. 
İhale 23 mayıı 938 pazartesi günü sa
at 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Taliplerin 1592 lira 63 kuruşluk 
muvak.kat teminat mektub veya mak
buzlanyle teklif mektublarının 2490 
sayılı kanun hükümleri dairesinde 
ihale günü saat 14 e kadar vitayet da
imi encümen riyasetine tevdi etmele
ri lazımdır. 

Sahide arta - Y enigehir Mimar Ke
mal okulu kar§SDlda Ovunluk sokak ve 
Yillr.sel caddesi köşesinde 27 M. cephe-
li 630 M. Murabbaı. Tl 1477 2786 

Acele aatdık ana -lsmetpap ma
hallesinde Aykut sokağında 302 M. 
Murabbaında b!r arsa Sebat otelinde 
Nihat Tcmiz'e müracaat. 2798 

Acele ıablık - Milaait şeraitle 335 
Şevrole 3 kamyon. Görmek için İtfai 
Esnaf kahvesi yanındaki garaja ·· ··ye 
m~k için Suluhan No 21 Hakkı :;;: : 
pe ye TL 3693 2808 

Sabhk araa - Kavaklıdercde en gü
zel yerde. asfaltta iki cepheli (lOOO) 
metre hır arsa satılıktır. Sabah! 
(Tl. 2497) ye müracaat. 281a; 
Sablık Motosiklet _ A:ı: kull nı1 

Tri~ph marka dokuz beygir :ep:l 
motosıklet. Ankara Postrestant z· 
mektupla müracaat. 281 ~yaya 

Acele sahlık hane _ Devlet ŞQragı 
yanında 800 M. bahçe idnde El .. 
, w d ~ gun 110-
cagın a 5 No, 1ı haneye müracaat. 

2829 

Acele ıablık ev _ Dikmende en na _ 
zır ye~de ~dönüm bağlı. Telefon. 2487. 
Vahdı Dogruer. 2838 

Sabhk Motosiklet - t . k 11 1 Ak.. ··ı A yı u anı mıı 
,. ~:11~.atör, elektrik kornalı 3 vites 

küçuktur. Kooperatif arkası Eaendemir 
apartıamnı akşamları müracaat. 2870 Teklif mektublarını posta ile gö~.

dermek isteyen talihler işbu mektub
larım ihale günü saat 14 de kadcır \•i- f ı.a ş verenler : 

yet makamında bulunabilecek bir ......;.---;..:;.;:,.. 
şekilde taahhüdlü olarak postaya ver
meleri lazımdır saat 14 den sonra ge
lecek mektuplar kabul edilmez. 

. Tal~b.ler teklif mektuplariyle bir
lıkte ıtıbari malt vesikalarını d:ı gön
dermek mecburiyetindedirler. 
. Rüsumun mikda~ ve sureti cibaye

tı şartnamede münderiçtir 

. Lisan bilen - Yerli veya ecnebi genç 
hır ~.ayan isteniyor. Posta kutusu 2043 
e muracaat. 2842 

Mühendia yanında çalıpcak - Lise 
veya orta mekteb mezunu gençler alı
nacaktır. Son teklüleriyle Ulus'ta mü· 
hendis rumuzuna mektubla müracaat 

2874 ~artnameyi görmek ve fazla taf si
l at almak isteyenlerin hususi muha-
sebe müdürlüğüne müracaatlarr itan ~llllllllll1111111111111111111111111111!:, 

olunur. (1361) 2131 ~ D r. Bôsıt Ü rek E 
c = 

3- Muvakkat teminatı 2777,5 lira. § Cebeci Merkez Hastanesi 2 
dır. S İç Hastahklan mütehassısı 5 

4 - Lastikleri görmek istiyenlerin • 
her gün otobüs idaresi anba.r müdüclü : Her gün hastalanın Y eniıe- E 
ğüne ve isteklilerin de 27 mayıs 938 5 bir Meınıtiyet cadde.i OrekE 
cun:ı gü~ü saat 00 buçukta belediye : apartmanında saat 13 denS 
eınoumen.uıc müracaatları. (1441) E sonra kabul eder. Tel: 1694 S 

2866 "'1111111111111111111111111111111111111111"" 

Kirahk daire- Mesken, Yazıhane, 

muayenehane, idarehaneye elverişli ve 
~onforlu. Adliye sarayı kUJısmda Fa. 
ik apartımanmda. Kapıcıya müracaat. 

2771 

Kiralık bağhane - 1 salon, 2 oda .e 
1 sandık odası elektrik, terkos, telefon 
nezaretli. Kavaklıdere ,arap fabrikası 
karııaında No. 11 içindekilere müraca-
at. Z809 

Kiralık - Dükkin, mağaza, ardiye 
ve iki oda posta caddcai Naci Kıc:ıma.n 
apa.rtnnaru Pusajdaki kahveciye mü· 
racaat. 2812 

Kiralık daire- Müdafaai hukuk cad
desinde Sakarya Eczancei yanında No. 
51apartnnanda2. c;i kat hava gazı clek
trakli Sakarya ecıaneaine müracaat. 

2813 

Kiralık-Yenitchir Si.hat vekileti kar· 
§ıllnda Çaiatay sokak 7 • 13 No. da 2 
oda müstakil ya.z için gayet ehven. Sa· 
bahlarx 9 da mliracaat. Z859 

Kiralık - Yeni§ehirde dört odalı ve 
modem konforu havi bir ev kiralıktır. 
Aynca himıetçi odası da vardır. İste
nildiği takdirde derhal yerlC§ilmeık için 
bir aileye lazım gelen bütün teferruat
lı müblesiyle de kiralanabilir. Kizmı
Özalp caddesi N. 38 2860 

Kiralık Bai - Seyrandadır. 4 odalı, 
evi, kuyusu meyvalr ağaçlan da vardır. 
Tel: 2092 ye müracaat. 2869 

Kiralık- Dikmen deresine nazır kl
ğir bina ile on dönüm mamftr bağ kira· 
lıktır. Ticaret odasında Suphiye müra
caat. 2871 

İş arıyanlar : 

lnıu~ ve aair planlar tanzim, her yer 
den temız tersim, en kısa zamanda tea
lip:ı edilir. Mektupla pos:ta kutusu 321 
Ankara. 2730 

Franıızca derıleri - Diplomalı ve 
tecrübeli bir bayan taraf mdan verilir. 
İmtihanlara hazırlık. Işıklar caddesi 

Necati bey okulu yaıunda No. ı birin. 
ci kat. 2797 

Muhasebe deraleri - Tecrübeli bir 
bay tarafından en çok Uç ayda mükem
melen öğretilir. Ulu.ada A. U. rumuzu
na mcktubla müraçat. 2868 



-t2- ULUS 13 - 5 - 1938 

Yuvalanna ve hanenizde ve bulunduklan , yerde 

FAY o o 

ın • 
Onlar bir daha dirilmezler ve bu sene tahtakurusu, pire, sinek ve bütün haşarattan rahat edersiniz. 1/8 15-1/4 25-1/2 40-1 litre 65 kuruşa : :l0!5 / 

.Çankava Eczanesinde ı 
Daima soğuk maden suyu bulursunuz. Reçetelerinizi ucuz yaptr- J 

rabilirsiniz. Yenişehir Bakanlıklar karşısı meşrutiyet caddesinde ! 
2787 i 

............................................... u ....................................................... . ,_. ............................... , 

~ 

Ankara satı 

Lokanta ve Gazinoculann 
nazarı dikkatine ! 

Fabrikamızm BAŞKURT markalı 

yerli mamulallmızı görmeden : ÇA
TAL, KAŞIK ve BIÇAK lakım

la11n1zı almayınll. 
Bütün mallarmıız hem kalite itibarile 

A. vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı # 

Kızılay Genel Merkezinden 
Son zeJzeledcp zarar gören yurddaılarımız menfaatine 

Türk Maarif Cemiyeti tarafından 

15 - 5 • 1938 tarihine rastlayan pazar günü saat 15 de 

al {evinde 
Gazan opereti temsilleri paralı olarak gösterilecektir. 
Bu temsillerin geliri tamamen Kızılay Cemiyeti tarafın

dan toplanacaktır. 

Bilet fiatları: Parter koltuklar 75; 100 localar 300; 400 
Balkon 25 kuruıtur. 

Biletler bugünden itibaren Yenişehirde Kızilay Genel Merkez-
binasmda ve Halkevinde satılmaya başlanmıştır. 2640 

~emrin malzemesi alınacak 
İn§aa t Usta Okul Direktörlüğün den : 

Muhammen Muvakkat 
+: Alınacak malzemenin fiatı 

Mik<lan kuruş 

Tutan teminatı 

L. Kr. L. Kr. 
384 -) 

~ adı ve evsafı 
Pt 

(Çıralı kereste (kadron, tahta 
(ve kalastan ibaret) 
(Kök.nar kereste (kadron, tahta 

~ (ve kalastan mürekkeb) 
(Çıralı tahta (kinişli, temiz 
(fabrika tahtası) 

( 

(Eskişehir kiremidi (düz) 
2 ( 

(Eskişehir kiremidi (mahye) 

( 

8 M3 4800 

10 M3 4600 

22 M3 5500 

) 
460 -) 

) 154 05 
1210 -) 

) 

2054 ) 

12000 adet 6 720 -) 
) 55 os 

200 adet 7 14 -) 

734 ) 

1. - Yukarıda adları, ınikdarları, muhammen fiyatları ve muvakkat temi
nat akçaları yazılı temrin malzemesi açrk eksiltme suretiyle ve parti parti 
halinde talihlerine ihale edileeektir. 

2. - İhale 14.5.938 cumartesi günü saat (10) da Ankarada okullar sağış
manlığında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3. - Talihlerin ihale saatinden evel teminat ak!ielerini ismi ge!ien muha. 
sebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

4. - İhale edilecek temrin malzemesine aid şartnameleri okumak isteyen-
ler her gün inşaat usta okuluna baş vurabilirler. (1210) 2446 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZ İN 
Varken ıstrrap 

çekilir mi? 

Bat, diı atnlan 
Ve Ü§Ütmekten mütevellid bü
tün ağrı, sızı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya kar§ı 

EVROZİ N 
Ka§elerini alınız 

icabında günde üç kaşa 
alınabilir 

ismine dikkat taklitlerinden 
sakınınız 2848 
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' 

Her gün saat üçten sonra evinde I ~ 
------------hastalarını kabul eder. Tel! 1499 - ---Adres: Kooperatif arkası Ali : - ----

L.~~.~~.~~:.~~:.~ .. ~:.~: ....... ~~:.~. E -----

NEOSTERİ 
Ağrz, boğaz, burun yollariyle 

vüeuda giren nezle, krzamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık

lardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

Türkiye cümhuriyeti 
merkez bankasından : 

Bay Feyzi adına yazılı D sınıfın
dan birlik 26539 numaralı ban.kamız 
hisse senedi kaybedilmiş olduğundar~ 
artk hükmü kalmadığı ve yerine baş
ka numaralı yeni bir sened verileceği 
bildirilir. 2873 

..1ııııııııııı111111111111111111111111111L. - -- -
E i E C E 
: En eyi cins damarsız halis mer-= 

- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -'=tıııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr111111111·11111111111111111111111111111111111111111,. 

Keskin kasabasının 
elektrik tesisatı 

Keskin Belediyee.inden : 

1 - 2997 lira keşif bedeli. santral bi
nası ve 1200 liralik 200 adet ağaç direk 
ve 6500 liralık 60 normal beykir taka
tinde buhar lokomobil kondanscli ve 
11942 lira keşif bedeli elektrik şebeke 
tesisatı ki ceman 22639 lira bedeli keş
fi ve nafıa vekaletinden musaddak 
projesi mucibince Keskin kasaıbasının 
elektrik tesisatı 25.4.1938 tarihinden i
tibaren kapalı zarfla 45 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 10.6.1938 tarihine tesadüfe
den cuma günü saat 15 de Keskin be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler bu güne kadar laakal 15 
bin liralJJk lokomobilli santral ve elek-

trik tesisatı yaptıklarına dair nafıa 
vekaletin.in müteahhitlik eıb.liyetname
sini ibraz edeuklerdir. 

4 • Proje ve şartnameler Keskin be
lediyesinden istenir ve alınabilir. 

5 • Talipler tesisatın heyeti umumi
yesine talip olabilecekelri gibi santral 
binasının inşası; ağaç direklerin ihza
rı; ve lokomobil kısmiyle direklerin 
dikilmesi ve elektrik şebeke tesisatı i
çin üç kısım üzerine de ayrı ayrı tek
lif verebilirler. 
· 6 - Talipler ihaleden evel yüzde 7.5 
nisbetinde ve ihaleyi müteakip yüzde 
15 nisbetin<le teminat vereceklerdir. 

7 - Taliplerin eksiltme kanunu mu
cibince icab eden vesaiki hamilen 10. 
6.1938 cuma günü saat 15 den evel 
Keskin belediye encümenine müraca
atları ilan olunur. Postada vaki gecik
meler nazarı itibara alınmaz. 

2472 

Terzihane nakli 
Londra Ministir akademisinden 

mezun 

Terzi 
Talôt Akar 

Eski bulunduğu yerden bu defa A
nafartalar caddesinde Yeni sinema S\

rasmdaki 45 numaralı mağazaya nak
letmiştir. Londradan yeni getirttiği 
kumaşları görmek üzere muhterem 
müşterilerin teşrifleri. 2622 

Zayi- Niğde Askerlik şubesinden 
aldığım terhiıo; tezkeremi ve silfilısrz ra
porumun suretini zayi ettim. Yenileri
ni alacağımdan eskilerin hükmü yok
tur. Bor Hacı Mehmede mahallesinde 
Şeyh Ahmed oğlu 319 doğumlu Halil 
İbrahim Evcen 2857 : merden yapılmış Karaköy çalı ki-= 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: re~eri~2791, 2861, 1446ve 3300E 
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Büyük pehlivan güreıleri 
Türk Hava Kurumu 

Şubesinden: 
Pulath 

----
---------- -2 19 mayıs perşembe günü saat 14 le Polatlı Spor a1anında 2 

=: Türk Hava Kurumu Polatlı şubesi tarafından büyük peh- =: 
=: livan güreşleri tertip edilmiştir. Memleketimizin namlı peh- 5 
=: livanlarınm Avrupa ve Balkanların en §Öhretli profesyonel =: 
=: güreşçilerinin istirak edecekleri bu güreşlere girmek isti- := 
=: yen pehlivanların şubemize baş vurmaları. 2841 --

: telefonlardan arayınız. 2093 : -., .....................................• ~ 

ULU S-19. uncu yıl. - No: 6028 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin K8.mil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ SİNEMALA HALK 
BU GECE 

Büyük Aşk - İhtiras ve Lüks Filmi 

MEÇHUL KADİN 

BAŞ ROLLERDE 

}oan Cravford - Cl.ark Gable 
FRANSIZCA SOZLO 

Gündüz: 2.45-4.45-6.45 seanslarında 

ÇARIN CASUSU 
Gece saat 21 de: Ankara Palas orkes.
trasmın iştirakiyle dans numaralan 

........... - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -= = - -- -- -- -- -- -
,"=;11111~ 

.. 

BU GÜN BU GECE 
Mevsimin en güzel ve büyük türkçe 

sözlü ve şarkrh filmi 

ARŞIN MAL ALAN 

Bü.yük Sark Opereti 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 de 
Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar: 

40 - 30 - 20 
Halk matinesi. 12.15 de: 

BİR KADIN YALANI 

..... 
L 
\O ... 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' ===================================================ı• 

H az r n • e aClar gOrülmemiş • • s rgısı açı aşım c zlu 1 
Bilummn giyim ihtiyacınızı son derece ucuz fiatlarla temin edebilirsiniz. (lsmarlama elbise beğendirmek şartiyle yapıhrJ 

Yangın, hayat, otomobil, cam si g orta 1 arı yap ı l ı r. :~~.::::,~~:::·~:"· ,~'.'~~~,,~::' 
"Ünyon" Ankara accntalıgı 1334 


