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Başbakan vekili ve İç Bakanı 
Sayın Şükrü Kaya, cuma günü, 
Kamutay'ıın hassas alaka.amı bir 
daha tebarüz ettiren nutıku ile 
Kırıehir faciasını izah etmi§tir. 
Hepimizin teessürünü biraz hafifle
ten noktalar, en başta, can kay
bının ilk zannolunduğundan da
ha az olmasıdır: 69.000 nüfusluk 
facia bölgesinde 149 ölüm! lkin· 
cisi, bir kaç gün içinde alman 
tedbirlerle açıkta hiç bir vatan
da,ı bll'akılmamasıdır; nihayet, 
önümüzdeki ilkteşrin ortalarına 
kadar, hep&inin yeni yuvalarında 
barındırılacağı hakkındaki teb
tirdir. 

Ana, baba, kardet yahud yav· 
rularmın henüz ııcak cesedleri 
üstünde, oraya giden arkadaşla
rımızı: 

_ Naszl, Ankarada bir ıey yok 
V•••• 

Suali ile karşılayan zelzele 
kurbanları, Büyük Ataları ile o
nun hükumetine kartı besledik
leri emniyet ve itimadın ne ka· 
dar yerinde olduğunu süratle an
lamışlardır. Salı günkü parti 
grubunda görüşülen ve Kamutay 
kürsüsünde resmi salahiyet tara· 
f ından teyid olunan yardımlarla. 
bir mevsim içinde her JeY ta
mamlanacaktır. 

Tabii felaketlerin kıydığı can· 
ları iade etmek elimizde değildir. 
Fakat yıkılanın daha iyisini ya
pacağız ve bugünkü taş ve _kül 
yığınları üzerinde, cumhunyet 
devrinin köylü vatandaşlarma 
layık mamfu-eler kuracağız. 

Hükfu:net, fen ve idare adam
ları vasıtası ile tetkikat yapmak· 
ta, yeni köylerin daha toplu ola
rak, ne zaman ve nerelerde ku· 
rulması lazım geleceğini tesbit 
etL'-wektedir. Bay Şükrü Kaya 
ilmi teıl.~~klerin mayıs ortasına 
kadar sonu A\•1\acağmı da bildir· 
mittir. 

Memlekette derin ~ umumi 
bir teessür uyandll'an bu ~c.ia, 
halkçı hükümetle vatandaşlar 6 

rasmdaki fikir ve his yakmlığı
nm, tesanüd ve sevginin yeni 
tezahürlerine vesile oldu. Halk, 
devletin her ıeye derhal, çare 
bulacağında tereddüd bile et
medi. Millet mümessilleri ve 
hükümet dahi, az çok yardım 
değil, fakat tam bir tamir ve te
da vi kararları almakta gün geçir
medi. Eski devirlerde böyle fa
ciaları bir kaç günlük edebiyat, 
bir kaç iane listesi, ve nihayet 
ihmal ve nisyan içinde, göç, da
ğılış ve açlık takib ederdi .. 

Tabiat darbelerine mani ol
mak mümkün değilse de, vatan
daşları böyle darbeler karşısın· 
da ümidsizliğe düşmekten, her 
hangi bir facia ihtimali ile daimi 
endişe halinde bulunmaktan ko-

• ruma tedbiri vardır: Bu tedbir, 
bütün vatanda,ların kalbinde, 
Kırşehir faciasına uğramıı olan
ların itim.ad ve emniyet hissini 
takviye etmektir. 

Son söz olarak, Kızılay'a yağ
makta olan serbest yardımların, 
milletin şuur yüksekliği·ne dela
let ettiği kadar, tabiattan yeni 
nıamurelerle alacağımız intika· 
ınm daha parlak olmaımı temin 
edeceğini ilav. edelim. 

~CS 7 ?ilJJl1ll? AD Ut 

Londrada başlıyan lnuiliz 
r ransız görüşmelerinin akis
leri hakkındaki haberler 8 
inci sayfamızdadır 

--·~ 

Başbakanımız diyor ki: 

Yurdumuza Türk -Elen 
birliğinin canll 
' r- .. ~ ' . • ' ' " 

manzarasını götürüyoruz 
Çiçek bayramı şenliklerinde 

Türk gazetecilerine heyecanlı 
ve kardeşçe tezahürler yapıldı BQfbahanumz ve Dr. Arcu kendilerini ıelamlıyan kıtayı tefti§ ediyorlar. 

Başbakanın seyahatini tokib eden yazı işleri 

müdürümüz Mümtaz Faik Fenik bildiriyor : !Kızılay umumi heyeti toplandı! 
Atina,30 (Telefonla)-Bugün, sabah 

leyin türk vekilleri, arkeoloji mahal
lelerini v:c müzeleri ~zmişler, Kifis
yada Sesil otelinde Başvekil Metaksa
sm huausi öğle ziyafetinde bulumn'19-
lardır. Ogıeden sonra ıst, Yıre yat kU-

ı:::::::~:~:~:~·~·~·L'i'K ......... 1 ................................ 
Atina ziyareti 

0 Ulus'' da bu aatırlar çıktığı za
mant BA§bakanmıız Celal Bayar, 
Oq Bakanımız Tevfik Rüft\i Aras 
ve ref aıkatlerinde bulunan zevat, 
dost memleket merkuinden aynlmı§ o
lacaklardır. Heyet, dönütte Selani
ğe uğrayarak, Atatürk'ün doğduğu 
evi ziyaret edecektir. Bu ev, Se
laniğe her uğrayan türk vatandaşm
da, epİz ve ebedi Reise kal'!• duy
makta olduğu minnetin bir yeni 
ifade vesilesi olduğu kadar, Yunan 
milletinin pek asil Dir jestinin sem
bolü olarak, aramızdaki kardeşlik 
"issini biraz daha derinleştirir. 
C~uriyet hükfunetinin rew ile 

arkadafıa... .. "\a, ba§ta. dost ve müt
tefik devletin •ecib hükümdarı ve 
onun hizmetinde, Yllnani.stanı yeni 
biı- idarenin sa.adetlerine kaVUflu
ran Bqvekil Metaksa.g, nazırlar, ve 
nihayet bütün halk tarafmdan gös
terilntlş olan parlak ve samimi ka
bulün türk milletinin kalbinde unu
tulmaz bir te§ekkür hissi bıraktığmı 
tekrar edelim ve bu tezahürlerin, 
yalnız bizler değil, cihan kamoyla
rı üzerinde dahi, Türk - Yun.an itti
fak ve dostluğunun her türlü geçici 
unsurlardan azade, millet malı ol
mU§ bir rabıta olduğu kanaatini 
kuvvetlend.irm~ğe yardım ettiğ.ini 
ilave edelim. 

Atina ziyareti, Yıman ve Türk 
hükümet reisleri arasında, Balkan 
Antantı blokunun kuvveti ve gerek 
bölgemiz, gerek cihan aulhu ba
kanından hizmet ve f aydala.rmm te
barüz ettirilmesine de yeni bir fır
sat te§kil etti. ''lttifa·k~ar~ ~ört m~
leketi yegan yegi.n bır.bıruıe ba!"la,:
yan rabıtaların beliğ bır sembolunu 
tetkil eden Balkan Antantı; Yuna
nistan Romanya, Yugoslavya ve 
Türki;eyi bundan böyle çelik ka
nadlar altmda toplamaktadır. Celal 
Bayar." 

Bir rüya hakikat olm1l!tur: ~~-a 
kanmuz bu muğcizeyi mılletJerımızın 
hikmet ve kiyaset haasalarma at
fetmekte haklıdır. Biz eminiz ki bu 
hakikat dahi, kendisine mevud in
kitafı takib edecek, bir giin, fimdi
den tasavvuru güç olan daha ıümul
ki ve milletlerimizin hürriyet ve 
saadetleri iç.in ea bayırlı z~lere 
wcektir~ 

... 
lıiibünde verilen çayı şeı:ıeflondiımiş
lerdir. 

Başvekil Celal Bayar, Hariciye Ve
kili Rüştü Aras ~ maiyetlerindeki ze
vat, bu akg<1,J"1:1., ca~at 2ı de husust trenle 

(Sonu~. ınci sayıacra) 

K111ehir zelzelesinin 

felaketzedeleri • • 
l(ID 

Sovyet kızılhaçı 
teberruda bulundu 

Dün sovyet büyük elçisi, Kırşehir 
felaketzedeleri için 10 bin amerikan 
dolan teberruda bulunduğunu Hari - Kızı1ay cemiyeti 1938 senesi toplantısını dün saat 10 da memle
ciyc Vekaletimize bildirmiştir. Bil- ketiıı muhtelif mahallerinden gelen murahlıa.slardan mürekkeb bir he
yük komşu ve dost memleketin bu sa- yet halinde akdetmi~, 1938 - 1939 büdcesini tasdik ve 1936 - 1937 se _ 
mimi alakasının bütün Türkiyedc çok ı nesi heaabatmı kabul ederek merkezi umumi heyetinin zimmetini ibra 

(Sonu 8. inci sayfada) eylemqtir. (A. A.) 

Fener, A. Gücü-Gençler 
birliği muhtelitini 3-2 yendi 

Dün F enerbahçe Ankara Gücü • Gençler Birliği nwhtelitüe ka rııl<l§mt§ ve muhtelit takımı 2-3 
yenmiftir. Bugünkü kar§ılQ§ma Şehir Stadyomunun çok i•abetli karan netice•i olarak .aat 16 da 
yeni staclda yapılacaktır. Dünkü maçın taf•ilatile atletizm mü.sabakalannın neticeleri 7 inci saya 
la.mu.dadır. Yukarıdaki ıuim, Feneibah~e kalui öıaiinde ~it lakım nmhacimlerini gö•teriJIOr. 

~ .... 
Atatürkle 

Prens Pol ve Kırıl Zoa 
arasında telgraflar 
Yugoslav kırat naibi Prens Paul'iin 

doğumu yıldönümü münasebetiyle, 
aşağıdaki telgraflar teati olunmuş
tur : 

Altes Ruvayal Prens 
Paul Karageorgeviç 

Yugoslavya kır.ıı.liyeti naibi 
Belgrad 

Altes ruvayalinizin doğumu yrldö
nümü münasebetiyle size en hararetr 
li ve en dostane tebriklerimi bildU
mekle bilhassa bahtiyarrm. 

K. Atatürk 
Ekselans Reisicumhur Atatürk 

Ankara 
Beni derin surette mütehassis e-

(Sonu 8. inci sayfada) 
\!RtOIOIJ!IJlS JIOlJlS o UJTa1%l1IOa7tJW 

Fıkra 

Ne demeli? 
Fransrz muharrirlerinden Kamil 

Mokler lstanbulda ş ar k'r, fakat De
Jakruna'nın, Gotye'm·n, Flober'in ve 
Loti'nin şarkını bulamadığına yanı· 

yor: Nerede o eski tahta köprü? Vf 
onun üstündeki fesler, çarşaflar, f~ 
celer, alaca Asya kalabalığı / 

Türkler de, artık, endüstri, banka ve 
ticaret, yani kazanç sevdasrna düşmüş
ler ve seyyah eğlencesi olmaktan çık.
mrşlarl 

Muharrir: "Bu şark, eski şark şim
di yalnız bizim Airikamızda kaim~ 
tır!" sözünü de ilave ediyor. 
Eğer yazı Fransanın en ciddi günde

lik gazetelerinden birinde çıkmamış 

clsaydı, yalnız güler, geçerdik. Halbu
ki bu gazete iktidardaki partinin baş
lıca organlarından biridir. 
Yazının içinde öyle şeniğ iftiralar 

da var ki bizler her hangi bir memleket 
bakkrnda fikir hayatı ile münasebeti 
olmayan vatandaşlarımızın dahi buna 
yakın cehaletini kabul etmeyiz ve gü
lünç buluruz. Bu tarz yazıları neşret• 
mek kusurunu ise, hiç bir mazeret kar
şılığr, gazetelerimize affetmeyiz. Ka
mil M ok/er geçen gün, demokrasi ga
zetelerinin dış politika hakkındaki 
hassasiyetlerine dair bu sütunda yaz
dığımız fikirleri tekzib etmek için ne 
kadar acele etti! 

Burası, bizim Türkiyemiz, bizim 
garbımızın ve bizim medeniyetimizin 
sahnesidir. Burada Kemalizm, bir mil
leti Kamil Mokler'in hasret çektiği 
şark'ın mukadder olan akibetinden 
kurtarmıştır. Zaten böyle muharrir
lerin bu memlekette o Şark'a mı, yok
sa onun mukadder akibetine mi hasret 
ettikleri pek anlaplarnaz. - Fatay 
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Bizde tercüme meselesi 
Neşriyat hayatımızda bugün şahid olduğumuz kuvvetli terceme faa· 

liyetini, telif sahasındaki çalışmalarnnızı darbeleyecek mahiyette gös
termeye çalışanların kanaatine i§tİrak edemiyorum. Bilakis, karıısında 
bulunduğumuz cereyan, devamlı olmak ıartiyle, kültür seviyemiz üze
rinde en hayırlı tesirlere namzed bulunmaktadır. Bu suretle yüksek ve 
kaliteli eserlere alıştırılan türk okuyucuları, kendi muharrirlerimizden 
de git gide daha ciddi ve olgun mahsuller isteyeceklerdir. Okuyucu se· 
viyesindeki bir yükselişin edebiyatımızın kalkınmasına yardım edece
ği çekinmeden söylenebilir. 

Y a1nız, bu hızlı terceme hamlesi, ortaya yeni bir mesele atmııtır: 
T ercemelerimizde nasıl bir metod takib etmeliyiz? 

Bugün piyasaya sürülen tercemelerden çoğunun çok zayıf olduğunu 
söylemek, yeni bir keşifte bulunmak değildir. Bizde hakiki ve sağlam 
bir terceme ananesi tesbit edilmiş olmadığı için, her mütercim kendine 
göre bir yol tutmakta ve takib edeceği usulü bizzat bulmaya mecbur ol
maktadır. T erceme meselesi, garbte pek çok münakaşalara meydan 
vermiş bir davadır. Fakat türkçenin istihale geçirmekte olan bir dil o
luşu, tercemelerimize en ziyade kaynaklık eden garb dillerine nazaran 
strüktür aynlığı, meseleyi, bizim için hususi bir eehmiyetle ortaya koy
maktadır. Sentaks kuruluşları biribirine çok benzeyen dillerde metne a· 
zami bir sadakat daima mümkündür. Türkçeye yapılan tercemelerde 
bu imkan epey daralmaktadır. Halbuki terceme ettiğimiz eserin yalnız 
manasına değil, usliibuna da sadık kalmak mecburiyetindeyiz. Fakat 
biraz ifrata gittik mi, harfiyen çevirmek endişesi, aslında son derece gü
zel ve selis olan bir metni tercemede ıivcsizliklere, sentaks bozuklukla
rına ve usliibsuzluklara boğabilir. Öte yandan, nüanslara ehemiyet ver· 
meyen alabildiğine serbest bir tercemcde bize bir eserin ancak gölgesini 
verebilir. Bu iki zıd ifrattan kaçınmak, mümkün olan sadakatin tam hu· 
dudunu çizmek nazik bir ölçü işidir. Evet ama bu ölçüyü nasıl tayin 
eeclceğiz? Tercemelerimizde riayet edilmesi lazım gelen ana kaideler ü
zerinde yapılacak ciddi etüdler, yeni yctifen mütercimlerimize, rehber
lik ederek, kıymetli yardımlarda bulunabilir, sanıyorum. - Y qar Nabi 

Yıldiz "Dahlia,, . ""' . 
çıçegı 

Y eıilköıe sütunumuzun ilk yazıamda 
Yıldız (Dahlia) Dalyadan bahsede
ceğiz. 

Mayıs ortalarından yazın aon 
günlerine kadar iri, güzel çiçekle· 
riyle bahçeleri süsleyen yıldızı her
keş tanır ve sever. 

Yıldızın bahçelerde olduğu kadar 
salon vazolarında da yeri mühimdir. 

Yıldız toprak içindeki yumru 
kökleriyle yetittirilir ve çoğaltılır. 

Kıtı topraim bir metre altında 
muhafaza edilerek geç.İren bu yum
ruların dikim mevsimi gelmittir. 

Plyasadan satın alınacak yıldız 
ywnrUlannm tutma ve çiçeklenme 
halinde olmalarına dikkat edilmeli· 
dir. 

'Yıldız yumruları ; 
1 : Çürümüı ve küflenmiı olma

malı, renkleri lekesiz san bulunma· 
lıdır. 

2: iyi muhafaza edilemediğinden 
suyunu kaybederek poraumuş yum
rular pek cılız çiçek verebilecekle
rinden makbul değildirler. 

3: Yıldızın yapması ve çiçeklen
mesi için yalnız yumru kafi değildir. 

Yumrunun en aıağı 2-3 santim 
uzunluğunda bir sapı bulunmalıdır. 

Bu aapm yumru ile birlettiği yer· 
de dikimden aonra belirip canlana
rak yıldız nebatını meydana getire· 
cek tomurcuk gözleri bulunur. 

4: Yumrunun iriliiinden ziyade 
dolgun ve canlı bulunmaaı matlW>
dur. 

az (60) santim aralıkla yıldız ocak
ları açılll'. Bu ocaklar bahçe çapa
siyle toprak Üzerinde açılan çukur
lardan ibarettirler. 

Yı1dız yumrusu bu çukur İçerisi
ne sap kısmı yukan gelmek üzere 
toprak yüzünden dört parmak ata· 
ğıya yerlettirilir. 

Gübreli bahçe toprağmdan yum
runun etrafına elle yerlettirilip sı· 
kıttırılarak ocak doldurulur, bu au· 
retle dikilmif olan yumrunun üzeri
ne etraftan çekilecek toprakla bir 
sulama çanağı teıkil edilerek bolca 

ULUS 

~R-HAYA~TI 1 
HılkeYinde: 

Dünkü konferans 
C.H.P. nin ten&ibi ve halkevi dil, ta

rih, edebiyat komitesinin tertibiyle 
hazırlanmış olan seri konferansların· 

da.n dün de (Tarihin tarihe kui bakı-
9ı) mevzulu olanı Tarih, dil, coğrafya 
fakültesi tarih doçenti Dr. Şükrü Ak· 
kaya tarafından verilmiştir. Konfe
rane, kalabalık bir dinleyici kütleai ta· 
rafından alaka ile takib edilmiştir. 

Yarınki konfera~ 
Halkevinde verilmesi C.H.P. since 

tensib edilmiş olan seri konferansla· 
rmdan olmak üzere yarın saat on se· 
kizde, İatanbul üniversitesi diş dok
torluğu mektebi doçentlerinden Dr. 
Suad İsmail Gürkan tarafından (Ço
cuk ditlerinin ehemiyeti) mevzulu bir 
konferana verilecektir. 

Bu konferansa herkı:s gelebilir. 

Komutaya gelen evrak 
Dün Kamutaya aşağıdaki kanun 

projeleri gelmiştir: 
1 - On sene iç.inde sahibi çıkmayan 

tirket ve müeaeselerdeki depozito ak
çelerinin mahalli belediyelerine tev· 
dii hakkındaki kanun projesi. 

2 - Gilmrlik tarifesinin (A745) nu· 
marasına dahil olup bağcılıkta kulla
nılan küklirtiln 100 kilosuna mevzu 4 
lira gümrük resminin, Etibank tara· 
fından ithal edilecek üç bin ton kükür
de mürıhaaır olmak kaydiyle yüzde 25 
kurup indirilme-sine dair olan İcra ve· 
killeri heyeti kararının tasdikine dair 
Başvekalet tezkeresi. 

Çağn 
X Arzuhal encümeni yarın saat on -

da toplanacaktır. 
X Millt MUdafaa encümeni pazarte -

ai günü heyeti umumiyeden sonra toır 
}anacaktır. 

X Dahiliye encümeni pazartesi gü -
nü saat 10 da toplanacaktır. 

D. D. Yollarının yeni tarifeleri 
Devlet demiryolları idaresi mayısın 

20 sinden itibaren bazı maddeler için 
yeni tarifeler tatbik edecektir. Bu ara
da fimdiye kadar tenzilata tabi olma. 
yan arpa, yulaf ve çavdar hakkında 

tenzillth tarife tatbik olunacaktır. 
Diğer taraftan Devlet demiryolları

nın Edirne için kabul ettiği yeni ten· 
.zil.itlı yük tarifeei her taraf~ büyük 
memnuniyet uyandırmıştır. Tren nak· 
liye ücretinin yübekliği yüzünden 
kamyonlar fazla rağbet görüyordu. 
Bugünden iıtibaren bu rağbetin azala
cağı ve halkın trenden istifadeye çalı
pcağı anlqılmaktadır. 

sulanır. 
Dikimden aonra ehemiyet veril· 

meai li.zun gelen bakım tartları 
tunlardır: 

1 : On - onbet l'ÜD içerisinde top
raktan çıkacak olan filizlerin rüz
gardan kmlmamaları için her ocak 
kenarına bir metre boyunda düz
gün kazrklar çakarak dallarm gev
tekçe bailanmalan lizmıdır. 

2: Filizlenmeden sonra batlaya
rak haftada bir defa ocak topraiı
nın hafifçe kabartılmuı faydalıdır. 

3: Toprağın su tutma kabiliyetine 
göre yıldız ocaklarınm her zaman 
nemli bulundurulacak kadar sulan
ması şarttır. 

Bu esas ve tartlara uygun olarak 
alınıp dikilerek bakılan yıldızlar 
en ıüzel çiçeklerini yaz sonlarına 
kadar durmadan açarak bahçeleri
mizi aüalerler ... 

Rakamlarla Türkiye 

Vilayeff erimiz: Zonguldak.. 
Zonguldak, aiyah elma. y.ataiı· 

dır. Bu hunıaiyet ona, Karadeniz vi
layetlerimizin içinde en bol işçi top
lamak hususiyetini vermittir. işçi 
denen ve müatahail olduğu kadar 
müatehlik olan zümre, fehirlerimi
ain hareketli ve bayındır olmaaı ba
kanından mühim bir rol oynar. 
Zonguldağm bütün nüfuau, 322 

bin 108 dir. Bunun 156.508 i erkek, 
163.600 ü kadındır. 

Toprak mahaullerile uğrqanlar 
144.468 dir. Bunun 60459 u erkek, 
84.009 u kadındır. Tabii nisbete dik
kat ediyorsunuz: Kadm, erkekten 
çok fazladır. 

Zoniruldakta kömür madenlerin· 
de çalışan amele aayısı, 50 si kadın 
olmak üzere 12276 dır. Bu rakam, 
935 sayımından sonra çok yiiksel· 
mittir. Kömür iatihaalimizin iki mil
yon tona doğru yükselmesi, i!Çi aa
yısınm bu rakamm hemen hemen 
bir misline çıkmasını intaç etmiftir. 

Zonguldakta bekar kadın sayıaı, 
evlisinden fazla ; fakat bekar erkek 
niabeti, evli erkekten, kadm sayısı

na irÖre daha çok fazladır. Yani 
Zonguldak da bekar ~ehirlerimiz a -
rasına giriyor: Zonguldakta 80918 
bekar erkeğe mukabil, 60269 evli 
erkek; 72880 bekar kadına muka· 
bil, 64868 evli kadın vardır. 

Sonra Zonguldakta sağlam ve sa
kat niabetleı-i olarak, bir sanayi şeb· 
ri olmasına rağmen, sağlam nüfus 
nisbeti en iyi olan tehirlerimizden 
biridir. Zonguldaim, 301.505 nüfu. 
sundan ancak 7.106 smda yani yüz
de 2.4 ünde görünür sakatlık vardır. 

Zonguldakta yabancı tabiiyette 
olanların nisbeti de bir rekor verebi
liyor. Bir sahil ve endüstri 4ehri ol • 
maama rağmen kömür ilinde 373 er· 
kek, 128 kadın olarak 501 kiıi ya
bancı tabiiyettcdir. 
Zonguldağın hususiyeti, ona aer

best it şehri hüviyeti de vermiştir: 
Ve umumi aıhat işleri Üzerinde 137 
erkek, 22 kadın; adliye ve hukuki 
yardım i§lerinde 133 erkek, 2 ka· 
dın; tiyatro, müzik, sinema, radyo, 
güzel sanatlar, varyete ve benzeri 
mevzularda 48 erkek, 6 kadın; di
ğer serbest mesldderde 108 erkek 
vardır. 

22 yqmda ölen bir 
IWDse 65 ine kadar 

kaç para kuanır? 
Geçen sene Harbiyede bir tramvay 

kazaaı olmuı, Hasan adında birisi öl· 

mU.tü. Haaanın karıaı Hukuk mahke· 
mesine müracaat etmi,, tramvay şirke· 
tinden onbeş bin lira zarar istemiş, 

mahkeme de bu zarar ve ziyanın tesbi· 

tini ehli vukufa bırakmıştı. Ehli vu· 
kuf bugünkü toplantısında zarar ve zi 

yanı fU eaua göre teabit etmittir: va
sati inaan öımrli 65 dir. Kazada öldüğü 
zaman Haaanın yaşı 22 olmaaı dolayı· 
siyle kayıb 43 senedir. Ehli vu·kuf, Ha
sanın senelik kazancının 43 rakamı ile 
darbedilerek tesbitini istemiştir. Malı 
kemenin kararı adliye mahfillerinde 
alaka ile beklenmektedir. Çünkü bu e. 
sasa göre böyle bir karar, ilk defa ve
rilecektir. 

Dcnizbank murakıhlığı 
Eski Edime belediye reisi B. Ekrem 

Aydemir Denizbank mürakıblığına ta
yin edilmi~tir. 

1-5-1'938 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 

Cumhuriyet Merkez Bankasından alman hesab hulasalarına gö. 
re 22 nisaın tarihindeki kliring hesabları bakayeleri ve kredili id
halit için Cumhuriyet Merkez Bankasına verilmiı teahhüdler ye-
kfinu ıunlardır : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banılra.· İspanya 443.900 
sında.ki lı:liring hesa.pları borçlu İsveç 2.oı5.ooo 

bakiyeleri lsviçre 946.000 

Memleket Miktar T.L Letonya 69.200 
Macaristan 1.059.800 

Avusturya 1.504.800 Norveç 882.300 
Çekoslovakya 3.738.900 Romanya 1.711.500 
Finlandiya 677.600 
Fransa 3.479.700 Rusya 1.001.600 

Hollanda 1.069.300 Yugoslavya 362.600 

İngiltere 9.111.200 Yunanistan 181.600 

Kredili ithalat için Cumhuriyet Merkez bankasına verilmiş olan 
tHhhütler yekunları 

Reami daireler Hususi şahıslar YekUn. 

Memleket T.L. T.L. T.L. 

Almanya 13,556,203,19 8.622.330,83 22.178.534,02 

Avusturya 28.365,00 196.719,18 225.084,18 

Belçika 6.749,00 14.111,09 20.860,09 

Çekoslovakya 513.270,00 335.719,29 848.989,29 

Eatonya -.- 21.053,00 21.053,00 

Finlandiya 170,00 9.139,00 9.309,00 

Fransa 13.256,00 248.027,36 261.283,36 

Hollanda 83.864,00 59.277,00 143.141,00 
İngiltexıe 186.076,00 519.537,99 705.613,99 
lapan ya 14.849,00 6.331,00 21.180,00 

İsveç 1.743.032,00 272.186,27 2.015.218,27 
İsviçre 62.118,00 223.896,44 286.014,44 

İtalya 174.464,00 281.476,71 455.940,71 

Macaristan 419.133,68 117.460,16 536.593,84 

Norveç 554,00 58.621,00 59.175,00 

Lehistan 5.997,00 33.936,00 39.933,00 
Yugoelavya 12.515,00 8.554,00 21.069,00 
Yunanistan -.- 30.804,00 30.804,00 

Rusya 2.744,00 27.852,00 30.596,00 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı krNili ithalatın vadelerine 
göre va ziyetleri 

6 aya kaa""' ... .ı.ı& Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar Resmi daireıeı ~usl şahıslar 

Memleket T.L. T.L. T.L. T.L. 
--· 

Almanya 1.306.451,19 4.704 . 658,09 12.249.752,00 3.917.672,74 
D. M. 370.105,20 1.500. 233,73 2.897.051,48 964.467,76 

Muhtelif memleketlerin Merkez bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarnnız 

Memleket 

Almanya 
Belçika 
&ton ya 
İtalya 
Lehistan 

Yarınki 

(A ve B hesapları) 

Kamutay 
Kamutay yarın toplanacaktır. Ruz· 

name şudur: 
Riyaset divaıunm heyeti umumiye· 

ye maruzatı: 
Kayseri mebusu Veli Yapnın vefat 

ettiği hakkında Başvekllet tezkeresi. 

Bir defa müzakereye tabi olan mad

deler: 
1 • Karaiaahnın Mansurlu köyünden 

Ali kızı Ayşe Gelgetin ölüm cezasına 

çarptırılması hakıkında Ba§vekilet tez

keresi ve Adliye encümeni mazbatası 

2 • Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1934 mali yılı hesabı kati

sıine aid mutabakat beyancam~inin 

sunulduğuna dair Divanı muh.ıaebat 
riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve 

telefon umum müdürlüğü 1934 yılı son 

hesabı hakkında kanun layihası ve Di· 
vanı muhaaebat encümeni mazbatası 

Miktar T.L. 

9.103.900 
5.600 

43.500 
1.879.800 

165.200 

Memurlar senelik 
izinlerini nasıl 
kullanacaklar ! 

Finans bakanlığı, memurlar kanunu 
mucibince memurlara verilen senelik 
izinlere aid tebliğlerde, izinlerin kul
lanılacağı zaman tayin edilmiş olma.sı
na rağmen bazı memurların senelik i
zinlerini tayin edilen bu müddetl .... -
den çok sonra kullandıklarını s•~müt
tür. Bakanlclc bu vaziyet;~ c>nüne geç
mek için yeni bir kıuclr alını~ ve bu ka
rarını alakahl~a bildirmiştir. 

S: Yumrunun ne tekil ve renkte 
çiçek vereceği üzerinden anlqda
maz. 
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Bakanlr&ın bu kararına göre memur
lar ~:::oununun senelik izinlere dair o
ı.m maddeai, mezuniyetin istimal cdi.
leceği zamanı tayin etmek &alahiyeti
ni, o memuru tayin eden makama ter
ketmiş bulunduğundan, bundan böyle 
izin emirlerinde açık olarak tarih zik
redilen memurların mezuniyetleri göe 
terilen tarihten başhyacaktır. Mezu
n iyet emirlerinde sarihlik olrruyan 
memurların mezuniyetleri de kendile
rine tebliğ tarihinden itibaren başlıya
caktır. Bunun alaıine olarak izinlerini 
kullananların bu mezuniyetleri vazi
feden izinsiz ayrılmak sayılacak ve 
memurlar hakkında memurlar kanu
nunun bununla alakalı hükümleri da
iresinde inzibati ceza tatbiık olunacak
tır. 

Çok defa özenerek alınıp dikilen 
yumruların istenilen tekil ve renkte 
çiçek verm~eleri de adlarmm sa
tıcı veya yetittirici tarafmdan eti
ketle tesbit edilmiı olmamaaından 
ileri gelir. 

Bunun için yıldız yumrularmı adı 
belli olanlar arasından seçmek ve 
almak faydalıdır. 

Yıldızlar ; 
Yumruları parçalanmak auretiy

le, çilikleme yoliyle ve tohumlariy
le çoğaltılırlar. 

Her hangi tekilde meydana geti
rilen yıldız yumrularının körpe o
lanları tercih edilmelidir. 

Üzerinden sene geçmit kart yum
rular ıyı çiçeklenmedikleri gibi 
boylu ve çirkin nebat yaparlar ... 

Bu sayılan esa&lara uygun olarak 
seçilen yıldız yuınrularmm bahçe
nin mümkün olduğu kadar çok gü
neı gören kısımlarına dikilmeleri 
lazımdır. Yıldız güneıi olduğu ka· 
dar İyi itlenmiı, kuvvetli toprağı ve 
auyu da seven bir nebattır. 

Bundan böyle yıldız dikilecek bir 
toprağı 30· 35 santim derinliğinde 
kazılırken içerisine (beher metre 
murabbaı toprak sathı için bir tene
ke dolusu) gübre karıthnlır. Böyle. 
ce hazırlanuı bahçe topraima en 

Bahar bayramı 
Eskı şairler, seneyı aylarıyle d~ 

ğil, mevsimleri ile öl<;erlerdi. Onun 
için Nei'i: 

Eıti rıeıimi nevbahar açıldı c\iller 
ıubhdem, 

Açsın bizim de ıönlilmilz saki meded 
ıuıı ctnu cem. 

şeklinde beyitler yazmı§tır; Nedim, 
tabiat ıiiri yazmak lazım gelince şu
nu söylemi§tit: 

Gill mevsiminde tövbei meyden 
benim ıibi 

Zannım budur ki sen de peıimanıın 
ey ıönült 

Divan edebiyatı, her nNense, bü
tün tabiat güzeJJiklerini gül, bülbül 
ve bahar mevsimlerinde toplamıştı. 
Bir bahar ayının ötekine nisbetle ne 
gibi farklar arzettiğine dair fiirler 
okuyabilmek i<;in bizim ondokuzun· 
cu asrın sonlarına, yirminci asrın 
başlarına kadar beklememiz lazım 

gelmiştir. 
Meseli Tevfik Fikret, A vengi şu

hur manzumesinde illr. defa ayları 

teker teker tasvir etmeyi düşündü. 
Rahmetli ıair, - dili bugün.ta zevki
mize pek eski gelen - bu manzu~ 
sinde mayıs ayını şöyle canlandırır: 

Mayıs bir köylil kızdır; dfü dilber, 
ıuhü sevdakir; 

Çiçekler, kuıtar etrafında fevcafevcil 
renılrenlt: 

Çiı;cklor lwıdcaindeıı ıerpilen elvanı 
revııakdar, 

Tuyur avazı ıevkinden uçan ervahı 
zi ahenk. 

/fte takvimin dili ile mayıs, Fi.it· 
retin tasviri ile "dilber bit köylü Ju
zı andıran,, ay bugün giriyor. 

Tabiatin bir bayramı olan baharın 
en şirin ayının ilk günü, Türkiye sı
nırları i<;inde "bahar bayramı,, dır. 

Her yurddaşın bu bahar ve tabiat 
bayramı kutlu olsun. - TJ. 

Ayda 4500 ııgaral 

Arnanadluk kıralı Zoıo bir macar 
kontesi ile evlencliii için bütün Ar
navudluk sevinç içindedir. Memle
kette aürekli alaylar, baynmlar ya
pıldıiını telgraf haberlerinden öire
niyoruz. 

Yalnız bu düğünden sonra Tiran 
tütüncülerinin ve yahud, varsa, tü
tüncü batının biraz boynu bükülmüı 

olacakbr. 
Çünkü ıimdiye kadar günde en •· 

f&iı 160 aipra içen kini, lanliçe-

nin habn için tütünden vaqeçmiı -
tir. Bu aebeble Tiran ıehrinde ayda, 
en qaiı, 4500 aiıara daha az içile-
cektir. 

Müşteri - Yumurtalar taze mi ?? 
Bakkal - Tuede söz mü? O kadar 

taze ki tavukların bunları ancak ya
rın sabah yumurtlamaları icab eder
di 1 

Son moda şapka 

Müşteri - Hayır, hayır ... Bu şap· 

1cayı istemem. Çünkü şapkaya çok 
benziyor •. 

Dişe dokunur bir miize ! 

Müzenin de dife dokunanı o
lur mu? diyecekainiz. Halbuki 
vardır. inanmazsanız okuyunuz : 

Berlinde hayvanat bahçesinin 
yakmında bir kürdan müzeai var· 
dır Bir ditçi, burada ta Nki za
manlarda kullanı1an kıymetli ve 
aüslü kürdanlardan bugünkü a
caç kürdanlara kadar J.eP.aini topla
llllftlro 

Hava açık geçti 
Dün şehrimiz.de hava umumiyetle a. 

çık geçmiş, rüzgar cenubu garbiden 
bir metre kadar hızla esmiştir. 

En dü~ük ısı 5, en yüksek ısı da 21 
derece<lir. Yurdda hava doğu Anado· 
luda yer yer yağışlı, diğer bölgelerde 
umumiyetle bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların karemct
reye bıraktıkları &u mik.darı Muşta 51, 
Siirte 29, Elazığda 20, Erzurum<la 18, 
Malatyada 12, Ulukışla ve Rizede (3) 
kilogramdır. 

En düşük ııılar sıfırın üstünde Kü
tahya ve Erzurumda 2, B oluda 1, Kas· 
tamonuda O dere(;edir. 

En yüksek ısılar da İzmir ve Bod
rumda 23, Bahkeslrde 25 derecedir. 
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lngilterede bir "halk 

h . . ' cep esı,, mı. Bratislavada 
Henlayn taraftarlariyle 
arasında bir çarpqma 

polis 
oldu 

Bratislava, 30 (A.A.) -Geçen akpm Avusturya .. Çek hududu 
civarında polia ile Henlayn taraftarları araamda ciddi hidiaeler 

çıkmııtır •• 

Bir Südet yaralandı 
Resmi bir tebliğe göre Viyana yo

lunda hududa yakın bir yudc bef ki
şinin almanca yazılmıf gamalı haçlı i
lanlar yapıştırmakta oldukları Bratis
lava polis müdürlüğüne haber veril
miştir. Bunun üzerine haber verilen 
yere bir üniformalı polis ile bir sivil 
polis müfettifi gönderilmiftr. İlk ola
rak hadise mahalline gelen polise yum 
ruk ve tekmelerle hücum edilmiştir. 

llmanyda um1111i af 
Berlin, 30 (A.A.) - Avusturyanın 

Almanyaya iltihakı Uzerine Hitler, 
10 nisandan evvel parti mahkemesi 
nezdinde aleyhlerinde takibata gi
rişilmiş olan nasyonal sosyalistler 
hakkında umumt bir af ilin etmi§tir. 
Haklarında tard kararı verilmi§ olan
lar bu aftan istifade edemiyecekler
lerdir. 

toplanıyor 
BükrCf, 30 (A.A.) - Sinaia'da Çe

coalovakya. Yugoalavya ve Romanya 
Hariciye nazırlarının İftidkiyle top
lanacak olan kuçuk antant kıon8eyi 
konferansı Merkezi Avrupa ve bil
huu Tuna havzası vaziyetleriyle 
Macaristan mtınaaebatını tetkik ede
cektir. 

Konferans kuçuk antantm Cenev
rede tutacağı yolu teabit edecek ve 
Avuaturyanın Almanya ile birlepıe· 
si üzerine hidis olan yeni vaziyet 
k:a~111nda ldlçUk antant devletlermin 
teşriki mesaisini gözden geçirecek
tir. 

Uç hariciye nazırı konferansı mü

tealdb altı mayııta Cenevreye hare
ket edecektir. 

Büyük harbi takib eden yıllar 
İçinde her memlekette aol cenah 
Z'Üınrelerin vaziyeti kuvvetletmitti. 
Hatta bazı memlektelrde bunlar ik
tidan ele almaya bile muvaffak ol
dular. Fakat aralannda çrkan tef
rika yüzünden Mileler geçtikçe sai
lar •alebe çaldı. ltalyada Muuolini 
Roma üzerine :rürümeie hazırlanır
ken, dört zümre aosyaliat birbiriyle 
llıiicadele halinde idi. Bu, fqiatlik 
için bir fll'aat tetlıil etti. Almanyada 
lllilli aoayalizm, aoayal demokratlar 
ile komüniatler ve demokrat parti
ler araamda çıkan ihtilaftan istifa
de etti.Avusturyada da Dolfua böy
le bir vaziyetten iatif ade ederek 
diktatörlüjünü ilan etti. Ve milli 
eoayaliatlik için zemini hazırladı. O
toriter rejimler bir taraftan aoaya
liatlik diler taraftan da demokraai 
için tehlike halini alınca; aol ve or
ta cenah kınvetler, sağlara karı• 
cephe kurmutlardır. Buna ''halk 
cepheai" adı verilmiftir. Halk cep
heai Belçikada ve Fransada muvaf
'- oldu. lapanyacla da iktidarı ele 
almlf iken, haricin müdahalesiyle 
Jıkılmak üzeredir. 

lngilterede harbden aonra aol ce
bah iki defa iktidarı ele abnıttır. 
Fakat parti bunun iç.in hazırlıkaız 
olduğundan Fransa da muhafaza
kirlarm önce Heriyo, sonra da 
Blum hükümetine tatbik ettikleri 
1nanevra karııamcla çekildi. 1931 
aeneaindenberi lngilterenin mukad 
deratma ••Milli hükUmet'' etiketi al
bnda konservatörler hakimdirler. 
konee"atör partisinin meclisteki 
ekaeriyeti bala kahir olmakla bera
ber, Eden'in iatifuma varan harici 
politika ihtilafı hük\imetin vaziyeti
ni aaranlfbr. Bu, •I cenah zümre
lerde iktidarı tekrar ele alm"k ümi 
dini uyancbnnıştrr. Fakat harbden 
80ftl"a ;1r; defa iktidara geçtiği hal
d• if batmda tutunamayan iıçi par
tiaiain buna J&lnız batma yapabil
nıea kolay olmadıiından bütün orta 

Bir müddet sonra gelen müfettif de 
taş yağmuruna tutulmuştur. Müfettiş 
o zaman tabancasiyle ateş ederek Sü
det alınanları partisi azisuıdan ve "die 
Zeit" ismindeki Henlayn taraftarı ga
zetenin muharrirlerinden Potzki'yi 
yaralamıştır. Potzkinin arkadaşları 
bir müddet sonra tevkif edilerek Bra
tislavaya sevkedilmişlerdir. 

Çinliler ıimalde umwnl bir 
taarruza geçtiler 

Südeılere göre 
Südet almanları partiai vakanm bu 

suretle cereyan eıtmediğini iddia et
mektedir. Bu parti netrcttiği bir teb. 
liğde ı mayıs miina8cbetiyle parti a
zasının poliateıı ilin yapl§tırmak için 
müsaade aldığını ve iki sivil şahsın 
hüviyetlerini bildirmeden müdahale 
ederek ilanların yapıttırılmasına ma
ni olmak istediklerini kaydetmektedir. 
Bu esnada bir arbede çıkmıt ve hudud 
kBNkollarının birinden bir aaku vaka 

Bu suretle japonların Sarı nehrin 
simalinde harekete geçmeleri önlendi 

Hankeu, 30 (A.A.). - Reamt tebliğ: Şimali f&l'kide Taiert· 
vang'a japonların yaptıkları yeni bir hücumu geri püalcürte-n çin
liler, düımaru mevkilerinden geri çekilmeğe mecbur etmit ve ti

male doğru püıkürtmüflerdir. 

mahalline gelerek bilaihtar ta.bancaai
le ateı; edip Poukiyi yaralanu§tır. 

Frankist tayyareler 
Barselonu bombaladılar 

Ye aol cenah zümrelerin bir araya Barselon, 30 (A.A.)- Frankiat tay
aelerek koya muhafazekirlara kar- yareleri, bu aabah biri saat 8,30 da diğe
fl cephe tetkil etmeleri fikri ortaya ri 11,30 da olmak mere Baraelon'un 
atılmıfbr. Yani lngilterecle de bir kenar mahallelerini ki defa bombardı -
halk cepheü kanalmuma çalıtdı- man etmiflerdir. 
yor. 39 ölü, 60 yaralı vardır. 

Filhakika lnptennin politika •- Cumhuriyet a'VCI tayyarel.-1 fran. 
naneat fi ı ~..marr uyyaıcıeımm tcıı -
kmalacak bir halk cephe.i. batka rin üatünden uçmuma mani olmutlar
memleketlerin halk cephelerine sa da tehrin kenar mahalleleri bom
bensemiyecek. Fakat bunu yapabil- brdmıandan çok müteessir ohnUftur. 
ınek için her feYden evvel, bqbca 
ınuhalefet partUi olan İf9İ partiai- Bir milli bayram günil 
ilin muvafakatini almak li.zımdır. Burgos, 30 (A.A.) - 1808 tarihinde 

Filistinde 

A~llk grevi yapan 

dört arap öldü 
Kudüs, 30 ( A.A.) - Akki kampın

da bulunup bir müddetten beri açlık 
.grevi yapan mevkuflardan dördü dün 
akpm 8lmliftilr· llnkuSu lehinde 
l)ijlaıuaı pıUt'eato grm F"in.tınııı ~ 
mal pbiderinde devam edİJOI'· Bu 
grevin IOil ölüm vakalan dolayaiyle 
Filiatinin ~la meeldUı biltön mel'

kederinde bq g&termeımi muhtemeldil' 

Kodreanunun casusıuau 
haklunda yeni wesikalır lliilündü 

Halbuki bu fikir ileri atılır atalmaz, Napolynn'un idaresine kar§ı tspapyalı -
İtçi partiai, resmen buna karıı vazi- larm yaptığı isyan hareketinin yıldö -
yet almqtır. Parti, bafka memleket- nümü olan 2 mayıs tarihi dahiliye nazı
lercleki halk cepheai kombinezonla- n taraf mdan milli bayram &ilı!il olarak 
l"lmD bqlııca huauaiyetlerini tetkil ilaıt edilmittir. 
eden aeçim anlatmaları yapmaya Bükret. 30 (A.A.) - Eaki demi.r mu 
J'anafllllyor. Liderlerinin beyanatma hafız tefkilatı merkezlerinde yapslan a-
bakılac:ak oluna, kendi kuvvetleri- i ngiliz hava ordusu rqtırmalarda yeniden ele geçen veai -
ı.~ rivenerek selecek seçimi kazan- kalara göre, mezkQr tetkilatm reisi 

11aayı ~ edi7orlar. Binaenaleyh inkicaf ettirilecek Kodreanu, uıl iamile Zilinski, devlet 
kendi ..,.Ylıı&:.et procrammı kabul et- ~ müesseaeleri dahilinde bir casus teıki-
IDeyen zümrelen- bqünden aörüt- Londra. 30 (A.A.) - Hava ordusu Iatı vücude getinnittir. Zilinaki tara· 
llleie yaD&flDıyorlaı-. • nun inkipfı plinının tatbiki içinVin- fmdan davet edilen bir çok ~uhbirler 

Lıinyi - Yihlienden gelen haberlere 
göre, Taic""anga i.ld koldan yeni bir 
hücum japonlar tarafından hazırlan
mııtır. Kungvavatsn ve Tautunda tid
detli bir muharebe vukua gelmiş ve 
çinliler bir müddet fena vaziyete düf
müfler iaede nihayet, imdad kıtaları
run gelmesi üzerine, Çin kıtaları şid
detli bir mukabil hücuma geçmişler ve 
düpnan hatlarını dağıtmıflardır. Bu 
aabah erken Çin kıtaları, bütün şimal 
battı boyunca Yihıiene doğru umumi 
bir ileri hareket yapmı§lardır. Liaoh
sien, Homun ve ,liaiangvan, dü~
daıı wtirdad edilmiftir. 

- CWJdiUUUd ...rawı 
neticelenen fiddetli bir muharebeden 
IOllN 9in1iler, IJnfecı, Taiyuan, Men
pien ve v .. ienı c1e biribiri ardına 
geri akmflardrr. 

Biıtün bu muvaffakiyetlerin netice
si, bundan böyle Sarı nehrin timal 
mıntakuında herhangi bil' Japon ha
reketinin önüne geçilmiı olmaaıdır. 

Çinliler Taft§eng'i geri 
aldılar 

Hanko, 30 (A.A.) - "Reuter ajansı
nın muhabiri bildiriyor:" Çinliler 24 
saat süren fidde.tli bir muharebeden 
sonra Tanteng'i i8tirdad ettiklerini 

bndirmektedirler. 

Çi~deki japon amimlı 
değifıirildi ltÇi partiainin kendı. 1a;wvetine tertonun riyasetinde tetekkül eden naad çalııacaklarına dair talimat ah· 

rüven ifade eden bu vazıyeb b;. .. kaç ve hava nezaretinin askeri meselele- yorlardı. Zilinaki'nin emirlerini ifa et -
lebebden ileri aelmektedir: riyle uğrafan nezaretler arası komite- miyenler hain telikki olunuyordu. Bu Tokyo, SO (A.A.) - Şimdiye kadar 

ı _ Gwçi itçiler barbden aonra sı velecek iki sene içinde bava en- talimatı iyi ifa edenler ise vatanperver Çin sularındaki Uçllncil japon filosu. 
iki def• iktidarı ele aldılar. Fakat düstrıı.ı iıtihsalitını artırmaya matuf addolunuyorlardı. nua batkumandanı olan V!aamiral Ha-
her iki defumda da mecliste mut- yeni bir plba hazırlamaktadır. Bu Muhbirler bütün devlet müeuesele- k danl w 

1-L 1--- •_.• L- llllladıklarm- planla hava OrQQ-'"Un genı••letilme• &egava, deniz İatuyODU uman ıgl 

Alman mahfillerine göre 

Hitler - Musolini 
konuşmasında 

beklenen netice 
Bedin, 30 (A.A.) - Yarı resmi po

litik mahfillerde söylendiğine göre, 
B. Hitlere İtalyayı ziyaretinde refa· 
kat edecelıc zevatın sayısı ve mevkile
ri, bu ziyaretin yalnız protokol mahi
yeti arzetmiyec:eğini iabat eylemekte
dir. Bununla beraber, iki tef arasın
daki miil&katm llilrprizler ve yahud 
aanuayonel neticeler vereceği tahmin 
olunmmıalrtadıır. Filhakika, 1936 Ber
htespden anlatmalarına dayanan ital
yan. alman milnuebetleri Ktikra(ını, 
herhangi bir yeni tezahüre ihtiyaç 
g&termiyecek vaziyette isbat eylemi~ 
bulunmaktadır. Romada vukua gele
cek görilflneler Nnasında, bilhaua, la 
panya meselesinin ingiliz - italyan an
lapnaları neticesinde Akdeniz havza· 
aı vaziyetinin ve nihayet Londrada 
franaız ve ingiliz nazırları arasında 
yapılan göriifmeler neticelerinin mü -
zakere edileceği sanılmaktadır. Her 
halde alman ve italyan bükümetleri
nin bu yeni mülakatı sulh eserine yeni 
bir yardım halinde tecelli ettirmeğe 
karar vermi! oldukları tasrih olunmak 
tadır. 

Bu yll İstanbulda 7 orta okul, 
2 lise 11llacak 

KültUT bakanlığı Orta tedrisat ge-. 
nel direktörü, biııkaç gündenberi İ• 
tanbulda yaptığı tetkikleri bitirmi9 ve 
şehrimize dönmil9tür. 

Önümüzdeki yıl alınacak tedbirlerle 
lstanbulun orta okul ihtiyacı t•D)MIV!n 
giderilmit olacaktır. AnlatıldığıM gö
re 938-939 dera yılı ~inde letanbul 7 
orta okul daha kuanacaktır. Orta o
kullu liseler y lnız orta okulu bitir
mit olan t 1 · eteri alarak bu suretle 
liı~ ihtiyacın kartılıy•c:aklardır. 

Bunlardan bafka iki lise daha açıla
cak ve meveud orta tahail mllaaeaele
rinde elliye yakın tube kunılac:aktır. 
11.gill makamların hazırladığı ürtatiılti
ğe g&re önümüzdeki yıl içinde orta o
kula geçecek ille okul mezunlarmm aa
y111 5000-5500 arasındadır. 

Pamuk kadm ve erkek 

Kotıoa pap mKincleriade yapılan 
'ile daha ı:iyadc An8doluda lnıll•ılan 
kadm çorapları. ~ nl
zamnameaine uygun olmadığından aa
tıflll& mUaude edilmemektedir. Bu 
nevi çoreplardan 15.000 dilzine kadar 
stok olduğunu iddia eden trikotajcı. 
tar Ekonomi babnlığma müracaatta 
buluanutlardır. 

Erkek çorapıan için hazırlanarak 
Ankaraya ganderilen etandıardi.ı:aayoa 
mzamnameai projesinde bu nevi kadm 
çoraplarının nasıl standardize edilme
si icab edeceği de tasrih oluınmupr. 
Fakat bu.&ün tatbik edilmekte olan ni
~ bütün kadm çoraplarına tet
mil edildiği için nizamnameyi tatbik 
edenler tabii olarak bu nevi çorapları 
tefrik etmemektedir. Bakanlığın vere
ceği karar beklenmektedir. 

1 Küçük Dış Haberler l 
111L& ea..nı-1 -:aan• . --.. ,.. n°nde ve bilhaua polis müdüriyetinde: · ,-A. 

1 ...... ik eclemedı si istihdaf edilmektedir. ile Yokoeukıaya nakledılece&1"ır. elan proaram arını ta~ - emniyet ı-•eri genel direktörlüğünde, X &eı.rad - Nia'te toplanan parli-
1 19 .. a • !-...1- •--'dı mutlak .,.. Amiralin v.rine deniz ve hava kuv-er. _, eeçım- u .,... ıenel kurmayda ve fabrikalar ailih ve 1 

- mentolar birliği konferansının meaaisi-
•k...-iyeti de kaUDIJ'orlardı. On d~ mıt gibi sonmuyor, Fakat bu, 1ft:i tayyare imalithaneleri gibi mühim hu- vetleri erkanı harbiye reisi ViaMniral ne iftiri.k eden mebuaan mecliei reiai 
km mebus daha aeçdirebilaelerdi, partiainin becerikliliğinden deiil, sust mUe•eselerde çahpyorlardı. Koahiro Oikava. tayin edilecektir. Çiriç Belcrad'a avdet etmiıtir. 
elueriyeti kazanacaklardı. Ekseri- hükUnıetin M>ll seçim vaidlerini tut- X 8elsrad _ Naib Horti Budapqte 
)'eti kazan•madıklan için liberaller- madıimdan ve Eden ve Çarçil aibi b• litin• d beynelmilel fuarındaki yugoslav pav-
ı. ifbirliği yapblar. Bu ifbirliği i~i Konaervatörlerin kendi partilerine Sovyetler ır e yonunun açıhı meraaiminde bulunmuı
Partiai için elveritli olmamıttır. Bı- dayanan hük\imet aleyhindeki ı--
laaenaleyh bir defa daha kendi par- liyetlerinden ileri gelmektedir. turX Belsrad _ İlk beynalmilel ilkba-

tilerindea bqka zümrelerle beraber Çeymberleyn'i memeyen halk züm- 1 ınayıı hayranına hazırlık har fuarı Belgrad'da merasimle açıl • 
'J'ÜrÜmeii i.temiyorlar. resinin, mutlaka, muhalefet lideri __ 

2- Konee"atör parti IU'llsmclaki olan Atli hükumetini iatemeai li.zan mıştrr. 
:L .. •la" fm derin olclux...-a ve aeçmen- gelmez. lngiliz politika hayatma ya- 1 8 X Roma - Papa, Vatikan'dan yu -
-a •-- 1 f . Mo.kova, 30 ( a. a..) - Tu AJ0amı bildiriyor: Sovyet er irli.ai hk ikametgihı olan Kast 1 d lfo'ya 
ler karııaında hüklimetin vaziyeti- kından bakınca; muha e etm çok .ft.A -c. e gon ° 
bin de aaraıldıima kanidirler. Son becerikaiz ellerde olduiu aörülüyor. milletleri, enternasyonal proloter bir mayıa bayramını tevk ve aü- hareket etmittir. 
-..Ueç:imlerini asra ile kazanmıt ol- Bu da partinin bir kaç defa kriz ge- nar ile kartılamaktaclır. X Moskova - Volga nehri üzerinde 
-.1annc1an da ceaaret alarak gele- çirmeainden ve Mac Donald, Hen- Bütün memlekette, bütün bayram hazırhldan bitmek üzeredir.. aeyriaefer etmekte olan vapurlardan bir 
c:ek MÇİmİ yalnız bqlanna kazan- derton, Lansbury gibi liderleri ka7- Şehir ve köylerdeki aokaklar ve yaliat it rekabeti genit bir inkipf göa filotilla ilk defa olarak Volga • Moako-
..._,.. iimid ecliJorlar. Sonra ittifak- bebneainden ileri geliyor. Muhale- meydanlar, bayraklar, Stalin'in parti termi,ıir. va kanalını geçerek Moekova'ya ıel· 
ı.nn. alacakları aiyui zümreleri fetin bükiimet aleyhindeki cereya- ve hükümet erklnınm fotograflan, Memleketin muhtelif noktalarından mittir. Bu gemiler araamda motörle it-
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F'O~~ı~·~::::;·~~·~·~ 
................................................ 
General Metaksas idaresi• 

Yunanistan 
CUMHURIYET'te B. Yunus Nadi 

'Bafbakanmm B. CeW Bayar'ın Atina• 
da, General Metaksaa'ın nutkuna cevab 
olarak söylediği smimi nutku tahlil et• 
tikten tonra, General Metakau'm 
yüksek idaresinde günden süne. tenık
ki eden dost ve müttefik Yunanıstanm 
"Hürriyttt'' elen anladığı manayı te~ 
riiz ettirmekten ezcümle demektedir 
kiı 

"Büyük bub aonu dünyasmm içine 
clüttüiü ideolojik prensiplerin teairle • 
ri" aksi tesirleri hala turada burada 
muhtelif afha1an görünen ifrat ve tef. 
rildere mayduı vermiıtir. Her mem
leketin kabul ettiii rejim kendisine 
hu bir idare t8li olmak ibbarile bq
kalamun tenkid ve münakapsmdan 
azade kalmak laznn gelae bile hiçbir 
rejim elemek olmıyan anarıinin her za.. 
man her kea tarafmdan fena görülece
iine tüpbe yoktur. ltalyan fatiıtliii 
ne oluna olsun 1923 de B. Musolini· 
nin J talyayı büyük bir karP§Uıktan 
kurtaran hareketi fiipbeaiz cok iyidir. 
Bu türlü vaziyetleri milli ruhun vakit 
Ye .,.....nile bala.klr vaziyete geçme
mesi, lspanyanm hali içinde ymdiitii 
kabilinden felaketlere müncer olabilir. 

Mantiki olarak milletlerin rejmincle 
teldımiilleri kendi ırki w milli teka 
müllerinin tabii bir neticesi olank ta
hakkuk etmek lazımdır. ihracat malı 
olarak bir memlekete dıprdan getiri • 
len mallardan orada alelacele yeni 1lir 
nizam yarablmumı beklemek çok ı.. 
bl bir hayaldir. O türlü hareketlerden 
ol .. olu milletlerin kendi benliklerini 
kaybetmeleri teklinde bir aurcuna ÇI• 

lrabilir. Bir millet için milli benliğini 
ka:rbedit ise bir insan için aklım w 
akli selimini kaybeditten farknzdır. 

General Metakau Jromıu ve dost 
yımanistana lllEhm ve akli selimini ma
bafm ettiren bir meliküaaıyane oldu. 
O günlerden timdi çok unklatmıt bu
lunuyoruz. Bizzat yunanlı doatlammz, 
kargatalık ihtimalleriyle meıbu o kara 
Pnleri timdi iyilikle pçip gitmep 
bir kibaa gibi hazırlanıyorlar ve ba 
lrorkalaya rüyayı bu kadar aelimet 
ve isahetle atlatmıt bulunmakbm. hlık· 
h olarak pek ziyade sevİniyorlar. (). 
nan içindir ki bqbakanlanna kup 
ıükran hisleri her gün daha derindir. 
Kamta, dost Ye müttefik memleketin 
.... ..uımet '"' mdetinclen imim ele 
- • 4 olanılr .... wun .......... 
hlr oldaiumuzu eöylemeje hile becet 
JOktar,,, 

BAROMETREDE lTtUIC 
ısnDADI 

TAN'da B. Ahmed Emin Yalman, 
aon sünlerde A vrupab. eereyan edea 
mühim siyasi bidiM'~~ zikretmekte 
bilhuaa Londnda dün nı'lıayet veri
len lnaı1iz. Franuz göriipneleri iiz .. 
rinde durarak ac:ümle ıulnan, ,... 
maktadır : 

Avrupa afukJarmda muvakkat P,. 
netler açb diye kendi kendimizi aldat-
mak elbette caiz olamaz. Ortada -
kinden düzelen hiçbir fey yoldur. 
Y abm Avrupa her ilkbaharda bir barit 
fırtmuı cleneai geçirir. Bu aene için 
bu devre plmit. seçmiı gibi sörünü
J'or. Bazı beklenmez h&diael• •elip 
çatmazaa; umumi bant hazırlıklarile 
IDefgul olmak üzere bir senelik ~ 
kazamlmq aayılabilir. 

Bant lehine dönen vaziyeti kuvvet
lmdiren mühim bir imİI vardır. O da 
tecavüz ve yaimacılık mealeiinin çe
tin, mrlu '"' zararlı bir İf oldujunmı 
Japonyada yüz binlerece insanın Qlll 

pahasına çok pnit ve ka~ bir imtihan
dan seçmekte olmasıdır. 

Bant balonuna ,übeltmek içiD 
pek çok ..ıra allmk lizım plmİftir. 
Milletler Cemiyeti idealinden, mıiitte • 
nk emniyet prensibinden mühim fe • 
dakirlıldar yapılmqbr. Olan biten hB. 
diaeleri tanımak, bir tecavüzün netice. 
lerini olclaiu aibi kabul etmek, Millet
ler Cemiyetinin en eaasb kararlannı bi
çe indirmek lizım eelmiıtir. Pualık si
yasetinin taduz, vehimli havuma Juıt. 
lannuya da zaruret &Öriilmiİftür. 

lmanbk bu bakımdan gerilemeyi ie
tıer iateme:a •öze almıtbr. Milletler Ce
miyeti 9 mayısta hiç fÜphe yok, ki çak 
.. bir sün pçirec.1rt1 ... " 

bii)'iik bir kuvvet addetmiyorlar. nı p~rti namına iatiamar etmek için vecizeler, pankartlar, sovyctler birli· bir çok fabrika ve kuyuların istihsal liyen bUyilk vapurlar da vardır. 
Filhakika Franuda birbirine ya- mü.bet bir it yaptığı göze çarpım- ğinin ekonomi, kültür, memleket mü- plinlarını zamandan evvel baprdıkla- X Roma - Kont Ciano, gece Tiran- trop'un yeni Almanyaya yaptığı yük-

len. kuvvette bir çok parti blabalıiı yor. Parlamentoda acemice bir ta- dafaası sahalarındaki ba,arılarını gas n ve faaliyetleri ile bir mayıs bayra- dan buraya gelmiıtir. ::. bimıetleri tükranla yadeylemekte-
olclap Ulde lqilterecle batllCa iki kmı aualler soruluyor ve iatizahlar teren mUteaddid diyagram toblolan mını tebarm etimıek i•tiyen staka- X Rioclölıaneiro-Yerlivehariçten 
rı..ti vardır: Konaervatörler ve İfçİ· yapılıyor ki Çeymberleyn için bun- ile sUslenmiı bulunma~dır-- PllD- novi8tlerin it veriminde yeni rekor- getirilen petrolun tasfiye endüatriainin X l!elsrad - Miloçer ptosunda iki 
1-. '--il'"'-:.. 

11
·yaaa" bun-.... i u-..i"-- lara k•-ı m--•--LeJe _.__._ iaten bi- &MI - -ma-:rilmeai ve bir millt -....1 mec- hafta ıcçiren ikinci Piyer ile valide la--~ ...._ "'~....... 1 -- .,..- -:ır wuı.u euu- ~ kartlar arasında bilbMaa federe ve lar tesis ettikleri bildirilmektedir. ~,u ~·-

....:?. ---~y·ı k-1...uı edemedi~ :-:-.lir le deiildir. Muhalefette bu d.-ec:e h liai kurulması haıkkmda bir kararname raliçe Mari ve Prens Tomiulav ile An-
- _.. av ·- ....,...- mu tar cumhuriyetler yWıcaek aovyet- 'dan 
iri itÇiler ktnvetletinc•, eski liberal beceriksiz olan bir aiyui partinin, terine yakında yapılacak ıeçimlere tJç Sovyet tayyaresi üç bur neıredllmittir. dre, Kotor hareketle Belgrad'a dön 
hıti adeta ortadan kallmuttır. iktidara geçtiii bir an için fan:edil- tahsis edilen vecizeler bilbaaaa naza· X Buenoa • Aires - Resmt iatatis • miiflerdir. 

Bu düfÜDC:eler ne dereceye kadar ae bile, bu iktidan uzun zaman mu- rı dikkati celbetmektedir. kıranın mürettebatını kurtardı tiklere gm, Arjantin cumhuriyetinin X ~n - Antikacı Jorj Oven, 
dotru, ne derece"- kadar yanlqtır? hafaza edebileceği fÜpheliclir. 8a Moakova, 30 (A.A.) - Leoa nehri- nüfW1u, 31 - kinunuevvclde 12.761.611 ZZ- 23 nıun gecesi Çilham Kaatelden 
a.a.uı maliim delildir. Mal\im olan itibarla Ç.,mberleyn hükilmetİ, ma- Bir. çok ~allerde, bayram möna- nin mansabı civarında Biksis koyu kifiyi bulmU§tur. 100.000 ingiliz lira.ı kıymetinde birkaç 
ley tadar ki lqilterede halk cep- haliflerden korkmuyor. Daha ziya- ıebetıyle yenı kulüblerin, çocuk bllı- üaaünden hareket eden üç aovyet tay- X Lonclra- Deyli Herald nıetretti· tablo çalmakla itham edilerek Allhford-
1'-.i kombinezona busin için varid de keneli partiai içinde Eden ve Çur- çelerinin,. çocuk ~rm evlerinin, bu- yaresi Lappiev göliiııün buzları ara- il beyannamede 1 may.- piinün htlr da tevkif edilmittir. 
IÖriinmiiyor. Şu Mide Konservatör çil tarafından tesuil edilen muha- t~nelerın, kül tur parklarmm açıbt smda mahıur kalan Sedovmaligin ve tıpanya pil olarak illmnı istemekte. X Vutcmı - Krakovi'de ınarbiat· 
'-ikumetini, ancak bir itçi hülcümeti lefetten korkmaktadır. Ve ba kor- töreni yapılmaktadır. Sadko iaimlerlndeki üç buzkıran ge- c:lir. terle demokratlar arasında kanlı bir 
iot;ı,ıu edehilecektir. Ba ela baııia kanan tellıüayı..&r ld Wr laıç :.:ı ~oaokva, Lenlngrad, Klyef, Çella- mialnde bulunan 184 kl,tyl geri ıetlr- X s.ıı. - Hulciye num ı.a Jlib. bvp oknuttur. Marksistler demolt • 
içi.. 7a1an bir ihtimal sibi aörünmü- vel, Eden'i hük\imete iftirik etmek biııtki fabrikalarında, Dooea kö- miflerdlr. 35 kiti iki ıene kifayet ede- bentrop'un dofwnunun 45 inci ydcla • ratJann merine bıçaklarla hücum et-
,_. Ç6Dkii prçi IGG ze•=el.rcla için tekrar daftıt ebnift,ir. mtlr havmında, '" dlfer end81tri cek mikdllrda enak n mahrukat ile' nimi mbae4Mdyle pseteler uan mlflerdir. Her iki tasaftan da bir çok 
~ ..........- wm,.d w...ı- A.Ş. bıderiadeb1111• rılııllı ....- ............. ~ • 7 Pln:aıa ııı ık1ew.••ı1111-.-ı,...s••ıı:a 
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-45- Yazan: M. Şevki Yaman 

O"L US 

Mahkemelerde 

Yıkılan evlerin elektrik 
malzemesini toplıyormuş 

1- 5-1938 

"*I 
• 1 RADYO 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 13.30 Karışık plak 
neşriyatı - 12.50 Plik: Turk musıkisi v• 
halk prkıları - 13.15 Dahıli ve harici ba• 
berler. 

0..-incle ... tıerce buluttuiu· r 
llla.z ıenit aırtı ap.rken, bu çetin 
boiutmuun kanb bilinçOMı diifmmn 
laeıaluna cidden pek feci bir aarette 
cereyan etmit olduiu görünüyordu. 

Zanll, şöyle geçerken bir 
uğrayıvermiştim, diyor 

Ak§CU11 Neşriyatı: 18.30 Çocuklara 
maıal (Masal dede) - 18.50 Karıı;ık plak 
neşriyatı - l!U5 ~ ıirk musıkısi ve hal.1' 
prkıları (Makbule Çakar ve arkadaliları) -
20 Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 
Turk musıkiıi ve halk şa.rkıları (Cemal Ki· 
mil ve arkadaılan)-21 Konferanı; Ulusal 
Ekonomi ve artırma kurumu namına ismet 
lnonıi kız enstitusu ogretmenlerinden -
21.15 Stıidyo salon orkestrası tarafında.il 
muhtelif Siıan parçaları - 22 Ajanı haber• 
leri. - 22.15 Yarınki program. 

Yüzlerce lngiliz çocuju, toprakla
nnız üzerinde bir daha gözlerini 
açmamak üzere yatıyorlardı. Kani 
elbieeler içinde km-ılDUf matnıf 
yüzler bize hem intikam Ye hem et. 
merhamet hisleri veriyordu. 

Bir türk aııbayı Trava hMabeleri üzerinden ingiliz 
liloaıınu gözetliyor 

Zayıf aarıpn bir kadın, sulh cezanın I Evde kimse olsaydı, eh olur a, miaa
kapıaında, esmer bir delikanlıya heye-

1 
firdir, ev sahibidir, işçidir der geçi ge

canlı heyecanlı anlatıyor: çiverirdim. Velakin bot evde böyle 
- Canım neye Uzülüyoraun?. Bu- sepetli mepetli ne iti ola ki? diye içi

n un iftira olduğu gün gibi aşikar. Göz me bir kuruntu girdi. Bereket o sırada 
göre adamı hapislik yapmazlar ki.. Se- da yukarıdan bizim bekçi F .. nin gel -
ni şimdi koyuverirler, evimize döner, diğini gördüm. Ona dedim ki : 
işimize bakarız. Bir varmış bir yokmuş - Bekçi, şu eve bir ~fendi gir~i. '.Gi_t 
olur. İftira eden de allahmdan bulur. de bak ne yapıyor içende .. Bckçı gıttı. 

Delikanlıya bu laflar, sırf teselli i- Ben de ardından .. Bir de baktık ki bu, 
çin söylenmış sözler gibi geliyor. O, sokağın dıvarının dibin<le elektrik 
neticeden daha az ümidli; fakat yü- dügmesi kurdahyor; yerde de bir sc
zünde mahkum olmamak için kendini pet içinde elektrik fincanları, telleri, 
son dakikaya kadar müdafaa etmek ıuvırı zıvırı var. F .... 
kararının sert, azimli çizgileri görülü- - Ne aran bur<ia? dedi. O da: 
yor. - Sokaktan geçerken bir yere gir-
Kadın aklına yeni b~r şey gelmiş gi- mek icab ettı. l!;vun de epiy uzakta .. 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türlı: 
muıikiıi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
turk muıikisi - 13.30-14 Muhtelif plak neş
riyatı. 

18.30 Konferans: 

Daha uk çalılarla örtülü bulu
nan (Korku dereai) nin batma gel
cliiimiz zaman .. i ilerimizdeki urt
lardan çok fiddetli piyade ve maki
neli tüfek ateıleri ile klll'fllandık. 
Mevzi aldık, ve bunlara mukabele-
79 batladlk. Fakat ne fena idi ki 
.-tik daha ileriye ıiclemiyorduk. 
Buradan denizin kıyıamı da görü
Jwduık. Kıyıda hiç ekaik olmayan 
motör ve .. lapuryalara da (2000) 
nifangihiyle ara ura at.f etmeyi de 
ihmal edemiyorduk. kumandanı ıeneral Birdvud bu ae- ı 57 inci alayın taarruzu inkişaf e-

* tir kıtumı bir tujaydan ikiye çıkar- dip düıman geri kaçmaya baıladık-

bi: Bu ev lüi.Sıl olsa harap, yıkılıyor, diye 

- Ha, diyor, sakın o sana öğrettil· 
leri.mi söylemeyi unutma ... Canım bun
da utanacak sıkılacak ne var? Olduğu 
gibi anlat. Hem de ki, ben şimdiye ka

i.;~r:ıya ugradım. Fakat 100 numara üst 
r.~ •• ;:ı imı., çıkıyorum. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma kurumu namı• 
na: Akşam kız sanat mektebi mudurü Ayıe 
- 19 Plikla dans musıkiıi - 19.15 Konfe• 
rans: Prof. Salih Murat (Radyo dersleri) 
- 20 Muzeyyen ve arkadaşları tarafından 
türk musikiıi ve halk şarkıları - 20.45 Ha
va raporu - 20.48 Ömer Rıza tarafmdall 
arapça oıylev - 21 Cemal Kimil ve arka· 
da,ıarı tarafından tlirk musikisi ve ballı: 
şarkıları (saat ayarı). - 21.45 ORKES
TRA: 1- Andran: La maskot. 2- Drigo: 
Vals lant. 5- Glinka: Mazurka. 4- Aylen
berk: Am mülbah. - 22.15 Ajanı haberleri 
- 22.30 Plikla ıololar, opera ve operet par
çaları - 22.50-23 Son haberler ve erteai 
gijnün procramı. 

57 inci alayın karıwnda hakikat- dı. Fakat anlatılıyor ki bizim bir bö- I tan ve cebel bataryasiyle ihraç ha
te bir alay deiil bundan bir hayli lüklük sahil muhafazası müdafilerinin r .ıketi baskı alhna almdıktan sonra 
fazla olan düpnanm fU kuvvetleri mukavemet ve ateti ilk hamide ka- 19 uncu tümen komutanı bu mınta
•ard•·: raya çıkan üç tqay arasında bir kadan ayrılmak zaruretini duymuı· 

Fa.. ... o.~ bunclan şüphelendik .. F. o 
giın ızıu1. oıd ~ .. u içın sivil giyınmişti. 

dar arımla namusumla yaşamış bir a- .ı.>ana: 
damım. Böyle ufak tefek şeylere te- - R .. efendi, şuradan bir bekçi ya- Avrupa : 

Awstralya fırkaaımn 1 inci tugayı ile çok karıııklıklara aebebiyet ver- tu: 
111 tugaydan iki tabur ki ceman 6 mif. Bunun için müteaddid sebebler 
tabur. Yalnız bunlar Conkbayırm- ikinci tugay sol yana (yani Koca- vardı. Evvela Seddülbahirdeki 9 uncu 
dan 27 inci alayın .. i yanma kadar çimene doiru) hareket yapması la- tümenin vaziyetini bildirmek üzere tü
aenit bir cephe üzerinde yayılmıf zan gelirken aai yana yani kanlı men komutanının gönderdiği subay 
n bunların akaamı da dereler, sarp sırta dofru y\İrÜmÜf. Birinci tugay tifahen v rdiği haberde ''Dü,rnanın 
7amaçlar ve hayli çetin arazi mani- geride kalıp tümeninin ihtiyacını Kumtepeye asker çtkardığını, 9 un
aJariyle birbirinden aynlmıftı. Bun- t tkil etmeai icab ederken önünde cu tümen komutanının Seddülbabir
larm arkaamdan gelmeai icba eden kiınaeyi gönne:rince ilerliyor ve bi- deki harekatı idare etmek üzere 
;yeni Zelancl tugayiyle IX uncu tu- zim ilk kıtalarla mü.demeye tutu- K.irteye gittiğini ve Kumtepedeki 
S'aJ'ID karaya ihraç keyfiyeti Conk- ıuyor. lıte hizim 57 inci alayın kar- ihracm 19 uncu tümence nazarı iti
ba7Jl'llUD cenubunda ve au yatağın- fıaına iMbet eden kıtalar bu birinci bare alınmasını" bildiriyordu. 

nezzül eder miyim hiç? hud polise hcı.Ler ver de efendiyi mer-
Erkek gene düşünceli ve gözlerini keze kadar gotursünler, dedi. ben de 

koridorun bir köşesine yığılmış sepet çıktım. Bir resmiye haber verdim. Gel
sepet elektrik malzemesine, kelep ke- diler, merkeze götiırdüler. Bildiğim 
lep elektrik tellerine dalıyor. Belki de bu kadardır. 
biraz sonra yapacağı müdafaa için gü- Bekçı olsun, o sırada tesadüfen hi
zel, parlak ve ikna edici cümleler ara- dis.eyi gören aıger bir iki şahid olsun 
makla meşgul.. aşagı yukarı aynı sözleri söylediler. 

F'akat suçlu bunların hepeini reddedi
Fakat mübatir vakit vermedi. Adını yor, - karısı olduğu tahmin edilen -

çağırdı. Deminderııberi bir sürü nasi- zayıf sarı,ın bayanın öğrettiği lafları 
hatler veren bayan da dinleyicilere ay- kullanarak, şöylece kencıislnl ınlldafaG 

OPERA VE OPERETLER: 18.30 Moa
kova - 20 Beromunıter - 21 Milano, Ber· 
lin - 24 Franlı:furt. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONlK KONSıı:RLER: 17 l'rag - 17.15 
Mılano - 18 Monte Cenerı - 20 Moskova 
- 20.30 Pariı - 21 Roma - 21.15 Brüksel, 
Praı - 22.25 Hilveraum 

ODA M USİK1Si: 18.30 Prag - 19.45 
Tul uz. 

SOLO KONSERLERİ: 17.5 Stolı:holm-
20 Paris Eyfel kuleıi - 20.20 Sottena -
22.50 Stokholm. 

ela mevzi alllllf cebel bataryaamm tuıayın ilk bölükleridir. (Sonu var) 
ihraç yerine açtığı at f yüzünden lngilizler k ndi sol yanlarmm teh-

r .ıan kcınapenin bir köşesine yığıltlı. cdıy oruı.ı: 
\.;an kulaı.ıyle takib ediyor. _ 'ı ırmibcş. yaşımdayım hakim bey. 

NJ!;l'~OLt SAZLAR (MARŞ V.S.): 6 
Praı - 13.50 Beronıu-,...ter 

ORG KONSERLERi V n l{QROLAR: 
19 Bukreı. clurmut. Buradaki garip vaziyeti lakeye girdiğini aaat 10 dakika 30 

bilmem iyi anlıyor musunuz? da anlıyorlar ve henüz karaya yeni 
Bir tarafta oa dokuzuncu fll"ka ayak bumıf olan tümen komutanı 

kmnanclanı Kaymakam Mwıtafa general Bridg'in ilk iti elinde bulu
Kemal'in bizzat yerlettircliii ve nan iki bölütü 80I yana göndermek 
.teı açtırdıiı dört toplu tek olu;ror. ~1111 çıkacaldan da. hep 
bir cebel (dai) bataryası. ötede iri- o tan.fa .............. brar vwıı• · 
li ufaldı on bet kadar harb semiei. FakM on dok..-cu ~ ..... ~l 
J'anİ yüz elli kadar top var. Bu dört hataryau ka,..ıda~ _ihr_aç .!erme 
1opJ. cebel bataryuı atetleriyle ib- Y~thnlmuma bır turlu ~uaaade 
raç yerini aindiriyor karaya aaker etmıyordu. (Zamanın.da bır cebel 
Pcartmaiı durd~. Otedek.i en bataryaamm bir millet hayatında 
u 150 topluk f"do bu dört topu_,_ oynadıiı TOlÜ gÖl'ÜJOI' musunuz?) 
twamıyor. Bütün ba aahneleri gör- lngilizler kendil..min ba güç d_,.
ıdükçe içim b.bararak tekrar etmek- mana ,öyle anlatıyorlar: 

Henüz uzakta olan birinci tuıaym 
dördüncü taburiyle ikinci taburdan 
iki bölük mü.tema olmak üzere bü
tün piyade muharebeye ittirik et
mitti. Vaziyet hiç emin delildi ve 
türiderin ım*abil taarruzlan henüz 
yeni baflıyordu .•• 

('..ataldere cinayetinin zanlısı 
mahkfım oldu 

Okunan zapta göre bu esmer deli- Bu güne katlar namusumla yaşamış bir 
kanlıya isnad edilen suç, Muakdem delııtanııyım. 
mahallesinde iatimlak edilen ve bir ta- Ve şehadet parmağını kıvırarak al-
raftan yıktırılmuına başlanan evler- nındıan geçiriyor: 

Aydın, (Hususi) - Bir müddet ev· deki elektrik tesisatını eökmek, düğ - _ Alnımın teriyle kazanmış, alnı-
vel Çakaldere köyünde kadın oynatmak meleri filin qırmalr:tır. m.ın teriyle yemişimdir. Bunların bana 
yilrinden bir cinayet itlenmifti. Bu köy lbballe bakkalı R. .• suçu ilk gören, "çaldı,, dedikleri ,eyler iki elektrik 
hallandan dört delikanlı bir evde topla- ihbarını yapan phid sıfatiyle anlatı- düğmesidir. On ikifer buçuk kuruftan 
narak eğlenip kadın oynatırlarken, aynı yor: yirmi bet kurut eder. Ben. 25 aenelik 
köy delikanlılarından beş genç de eğ - _Biraz havalanayım, dedim; dük.ki namusumu 25 kurup nuıl satarım? 
lenceye ittirak etmek istemiştir. Diğer- nın kapısına bir iskemle attım; gelip Sepet.teki elektrik levazımını iO· 

leri bunu kabul etmediğinden, bu genç- geçeni yrkılan evleri seyredip, duru- kakta bir çocuktan 160 kurut aaydım 
terden Durmuş Erdem fevqiide mU- yordum. İçimden bu mahalleye mek- da aldım. Harab eve de tabii bir ihtiya-

tep yapılıraa (yıkılan bu evluin yeri- cımı deflemek için girmeye mecbur 
teeaair olmug ve intikam almak Uzere ne Tıbbiye mektebi yapılacağını bak- olmuftum. Fakat benim işim elektrik-
kapının etiğinde pusu kurup bekle- kal da duymut)· Bizim it acaba daha çilik olduğu için ,CSyle uğramı,ıten 
mi§tir. Bir müddet sonra kapıdan çı- mı iyi olur, yoku beni buradan kaldı- düğmelere de bir bakayım, demiftim. 
kan Mehmed Alagüne palaska ile vur - rırlar mı? diye düşünüyordum. Tam Bütün olan biten bundan ibarettir. Ba
mut ve bıçakla arkaSJndan yaralamıt- bu sırada karşı sokağın batından bu e- na "çaldı,, diyen phidlerin ifadelerini 
tır. Alagün de bıçağını çekerek Erdemi fendi çıka, geldi. Elin<le de bir sepet reddederim. Sepetteki telleri, bovat-

mi desem, çanta mı desem, velhasıl bir lan, düğmeleri sokaktan satın aldığı
karnından yaralamış ve öldürmüştür. teY vardı. İçinde ne oldµğunu, bile- ma dair de şahidim vardır, dıprıdadı:r, 

HAFİF MUZtK: 7.30 Praı - 12.25 :n...., 
za - 13.30 Varıova - 20.40 Stokholm -
21.30 Strazburg. 

HALK MUSİKİSİ: 20.30 Strazburı -
22.25 Budapeıte (Sigan orkeıtrası}. 

DANS MUZ1Ci1: 22 Floranaa,Post Pa
riz:iyen - 22.15 Tuluz. - 22.'20 Belgrad -
22.35 Prag - 23 Krakovi, Lemberg, Paris, 
Paris -•P.T.T .• Poznan, Roma, Strazburı 
- 23.10 Moakova - 23.15 Milano. 

Aydında blr_:tna ktimiyet 
Aydın, (Hususi) - İki sene evvel 

Ger.mencik nahiye bekciaini öldürmek
le zanlı olan Bolvadınh Ahmed Bapr
m muhakemesi bitmiştir. Zanlı 14 sene 
8 ay hapse mahkum olmuştur. 

Bartın belediye büdcesl 
Bartın, (Hususi) - Belediye büd

cesi 38.740 lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

ten kendimi alamadıi- bir auali 
sene aorayım: Ya eier tu dört t~ 
la cebel hataryuı veya Kabatepe
deki tek mateneli topu yerine ordu 
lnmlandanı biraz daha inaaflı dav
ramp ve bizim nki tabiyeyi bozma
J'IP burada hiç deiilae ltir fırkanın 
hm mevcudlu topçu alayı bulun
mut ol .. ydı acaba vaziyet ne tekil 
alabilirdi? Bir düfiinün. Sırası gel
clikçe bunları daha çok diifünüp çok 
münakata edeceiiz. Şimdi aaıl ... 
clede gelelim ve lnciliz kuvvetleri
nin bu zamanki halini gözden ıeçi-

Bu hadisenin muhakemesi bitmit ve mem gayri.. Geldi, yıkılacak evlerden buyurun emredin gelsin anlatsın.. 
Daha e'l"l'el de cördüjiimüz üzere Mehmet Alagün üç yıl hapse mahkum birine girdi. Fakat girerken de sağına Suçlunun dediği fahi dçağı.rıldı, nu hatırlıyorum. 

bidayette 57 inci alaym öncülüğünü olmuıtur. soluna hafif bir göz kaydırdı. dinlendi. Dedi ki: Suçlunun, dinleyicilerin ara• 

relim: 
lngiliz umumi karargahı Arrhur

nunda karaya çıkarken bir tugayı 
(livayı) setir kıtaaı olarak öne ıiir
meii ve arkasından çıkacakların 
bunun serisinde toplandıktan sonra 
ilerlemeli kararlattD"IDıftı. Karaya 
ayak baımca bunun mümkün olma
dıimı ıörerek Anzak kolorduaunun 

yapan ikinci taburu ve bunun arka- - İtimden evime dönüyordum. Bak- smda safi kulak halinde, pürdilrA.at 
undan da bütün alay yüklenince ge- tmı ki bu zat bir çocukla pazarlık edi- mahkemenin cereyanını takil- ~den ka· 
neral Bricls'in önü bot bularak ile- .1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı. yor. Çocuğun, elinde nereden aldığını rısı, lehde söyleyen şahidierden sonra: 
rilcre kadar citmit olan bu sol yam E Yazan: Alem Toldoi No: 75 ~ bilmem, bir sürü elektrik levazımı - Allah allah, diyor. Ne olur kur-
vardıiı noktaların ebemiyetini bil- : : vardı. Vur tut pazarlıkla 160 kuruga tarsan fU zav;ııııyı .. 
melde beraber tutunamıyor ve bir : : onları aldı. Gördüğüm, bildiğim bu.. Aleyhte eöyliyenlerden sonra da, -çıi gibi sahile doiru yuvarlanmaya : : Bir sepet içinde mübatir bazı fin- can ve yUrekten: 
baılıyor, yuvarlandıkça yan taraf- : : canlar filan getirdi. Şahide bunlar - Eden bulur iJ111allah, diyor. 
lardakini de kendisiyle beraber aü- : : gösterildi. O da: Suçlu şahidlerin ifadelerinden son-
riildemeie bqlıyor. Ve ta Korkvde- : : - Evet, tam. İfte satın alınan mal- ra tekrar müdafaaya davet edildi. Ea-
reaine yani lngiliz ihraç yerlerinin : : lar bunlardı. Fakat adedini filan ne ki söylediklerini tekrar etti. Nihayet, 
tüfek menzili dahiline sireceii nokta- : ~ bileyim? Şöyle geçerken bir bakıver- mahkeme, bazı şahidleri daha dinle-
ya kadar ilerliyor. ı § E ı miştim. Am. böyle saat filin vardı. O- mek için celseyi başka güne bıraktı. 

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

çakıyordu. Kale dıvarlarından biri yı
kıldı. (Bu muvaffakiyet Petronun ku
lübesinde gürültü ile kutlandı.) Fakat 
deniz tarafından, türklere takviye kı
taları eetiren yırmi kadırga geliyordu. 
Bundan batka onlar yangınları da sön
dürmesini biliyorlardı. Geceleyin, ye
niçeriler, ellerinde yatağanlariyle yı
anlar gibi kayıp nöbetçileri boğazlıyor 
lardı. Ve Azak kalesinin davarları bü
tün ilmidleri kıracak surette ele geç
mezli&ini muhafaza ediyordu. Fakat 
herkesi en çok kaygılandıran iqc me
selesi idi. 

Harb meclisi gönüllülere müracaat 
kararını verdi: Nehrin medhalini mü
dafaa eden kuleleri zabta muvaffak o
lacak her bir adama on ruble mükafat 
vadedildi. 

İki yüz kadar Don kuağı müracaat
ta bulundu. Bunlara muavin olarak bir 
saf alayı verildi, ve kazaklar, ıol kıyı
daki kaleye geceleyin yaklafıp kapısı
nı atmağa kalkıttılar. Fakat bu teıeb
büs muvaffakiyetsizlikle neticelenin
ce davarı kazmalarla delip bir geçid aç
tılar. Burada otuz kadar türk vardı. 
Bunlardan dördU öldürüldü, diğerleri
nin elleri bağlandı. Ruslar, zaptet
tikleri on bet topla sağ kıyıdaki ku
leyi öyle tiddetli bir bombardıman et
tiler ki türkler nihayet bunu da boplt
tılar. Büyük bir baprı: Don yolu açıl· 
IDJftı. RUtllar kararlthlarında dualer 
ettiler, prens • papa tlititcf'ten gelip 
fCDllie lttbU ani aurette 

büyük bir feliket vuku buldu: Hava 
çok sıcaktı. Öğle zamanı neferler, ha
raretten pişınit gibi eölge arıyorlardı. 
Kimae harbetmek niyetinde değildi, 
sanki herkes tamamiyle kinsizdi. 
Lahna çorbası ile güneşte kurutulmut 
bahk dağıtıldı, neferlere birer kadeh 
votka ikram olundu. Günet etrafa •tık 
ve dayanılmaz bir sıcak saçıyordu, çe
kirgeler zıplıyor, sinekler deriye ya
p191yor, pis pis kokuyor, ve Azak ka
lesi güneş altında sanki kımıldanıyor
du. Eski usul veçhile karargihta her
kes, yemekten sonra, öğle uykusuna 
yatıyor, generalinden aşçı çırağına ka
dar bütün rus orduau horul horul ho
rulduyordu. Nöbetçiler uyWdarken 
yüzü koyun yere yuvarlanıyordu. 

itte böyle uyku saatlerinden birinde 
felemenldi topçu Yakob Yansen orta
dan kayboluveıdi. Saat ikiye doğru es
neye göz kırpıttıra kulübesinden gü
ne•• çıkan Petro bunu ilk farkeden 
oldu. Biru sonra, üç top güllesiyle bir 
mi.nare yıkılacaktı. Yanaen buna mu
vaffak olacağını iddia etmiıti .•. Potro 
esneye eaneye sordu: 

- Onu teytan mı alıp ıötürdU? 
Karargahın her tarafı iyice arandı. 

Bir asker kırmızı kaftanlı, sırtında bir 
çuval ve öte beri etya olan bir adamın 
kaleye doğru kogtuğunu görmüt oldu
ğunu söylüyordu. Petro hiddetinden 
adamın ditlerine bir yumruk salladı. 
Fakat Yımeen'in lnalühHinde efyuı 
da bu11111m1ada... Türlden tmsm•tl Kr· 

: :: saydı bafından perukasını çekip çıka- doluyordu. Zabtedilen tabya duman i-
: : rırlardı. Fakat o gün, öğleden sonra, çinck idi. Türkler, ricatlerini temin i-
: : bütün ordu uyurken, türkler kapıları- çin atet ediyorlardı: Topları almış gö-
: : nı açıp, gürültü etmeksizin, tam iki türüyor, tekrar kalelerine iltica et· 
: : ordugihın ittisal noktasına doğru hü- mek Uzere bayırı çıkıyorlardı. Müda-
: : cum ettiler. Streliçlerden yarısı uyku faa vaziyeti alıp ate9 eden tür.kl~r = = araaında boğazlandı. veri kalanlar ise tabyanın şivinden aşağı doğru kayı-= : kargılarını ve fitilli tiifelderini atıp yor, genit pantalonlarının kırmızımsı 
: : - geliti güzel tahkim edilmit olan - parça parça göze çarpıyordu. Ordu-
: : on altı topluk iatihkima doğru kaçtı- gahın her tarafına dağılmış olan rus-
: : tar. lar, düQftC:llnı acele takıibe kalkan inti· - - s··-
: : Bir tek topun bile atet etmesi kabil zamsız bir hat halinde toplanıyordu. 
: : olamadı: Türkler, ~lardan önce Petroya taraasud mevıkii hizmeti gö-
: : iatihkimlara girip "'yatağanlarını çek- ren mahfuz mahalden bakılınca bütün 
5 : tiler, baflarını önlerine eğerek, bağıra bunlar bir oyuna benziyordu ... Ustün 
: : çağıra, - elinde Umidsiz bir hartuç geliyoruz 1 Biribiri peşi sıra koşan 
: : sallayan generalin oğlu Jakob Gor- türkler de, ruslar da kalenin bendegi-
: : don'un da aralarında bulunduğu - ne yuvarlandılar. 
Birinci. Petro'nun üurinde Senpeteraberg'u infa ettiği Fin boi~ı Pfkın topçular Uzerine atıldılar. Petro bağırdı: 

Ordugihta bir telif, bir tüfek ateşi- - Bir at getirin, hücuma geçin 1 
tesi gün bütün alaylarda felemenkli i
çin Janet duaları okunması emredildi. 
Bu hiyanetten pek ziyade tasalanan 
Gordon harb meclisinin toplanmasını 
istedi ve Golovin ile Lö For'un karar
gihlarında müdafaa tertibatının ihmal 
ve kayıdsızlıkla idare olunduğunu, iki 
karargih arasında muvaaale siperleri 
bulunmadığını, ve f8yet türkler bir çı
kıt yapacak olurlarsa itin fena netice 
vereceğini ileri sürdü. 

- Harb oyun değildir, bay general
ler .•. Biz askerlerimizin hayatından 
meaulUz. Halbuki bizde herkes san
ki oyun ve eilence ile mefiul görünü
yor-

Lö Por'un dudakları hiddetten mo
rardı. Bu MSzleri bi.r hakaret sayan Go
lovln bir boğa gibi ıözlerini Gordon'a 
dikti. Fakat ihtiyar general müdafaa 
hattının hemen yapılmasında ierar et
ti. 

dir gidiyordu. Petro, mahfuz yerinin Trampetalar çalsın 1 
üzerine çümıt. ne yapacağını tayin e- Ayaklarını yere vuruyor, fakat onu 
demiyerek, yumruklarını sıkıyordu... dinleyen olmıyordu. Alekeaşka Men· 
Bağırmak, emirler vermek beyhude i- tikof, gözleri yerinden fırlamış, atını 
di. Yarı uyanan ukerler sersem ser- dört nala sürerek ~ın önünden geçti. 
acın koşutuyordu. Gordon'un tabanca- Ata kılıcını yan vurarak bir atlayışta 

- Harbte ilk önce dütrnandan çe- ları elinde, ordugihın etrafındaki si- hendeğin öte tarafını buldu. Bir karıf 
kinmek li.zmıdır perden atlayıp, ihtiyar kofUfU ile, oğ- açılmıt ağzından bir "Hurra!" kelimc

- Biz mi ondan korkacağız? 
- Oııları biz sinek ezer gibi ezece-

ğiz ... 
- Hayır, bay generaller, Azak bir 

sinek değildir. 
Generaller, köpek ve korkak diye 

hitab ederek ona küfür etmeğe bafla
cldar. Eler P~o aralarmda bulunma· 

lunu kurtarmağa &ittiğini ve onun ar- si çıktı .. Traınpetelar çalıyordu. 
kası sıra da ye9il, kırmızı, mavi kaftan- Ve ani bir surette bir hadise oldu. 
1ı adamların karma karıtık hücum ot- Türkler kale dıvarına eriş.tiler. Kapı 
tiğini gördU. açılıp bir sürü yeniçeri, ve onlarla bir

Lö For'un siperi önünde ümidaizce Ukte beyaz bir ata binmiş. kımımlat 
bir bayrak sallanıyor, tabyaya yardım 1 giyinmit, bagına genit bir sarık &ar" 
için, buradan da kalabalık bir kUtle 1D1f, ellerini havaya kaldırm19 bir su• 
kOfUyordu. Bütün ordudb askerle (Soau 'Var) 
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İkinci 
Ulus'un.:>6 niıan sayısının ikinci say

fasındaki ihtiyarlar §ehri baılıklı yazı 
gözünüzden kaçtıysa pek yazık olmut 
denilebilir. Çünkü bu yazı yurdumuzda 
Yiiz yaıını geçirmİ§ olanlann nüfusa 
nisbetle en çok bulundukları Mu,, 
l<arı, Siird ve Van vilayetlerini say
dıktan sonra, bütün memlekette 6241 
vatandqın yüz ya§ını geçirmit olduğu
nu haber veriyor, 

Bu aayı da, memleketin nüfusuna 
nisbetle on binde dört, yani iki bin bet 
Yiizde bir tutuyor. Vaktiyle Haller bü
tün dünyada yüz yqını geçirmit insan
ların ıaymnı toplamak istediği zaman 
ancak 1101 kiti tophyabilmitti. Bu 
alirn şimdi sağ olup da yalnız Türkiye
de 6241 kişinin yüz yaşını geçirmiş ol
duğ'unu duysaydı, kederinden 69 ya
tında ölmez de, belki, sevincinden o da 
YÜz yıldan ziyade yaıardr... Bu güzel 
haberden o istifade edememit olsa da 
haber biz türklerden her birimiz için 
büyük bir müjdelir. Tayyare piyango
aunda büyük ikramiyeyi kazanmak tan
ıından ziyade yüz yaıından daha çok 
YBfMllak için şansının: var demektir. 
Vakıa her birimiz için 2499 kişinin a
ruma kantmak ihtimali daha büyiikse 
de iki bin bet yüzde bir ihtimal gene 
Önemli bir umut aayılır •.• 

Gazetede bu sevinçli haberi yazan 
arkadaşın eli var olsun, kendisinin de 
Yiiz yıldan çok ziyade yaıamasını te
menni ederim. Yal ruz, doğrusunu ister
seniz, yazının batlığına koyduğu tabir 
'\'erdiği müjdeli hamerin üzerine biraz 
hüzün getiriyor. insanlar arasında yüz 
Yatını geçirmek iıtiyenler pek çoktur, 
fakat ihtiyarlık tabirini beğenen pek az 
ihtiyar vardır. insan ihtiyarlığını, elin
de bir baston olmadan yürüyemediği 
Yakit, kendi kendisine kabul ebe bile 
başkalannm kendisine ihtiyar domcai, 
hele yatı ilerlenüı adamlann gazeteler
de ihtiyar diye tavıif edilmesi hüzün 
v-n.-. 

Zaten, hakikatte, ihtiyarlık insanın 

Yaıamı! olduğu yılların sayısma göre 
değil, yaşayacağı yılların aayısma gö
redir. Her inıanm kaç yıl yaıayacağı 

önceden bilinemezse de, bütün inaanla
l"l:ıı tabii ömrü yÜz yıl olduğu bilindi
ğinden yüzüncü yıla ne kadar yakınsa 
Lir adama o kadar ihtiyar - o da yÜzÜne 
kru-şr de~l - de ')ebilir. Fakat tabii 
ömrün sınınna var ıktan sonra ~tesine 
geçenlere artık ihttiyar derneğe hakkı
mız kalmaz. Yüz yıldan sonrası insanın 
ikinci ömrüdür. ikinci ömre girenleri 
Yeniden gençliklerinden dolayı tebrik 
etmek lazımdır. Nitekim bazı memle
ketlerde yüz yılı geçirenlere bir nişan 
Yahud madalya verilir. Bu hediye yeni 
gencin kendisini tebrik eder, çocukla· 
l"l:ııa da umut verir, çünkü uzun ömür
çok defa en değerli miras olur ... 

insanın tabii ömrü yüz yıl olduğunu 
Aristo'dan beri, bu işi tetkik eden ailm
ler kabul etmekte ittifak ebni§lerdir. i
lim adamları arasında her vakit görüle
~l> ~~ .bu ittifaka sebeb, insanın tabii 
omrunu lamak · • k ._ ıcın, tuttu )arı yolun 
doğru olmasm.1,.ndır: Hepsi de insanı 
hayvanlarla mukay~._ ederek bu neti • 
ceye varmışlardır. 
_ Memeli hayvanlardan her ~irinin 
<>rnrü tetkik edilince, hayvanın tam""""' 
Yiimek için geçirdiği müddetle tabii o
laı-ak yaşadığı müddet arasında bir nis
het olduğu anlaşılır. Bir hayvan ne ka
dar geç büyürse o kadar çok yaşar. 
A.risto'nun bildirdiği bu tabiat kanunu 

ömür 
nu Büfon da tasdik etmittir. 

insan da tabiat içinde bir memeli 
hayvan olduğundan insanın ömrü de, 
fÜphesiz, bu kanuna uyacakbr. Ancak 
insan oğlunun tam olarak büyüdüğü 
zamanı alimlerin hepsi aynı suretle kes
tiremediklerinden yalnız bu cihet med
reseye dütmiif tür. Münakaıalann hel>
ıini yazmanın burası yeri olamıyaca· 
ğından, bu iti en son tetkik etmiı, ken· 
disi de 104 yıl yaıamıt olan doktor Ge
niyo'nun fikrini yazacağım. 

Onun fikrine göre İnsanın tam bü • 
yümesi uzun kemiklerinin uçlariyle 
asıl kemik kısmının yapıtlığı zamandır. 
Bu da insanda 20 ile 22 yaş arasında 
olur. Memeli hayvanlarda tabii ömür 
kemiklerin yapışması yaşının be:ı misli 
olduğuna göre, insanın tabii ömrü de 
yÜz yıl kadar olmak lBzmı gelir ... 

Bu kaideyi bildiren doktor sözünü 
• hem vücudunun ve fikrinin bütün zin
deliğini kaybetmeden - isbat elmİ§ ol
duğundan, söylediğine inanmazsak 
ayıb olur. 

Demek ki, yÜz yaıına kadar yaıaya
mıyanların erken gitmelerinde kaba • 
kat, tabiatta değil, ancak kendilerinde
dir. Fakat: 

Bin yıl ya§a.san ... 
Ost tarafını elbette biliyorsunuz. 

Ondan dolayı olacak ki birçokları yii
züncü yılı beklemeden erken gitmek 
kabahatini Üzerlerine alıyorlar. 

G. A. 
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1874 te lstanbul 
Tanınmış İtalyan muharrirlerinden 

Edmoado de Amicis, 1874 de !stan
bula gelmiş, burada gördilklerini, o 
zaman, "Constantinople" isimli bir 
broşürle neşretmişti. 64 sene evvelki 
İstanbu~u, muharririn keskin görüşü 
b~ eserınde çok canlı bir şekilde tas
vır eder. Gerçi de Amicis, burada faz
la kalmamış, bu itibarla da tasvir et
tiği muhiti ancak dış manzarasiyle ta
n.ımış, iç hayatına nüfuz edememiş
tır. Bununla beraber, bir Avrupalı 

muharririn, eski İstanbul karşısında
ki tahassüslerini ve 64 sene önceki 
1jle?ırtn ba.ı.• ı.,.ısuaıyencatut lhtlva. çt-

mesi itibariyle de bu eser bilhassa bi
zim için hususi bir kıymet taşır. 

Tarihi etüdleriyle tamrumş olan 
genç muharrir Reşad Ekrem Koçu, 
evvelce bu eseri dilimize çevirerek 
bir gündelik gazetede neşretmişti. Bu 
defa muhtelif fasıllardan mürekkep 
olan eseri güzel bir cild halinde neş~ 
retmiştir. Aynı devirde C. Biseo is
minde bir yabancı ressam tarafından 
yapılmış olan İstanbul peyzajlarından 
41 ofort kitabı süslemekte ve tasvir
leri çok daha canlı bir hale koymakta
dır. Her biri bir tablo kıymetini haiz 
olan bu resimler kitaba ayrı bir kıy
met ilave etmektedir. Çığır kitapevi 
tarafından basılan eser 25 kuruş fi
yatla satılmaktadır. 

Asılzadeler, Bahar ve 
Kelebekler 

. Muallim Ahmed Halid kitaphane
s~ :?ı~ıt kütüphanemizin büyük bir ek
sıgını tama-tamak üzere bu sene Ö
mer Seyfeddin merhumun bütün :ser
lerini bir külliyat halinde neşre baş-

HAKiM ROBİNSONUN 
KATLİ 

Yazan: R. ff. Golclman 
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S üdet almanları partisinin ta-
leblerinin nelerden ibaret 

olduğu bugün maliimumuzdur. Kar
lovi • Vari kongresinde B. Konrad 
Henlayn'in verdiği izahat, bu parti
nin taleblerinin mutlak ve cezri ka
rakteri halcltında şüphe bırakmıyor. 
Bu taleblerin Çekoslovakya anaya
sasının esas prensibleriyle uyuşma
sı müşkil olduğunu milşahade et
mek lazımdır. B. Henlayn'la taraf
darlarının Prağ hükümetinin ha.zır
lamakta olduğu azlrklar statüsü pro 
jesini neden önceden red ettikleri 
artık anlaşıhyor: Çünkü anayasa 
garantileri esas üzerinde kendile
rine yapılabilecek tavizlerden çok 
daha ileriye gitmeye ve Çekoolovak 
yanın birliğini ihlal edecek ve onun 
dağılmasına sebebiyet verecek tarz
da reformlar istemeye kati karar 
vermiş görünüyorlar. 

Gerçi, bu. nazari bakımdan azami 
talebleri formüle eden ve politik re
ailtelere samimi surette intibak e
dilm~k istendiği zaman üzerinde pa
zarlığa girişilmesi daiına mümkün 
olan bir kongre programıdır. İleri 
sürüldüğü ~ekilde, bu program uz
laşmayı kolaylaştırmıyor, çünkü 
~ekoslovak devletinin üzerinde bina 
edilmiş ve müstakil hayatının yinnı 
yılı zarfında daima istinad etmiş ol
duğu ana doktrinleri bilmemezlik
ten geliyor. B. Konrad Henlıayn'in 
nutkunda bir polemik kısmı vardır 
ki, bunun hakkında verilecek en ha
fif hüküm havayı aydınlatmaya ve 
iki tarafın tezlerini yakınlaştırma
ya yarayacak mahiyette olmadığıdır. 
Sudet almanları partisinin şefi bil
hassa,çekoslovak devlet adamlarının 
1919 sulh konferansına verilen söz
leri tutmadıklarını Sen - ]ermen 
muahedesi hükümlerine riayet et
mediklerini ve anayasa-da kayıdlI 

hukuki mükellefiyetlerden kaçın

dıklarını iddia ediyor. B. Henlayn'-

larnıştı. Şimdiye kadar bu eserin ilk 
dört sayısını teşkil eden ı - İlk dü
şen ak, 2 - Yüksek ökçeler, 3 -
Bomba, 4 - Gizli mabed, isimli cild
lerin intişarını karilerimize evvelce 
haber vermiştik. Bu serinin beşinci 

ve altmcı cildlerini teşkil eden "Asıl
zadeler" ve "Bahar ve kelebekler" bu 
defa intişar sahasına konulmuştur. 

Asıl.zadeler, muharririn dört büyük 
hUı:a,,_ .. , .. 1 tnı:ıva eaıyor:- Aıulco.:ıJolc;c, 

Efruzbey, Ashabı kehfimiz, Hürriyet 
bayrakları. 

Altıncı cild olan "Bahar ve kele
bekler.. de ise şu küçük hikayeleri 
toplanmıştır: Bahar ve kelebekler, 
Fon Sadriştaynın karısı, Fon Sadriş
taynın oğ]u, Bir temiz havlu uğruna, 
1/2, Beyit~, Miras, Namus, Acıklı bir 
hikaye, Kesik bıyık, Kurumuş ağaç
lar. Rüşvet, Yenecek şey, Velinimet, 
Rütbe, Lokanta esrarı, Nişanlılar, Be
yanname. 

Ömer Seyfeddinin. türk edebiya
tındaki hususi ve büyük mevkiini bu 
münasehetle bir kere daha işaret ede
lim. Muharririn şimdiye kadar bir 
kaç cildi eski harfleriınizle neşredilen 
ve çoğu gazete ve mecmua sayfaların
da dağılı kalan eserlerini böyle bir 
külliyat toplamak, takdirle karşxla
nacak bir teşebbüstür. 50 kuruş fiyatla 
satılan ve onar formadan mürekkep 
olan cildlerin sayısı onu bulacaktır. 
Önümüzdeki aylarda çıkacak olan 
cildler: "Beyaz Lale" ve "Mahcupluk 
imtihanı0 dır. 

ni işitmiş. 
Elen sustu; son kelimeleri söyler

ken sesi titremişti. Eli avucumun i
çinde soğumuş ve yumuşamıştı. Bir 
müddet sükuttan sonra: 

- Cerri, dedi. Bana her şeyi söyle
y~bilirainiz. Fakat ben öyle sanıyorum 
kı; babamın bu korkusu, bu günahları
nı ödemek ihtiyacı daha .ziyade mu
hayyel bir suça istinad ediyordu. 

- Belki, dedim; hangi hislerin sev-

. - Hakikati öğrendim, dedim; Hat- nudsuzluğunu gizlememı,. Yalnız kiyle hareket ettiğini bilmiyorum. 
f!ld'le babanız aras~ndflo g~ç~n:cri bili- ı Hatfild büyük ~i.r ik~ haaaaaı~a sa- Yalnız ç~ırın ~tınd.a geçenl~ri ~iliy<: 
~orum. Öğrenmek ıster mısınız? hibtir. Günün bınnde hır veya bır kaç ~m.. ~atfıld vaz edıyor, yanı dinleyı-

- Tabii. ı zengin ve zahid adama rastlayacakla- cılerını cehennem ateşiyle tehdiıd edi-
- Fakat öğrendiklerim pek de ba- rına ve onlardan ehemiyetli mikdarda 1 yor, o~ları günahlarını çıkartmaya da-

banızm lehinde değil.. para sızdıracaklarına genç kadını i- ~et edıyordu. Nedamet getiren dindar 
- Zararı yok, söyleyin. nandınnış. ınsanlar gelip günahlarım itiraf edi-
Bir lahza tereddüd ettim. Nasıl izah "Hakikaten günün birinde balbanız y~rla.rdx. Babanız da böylece gelip 

edeceğimi düşünüyordum. girmiş ve bir sıraya oturmuş. Onu ora- kursilde diz çö~ünce bayan Bentley o-
- Hatfild, Midland'a nisanda gel- ya hangi tesadüfün sevkettiğini tabii nu tanımı§: ~e hır parça kağıda "dikkat 

llliş. Çadırını kurup toplantılar tectib bilmiyorum. bu zat ~engın ~e nüfuzlu bir adam o-
Cdiyormuş.Bu içtimalarda armonyom Elen: l~n ?akım Robınson'dur" diye yazarak 
Çalarak ve ilahiler teganni ederek ken- _Biliyorum, dedi. Bir pazartesi gü- gızlıce Ha.dilde uzatmış. 
disine refakat eden kadın birdencire nüydü. Babam sinirlerinden rahatsız- Elen dehşetle bir çığlık salıverdi. 
0nu yüz üstü bırakıp kaçmış. Hattild dı. Akşam üzeri hava almak için bir o- - Af edin, dedim, canınızı sıktım. 
teganni etmesini bilmediğinden bir ta· tomobil gezintisine çıkmıştı. Annemin . -:-- Hayır, hayır 1 Her şeyi öğrenmek 
Vassut acentasına müracaat etmiş, ona mezarının bulunduğu bir mezarlık ö- ıstıyorum. Devam edin. 
l-lariyet Bentley isıtıinde genç bir ka- nünde otomobilden inmiş ve yarım sa- - Hatfild derhal babamzla hususi 
d.ın göndermişler. İki saat içinde Hat- at orada kalmış. Dönüşte Hatfild'in bir itina ile meşgul olmaya başlamış. 
f~Jd bu bar artistini bir ilahi muganniye- çadırı önünden geçerlerken içerden i- O da her gün ça<lıra devam etmiş. 
sı haline sokmuş ve karın üçte birini ve- lfilıi sesi geldiğini duyunca otomobili - Ta Hatfild gelip bizde yerleşin-
tcceğini vadetmiş: Kadın kendisinden durdurmuş ve şoföre beklemesini söy- ceye kadar, değil mi? 
tahriri bir sened almış. liyerek içeri girmiş. Babam iki saat - Evet. Mayısın ikinci haftasından 

''İlk toplantılar büyük bir rağbet gör sonra titreyerek dışarı çıkmış. Eve ge- sonra toplantılar kıesilmiş. Bununla 
ltl?ş, fakat umduğu kadar kazanç te- lirken uşağımız hıçkırdığını ve "allah beraber sahte rahib Midland'dan ay
ltıın edeme ince ba an Bentle ho taksiratımı af etsini,. diye söylendiği- nlµıamış. Babanız ona bol bol para 

meselesi 
11 B. Henlaynın proğramı 
tahakkuk ederse bunun 

neticesi çekoslovak 

toprağında bir nazi 

cumhuriyeti kurmak 
demek olacakt1r,, 

I~ Tan gazetesinin 

~ş yazısından : 

a göre çekoslovak devlet adamları 

diğer azlıklara çeklere nazaran da
ha az haklar vermişler ; bu azlrkla
rrn serbestçe inkişaflarına mani ol
mak için hakiki bir tazyik tatbik et
mişler, ve, demokratik bir nizam ye
rine, bir çek diktatörlüğü kurmuş
lar. Bütün bunlar, Prağ hükümeti
nin salahiyetli ağızları taraf~an 
bir çok defalar ve en kati ş~i.lde 
tekzib edilmiştir, ve Avrupanın en 
demokratik memleketlerinden biri 
olan Çekoslovakyada bütün vatan
daşlara siyasi haklarda müsavat ve
rilmiş olduğunu anlamak için fili 
vaziyeti müşahade etmek kafidir. 
Bildiğimize göre, müstakil çekoslo
vakyanm teessüsü hakkındaki resmi 
vesikalardan hiç biri İsviçreye hen
zer bir federal devlet kurulması va
dini ihtiya etmez. B. Mazarik tara
fmdan 1919 konferansına tevdi edil
mi!} oazı muhtıralar. bir kaç şekil a
rasında federatif bir rejim formülü
nü de ihtiva ediyorduysa da bu ma
naıda ahnmış hiç bir resmi teahhüd 
yoktur. Her halde, meseleyi, B. Kon
rad Henlayn'in yaptığı şekilde orta
ya atmakla Pıağ hıikümetinin bunu 
halle yana~cagı umulamaz; çünkü 
südet almanları partisinin mevcudi
yeti bile-bu partinin Çekoslovak
yanın üç buçuk milyon almanı için
de en çok sekiz yüz bin azası oldu~ 
ğu unutulmamalıdır. - Hakikaten 
müstakil ve hükümran bir çekoslo
vak devletinin inkarına muadildir. 

s üdet almanları kongresinde i-
zah edilen talebler sekiz ka

lemde hülasa ediliyor. Devlette al
man ve çek etnik grupları arasında 
tam bir hukuk ve mevki müsavatı ih· 
dası istenmektedir ki,prensipler ha 
~ınd~, memleketin siyaai birliği 
i?lal edılmemek şartiyle bu ar.zu ye
rıne getirilebilir. Südet alınanları 
etnik grupu için adli şahsiyet isten
mekte v.e arazilerinin hududunun 
sarih surette çizilerek umumi haya
tın her sahasına şamil bir alman ida
ri m;ı~tariyetinin tesisi, üstelik, bu 
arazının dışında yaşayan alman az
l~kları için hususi himaye garantile
n taleb edilmektedir. 1918 senesin
denberi südet almanlarına karşı ya
pılan haksızlıkların tamiri, "alman 
t~prağında alman memuru,, preruıi
nın tatbiki, nihayet, alman milliye
tile "alman dünyası filozofisi" nin 
serbest olması taleblerinin son nok· 
talarını teş-kil ediyor. Bu sonuncu 
ka:rıdla, Çekosloavkya almanları i
ç.in· kayıdsız şartsız nasyonal sosya
lızm yapmak hakkının istendiği an-

laşılmalıdır. B. Kıonrad Henlayn de
miştir ki :"Ne içerde, ne dış.arda 
ham istemiyoruz, fakat bizim için 
sulh içinde harb ifade eden bir hale 
daha uzun zaman tahammül edeme
yiz." Filhakika, programı tahakkuk 
ederse, bunun neticesi. Çekoslovak
ya toprağında bir alman naayonal -
sosyalist cumhuriyeıti kurmak ola
caktır. 

Büyük bir sanatkann ölümü 
Geçen hafta ölen Feodor Şaliapin 

bizde hemen hiç tanınmamış, fakat 
cihana ün salmış büyük artistlerden 
biri idi. Sesini birkaç defa radyoda, 
birçok kere gramofon plağında din
lediğim, bir ak~am üstü hayalini be
yaz perdede -Don Kişot filminde-
gördüğüm ve günlerce tesiri altında 
kaldığım bu zatın sanatmı izah ets üdet albnları lideri bu ka- mek bana. dütmez. Erkek sesinin 

darla iktifa etmiyor. Dı§ po- mtuikide erişebilmit olduğu en yük
litika bakımından da vaziyeti müta- • sek perdelerde kon~ur gibi dola
lea ediyor ve Almanya ile dostane ,an Şaliapin muhakkak ki çok kıy
münasebetlerin çeklerin "yanlış ta- metli bir trajediendi de: Teganni 
r~h~ mit''. lerinin yeniden gözden ge- ettiği gibi oynardı da ... Bu itibarla o
çırılmesıne bağlı olduğunu söylü- pera rollerini icrada inkılab yapmıf 
yor. Çekoslovak milletinin alman olanlarm başında idi. Boito'oun Me
',ı:>ra.ng. na~h Osten"ine karşı slaviz- liatofele'ainde tırmandığı dıvarm te
mın ıstihkamı olduğu doktrininin pesinden teganni etmiı olması hala 
tashih edilmesini, ve söylediklerine naklolunan bir sanat hikayeai değil 
bakılırsa Çekoslovakyayı alman mil- midir ? 
letinin "düşman"ları sırasına koy- ŞaHapin, Vrlga kenarlarmda Ka
muş olan bütün dış politikanın de- zan'da 1873 le aoğmuı olduğuna 
ğiştirilmesini istiyor. Sistem mey- göre öldüğü zaman ancak altını§ beş 
danda: Çekoslovak toprakları üze- Y•tmda idi. On beş yatında iken 
rinde alman etnik grupunun Berli- kunduracı çıraklığı ile hayatmı ka -
nin nüfuzu altında tamamiyle muh- zannı.ağa uğraşan Şaliapini sesinin 
tar olması, ve dış politika üzerinde güzelliğinden dolayı daha iyi bir is
tazyik yaparak memleketi Alınan- tikbale namzed görenler Kazan 
yanın orta Avrupadaki hegemonya- konservatuvarına girmeğe teşvik et
sına engel olmaktan çıkarması iste- mitlerdi. Fakat çekine sıkda buranın 
niyor. Alman gazetelerinin B. Kon- kapısını çalan delikanlı geçirdiği 
rad Henlayn'in programmı büyük imtihanda muvaffak olamayınca 
bir memnuniyetle tefsir etmesinde konservatuvar idaresince kendisine 
hayret edilecek bir taraf yoktur. sesinden bir fayda beklememesi tav
Çiinkü bu program nasyonal sosya- siye edilmişti. Me,hur romancı Mak
lizme kayıdsız şartsız iltihakı ifade sim Gorki hatıralarında bu hadiseyi 
etmektedir; fakat şimdi hatıra ge- anlatırken aynı imtihanda k~ndis.i
len sual şudur: Komşu memleketin nin muvaffak olduğunu da ilim ve 
iç işlerine karışmaktan daima çe- sanat adaınları arasmdaki anlaylf 
kinmiş ve daima çekoslovak cumhu- farkına misal olarak zikreder. Tif -
riyetinin istiklal ve hüıkümranisine lisli zengin bir aile Şaliapini hima
hiinnet göstermiş olan Almanya bu yeaine alıp önce M~ovaya ve son. 
devletin anayasasına muhalif ola- ra ltalyaya göndermemq olsaydı 
rak muhtar kapalı ülkelere taksimi belki o kıratta bir ses artistini kimse 
suretiyle idari bakımdan dağılması- tanımamış olacaktı. Bunu da &ana -
nı açıkça teşvik edecek midir? Orta tm nasıl himayeye muhtaç olduğu • 
Avrupada sulhun idamesi baıkrmın- nun bir baıka misali olarak kayde • 
dan bundan başka mesele yoktur. debiliriz. Şaliapin çarlık Rusyasın
Almanyanın müzahareti olmazaa B. da meslekinin en yüksek mertebesi
Henlayn'in programı pratik fumulil ne çıkmıftı. ihtilal onu tevkir etme
olmayan bir tezahür mahiyetini geç- ği bilmit, fakat o 1920 de bir turne 
miyecektir. Bilalci.s bu program. için gittiği Amerikadan Avrupaya 
Hitler Almanyasının hakiki hedef- dömnüı ve orada kalmıştır: Şalia -
lerine terceman oluyorsa, bu, Avru- pin çapında bir artist için cihan öl
panm bu kısmında vahim bir tehlike çüaünde bir muhit ihtiyacmı çok 
teşkil edecektir. gönnemek lazundır. Şef dorkestra -

400 yaıındaki 
kaplumbağa 

~a~uğundaki bir yazıya göre, 1580 
tarıhınde Pangda yaşayan bir budist 
Papasının yakalayıp serbest bıraktığı 
sanılan bir kaplumbağa, Çinde Vang
po nehrinde bulunmuş. 

Eğer bu havadis doğru ise, Vang
po w nehrinde bulunmuş olan kaplum
baga dünyada bildiğimiz, işittiğimiz 
hayvanların 7~ yaşlısıdır. Afrika pa
zarlarına getırılen bin y~ındaki tim
sahlar, ~elki yüz yıl evvel doğmuflar 
ve belkı de ancak otuz veya kırk ya
şındadırlar. Bugüne kadar rek 
~aplumbağalarda idi ve bu k~plum~:~ 
ga da Londra hayvanat bahçesinde ya
ş~yordu. Bu hayvan Hind denizindeki 
hır adada .doğup büyümüş, 1737 de 
bulunup hır meraklı tarafından Lon-

lara kartı ne kadar hırçınhk ettiğini 
anlatanlar bir gÜn bir lalao yüzün -
d~ .. na~ıl sahneyi bırakıp çrkmıt ve 
butun rıcalara rağmen geriye dön
~mİ§ olduğunu da sanat titizliğine 
~aal olarak hikaye ederler. Şalia
pın çocuk)arma çok düfkün bir ha -
ba idi. Mizacmm bu cihetini ruhmı
daki temizliğe deJil olarak almalı
yız: Hak.iki sanatkar hiç bir zaman 
uysal olmamı§, fakat ruhunun asa -
Jetini her hareketi ile isbat etmiştir. 

Zamanımızın kadrini bilelim: 
Şaliapin, her fani gibi öldü iae de 
bize sesi ve hayali kaldı. ' 

Diyorlar ki Şaliapin'in aon sözleri 
tunlar olmuştur: 41Sahnedeyim, fa
kat, fakat nasıl nefes alayunl,, 

Son nefesine kadar sanatma bağ
h kalan büyük artisti saygı ile ana -
hm. - N. Baydar 

dra hayvanat bahçesine getirilmiştir. 
Bu kaplumbağanın üçyüz yaşında ol
duğu söyleniyordu. Fakat, diğer bir 
Çin kaplumbağası bu rekoru kırmış 
oluyor. 

vermiş Hariyet Bentley kendi hissesi- d . . ı. gar-dan ürperen ağaçlara dikilmiş ola
rak ses çıkarmadan bir müddet dur
duk .. 

nı ıstemiş. Bunun üzerine Hatfild ka-
dını başından savmanın çarelerini ara
maya koyulmuş. 
. --; Babamın vasiyetnamesiyle Hat

fıld e bıraktığı parayı isteyecekler de
ğil mi? 

- Korkarım ki onunla da iktifa et
miyecekler. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Henüz sarih bir şey öğrenmedim. 

Yalnız. daha fazla para çekmek için 
gereklı vasıtalara malik olduklarını 
his ettiriyorlar. 

- Benden mi? 
- Sizden de amcanızdan da. Bütiln 

b~nl~.r~ bana anlatan Hariyet Bentley•
dır. Ogleden beri onunla beraberdik. 

Elen: 
-Ah! Dedi. 

. - Hatfild'in ne dereceye kadar sa
rı? malılmata sahih olduğunu iyi bil
mıyor aı_na babanızın pek de öyle mu
hayyel hır suçun nedametini taşıdığı
nı sanmıyor. 

Elen asabileşti: 

- Yalan söylüyorlar. Babam gay.ri 
meşru ~~r .. harekette bulunamıyacak 
kadar durust ve temiz bir adamdı. 

- Emin misiniz? 
İrkildi: 
- Onun kötü bir harekette bulun

muş olduğuna inanıyorsunuz demek? 
- Belki, dedim, kendisinin kötü te

lakki ettiği bir hareket. 
Su~tu .. ~trafımızda koyulaşan ka

ranlıgın l!Cınde usulca ağlamaya bqla-

- Af edin, küçük kız, dedim, öv_ 
renmek istediniz... g 

Bir iki dakika bir tek kelime konuş
m~dı~ . sonra onun göz yaşları kesildi. 
~ıt gıde ceı.aretinin kırıldığını his e
dıyordum. 

- İsterseniz, bu işi takib etmekten 
vaz geçeyim. dedim. 

- Vaz geçmek mi? 
- Evet, bu bahsi kapayabiliriz . 

. --:- ~emek benim için bunu yapabi-
lırsınız. Cerri? 

- Tabii değil mi 1 
Elimi sıktı ve titreyen bir sesle: 
- Bu sizin için büyük bir fedakar-

lık olurdu. Anlıyorum, Cerri. 
-:- Kafi derecede istirab çektiniz, 

dedım. Hiç bir şey bundan daha ehe
miyetli olamaz. 

Elimi bırakmadan bana eğildi. Gece 
karanlığında hatlarını mübhem bir şe
kilde seçebiliyordum; gözlerimin ö
nünde bir gölge gibiydi. Yüzünü bana 
yaklaştırdı. 

- Çok naziksiniz, Cerri. 
Sonra yanağını yUzlime yasladı. 
Onu kollarıma alarak öpmekten 

kendimi alamadım. 
Başımı kaldırdığım zaman Elen kol

larımda hareketsiz duruyordu. Bir an 
kendini kaybetmiş olduğunu sandım. 

Fakat çabuk kendini topladı ve kalk -
mak istedi. Ona yardım ettim. 

Merdiven pannaklığma dayandı. 
Ben de yanına sokuldum. Bir elini ko
lumun üzerine koydu. Gözlermm rii.z-

Kendi kendime: "olan oldu, dedim. 
ona abayt yaktım." 

Bu bir felaketti, hem Eleni sevmek, 
hem de Robinsonlarla mücadele etmek 
kabil değildi. 

Düşüncelerimi his e\iniş gibi dedi 
ki: 

- Bu işi bırakamazsınıı, Cerri. 
- Neden bırakamayayım? Polisin 

bir şeyden haberi yok. Magi'nin kaçı
~ıından doğan heyecan arasında her 
şey yoluna girebilir. Amcanız Hat
fild 'e karşı aciz kalmayacaktır. Onun 
sükutunu satın alabilir. Ailenizin şe
refi lekelenmemiş olur. 

- Hayır, Cerri, dedi; doktor Vilks'· 
in babamın katlini bahalı ödemesini 
istiyorum. 

Masa ü~e~indeki küçük lambayı 
yakmaya gıttım, Sonra Elen'i omuzla
rından tuttum. 
.- Beni dinleyin, dedim; bu işi ta

kıb etmeye devam edersem bir daha 
duramam Tahkı·kat' b" . .. _. . ın ızı nereye gö-
turecegını de şimdiden talı . tm k .. k.. d _ . . mın e e 
mum .un egıldır. Belki sonunda Dok-
tor V~lks cezasını çeker, fakat bunun 
ucu sıze de dokunabilir Anl 
sunuz? . ıyor mu-

- Evet. 
.- İsrar ediyorum, Elen netice va

hım olabilir. Babanız tehlikeli bir sır 
taşıdığı için öldürülmüştür. 

(&oau var) 
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YURDDAN RESiMLER 

( Bir aile faciası Boluda kiınsesiz çocuklar 
yeni bir sanat öğrendiler 

Toroslarda kış ve bahar yanyano 

Trakyada muhtelif çalışmalar 

Fenni tavuk istasyonla rı açılıyor, 
ve büyük fidanlıklar kuruluyor 

KırlrlarelinJe bir taoak İdaayomı 

Vüe liJanlığından bir görüniif 

Edime, (Husu
si) - Trakyanın 
köy muhtar ve 
kitibleri kursları 
kua merkezlerin
de toplanmı,, 

derslerine batla
mıflardır. Kurs
lar mayıs ayı 

iç.inde bitmiş ola
caktır.. Muhtar ve 
kltiblerin aayıaı 
1800 dtir. Geçen 
yıl lmn.1ar çok 
faydalı geçmi§ti. 
Görülen dersler 
köy büroları ta
raf mdan bastml
~r.. 

ipek böceği '\ile 

ko.&aıCibk kursu 
bu tene mayıs a
yında Edirnede 
açılacaktır. Kura 
ziraat w ipek bö
cekçilik okulun
da olacaktır. Bu

ralardan belgesi olanlar kendi bölge
lerinde uatabatı olacaklardır. 

Bu sene Trakyada kavak ve fidan
lık i§leri geçen yıldan çok üstündür. 
Vilayetlerin son raporlarına göre bu 
sene dikilen kavak çelikleri bir mil
yondur. Bunlardan Kırklareli vilaye
ti (400) bin tane dikmittir. Kavak di
ken diğen fidanlıklar ise Saray, ~li
bola, Çanakkale merkezi ve Edirne
dir. 

Bir kavak çeliği bet paraya mal e
dilmittir. Milli servet kaynağı olan 
bu hareket gelecek yıllarda daha arta
caktır. Bütün belediyeler bef dekar
dan af3ğı olmamak üzere fidanlık aç
mıtlar ve bunları büdcelerine almıt· 
lardır. 20-50 dekar fidanlık kuran be
lediyelerle köyler bir arada kollektif 
olarak açmışlardır. 

Fidanlık açan veya selektör maki
neleri kurulan her merkez fennt bir 
tavuk istasyonu da açmıttır. Bunlar 
bir senelik yiyeceğini selektör çalkan

---------------------·----------ı tısından çıkarıyor ki, bu çok elcono

Çotuğu boğanların 

idamı istendi 
Balıkesir, (Hususi) - Bigadiçte 

geçenlerde bir muallimin üç buçuk 
yaşındaki kızı bazı haydudlar tara
fından kandırılmış ve boğazlanarak 
öldürülmüştü. Babasından intikam al
mak hırsiyle masfun yavruyu boğaz

layanların muhakemeleri bitmiştir. 
Müddeiumumi muavini Bay Necmed
din Yeıil, küçük yavrunun evin ahı
rında nasıl boğulduğunu, cesedin çu
vala konarak nasıl gizlendiğini anlat
mıı. suçlulardan Celal oğlu Kasım 
Karataşla, Mustafa Karanın idama 
mahkum edilmelerini istemiştir. 

3 ~ocuk doğuran ana! 
İzmir, (Hususi) - Karşıyakada 

Bostanlı köyünde oturan bir bahçiva
nın karısı, üç çocuk birden doğurmuş
tur. Çocuklar ve anaları sağdır. Ço
cukların biri erkek, ikisi kızdır. An
ne genç ve sıh.atlidir. Doğum memle
ket hastahanesinde yapılmııtır. Ço
cukların bünyeleri aailamdır. 

Peynirden 
zehirlendi 
ve öldü 
İzmir, (Hususi) - Çorakkapıda o

turan bir aile halkı yedikleri peynir
den zehirlenmişlerdir. Ana, baba ve 
çocuklar yetişen doktor tarafından 
kurtarılmış fakat 9 yatındaki Fakih 
Akpınar kurtarılamamtf ve zehirle
nerek ölmüştür. 

Bartın ceza evi 
Bartın, (Hususi) - Modern ceza

evinin temeli törenle atılmıştır. Mu
kavele mucibince cezaevinin inf3sı 
eylGle kldar bitmif olacaktır. 

Smdırgıda ıtadyom 
Sındırgı, (Hususi) - Halkevinin 

arkasında bir stadyom inf3sma bq
lanmıftır, sahanın teniye iti bitiril
miftir. Yakında di"Ar inaaaına batla
nacaktır., 

mik bir harekettir. Damızlık tavuk 
istasyonlarının merkezden çevreye 
doğru batka batka yerlerde ve bölge 
ziraat öğretmen ve veterinerlerinin 

gözeğinde bulunmasında büyük isabet 
olmuJtur. Bu sene tavuklarda hasta
lık kaydedilmemiştir. Bir çok köyler 
yerli horozlarını Rodeyland ve Lego

rn horozu ile değiftiriyor. Köylü bu
na çok sarılmııtır. 

Bir adam 13 seneye 
mahkum olunca baylldı 

İzmir, (Husust) - Bir kadın yü
zünden bir adam öldürmekle zanlı bu
lunan Mustafa Köşeman'nın muhake
mesi bitmiş ve hüküm kendisine IÖy
lenmittir. Zanlı 18 1eneye mahk<Un ol
duğunu, ve hafifletici eebebler yü
zünden cezasının 13 seneye indiğini 

öğrenince, olduğu yere bir et külçesi 
gibi yığılmıı ve bayılmıftır. Müba9ir 
ve jandarmalar zanlıyı dıprıya çıkar-

tıar ve ()(ada qıltzNtlardll1 

Baba kızım yaraladı 
ve akhnı oynaHi 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizde bir 
aile facia.sx olmuş genç bir kunduracı 

on yedi yaşındaki kızını feci §Ckilde ya
ralaml§ ve kendisi de abuk sabuk laflar 
söylediği için müşahede altına alm.mI§· 
tır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Kunduracı baba, kızının bir müd -

dettenberi bir gençle taıuşıp seviştiği • 
ni, bu gençle talebe çayırına giderek 
bat başa dolaştığını öğrenmiştir. Ba
ba, bir gün evden çıkan kızının peşine 

taktlrnıı, biraz sonra kızm bir gençle 
buluştuğunu hayretle görmüş, fakat 
neticeyi beklemek için soğuk kanlılığı
nı bozmamıştır. İki genç kol kola tale -
be çayırına gitmişler ve orada biribirle
rine sokularak bir köşeye oturmuşlar -
dır. Bu anda baba birden bire çiftlerin 
üzerine saldırmış, lelikanlı derhal kaç
mış ve baba kıziyle karşı karşıya kal
mıştır. Son derece hırslanan ve kendi
sini kaybeden baba, eline geçirdiği bir 
çapayı kızın başına ve vücuduna vura 
vura ağır surette yaralamış ve kızını 

kanlar içinde bırakarak oradan savuş
muştur. Kız hastahaneye kaldırılmış, 
babası yakalanmıştır. Zanlı abuk sabuk 
laflar söylemeğe başladığı ve hali de 
normal görülmediği için müşahede al -
tına alınmıştır. 

Garib bir soyguntuluk! 
Hınızlar11 ~ldıklara para bir 

resimden ibareHi 
Barıtın, (Hususi) - Şehrimizde çok 

garip bir hırsızlık vakası olınuştur. 

Ziraat Bankası şubesinin camlı bir 

vitrininde yeni paralarımızın nümu
nelerinden bir yüz, bir elli birde beş 
liralık teşhir edilmekte idi. Bunlar, 
birer nümune levhadan ibaretti, haki
ki paraya çok benziyordu. Fakat üs
tünde numara yoktu ve zımba vardı. 
Sadece halka yeni paraları tanıtmak 
makaadiyle buraya konmuftu. 

Bu paraları görerek imrenen ve 
bunları aşırmağa karar veren açık göz 
geçinen bir kaç budala, gece yarısı 

Bankanın önüne gelmişler, ince bir 
demir parmaklıkla kaplı olan dolabın 
parmaklıklarını bukmüşler ve camı 

kırmıılardır. Hırsızlar yüz, elli ve 
beş liralığı alarak savuşup gitmitler
dir. 
Çalınan paralar kıymetsiz olmakla 

beraber, bazı saf yurddaşlara sürül
mesi ihtimali düşünülerek hadise bü
tün zabıta teşkilatına bildirilmiştir. 

Diyarbakırda yaz geldi 
Diyarbakır, (Hususi) - Diyarbakı

nn ilkbaharı için yarısı kış, yarısı yaz
dır derler. Hakikaten de öyledir. Nisan 
ortalarına kadar yağmurlu ve soğuk gi 
den havalar birden bire ısındı ve sıcak 
yapmağa başladı. Diyrbakır boalanla -
rında yetiştirilen bakla ve diğer sebze
lıer satılmağa başlndı bile. Hlk şimdi

den sayfiyeye çekilmektedir. 

Ha.er koltuk yapan çocuklar 

Bolu, (Hususi) - Halkevi Sosyal 
yardım komitesi timdiye kadar sokak
larda işsiz dolaşan yurd çocuklarını 
hem meslek sahibi etmek, hem de on
lara bir sanat öğretmek için mühim 
bir teşebbüse girişmişti. Bu teşebbüs 
tahakkuk etmiştir. Yeni çalışma alı
nan tecrübelerden istifade edilerek 
genişletilecektir. 

Bu çocuklar şimdi Halkevi çatısı 

altında mısır saplarından hasır kol
tuk, kanape, masa yapmasını öğren
miş bulunuyorlar. Bu suretle çocuk-

lar hem para kazanmakta, hem de a.a
re dolaşmaktan kurtulmuş bulunmak
tadırlar. Yakında bu çatı altında se
petçilik şubesi de açılacaktır. 

Köycüler kolu, her hafta Boluda 
pazar olduğu geceler Halkevinde köy
lü geceleri tertib etmektedir, Pazar 
günleri de beş on köyün roplanabile-
ceği merkezi vaziyette bir köy inti
h.ab edilmekte ve oraya gidilmektedir. 
Bu gezilere doktor ve baytarlar da 
iştirak etmekte, köylüleri aydınlatıcı 
mevzular üzerinde durulmaktadır. 

Zonguldak halkevinde 

Halkevi Jıo,ucuları haz.er vaziyette 
Zonguldak (Hususi) - Halkevini.n 

yeni seçilen yönkurulu iLk toplantısı

nı yapmış. yeni yıl çalııma progra
mını çizmiş ve esaslı kararlar almış
tır. Buna göre, yeni konferans serile-

Bergamada ilim evi 
İzmir, (Hususi) - Bergamada in

şası biten ilimcvinin döıenme11i itini 
vilayet encümeni karar~ altına almış
tır, eski ve kıymetli eserler it ibariy
le çok zengin bir yer olan Bergamada 
tetkikler yapmak isteyen ilim adam
ları, ilimevinde misafir edilecekler
dir. İlimevinin döıemesi lüks olacak, 
Bergama elektrik cereyanı bu binanın 
aydınlatılmasına kifi gelmiyeceği 

için bu müessese için yeni bir elek
trik motörü satın alınacaktır. Bina-

ri hazırlanacak, ayda dört temsil veri
lecek. köy geıileri sıklaftır~lacal<, ce
za evi ile meşgul olunacak, köylerde 
temsiller verilecek, resim sergisi açı
lacaktır. SLk sık gezintiler tertib o
lunacaktır. 

Simit içinde 
esrar dolu imiş! 

İzmir, (Hususi) - Adliye hına. 
nazarethanesinde garip bir hadise ol
muş, Hüseyin Taşer adında bir adam, 
nazarethanede bulunan Asım Akyaş'a 
bir simid getirmiştir. Nazarethar~Je 
bulnan uyanık gardiyan siır•i.Jı mua
yene edince, içinden esr:u· çıkmıştır. 

nın bütün nolcurıları kermesten e...el 
bitiril cet" kur. 

1 Yurdda çocuk bayramı 1 

Solda KütahyaJa çocuk baloıu, Sağda Aydında gürbüz çocuklar 
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Fener, A. Gücü -Gençler 
birliği muhtelitini 3-2 yendi 

Muhtelit güzel 
oynadı, maçı 

Fener kazandı 
Ankara G6dl • Gençler Birlili 

kuHibleri birlili tarafından iki maç 
yapmak fbere ,ehrimize davet edilen 
.Penerbahçeliler dün ilk karıılqmala
nnı yaptılar ve neticeyi 2 • 3 kuan
dılar. 

il-sın oynandılı Ankara Gtldl a
huı nıUlıim müablkalarda ıariilen 

' kalabllhkla dolu idi. Tribinler, Bil 
mnlar dolmuf, ..,Uciler lllba kena
_. kadar tqmıttz. 

Gfbel babar hanamdan istifade e
derek yerlere ç&De1mlt olan hallı! a-

nıdan bM .. B. 8e1Ahed 

e Dnrenin 37 1Dcl clUl&. 181.. Da-
beraber ortaya seldi .. dtidilpnll sa- dar pldi. Sel brflaındaJdlerl çalım- ba çok 801dan ltli:ren muhtelit. yiae 
1arak takanları daftt etti. la geçmele çalzıtı. Muvaffak olama- Peneıt.bQe yan -.. da idi. Sol 

Eski futbolcular 

A ... llld • &elderWrllil 
••• ,.... lrlrpllpyarlar 
..... ır....-. . liri lmlilp / 

mabteHd n-smda nel AaUra ıtkll 
w Oeasler Wrllll takımlannda ydlar
ca fml:M>l OJDmmt m&tıekUd O)"UDCU
ı. da bir ......,. yapr ' lılıdır. 

Bn u tlç wıe wel takada .,nı.n 
ba eMl wıpu fııtbolculann smçı iki 
kultlp memupl•ı aramada b8yUk bir 
allba~. 

O,..• NJHdecek anbraldann da 
ba 1mS1 eaılıeW W cbe1 ballalda
nm ~ 

h-~--cı· ti . vik IKID a etizııı teı 

nıoıabakalan dün yapılch 
Baıce atleelm1 ajmbiznm hunia

cblı tefrik millllblılralan ildnclıi . 
dtin Şehir ltadJııonmnda yapıldı. Du· 
huli,e aJmecbiz için trWeıe epiy
ce menıklı tıop'-m~ Bllylk bir ~ 
tim igiade ~ 11 lelhM•wm 
teJmik nedceleri pclar: 

100 ,..,,.. (Wcülcler) 

Birinci: Hayd falrencSeroilu (D.Ç.) 
12.5.M>; •lncl: 8llDl Stbeaer (O,.) 
lWO; l;IDrAl: Kibad T-4aı (D.Ç.) 
12.7.10-

100 ıneıre (lilıyiUclm-) 
Bldncl: Op trt, (il. O.) 11,9,10, 

ikinci Necllti S.., {H.). Uıçüadl i'u
llt YılmM (H.) 12.1.10. 

75,...,,.. (laiılar) 

Birinci: 11.-. Bdımen (B. T. O) 500 ıuıre ( .. .,... ) 
11. lldncl: lleliba ~ 11,3.10. 6-
çBnca: ır.a.met Taglan 11,5,10. Birinci: A'nNt Olu (CJt.) 1,11: l-
~1aa --(~~LI-- \ ldaci: a.ih Glıw (0,.) 1,18; tlç8a• 
'WVV -· v.~, d: c...d uı.,_ (D.Ç.) 

Birinci: Faik 0aem (G.S.), S.S.10 800,...,,.(~) 
(yeni Anlaara nılrıona); ikind: oman 
Alper (H.) ; lçDndl: ŞeYkıet Aktalay Birinci: G.ıip 0.ıknu (D.ç.) 2,1, 
------------ 4,10; ikiaıci: Pikret &ti ı ıet (A.~ 2,8; 

üçünctl: Adnan Danlmu (D.A;.) 

5000 ..... (,.,...,...) 

SpOr hareketleri 

-7-

Sallaya evvell Fenerbüçeliler çık- ymc:a ıeliti sfbel bir wnıt yaptı... açık AH Rua Arda p~ AbJ'dan 
tılar ve balkı ae1Amladılar. Onlarm Nuri Topy ft Enver Erlat aym ~ aldılı bir pasla Penerbalaçe kalesine 
aı:kumdan Ankara Gtidl ·Gençler manda çıkıt yaptılar. Bu vaziyette bı- girmek ti.lere idi. Y..-r Alp bir çelme 
Birlill kuUibleri birlill takımı ııs- riblrine mani oldular. Yapr Yalçm taktı. Hakem penalb verdi. AH Amal 
rilndtt. Onlar da "'Sal ol I" diye bil- yeti,erek baflf bir vufUfla ukunm ııkı bir 9tltle beraberlik aa,..u Jap-

ATLETIZll ll'OaABAKALARI 
.... St8dJOllllL ... 14 

Birinci: Hayri İlıbnderoilu (D.Ç) 
5.20; Udııcıi: Nibad Brdal (D.Ç.) 5,lZ; DiinJıii atletam tnİi811balıal.,.... 
lçilncl: Hayri Öqlu (D.Ç.) 5.09. tla mulaı.lil priniifl• 

izrdılar. Halk liri takunı ÇOfkunca ilk ıoMlııtl yaptı.. tı. 

.un.ıadt. L.a-IJ.a .a-1~--·- L--~•J:. 
Fenelbabçe takımı Ankarada bulu- Muıue&1& ~ ,_,, .. .....,. 

mn bek Yaf&I' Alpı da aralarına ala- Jırltlllar 
rak ıu 1caclıo ile .wnmrnrlardı • ..ı...1uo... k '--'- Bu ıol iki tarafa c!a hu verdi. Pe-

-ı-ı- • Ba ıol Pene.~ ta ımmm u.a-

Dahaüçgo1 

llBNBRBAHÇB 
ANKARA G0c0. GENÇLER 

BIRLICt MUHTEUtt 

leblr ~ Saat 16,30 da 
Hil-•••• Beke, Y..-~ - .11 ..n. 1 bir kombinesonla yapıl- nerliler aıkıfık vasiyetten kurtuldu-

F..W Arak,..... Mair- Fiknt etti •-e lar. Ankaralılar da plibiyet aayıamm -------------

V.un adama (biıyülsler) 
Birinci: Semih Lütfi GOnay (O.B.) 

6,27; Twpd Yerkent (H.) 5,88; Ah
med E!cin (Gf.) 5,85. 

Yiilcaelc atlama ( lcuılar) 
~ ..J Ea&I ıt...r, Mipsi Sel lllJf delildi. Fakat maçm cereyanma er 37 inci dakikada Na-
-Alla.. T-- Y..- Yalçm- teair etti. llubtıelit tllkım pyretli oy- pefine dUfdil • Jlullıeliı talanı Birinci: Pald8e (B.T.O.) 1,15; ikln-
Maci Boek-u _ omaa C-•pnlM. namaıa bqladı. Bu çabpwım temi ci Baltoncu, karfıamdald baf ı ıeçerek c:ıi: lliibecc:el Aamer 1,05; üçüncü: 

Ankara GUdt .. Oençler Birliil kıı- 16rlnmele bqladı. Son on bet daki· topu ortaladı. Nuri Toeay topu önle- D6n, Geı9er bilUli • Ankara gtlcU Şehime O.semir ı,os. 
lUbleri birliii takmb 4la P'6nt Vien- ka i,.incSe OJUll bep ~ener kalesi ö- mele çalıftı. Rahim Koton da arka- kulilpleri biırlillne mensup aporcula- ,,..~uı_ (Jc•• '"'-'- ) 

··'·-"-- -n.--'- .. ıı-..:ıı ._, r111US Farat Vl•enaa ~--mıda old•.... ~ fllMGllCl-•IBI' naya çıkan fU oyunc~ ~-- ntlnde pçti, Anlcaralılar bütiln Pe- unda idi. Top kendill UIQen -.aeye , -T- ..-

kebti. mrbmçe takmamı yarı aahaya ı•ıt- sirdi. Fenerliler ikinci aollerini Jıa. tu Jradıar ctbel w U.tUn oynadılar. Pa- Birinci: ICadk Akıçakaya (D.Ç.) 
Rahim JCotaa. Nwi TocaJ' - Ea • tmbkları halde kale tinüne kadar ıe- sandılar. • bıt ne yum lııi neticeyi alamadılar; bu 9,15; ikinci: Simi Entinmıer (Cif.) 9,16 

'.'Nr' ülat, Na.et Göktan&-~ tirdlklerl topu ıole çeviremiyorlar- u-· Balt to- ciln daha iyi w netice fberine müeuir içUncü: Muhittin GCSademir (0,.) 
Söa.. - AWal K.içlktqluaıer. dı. • 41 lncl daldbda ~ı onca bir oyan çıbracaldanııı tahmin edi- 9.04 

liım Ba.Jıkmt :-- Ali AD~~ Bllham 10n Ud cSaldka içinde Pe- pu ıtUel bir walyette yakaladı ve il· JOIUS. Güzel oyaadllkıtalı ve topu kale Gülle aıma (llüylilcler) 
Pulat - FMui Aka7 - ner lcaleal tllt lıte bir kas defa ıol çündl plü attı. &nüne kadar ıeıtiıdikte moma ıoı ata-
cla. tehlikeleri ıeçirdi. Biru da pn"U Bir dalı:ika IODfa Ali Anul dddeD !M!D9kbUJ6k bir dmaad Kalec" il Birlııc:ıi: Cihad lren (G.S.) 11,31; l-
'Sö "le daldlralar 1 olan muhtelit forvertleri bir tGrHi ae-ı bir f'1tle muhteHtin ildnci ıo- DO ır. 1 e ldncl: Ymuf Yddınm (H.) 10,31; U-

nu ..,. ıol yap1nwdılar. Devre 1 - O Fener llntl yaptı. 11115 2 • ı l'enerbahçe ta- beıklerin an....,,.slıiı da aynı de- çGncı8: Sedad Serter (H.) 10,11. 

o,_ 16.15 de Penerblhçeliler b9t-' lehine bitti.. kunmm plibiyeti ile bitti. recede bir hat:lıcbr. Benber OJUdık· &nida fr-'"a (6ii··::L1-) 
Jadılar ft bemea muhtelit kalesi tinii- sa ft bu IMDiml birlik denm ettlrçe MI' 3-.-

ne kadar indiler. Rahim Koton yerin· iKiNCi DEVRE p,,,..rbalaf;e bu nolmenları tellS edecekleri ve aç* Biriaci: Muhittin Ahı (G.S) 3.15 
de bir çıklfla bu ilk hücamu kati. ikinci devrede Penerbahçe talmm- battlan. ~ ma!ee1dralrtır. (yeai Aman rekıona), ikinci: Selçuk 

Bu akma Anlcaralılar aaldan mu- nı delittirdi. Şahmı Topkan Orhan FeaedMıbçe deyiaoe batır.ama, tek· Onn (H.) 2.70. 
kabelede bulundular. Selim Baykurt Canpolat'm yerine sirdi. Blru 80Dra nik ve bllclll futıbolcular ve canlı, te- Balcern 
güael bir ortalaJJt yaptı. Htlumed· da Rept .Nair çıktı. Aytan aantnbaf mis oynaym bir taam .: .. u. DUn:kli 
din Beke Huan Bulat'm vole ,uıtünl ynadı Muhtelit taJnm aynı kadroyu ......... Bins .... banlDet eanekle beraber 
mubaretlı ,anladı. Bir dakika eonra : ~una kadar mubafua etti.. mlaabMrada luıtınmıeda derin isler halııem B. Sel&heddln amgı ı&..ı idare 
yine Pulat•m 11kı bir tlltU Beke'nin e;:erbahP birinci devtenin ton on bırMm bu fud»olculan ve ta1mm e- e4d. 

Cfritl alma (Mıyiilder) 

Blrlnc:ıl: Suacl Bolayıl' (G. B.) 41,52, 
ikiacl: ır•ret NiıSr (Gf.) 40,25, ~ün
cl: Tucpcl Yeıatı (H,) 39,01. 

elinde kaldL be dakilcaamda olduiu sft>i, ilk daki- plyee sorlayara &Ndık. P..Ut doifa-
Maçm ilk bet claklbaı karfılıklı • ka~ itibaren muhtelltin bllrimiye· ıunu a&ylemek lbmı pUree, hlıkild Gend-er ~ ınac lawç bayrak y&nfl 

kmlarla pçtikten IOftr&, oyun )'11981 da _ _l. ~ 
'Yn&f a&ıtlk bir tekil aldı, iki taraf ti altına sirdi. Daha birinci dakika Penerblıbçe talamı tam laMkoauyle kar lha mU...,IJreden eNl Ganef pnç Birinci: Hlıl>iye idman yurdu takı-
da çok mütereddid oynryordu. Ba Pener aleyhine korner oldu. Puıl Ar- tunıııda oldup balıde ıanılmtldn lıl- tlıbım ile OensJer bidlil AalrMa si- mı (2.9.6,10); ikinci: Demıirçankaya 
durpnlu"k daıldlcalar ilerledikçe art- sık unıı bir WfUfla oyuma biru 19-- tediikıi 16.&knils c6rmecll. '6 lmltlpled blrlill mullltelk PDS ta- takımı (2.10.5,10); tiçüncU B. T. O. ta· 
tı. Bu oyunla iki takımın ıol çıkara- tı. Penerblbçeliler taldan bir alan Din, saman smıan la,aa inim __.... 1llr n-s yapdclL Seyir- inim (2.lG.9,10). 

mryacalı mub•lr1raktı. yapt lar Ali Jtua Tull'nm bir fiti ve fll'Ut1Md8a ı.tifaıde .:es Fi ellese be,.canlı clı*iblar ,...... ba l 00 * 4 bayralc 
P enerUlerin file golleri avu~ ıittL · 1&l*l ba futbolcular, Sok besp ye ~ ~2 mı,,....ldn ptebee171e nedce-

Yirminci dakikadan aonra. mtıdafa- Hakem cSardDnctl " ona• taldb e- durpn oynadds. Takmua lıbdjmda- lenclf. ,... 
adan müdafaaya aprtma top endahtı- den daldlralarda Yapr Alp m oyana dılJDı ıMSyliyenler var. Jl'llhlıldka, takı· 
na beıısiyen vasiyet biru dellftL •rt bir cereyana ıtlrtlklemek temayti- mı aafudeG afere ulqtıran ba Ullt& ır....-.. IMÇlan terdb 
l'ener mubacimleri Niyui Sel, vau- Uhıü ıtStteren çlklflann& f..uı •er- futbolcular, eplyce -ndanberi Jl'e. den: 

Birinci: Demi~-ya tMJmı (51, 
5,10); ikinci: Güne, takımı (52) ; il· 

heyetin- çtiııcll: Ankara akil talnmr. 

tuiyle 0.t Ulte lkl akm JIPtılar .. A~ dL Serbest vunıtu Ali çekti. Haaan nel'blılıçede o,nuyor1K. Paklıt acalaa ı - BucOn Ankara Olcil &tadında 
Rısa Tanıı bu arada iki tane muıba pel bir kafa vurutu )'llPtı •• • ber blriıün takımda dolduııdu&u .-e· yapılacak olan Pmed:Mııbçe • Ankara 
kak ıol fınatı laı&Jrdr. k -'- mda oturan bıer- · • Gücü r..-..1- blrli.ır.a lr:ulUbleri 1..ı-'li.ır.a 

22 inci dakika~ Abdili ltBçtıktat- Slbanm ÇO 1-m . i i ler, Zekilerin ve AWarm w eliler a- - ... ~.. •• U&ı". •• 

Kongreye davet 

Yeni bir meslek 

Oyuncak bebek 
hekimliği! 

Çoc:uklarm, oyuncaklarına p dlt
kihı oldukları malOmdur. Hattl oyun
cak ealqdillıfe çocu~ için Claba en~ 
an olmap bllflar. 

AçıJaa.6• bir Amerikalı, 1cadm, ,.ı. 
larca evvel bu hakikatten faydlıla.,... 
yı n aervet uhlbi olmayı bfuma 
koymUıf ve nihayet dilfilnc:•inde ...., 
vaffü obnuftur. 
Kadının adı Cyntia Farleydk. Ba

yan Farley, Nevyorktaki milyoner 90-
cuklarmın bebek beımaidir. c;oc.-. 
lar, ••clikleri bebeklerinin bir Jerlal 
kırmc:., derhal bayan Parley saizrıl
maktadır. Hattl bayan Farley, .Ame
rikalı bir milyoner çocupnun bnk 
daldlk bebelini tamir etmek için ho 
riee kadar ıelmiftlr. 

Bebeiin lalıibi olan kUıçak km bir 
mlddet evvel anne ve bllbuiyle Parl
ae ıelmiftir. Pariae geldiklerinclen 
bir bç ıün 10nra, çocuk ağır baata-
lanmıı ve batahaneye eötlrillmeel 
lb1111 gelmiftir. Kuutından ve ı&Dl
nikı &ıünden ayırmadıiı bebeli ço
cuiun biricik eilence ve aevincial 
tefkil ediyormu1-

Çocuk bir ıün ate9ler içinde yanuo
ken, be~iini elinden dutürmiif w 
bunun neticninde aevciliıi param 
parça olmuıtur. 

Kilçilk basta, yaptıiı iti 1ör1Doe 
Pflrıp lcalmıt. hüngür hiingür alla
mata bllflAllUf. Kendiıinl bir tilrHl 
telkin edememifler. Zaten alır balta 
olan çocutun vasiyeti bundan sonra 
pttlkçe ıötülqmete batlazmt. Biri
cik eıvladlarının latlrabına ~ 
yan anne ve baba11, bayan Farleyl 
Amerikadan ıetirtmele ve bebeli ço-kmer kaleye yakın bir mnaf eden çek· kea Htlaameddln Beke'nın topu çer - iabeylerinia aan • lacWert ta1mn için maçı ba11mman ıtieterdili yGbek aıa. 
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awta attı. vasiyeti belkı umaa ya ww ~ Biz dilnkil fena r:-· .. 'uta. 2 - Bu maç için evvelce teni edil-

lta&' Jiaia bs • • ...... ı cupn ıözü önünde tamir ettirmex.. 
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&, • • • • • .uuar verm19. Bayanın Nevyorktald 
Oyun ilerll r iki taraf da açık ve tlli için ıol vermedi. Top komere OJ1IDll JO •- mit olan bilet ve daveti,eler muteber -

gtbel oynacSılı:,.; halde tol -çıkinıyor· pımı,tt. Penerbabçelller bu ıırada ubanm fenalıizna ve diler maddi ae- dlr. 

......- ft _...,. -- ...wti.. d . 
• 2 • resine bır telcnf çekilmit ve ilk 

Pli ~- P' rtul ... iMi hareket eden Tranutlantiie binM 
17.30 • t.91 •• ııa .... tq;' 1• W>elcbekimi Framaya ge1mif. bebell da. Yirmi beflncl dakikada Huan Gç lııonaerle ıole mani olabildiler. An- bepleN lltfedeljm w Jl'~n 3 - Gençler birllll • Ankara ildi 

Palat bir aprtma puı ile Yapr Alpı 1carahlar ban da bir çok fll'lat· bqla ve bundan IOlll'a ame tiki al- telaılclmaça .. t on bet baçalı:tlıdlr. 
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Dış ticaret vaziyetimiz 
Mart ayı zarfındaki ithalat ve 

ihracahmazın rakamlcirı 

ltballt 
lbnc:at 

Jlqlıca ltbal&t maddelerinin 6ç aylık - TlldlD 
rakamları: (Rılramlv iç 11fır JPmdık 

ilbeıiyle) Lna tldm 
1938 1937 Pamuk 

- ÇaYdar •• lalre 
YUn. kıl n iplikleri 
Pamuk ipilti 
Pamuk meatUClt 

1.084 1.074 Butday 
1.731 527 Arpa 
2.269 3.239 Ram 4erll• 

Dıt ticaretin ı.,ııca memleketler itibariyle ln1rfwnı ,. 
(Rakamlar llç ııfır lllveaiyle) 

lthallt llara• 
1038 1937 ttll 191'1 - - - -:t..uJZ a.ııo S.580 

164 833 361 
1.174 1.S42 1.153 

'·"" 3Z7 292 
574 - 375 
111 uo -- - 74 

IU Jl7 -ti 

9.4U 
2.783 2.
s.111 
1.29'1 
U1I 
1.170 

950 
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Londra görQşmelerinden sonra 

Ankana Bonaıı 
~-4-1938 
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163480 .... 
63.4930 
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0.7116 

JS.731 
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4.7012 
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1.9116 
4.llllıO 
S.9llO 

106.QSl7 
14.5211 
ı.mı 

11.1271 
s.oa 

19.'1$ lt.75 
(Va4ell) 



1 - 5 - 1938 

·Macar hikayesi: 

HIRSIZ 
Yazan: Mikloş Şurany Çeviren: Z. Ferid Törümküney 

Hayatımda hiç bir ..zaman o, şu~t 1 sana _k~rşı duygusu~- değilim ..... 
akşamını unutamıyacagım. Ben o gün Brıgıtta bunları soylerken guzel ba
hırsız oldum. Herkes... İyi dostlar... şını göğsüme yaslamıştı. İsteyeceğim 
Artist arkadaşlar ... Gazeteciler ... Gü- avans bu değilı..i. Böyle olmakla bera
zeı kadınlar, bütün bunların hepsi me- her gene sevinçle, gururla bu sevimli 
Sud ve hiç bir eksiksiz yaşadığıma ka- kadını kollarımın arasına aldım. 
ni idiler Ne yazık ki; işin iç yüzü hiç Akşam sert, sert telefon çaldı ... Bri
de böyle değild~. Borç gırtlağıma ka- gitta idi. Telaşlı bir sesle konuşuyor-
dar çıkmıştı. du: 

Aradan uzun zaman geçmiş olması- - Af edersin güzelim ... Çok sinir-
na rağmen bugün bile bu hadiseyi ha- liyim ... Pırlanta gerdanlığımı kaybet
tırladıkça sırtımın buz gibi olduğunu tim. Eğer ateleyede filan dü;;ınüş ise, 
his ediyorum. Bir gün atelyeme mulı- akşam yemeğe gelirken getirmeni ri
tcşem kürkler, pırlantalar içinde çok ca ederim. 
güzel bir kadın gekli. Bu kadın bütün - Bir dakika müsaade et elmasım ... 
dünyaca takdir edilM, Nevyorkun Etrafı bir araştırayım. 
ıneşhur sinema yıldızlarından Brigit- Telefonu kapattım. Hemen, uzun 
ta idi. Ben ise, parmaklarının her bi- müddet beraberce yaslandığımız diva
tinde bir servet kadar kıymetli yüzük- na koştum. Gerdanlığı çok iyi hatırlı
lcr bulunan bu kadının yanında ne ka- yordum. Ortasında büyük bir pırlanta 
dar zavallı idim. Bütün gün ağzıma ta§: vardı. Etrafı da incilerle işlemeli 
bir lokma ekmek bile koymamıştım. idi. Hatta bir kaç defa, ah bu gerdan
K.onu,urken sesimin titremesini, ken- IIk benim olsaydı, biltUn derdlerimden 
disini atelyemde görmekten ileri ge- kurtulurdum diye düşünmüştüm de. 
len sevincimden zan ediyordu. Öyle- Divanın üstünü biraz araştırdıktan 
ya, hakkı vardı. Şöhretli bir ressamın sonra aradığımı buldum. Derhal cebi
aç kalacağını nasıl düşünebilirdi. Ya- me attım. Bir dakika bile düşünmeden 
}?acağım portresini pazarlık bile etme- telefonu tekrar açtım: 
di.. Onun böyıle küçük paralar üzerin- - Her tarafı aradığım halde bula-
de durmağa ihtiyacı yoktu ... Hemen i- rnadım. Ded•im. 
§e başladık ... İki saat kadar çalıştıktan- Akşam yemeğinde Brigitta çok ne
sonra, işi bırakıp artistlerden, tenkid- şesizdi. Otomobilini de iyice arattığı-

nı orada da bulamadığını, bu gerdan-lerden tatlı, tatlı konuş.mağa daldık. 1 

Yüzümün fazla solgunluğu güzel ka- lığın Nevyorklu bir bangerin hediy~i 
dınm gözünden kaçmamış olacaktı ki: olduğunu, bilhassa o, adama karşı 

_Öyle zan ediyorum ki, siz çok ça- mahcub olacağını düşündüğünü anlat-
hşıyorsunuz. - Dedi. - Bakınız ne tı. 
kadar yorgun olduğunuz halinizden Ertesi gün gerdanlığı emniyet san
helli, artık bugün daha fazla çalı~- dığına yatırdım. Buradan aldığım on 
nız doğru değil. Akşam yemeğine ba- bin pengü ile bütün işlerimi gördüm. 
ııa geliniz. Yüzümün karakteristik çiz- Yalnız Brigitta'nm yüzüne bakamı
gilerini de iyi etüd edebilmeniz içın yordum ... Ne yüzle bakabilirdim ... Ar
bir frrsat olur. Bu suretle resmimi ya- tık adi bir hırsızdım ... 
parken fazla yorulmaktan da kurtulur- Halimdeki bu değişiklik Brigit-
&unuz. ta'nın gözünden kaçmadı Bir gün da-

Brigitta, kendisini uzun, uzun söz- yanmıyarak sordu: 
1 - Ne var? Hasta mısın? Yoksa ar-lnekliğimin yalnız mesleğim do ayı· 

1 tık ben den bıktın mı? Siyle duyduğum alakadan ibaret o -
ınadığını anlamakta gecikmedi. Bu Resim bitti. Güzel bir çerçeve yap-

tırdım ve Brigitta'nın oteline gönder
akşamdan sonra dostluğumuz çok ça-
buk ilerledi. Tanışalı benüz iki hatta dim. 
olmadığı halde o kadar anlaşmış ve bi Ertesi günü sabahleyin, yani yıldı-
tibirimize alışmıştık ki; kendisini ya- zın seyahatinden bir gün evel adresi
run gün aramasam, derhal telefon e- me bir paket getirdiler. İçinden bir al
der ve beni arardı. Akşam yemekleri- tın tabaka çıktı. Tabakanın içinde de 
ni daima birlikte yemekliğimiz tabıi otuz bin pengülük bir çek vardı. He-
lnı men emniyet sandığına koştum. •Ger-

o B~ş!~~gin akşam yemekleri açlık danlığt kurtardım. Oradan bir çiçekçi 
tneselesini hal etmişti. Fakat para cı- mağazasına uğradım. Şık bir gül bu
hetinden gene berbad bir vaziyette- keti yaparak yıldızın oteline gönder
idim. Alacaklılarım, artık daha fazla melerini tenbih ettim. Eve döndüm. 
hekıemiyeceklerini ve eşyalarımı hacz Gerdanlığı divanın arkasına attım. 
ettireceklerini söyliyerek beni tehdid Bunu öyle ustalıkla yaptım ki; kendi 

kendine düsm, üş gibi görünüyordu. 
!!diyorlardı. Terzim de dört beş kişi i- k 
le evime gelerek paras'ını ödeyememiş Öğleden sonnı Brigitta v~~a ~~e Ü-

olduğum kostümlerimi alıp götürece- zere gelmişti. Lakırdıy.ı d~ndurup do
ğini bildiriyordu. Çok fena bir vazi- !astırıp gerdanhğa getırdım: 
}'ette idim. :_ Dur, bakalım. - Dedim.--: Bir 

Bütün vaktimi Brigittanın res- kerre daha iyice arayalım ... Belkı bu
tnine bağladığım için başka hiç oir rada bir tarafa düşmüştür. 
}'erden on para kazanımıyordum. Bu Öteyi, beriyi biraz ar~dıktan sonra, 
\>aziyet karşısında ne yapacağımı şa- divanı öne doğru çektım. Arkasına 
Şırnııştım. Nihayet karar verdim. Bu- baktım. Birden sevinçle bağırd~: 
gitta'dan avans isteyecektim. Bu çok - Buldum! .... İçimden gelen ~~r ~~i 
Çirkin olacaktı. Fakat bundan başka ygu bana bir defa daha aramamı soy . 
da hiç bir çare kalmamıttı. . Brigitta gerdanlığı eline aldı. B~-

Brigitta, bitmek üzere olan resmıne raz baktıktan sonra tekrar bana verdı: 
bakıyor, ben de tam onun arkasında - Artık ümidimi kesıniştim ... Be-
duruyordum. Mal1cub ve kekeliyerek nim bir hatıram olarak sakla ... Nev-
Söylemeğe başladım: yorkta yenisi alırım. 

- Brigitta... Günlerdenberi ken- Bütün vücudum buz gibi dondu ... 
diınıe mücadele ediyorwn... Size bir Hayır ... Hayatımda ilk ve son defa o
Şey söyliyeceğim ... Fakat... larak yaptığım alçaklığı bana her z:

Güzel kadın birden bana döndü. Du- man hatırlatacak olan bu gerdanlıgı 
daklarında tatlı bir tebessüm vardı. gözümün önünde bulunduramazdıın. 
Gözlerimin içine bakarak: Şiddetle reddettim: . 

- Biliyorum. - Dedi. - Ne söyle- - Katiyen .. Katiyen ... Senı h~yat~-
tllek istediğini biliyorum ... - Ben de mın sonuna kadar unutmamaklıgun ı-

ULUS 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

ıi A L K ve Y E N l 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

Her gün 
YENİ HALK 

14.30 
16..30 
18.30 

1-4-.45 
16.45 
18.45 ;.-. 

Cumartesi gilnleri ...,. A TK 
YENİ ~ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

Pazar gilnleri 
HALK YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18,45 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - TelefoJ?-, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava~ı. 
Arıza Memurluğu: (1846). - M~saJen 
Şehir Anbarı: (3705). - T a k s ı Te
lefon numaralan: Zincirli cami civ~rı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan cıva
rı: (2806, 3259). - Yenieehir, Havuzba
§I Bizim taksi: (2323) - Havuzba§ı: 
GÜven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankm caddesi, Ulus taksi: (1291), 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah 
tık 
sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye C>.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yeniııehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeniııehir'e 7.10 

Akşam 

Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 7.30 
Akköprüden S. P~ı'oa 9.45 

~ U. Meydanı ile İstasyon arasmda her 
be§ dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha ııktır. 

~ U. Meydanı ile Yeniııehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Ak§amları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dbnilşlerl sinemaların dağıht 
saatlerine tll.bidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpaııa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (salı, perşembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat lizerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs .. 16.05 

GONDELIK 

Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 1 

S. D. 
Güneı: 4 58 

Rumi- 1354 
Nisan: 18 

S. D. 
Akşam: 19 05 

Tokad vakıflar müdürlüğü 
Açık bulunan Tokad vakıflar mü

dürlüğüne, umum müdürlük teftiş he· 
yetri kalemi mümeyyizi B. Hüseyin 
Bumin tayin olunmuştur. 

Yeni seneye avans bakiyesi 
hırakılmıyacak 

Finans bakanlığı finans yılı sonu 
olması dolayısiyle mlıtemed ve muha
siplerin avanslarını vaktinde ve taına
men kapatmalarını, yeni seneye avans 
bakiyesi bırakmamalarınr kararlaştır
mış ve bunu alakalılara bildirmiştir. 

Tütün cezaları için 
Finans bakanlığı, alakalxlara bir ta

mim yaparak, tütün ekicilerinin, tü
tünlerini kaçağa sarfetmemelerini te· 
min için, para cezalarının, heyetlerce 
tetkiki sırasında suçun işleniş tarzı ve 
amilleri üzerinde bilhassa kanunun em 
rettiği kasd ve ihmal cihetlerinin a
ranmasını bildirmiştir. Heyet, takdir 
hakkını buna göre kullanacak ve fuzu-

li para cezası tahakkuk ettiı-ilmiyecek-
tiı-. I 

çin bana böyle bir hatıra bırakmana 
lüzum yoktur. Bir kadından böyle kıy
metli bir hooiyeyi hiç bir zaman kabul 
edemem. 

Bir Sovyet gazetesi 
İngiliz İtalyan anlasmasını 

nasıl görüyor? 
lzvestia gazetesinin 14 nisan 1938 

tarihli nüshasında gazetenin Roma
daki hususi muhabirinin ltalyan - ltı 
giliz anlaşması hakkında gönderdiii 
mektubu dercedilmi~tir. Muhabir bu 
mektubunda ezcümle şöyle demekte
dir: 

" ... Habeşistana dair İngilterenin 
üzerine aldığı teahhüdatın realizesin
deki gj.içlüğe fazla kıymet venniye 
lüzum yoktur. Çünkü bugünkü Mil
letler Cemiyetinin beş azası İtalyan 
imparatorluğunu artık tammış bulun
maktadır. Bu sebebten İngilterenin 
de bu beş azayı takib etmesine her
hangi bir şeyin mani olabileceğine ih
timal verilemez. Esasen Çemberlayn 
Habeşistan istilasını tanımaya çoktan 
karaı- vermiş bulunmaktadır. Bu me
seleyi Milletler Cemiyetinin mayıs 

konseyinde müzakere mevkiine koy
maktaki maksadı ise, bu hususta gös
terdiği müsamahayı ingiliz efkarı u
mumiyesi karşısında örtbas etmekten 
ibarettir. Çemberlayn bu suretle hem 
''şahsını kurtarmıya,, hem de kendi
sinin gütmekte bulunduğu harici si
yaseti hiç bir suretle tasvib etmiyen 
müntehablarına başında bulunduğu 
hükümetin Milletler Cemiyetini ke
narda bırakmamaya ve Habeşistan me 
selesini Cenevreden geçirmeye karar 
vermiş olduğunu göstermiye çalış
maktadır. Demek, Cenevrede bu hu
susta vuku bulacak ,görüşmeler, Ha
beşistanın zaptını hazmetmek istemi
yen Britanya efk!n umumiyesinin 
reaksiyonuna karşr Çemberlayn'm 
kendini korumak için zaruri olan bir 
kalkan mesabesindeki boş bir forma
liteden ibaret olacaktır. 

İtalyanın İspanyaya dair teahhü -
datı daha güç olacaktır. MaUlm oldu
ğu üzere Çemberlayn bu meselede, l
talyan askerlerinin lspanyadan he
men şimdiden değil, ancak İspanya 
harbının hitamından sonra geriye çağ 
rılması gibi bir formülü kabul etmeye 
razı olmakla Musoliniye bir müsama
hada bulunmuştur. Britanya devlet 
politikacıları ise böyle bir formülün 
ingiliz menafüni temin için tamamiy· 
le kafi olduğuna safdilane bir suret
te inanmaktadırlar. 

Çemberlayn Frankoya olan sempa· 
tisini de gizlememektedir. Esasen son 
zamanki ingiliz siyaseti, İspanya me
selesinde asiler tarafını iltizam etmek 
zar.uretini derpiş etmektedir. Bunun 
içindir ki Londra, italyan askerleri -
nin İspanyada geriye -çağrılışım ve 
bu suretle Romanın İspanyaya sokul
maktan vazgeçmiş olacağını, ve dola
yısiyle de Frankoyu ele almak im
kanının Londra için mahfuz bulun
masını esas addetmektedir. Londrada, 
asilere para Hl.zım olduğu, ne İtalyan
larda ve ne de alınanlarda para bulun
madığından Frankonun Londra karşı
sında boyun eğmek mecburiyetinde 
kalacağı ve bu takdirde Çemberlayn
ın İngiltere için bütün mühim siya
si şeraiti ortaya koyabileceği fikri 
yürütülmektedir. 

Yunanistan 
BB. Metaksas ve Celal Bayarın 

nutukları etrafında 

Bu sabahki gazeteler, BB. Bayar ve 
Metaksas arasında teati edilen nutuk
lardan çıkan sulh fikirlerini tebarüz 
ettirmektedir. 

Elefteron Vima diyor ki: 
"Bu nutukların tarihi ehemiyeti 

vardır. Bu sebebden bunların tahlili 
üzerinde bir kere daha durmak icab e
der. Aynı zamanda Elen - Türk işbir
liğinin genişlemiş olduğunu da bir 
kere daha kaydeylemek lazım gelir. 
İki memleket arasındaki ittifakı daha 
sıkı ve daha müessir bir hale sokan 
son muahedenin iyiliklerini tebarüz 
ettirmek için iki başvekilin söyledik
leri cümlelerden dab,a iyi cümleler 
bulmak mümkün değildir. İki mesul 
hük(lmet reisinin sözlerinden çıkan 
manaya göre, Elen - Türk munzam 
paktı, Balkanlarda ve Yakın Şarkta 
yeni bir sulh vesikasını te~kil etmek
tedir. Öyle bir vesikadır ki bundan 
yalnız iki akid değil fakat aynx za
manda Balkan Antantı ve ideal sulh 
için çalışmak olan bütün diğer mem
lektler de istifade edeceklerdir." 

Sulh mesajlarının en güzeli 
Ellinikon Meli-On diyor ki: 

"Çok kısa bir zamanda şayanı tees
süf maziyi unutarak yalnız kendi 
sulblarım değil fakat aynı zamanda 
dünya sulhunu da muhafaza için kar
deşçe birleşen iki memleketten, dün
yanın mukadderatım ellerinde tutan 
fakat sulha Yunanistan, Türkiye ve 
Balkan Antantının yaptığı hizmeti 
yapamayan büyükler ibret almalıdır. 
Elen - Türk yeni paktı muhakkak ki, 
sulh mesajlarının en güzelidir ve yal
nız Balkanlılar tarafından değil, fa
kat bütün dünya tarafından selam.Ian
malıdır." 

Sulh semeresinin yeni bir delili 
Proia diyor ki: 
"Yunanistan, Türkiye ve Balkan 

Antantının kati sulh azimleri, son 
Elen - Türk paktı ile bir kere daha 
teyid olunmuştur. Diğer taraftan 
Türk - Elen birliğinin sulh havası 
içinde daha çabuk ve daha iyi -semere
ler vereceği de muhakkaktır. Bu se
bebden dolayıdır ki Balkan Antantı 
İngiliz - İtalyan anlaşmasını, sulhu 
tersin eden bir vesika olarak selamla
maktadır. Fransa da, !ngilterenin is
rine iktifa ederek İtalya ile müzake
relerde bulunmaktadır. Fransız - İn
giliz silahlanmasından ve B. Hitlerin 
Romayı ziyaretinden sonra, yeni an
laşmalar, sulhun takviyesine yardun 
edecektir." 

BB. Nikoludi• ve Taliinun nu
tuklan etrafında 

Gazeteler aynı zamanda dün matbu
at müsteşarı B. Nikoludis ile Ercü
mend Ekrem Talu arasında teati e
dilen nutukları da ayrıca bahis mev
zuu ederek bu nutuklarda ileri sürü
len fikirleri tasvib etmekte ve iki hü
ldlmetfn yilksek idaresi altında vukua 

gelen Elen - Türk yaklafması isrine 
matbuatın yaptığ'ı büyük }'CU"dnru te
barüz ettirmektedir. 

Katimerini diyor ki: 
"B. Nikoludis eserlerinde işbirliği 

isrini terviç eden yeni bir gazeteciler 
ve muharrirler neslinin vücud bulmuş 
olduğunu söylüyor. Bu, Elen - Türk 
dostluğunun bir müşterek vicdan ha
line gelmiş olduğunu ve metinden ru
ha geçilmiş bulunduğunu g<Sst:emıek
tedir.,, 

Veciz bir cümle 
Etnos gazetesi, Ulus gazetesinin 

"iki memleket arasında artık hudud 
kalmamı,tır" cümlesini tahlil ederek 
diyor ki: 

"Bu veciz cümle, iki memleket ka
moyunun hissiyatına tam olarak ter
ceman olmakta ve B. N~koludisin söz
lerini tamamlamaktadır." 

Vradini diyor ki: 
''Ulus'un bu sözleri Elen efkarı u

mumiyesi ve Elen matbuatının hissi
yatına da tam olarak terceman olmak
tadır." 

Bogris şöyle demektedir: 
"Muhakkak ki, Elen - Türk dostlu

ğu samimiyet, dtirüstlük üzerine ve 
aym zamanda iki kardeş milletin ta 
kalbinden doğan derin hisler üzerine 
müesses bir realitedir." 

Fransa 
AnlCt§mazlık süratle izale 

olunmazsa 
Figaro: "Önce Fransa ile İtalya a

rasındaki münasebetlerin mektup ta
atisiyle tesbit edileceği ve bu mek
tup metinlerinin de önümüzdeki haf
ta içinde anlaşılacağı zanne-diliyor. 
Halbuki İtalyanların şimdi hu ilk 
safhayı umumi ve oldukça da müp
hem bir hüsnüniıyet deklerasyonuna 
istinat ettirmek istedikleri söyleni
yor. Bu suretle şümulü tahdit edile
cek olan iptidai bir anla§ma Fransa
nın resmt diplomatik münasebetlerin 
tekrar kurulması için ileri sürdüğü 
şartlara katiyen uygun düşmediğin
den bir büyük elçinin tayini zaruri 
olarak geri kalacaktır. Suitefehhüm 
süratle izale edilmediği takdirde, iyi 
alametlerle ıbaşlam1l olan müzakerele
rin heyeti umumiyesini de baltalaya
bilir." 

Siidetler meselen 
Fransız gazeteleri Çeikoslovakya 

meselesini de bahis mevzuu etmekte
dirler. Bu hususta Lö Popüler şöyle 
yazı'°": 
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''Eğer Çekoslovakya ittifakların
dan vaz geçer, ·demokrasiye olan sada
katini terkeder ve Berlin - Roma 
mihverine de dahil oluraa Almanya 
için bittabi ortada bir Südet Afman
larz meselesi kalmaz. Hitler harici si
yasette kendi planlarına hizmet edil. 
mesi şartiyle Çekoslovakyadaki az
lıklar meselesinde her türlü uzlaşma
ğa hazır bulunması da gayet tabiidir. 
Ancak Çekoslovakya cumhurreisi Be
nes mesuliyetlerini müdrik bir devlet 
adamıdır. Ve aym zamanda bir bü
yüık Avrupalıdır da. Çekoslovakya 
meselesinin bir A'Vrupa meselesi ol
duğunu pek ala takdir eder. Hitlerin 
Henlayn vasıtasiyle Prag hükumetine 
ültimatomlar vermeğe hakkı JYOktur. 
Benes Çekoslovakya devletiyle bera
ber Orta Avrupada demokrasinin de 
son kalesini müdafaa ediyor." '-' 

ina~H re 
E11ki bir dosluk teyid olunuyar 

Fransız - ingiliz müzakereleri hak
kında Taymis gazetesi şöyle diyor: 

"Eski bir dostluk yeniden teyid o
lunmuş ve yeni i~birliği yolları açıl-

. mıştır ve bu iki memleketten hiç biri
nin siyasetini değiştirıneğe lüzum 
kcılı::ıaksızın ekle edilmiştir. Her iki 
hükümet bir taraftan müdafaa ve bir 
taraftan da Avrupanm tesk ini hedefi 
ni güdüyorlar. Mütehassıslar arasın -
daki müzakerelerin yakında iki mem
leket müsellfilı kuvvetlerinin tanzimi 
işi takib edecektir. Fransa ve İngilte
re merkezi Avrupada ve bilhassa Çe -
koslovakyada vaziyetin düzeltilmesi 
için çalışmalıdır. Yalnız Pragda değil 
Berlin ve Varşovada da bütün alaka
darların bu meseleyi süratle hallet
meleri için teşebbüste bulunulmalı

dır.,. 

Romanyada Biyaaetten uzaka
lCZ§tırma siyaseti 

"Romanyada siyasetten uzaklaş
tırma hareketi,, başlığı altında Sve
tovski imzasile "Sarnuprava,, gazete
sinde intişar eden bir makalede ikinci 
Cristen hükümeti tarafından demir 
muhafızlar.a karşı alınan tedbirlerin 
ehemiyetinden bahsettikten sonra ez
cümle şöyle denilmektedir: 

"Devletin otoritesi artmış, Roman• 
yanın dahili vaziyeti de iyileşmeğe 
yüz tutmuştur. Büyük harpten şimdi
ye kadar bundan eve! gelen hükümet
lerin hiç biri politikadan uzaklaştır

mak sahasında bu kadar radikal bir 
harekette bulunmak cesaretini göster 
memiştir.,, 

Dünkü çapraz kelimelerin 
haIJeclilmiş şekli 
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Soldan sala ve yukarıdan aşağıya: 

1- Biten ay - Toprağı ufalanmışı. 
2- Yüzün iki misli - Yemekten emir 
3- Senin cemi - Bir nota 
4- Gece gökte parlar - Derisi makbul bir 

hayvan. 
5- Örnek - Bir nota 
6- Süs - Şikll.r 
7- Avuç 
8- Oymaktan emir - Belediye 
9- Sebze. 
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COCUK 11.A VEMIZDE '. Vilôyetler 
GGmüfbane nafia mldürlüfün

dea lıllıbllirler. 
J - Ebiltme lz.may-438 peqem

- &9nil uat on bqtedir. 
4 - Ebikme kapalı .zuf maliyle 

Evelki haftaki bilnıecemizi 
çözüp hediye kazananlar 

Şose yaptır1lacok 
F•"ııhil- Nala MiidialüiÜliılee: ,_pılac:aktır • 
Sarık6y • Mibaliççık yolmum 4 + 5 - Eksiltme,.e cirebilmek için ı.-

400 - 13 + 450 kilometreleri ... m- teldilerin. 2010 lira mınaklı:at tm,;mıt 
da 11571.19 lira ketif bedelll yeni fO- Termeai" budan: bllfka ticaret oda
.. n amai imallt infaatı zs. 3. 938 eına byıdlı oldutuna dair o senenin 
tarihinden 18. 4. 938 tarihine kadar ticaret odaı veallı:umı bais balan-

Karı lcuananlar : R:! =·: =.ı~olml~ ebiltmeye lı:onulmut isede talip .zu.. mmı " nafia ytlbelı: büanlığmm 
Af~ hattı Ariıthan ilk olmlandan 

170 
511 Ali Uzan, Konn llaeeinden 72 Nihad hur etmediğinden temdit edilerek bu milteabhitlLk vesikamı ibras etmesi 

baet Yücel, lamit orta olmlanduı 564 Nalçacı, Konn orta okalaadan 805 Ulvi defa 23. 4. 938 tarihinden 9. 5. 938 ,arttır. 
Orban Sanan. ç.

7 
cama ilk olnılandan Yenier, Anlrara iltelda ilk obbmdan I08 tarihine milwHf pazartesi gllııil saat 6 - Teklif mektubları J'Ukarıda tl-

bl~11._A~ Zeren, Menemen. Ka- Şarkatq, ArtTin Gui olmlandall 115 Pik- 14 'lln kadar kapalı __ .ı usulı"yle t-'-. çilncil maddede yuılr uatten bir sa-
..., 

0 
..... .._.. 20ı llaatafa Dnec:ı, A- ret Pekc:an, lamit orta okalandan 437 Hak- ,.... ~.ı ca at 1• .__ ... __ ,._n,_~--- naf' 

dapuarı Sabr)'ll olmlandan 76 lJaaan Er- kı Karabiber, Ankara Keçiören olmlandan rar ebiltmeye konulmuıtur. eYYe me ~ v-.. ,...._. ıa 
ten, Zonpldak orta okulandan Cotkan ~3 Orhan KA7DU. Ankara Hem•mönii Ök- Eksiltme vil&yet daimi encilmeııin- mildilrlillüne malı:bu.z mukabilinde w 
Kan'a7 Ankara Dumlupınar okahmdan ıuce sokak 31 de TelmeD. Ankara Gui li- d rilmit olacaktır POltada '--· '-·l 
650 11.;_et Kaçar Ankara OD11Dc:a ~ sesinden 738 Ferdi Berker, lıtaııbal Kadı- e kapalı .zarf usuliyle yapılacaktır. • VU-.u uu a-
"tı okulundan 201 'vec:ihi Ba7han, Dua- kö7 Cevialik ~çe. aollak No. 18 de Akbal, ;Muvakkat teminat: 868 liradır. c:ak ıeçilı:meler kabul edilmez. 
ce Namıkkemal olmlanduı 162 Ali G" el, Ankara erkek lisesinden 357 Sabahattin Öa B • 'd k ş af • 2527' 
Adana Emirler maball · li ':t bat. Kozla ilk okulundan 127 EJ'ilp 1am1, u ııe aı evra : oae t sılit ve 

brakola J'Ullllda 11 nuına::. lj.,,!h1;°m oe:. Diyarbakır liseai~en .114 Sallhaddin tr~ h.ullsa ketineri, ~afik, fenni ve ek
c:an. İatanbul Fatih Çaqamba Swtaıı Sellin ~ra t~et lnonü •.llr «;>kulundan Sevım sıltme t•rtnamelerı, genel prtnameai, 
=~113 nW:-~da ö~~~~~!ralı:, Di:rar- 8!:;,ı-f.io:ba~~~=~~: !:ı!-J: mukavele projeleri ve imalitı smaiye 

ya so P o ..... .._.. 429 Nejad B-L' T'-'-' -A>l p ' 1 • h naf "'d" l" PiriDçci ojlu, Ankara atildll olnılandan 25 .... ır ı..r~ ... a! ~maaya cmnbari7et ro3e erı er .zaman ıa mu uru-
Çetin Bıin, Ankara İsmet pa1& lua eaati- halk parttaQıd~ Hilmi Bilsili. Yo.ssat ta- -ğilnde görülebilir. 
:.=;4:!~!d!af~ ;r·~iı~f.c0- ~f:mar0nk '::k!tl°un:: 6~:-:; .. ~~ lsteklilerin Nafıa vekiletinden a
Jraa, Kılutebir liaes~d~ ~653 f:uui;e 1K~- sel, Ankara llimarkemal illr olnılandan 1060 lmmıt müteahhidlik veıikaaiyle aene
lltaDbal ~qiktq Dıkill tq Emirhan ~ T::.~3ra1~°Kilu, Ankaraö lsmet .,. .. ilk si içinde ticaret odasından alacakları 
bil 3 numarada lamail Nua, z---1dak 0 

• artwıq nsün. Ankara er- 'ka 2490 1 k "f" Gui ilk okulundan 
214 

Saad Yavm-:-A:ıır.- kek liaeainden 1029 Fethi Össiillü. Adapa- vesı yı • sayı ı anunun tarı ı 
ra Necati olmlundan 1031 KadriJ'e Doiaa. un orta okulundan 419 Mehmet Biricik, veçlıile tekhf mektublarına ekleme
Adapuan orta okulundan 5~ lluaaffer Ak fz:- o~ ~~undan 119 Haaan Bjerci, leri lhımdır. 
t:;.~~et ıı::.=:awı J16: 1:illii. ~fkb,~i °o"::!U:::un~-::~~ Mektublar 9. 5. 938 taribind4: saat 
mcı ilk olnıJ 3 • .s. ':'Fuıret Yuce~ak:ra ~·Ankara ticaret lisesinden .~56 Semiha 13.30 .za kadar makbuz mukabilinde 
denim olmlundan 159 llıqerref Genç er, ma~hy~ apor

1 
~'!bünden Mah- daimi encümen riyasetine verilmeli-

=~J:in!r 
1 
~ C.W ~iiveaç, 85 Keaı:.İ>o,.ran~ a~k:ıehl;u:.:_~~ dir. Poetada vaki olacak ıecikmeler 

maralı evde ce:ı .:un::,n.:::.... it: desi~ IO~I No. 9 da Nuri Kamçı, na.zarı itibara alınmaz. 
ona okulundan 307 HilmiJ'• öatibet, Anka- Ankara İatikW. ı!k olnalandan 117 Yqar A- (22559/1187) 
n lltekin okulandan 236 Satılmq D · rmç, Ankara bmnci orta okulundan 1755 
Beldtelıir liaeainden 1551 llaatafa H=• Servet. Ankara İltekin ilk okalandan 1083 
Bll.sıi orta okulundan 1052 SaWıad~ SWuan Çelen, Ankara lamet lnönü ilk o
Taıa, Ankara ikinci orta olmlundan 228 Kad- kalandan 714 Allettiıı Kabakçı, Samaon or
rb'e Önal, Di;rarbalur tersi Adil 7aıuııc1a ta olnalundan 157 Kemal Hamamcı, Adana 
Raif Detı'irkaya, Ankara Iamn lnönil oka- Taja7 yasıc111 Yuıaf Ayhan ojlu Türkln 
landan 131 Fethi7e Tunç ay Ankara birin- A71wı, Ankara lnönil illr okulundan 945 
ci orta okulundan 54 İamet 'uıtek Ankara Nevaad, Ankara ismet lnönil ilk okulundan 
Tirit kolejinden 7ı;,5 llubeue: Ali bq oi- Ttirkln, Ankara erkek Hıeainden 1514 Meh
la, Teldrdai llıamıkkemal okulundan 126 met Yöliik Af7on Karahiur lisesinden Ce
Rısa Ualu, latanbw KumkapJ orta 01nı11111• ~ Erdem, Çanları ıueteler ba:rii Hüae
._ S57 SeJ'fettin Dikol, ea,. _ Samaon def- 71n oilıa Kenan Nerıia, Ankara birinci or
terdan oilu ·ruwn Sonaur, Balıkesir uı- ~ olnıldan 81 Rıfkı Boyacı oila. Ankara bi
lliaarlar idareainc!e Sadiy~ Tüz11a1 Ankara nnci orta .. olmldan 1392 llebmet Şendur, 
Cmalnari7et olmlundaa 890 ismet Ertem. Ankara bırinci orta olmldan 728 Etem Al
Aüan lltekin olmlwıdan 556 Neanıı Ak tan. Ankara Akköprtt caddesi Budqlar ao
daıa, Burdur P. T. T. muietıiıi oila Halid kai .5 de Tunalı, Ankara Gui liaeainden 956 
Eardar, Anbn Gui lilftinden 9,4 llazaf. Habl llabaracıOAnkara Cebeci ıeçıti Yal· 
f• Dinçok, Ankara birinci ortadan 331 Fu- çm sokak 9 da .sdeD Giirman, Ankara Ne
ad Ertan, Ankara Atıf be,. mahallesi Gilll cati be7 ilk okalundan 701 Çapçı, Gerse bi-
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Halkevi ve parti binası 
yaphnlacak 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Bq
kanlıimdan : 

1 - Yapılacak it: Adanada inp e -
dilecek balkevi ve parti binaaı inpatı 
(117468) lira bedelle eksiltmeye ko
nulmuı ve iatekli çıkmadığından müd 
deti u.zatılmıtu da gene istekli çık -
mamıttır. Keıif üzerinde yapılan ted
kikatta bedeline zam olunan bu inpat 
(121261) lira yüz yirmi bir bin iki yil.z 
altmıı bir lira bedel ile tekrar pazar -
lıkla ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - istekliler bu ite aid keıif dOl
yasını (l) lira bedel ile İstanbul, An
kara ve Adana nafia dircktörlüklerin-

Sosa •lr eHirilecN 
Eakitehir Nafıa MiWürliiiüıtden: 

Eald,ebir - 8afilt yolunun 3 + 050 
- 9 + 475 inci kilometreleri araaında 
12282.38 lira kefif bedeli fOA esaslı ta
miratı 28.3.938 tarihinden 18.4.938 ta

rihine kadar eksiltmeye konulmut ise 
de talib .zuhur etmediiinden temdid e
dilerek bu defa 23.4.938 tarihinden 
9.5.938 pazartesi günü saat 15.40 da ka
palı .zarf usuliyle tekrar münakasaya 
konmuıtur. 

Ebiltme viliyet daimi encümeninde 
kapalı .zarf uauliyıle icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 921.18 liradır. 
Bu ite aid wrak: Tafsillt ve hW&

sa ketifleri, grafik, fenni ve ebiltme 
tartmmelerl, proje, ıenel prtname ve 
mukavele porjeleri her .zaman Eakite
hir nafıa mildürliliünde görülebilir. 

isteklilerin nafıa vekiletinden abn
mJf mUteabhidlik vesikasiyle ıenesi i
çinde ticaret odaamdan alacakları ve
sikayı 2490. no. 1ı kanunun tarifi veç
bile teklif mektublarma eklemeleri 11-
.zımdır. 

Mektublar 9.5.938 tarihinde saat 
14.40 kadar makbuz mukabilinde daim! 
encilmen riyasetine verilmelidir. 

Postada vaki olacak gecikmeler na
.zarı itibare alınmaz. (2257 /1189) 
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Q ıeçec:i, lstaııbul Taksım parmak kapı tirmiı ilk olmlandan Brltiler, Ankara lli
sabı sokak 8 de Remsi Erc:an, Ankara ili-~ olnılundan Adnaa llola, Ankara 
mar kemal olnılaıadan 163 Sabahat Eml- Öael bı.sım okulandan 406 Nebile Çabukça. 
mu, Ankara Xocatepe olmlandan 172 A7- Ankara Gui liıeainden 514 Nihad Tüneri, 
tm, A1.&0cık Iamet ınonii olmlandan 110 Ankara erkek l~ses~den MI Kemal Alap.s, 
'Ulker Orilcti, Ankara Koca tepe okulandan Ankara erkek liıeaınclen 1512 Mehmet. Zon-
11 Gtlndiia, Ankara lsmet lnönii okulundan pldak Namıkkemal illr okulundan 371 Ba-
714 Allettin Kabalı:çı, tamir Karatae kah- tak, Zoqıaldak orta okulundan 884 Fuad 
"'1nd• talebe Musa Ensin. Nijde orta o- Ujurla, Anbn Necati be7 illr olnıl~dan 
kalımdan 18 Ekrem Kuanc:ı Ankara ticaret 262 Akran. Anbra Boalnart mahalleaı Sea
Haeainden 207 11. Ant. Di,:...balar lisesin- sini• 5 de BQralllo Qudidar .,... kötkti 
den 174 Bahri Tarsat. latanbal Dand .,... s~ 61 de llaatafa Dilmeç, AdaQ& 
ona okalundan ns llvettill Almaara~!: bırincl ona olmldaD 757 y.._ Mıtua9, ~ 

den alabilirler. a· k 1 
3 - ksiltme 13/5/938 tarihine mil lr amyon a ınacak 

dapuanortaolmlaadall171Maatafa ~ : .. ~.:.::ı:: 
Adana erkek li...mden 711 CDlaaclr Ça- OIDer Pelda, Ankara abeJ'ler aokalı s de 
:::.:.~ i~...!...~r; A)'Clotan. llalatJ'& llıeainden 821 Sabahat-
Alfan Torpl, Ankara Mimarkemal olnalun- ~ Alpu, Ankara erkek ~ıeai.n~en. 1447 A
tml 500 .Emel Al':ta7 E1Uıi ona olmhmdan lı Batwn...lstanbul Kadıkoy bmncı orta er 
167 lf ecmettin OabQ. bmir Kaqıyatra im 1m1daD 164 İbrahim. Kıaılcıhamam :ratı o
atretmea olmlandall 530 Berin Tamak, A- kalandaıl 12 Akifkaçak. leparta orta olnl
dam 2S alsan okalandan 125 A7ten Kınt. landan 451 Htlae7in Batka:ra. Antal7a Dam
.Aabra Ktllk olm11111dan 250 Jl'ericloa User lapmar okalundan 125 Utife Dhlekli, la
.Aabra laınet.,... Biken aolrak 2 de Ya~ tanbal Saltaıı Selim cmnburi~ im liseain
pr, latanba1 Kamkapı orta okalundan 204 den 797 Asime O,.er, Odemlı aUmane bak: 
levket Çohaclar, Anbn im llaeainden Ut kalı Bmln, leparta orta o~ 217 Azmi 
tacl Aba, Zonpldak orta olnılandan 517 ÇaJrmakça, Çanlun Kartıılut ilk okalaadan 
Sabiha Onnar, Anbn Atattlrk im olmhm- 271 Pikret., Af7on Karahiur 8an7önti bat
daD 472 Nahide Samer Ankara Cebeci pos- tında lıta•J'Oll ıefl otla Balcı, Ankara Ga
tam J'Ullllda HaJ&ti 'Osark, Anbra Gul al liM1inden 530 Mehmet Gençer, Adana 
Jllealncl• 946 Nihad Renda, Anbradan Seran ikiac1 orta olmldan 470 Bnaalı, ller
Mahmad Sabin. latanbal eanat olmlandan sifon irfan illr olnahmdan 259 Nejad Tilre, 
an llQrl Posan. Btndırma Bdillcik birin- Anbn Yenltebir olnılandan IOI Yddu Ö
cl obldan 41 Mebpar• Öktem. latanbal Be- aençl, Nlide 29 blrind '9lria ilk olnalandan 
t0ıtat 22 inci ilk olmldan 135 Babattbı Da- 2S1 Klmaran. Ankara im u .. inden 231 
el, Zonsaldak Halkm arkumda 13 nama- Niiaret lrq, Adana Birinci orta okaldan 
ncla Adli .,. Ankara J>amlapmar olnalan- 20 Selçuk aefrld. latanbal 8itll 43 üncü ilk 
dan sn NeJ~ Kıınltan. An1ian Hamam&- olnıldan 91 Sema Barlan. Ankara Gui llae· 
al Abol aoblmda U1Ti7e Oa stç, tamir aiDdeD 725 Uiarla Tunalı, Ankara birinci 
GWotcha Ali Çetin lra;ra balnn 31 nama· orta okuldan 702 Şerife Gincör, Ankara tı
ncla Cnban Özler. Ankıırad•rı VUbe1 Ko- tekin ilk olnılandan 50I Oiu Arın. bmir 
maa, Elbıl orta olmhmdan 719 Memed Yal Karataı tire kapw 4 Mino Sen. BliJ'iikder
maa, Akhisar Sabr:ra illr okalundan llem- bent olnalandan 11 Bqinkarkaran, tamir 
clah Tqlan. Ankara Damlapmar olnalandan Karataa orta okulundan 237 Niiaret. Ankara 
US llacld Tilret. tamir K.anntina Necati blrinc:i orta olnıldan 1765 Pikri7e Koça, An
olnlhmdan ın Tahain Pl7alu, Aakara Ka- kan Mecati ilk olnalaadan 1003 llaalla Ak
~ mahalleal 11 de BUll Gtiltekin, la- IÜDt Ankara birinci orta olnılandan 1390 
taDba1 Aksaray ldlçiik lanp 110 ıuunaracla Aıım Alıcıojla, lıtanbal Bqiktaı 22 inci 
AJdm BQlal. Ankara Dumlupınar olmhm· ilk okuldan 227 Makbule Emir, Ankara Ti
daD S2 Maalla Kotar Tarpdlu cambariJ'et caret liıffinden 33 llelib Atalan, 'Oaldldar 
olmhmdan 634 Hami7et Balwn. Samaoa ta- İhaani7• altı aokaiı 142 Ahmet Ma~. lz
tilı:l&l olmlandan 14 Adli Tellmer, Ankara mit orta okaldan 601 Bedri ipi, Bartın 
latikW olmlandan betiaci amıfta llebdi camlnıri7et ilk olnalandan Feridon Abancı, 
Oqelen, Ankara ticaret lilalnd• us ea- Eıkiıeblr ıimendilfer montajı 19043 Cemal 

Atik, Ankara ... l liaeeinden 757 Abmet 

sadif cuma pntl saat (17) de Adana- Ad-na Pamuk Orelme Çiftliii 
da C. ~ Partiai binasında topl•nacek M ............. 1 
'--•---A• -n·•---'--. • JI • -ı-,,._..~..- l - G1111111m•• lhtlytıeı lçln (85) 

4 - Eksiltmeye cirebllmek isin beJ11r ku• Htlnde, bpalı çeHk bro
(7313) lira (5) kunıtluk teminat ver - serli Adana teslimi bh kamycıaet açık 
meli ve bu iti yapabileceğine dair elli eksiltme auretile satın almacaktu. 
bin liralık veaika ibraz etmesi wım- 2 - Şartnameai ücretsiz olarak A
dır. lsteklilerin 13/5/938 cuma günil dana pamuk tlfttme çiftliii m6diidü -
saat ~17) de Adanada C. H. P. bina- ğtlnden almablHr. 
smdald komisyona müracaat etmeleri 3 - Muhammen bedeli (2300) lira 
ilin olunur. (2423/1275) 2531 ve ilk teminatı (172,5) liradır. 

Sosa tamir etttirilemk 
Ellri.-hw Nafıa Müclürliiiünden: 
Eakitehir - Çifteler yolunun 3 + 

080 - 13 + 000 kilometreleri aruında 
17597.18 lira ketif bedelli fOU eta11ı 
tamiratı 28.3.938 tatihinden 18.4.938 ta
rihine kadar ekailtmeye konulmuı iae 
de talib .zuhur etmediğinden temdid e
dilerek bu defa 23.4.938 tarihinden 
9.5.938 pazartesi günil saat 15 kadar 
kapalı sarf uıuliyle tekrar ebiltme
ye k..>nulmu,ıur. Ekıiltme villyet dai
mi encümeninde kapalı .zarf usulıyle 

yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1319.78 liradır. 
Bu ite aid evrak: Şou tafsilit ve 

hillisa keıifleri, grafik, fenni prtna
me i ve eksiltme prtnameleri, genel 
f&l'tDame mukavele projeleri ve ima· 
litı smaiye projeleri her .zaman nafıa 
mildUrliltunde görülebilir. 

4 - Eksiltme 6. 5. 938 cuma günü 
sut (15) de yapılacaktır. 

5 - Ebiltmeye ittirak edeceklerin 
mez"r giln " saatte Adana siraat 
mlldilrlilfilnde mübayaat komisyonu • 
muada tıeklifierile birlikte hasır bu-
Junmalın illa olunur. (1141) 2280 

Şose tamiri ve inıası 

Esklphlr - Baftld yolunun 9 + 500 
- 15 + 300 kilometreleri arasmda 
yapılacak 12837 .90 lira ketif bedelli 
fOH esaslı tamiratı ve imalltı sınaiye 
inpsı 23. 4. 938 tarihinden 9. 5. 9. ı 
pazartesi ıtlnil saat 15,20 ye kadaı 
kapalı .zarf uıullyle ekılltmeye konul· 
muttur. Ekıiltme viliyet daimi encü
meninde kapalı .zarf uıuliyle icra edl· 
lecektlr. 

Yicl llatla, llaila orta olmluadaD 394 Saa· Kökaal !amir Be7dikö7 illr okalandan 183 
ili Sqko, Ankara lltelda olmbmdu Ml Ba~ Çakmak, Anlran laınet lnönil oka· 
Mualla .atatu, AlllSU'&- l6UlQ ona o..wwı- landan 256 Mutafa Aksiil Ankara erkek 
dllll 430 Hadı7• MOseren, ~ar iliE oldWUl- liaeaindm 1580 Saad Bora: Di;rarbakır ll- isteklilerin nafıa vekiletinden ahn-
~'J..l,a: Tııf =-

11
!.:'::.:: aeainden 51S Saad Ulut, Ankara Gui llae- mıt müteahbidlik veaikaslyle senesi 

brtlll1lt olmbmdaD 117 Bun DiDç soy, An· sinden 1117 Huım Gazliikçt, içinde ticaret odasından alacakları ve-

Muvakkat teminat 962.84 liradır. 
Bu ite aid evralı:: Şoee tafslllt ve 

hulisa keıifleri, grafik, fennt ve ek· 
ıiltme f&l'tnameleri, genel ,artname. 
mukavele projeleri ve imalitı sınaiye 
projeleri her .zaman Eakitebir Nafıa 
mildilrliliiinde ıiSrlllebWr. tf8 l!J:. ~= ~.:-

2 
BM!~ (Sonunu yarınki Ulu.s gazetesinden sikayı 2490 numaralı kanunun tarifi 

dlllı ~edik, lJı;raroaım ıamet uıonu ok1Uun- takip ediniz ). veçhile teklif mektublarına eklemele· 
daa 93 lalih Erit. Odelllit orta olmhmdan ri li.zımdır. 
~:~==== ~11111111111111111111111111111111111111!:, Mektublar 9.5.938 tarihinde saat 14 

... olmlandan 637 Brdojan Altan. Ankara = Dr. Basıt u·. rek = de kadar makbuz mukabilinde daınıl 
Jala1lb mahallesi llvad soka&& 3 mımara- : : ela Sinaai Umay, : : encilmen riyuetine verilmelidir. Pos-- -su---n halledip de hediye § Cebeci Merkez Rutaneei =-- tada vaki olacak gecikmeler na.zarı 1-

.. _._.1.. tibare almma.z. (2258/1190) 2384 

Juuanamıyanlar : § iç Hastahklan mütehauuı S 
Aüara Atıf beJ' mahallesi D4 de Stib.,.- : H• pn hutalanm Y enife- : 

1a K6k1em. Ankara 1nönü ilk olmhuıdan 1-t! : 11. M . dd • O--•-: 
Kecll Koldem. Hana merkea ilk okalan· : ar etrutıyet ca eaı nsa: 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

isteklilerin Nafıa velı:iletinden a
llDIDlf mUteabbidllk veıikasiyle sene
si içinde ticaret odalından alacakları 
vesikayı 2490 No. lu kanunun tarifi 
veçhile teklif mektublarma eklemele· 
ri lhımdır. 

Mektublar 9. 5. 938 tarihinde saat 
14,20 ye kadar makbuz mukabilinde 
daimi encümeııziyuetine verilmelidir. 
Postadaki vaki olacak ıecikmeler na
.zan itibara alınmaz. 

(22.SG/1188) 2382 
dala 275 Xrdal Aker, AIDAl7a ~etli .umak : apartmanmcla eaat 13 den= 
olmhmdan 11 lltijsln Balraııer, Zoııpldak : : 
Naaukkemal olmlWldan Tllrbaıı lJlq, AD- : IOm& kabul eder. Tel: 1694 : Giimiifane Nafıa Miiclürliijiia- j &........ 1.....aa-. ı-·L 
lrua birinci orta olmlundall l4l Hılmi . .Koç. ;lllllllllllllllllllllllllllllHlllllllr d .. : • uumnl -llDI JIPI ... 
lılant orta olnı11111du 221 Bebcet Bilsis. .Alllrara Safa oteli 9 da Mutafa AlbQ'ralı:, 1-Eksiltmeye konulan iı: GUmüp- Çonaa Vali1iiiDclen 1 

Alllrara defterlık mubuebeaindc Sadi)oe, ne villyetinin - Plrabmet-Kellrit, Pös- 20 ha.ziran 938 saat 11 de Çorum vi-
Alllrara Necati be7 illr okalaadan 127 Ö•• lı:e, Erzincan yolunda Erzincan hudu· llyeti mabmmda ihal--1 yapılma'-
0.kölr. Anbra Qui Uaesladen 445 l. Or- ca.ı .. 1D8D1ı, AnJıııan üuı lıa..ıuuıen IMV .M&IP dundan itibaren 0+000 ili 11 +000 ni- üseı'e 1950 lira lı:etif bedelll Sunpr· 
Toran. Tanaa orta olmlandan US Rıdvan Za,i - 1928 yıJmda lstanbul erkek el kilometreleri arumda yapılacak lu, 3250 liralık Osmancık, 1950 liralık 
:!d"K= =ra'ı:O.:n1:~ okulu 2 lnd amıfmdan aldıpn tasdik- elli adet betonarme, menfez lnpatı o- Mecidastı, 1625 liralık Alaca olmalı: tı-
claa 1447 Doian Bük~ Sivu lamet pap o- nameml kaybettim. Yenisini alacağım- lup bedeli ketfi 26788 lira 26 kurut- .zere ceman 8775 llra ketif bedelli yu
kahm4an 325 Yiikıel o·~~ Ankara Orman dan eski tudllmamenin hl\kmU yoktur. tur karda ilimleri ıeçen kualarm hali 
pftlijl onunca 711 J&tl o~undan 201 Be7- Fuh Peni Zeren 2514 2 - Bu ite ald prtnameler ve ev- ha.zır haritalarının alınması açık ek-
ha, Adapuan Sabihamm opalandan 3 A7· rak tunlardır : sUtmeye konullnuttur. Şartname ve 
~~r~ c:ıu~=~o:: ZaJi l&lalrler- Çankaya kuuı A - Ebiltme prtnameli, buna ald diler evrak Çorum nafıa da-
hmdaa 992 Cuibe, Çanları orta okalandan Orta lı:oyilne ait bir adet mub~lık mil- B - Mukavele projesi, iresinde c&rtllebUir. Muvakkat temi-::a .:=:.:.°i::: ::::f~~ bürü n diSrt adet de adlara ut ffalit, C - Nafia itleri ,eraiti umumiyesi, nat 658 liradır. isteklilerin teklif 
... ___ .__ .. u-

1 
... _ N jad Al .._ 

1 
Cemal, TeTfik, İbrahim Wmlerine mu- D - Tesviyei turabiye ve lı:lğir in- melı:tublarile bu i•; y• ... .a..ileceklerı"ne 

..-~~·arkuı :ıca;.0; de harnrmilhürlersayiolmuttur• Yenile- patma aid fenni prtname, dair Nafıa Velr.ll:ılnd:"' almmıt eh
A7taa.. SGlll'lldü orta olmluadan 1074 H. ri yaptmlacaimdan bWdlmleri olmadı· E - Hususi prtname, kefif cedve- liyetname ve diler belıelerini ihale 
~~=nd:ı:r:.= li illn olunur. Ortaköy muhtarı Meh- li, metraj cedveli, proje. ıtınG mt 10 da ihale komisyonuna 

• •• _.. .. ._.. • Ali met. 2520 !etekliler bwıları bir Ura muJrabl.. nrmelıri Janmdır. (1202) 2417 

.:!llllllllllllllllllttllllllllllllllf lllllllllllllfllllltlllfl111flfllllll1111111!:. 

i Türk Hava Kurumu 1 - -~ 25. ci tertip ~ 
~ BOYOK PIY ANGOSU ~ - -§ BiRiNCi KEŞiDE: 11. Ma:rn. 938 dedir !§ - -~ Büyük ikramiye: 40.000 liradır·- 5 - -= Bundan bqb: 15.000, 12.000, 10.000 liralık = 
§§ ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık iki 5§ = adet mükafat nrclır • • • = 
5 Şimdiye kadar binlerce ldtiJi zenain eden ha piJancoJa 5: 
S iftirak etmek mretiyle aiz de taliinizi denewiniz. 5: 
- ı- -

'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~BUGÜN·KÜt1BARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU$ 
• 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN:TEMELİDİR . . r Dt • 

T.C. 
ZIRAKI' BANKASI 

KUçDk ilan tartlan 
Dort satırlık Jtüçük iliiılirdaıı : 
Bir defa lçia 30 Kan11 
iki defa için 50 Kanıt 
Uç defa lçia 70 Kan11 
Dört defa lem IO Kunq 

Dnamlı ldlçiik illnJarm her defuı için 
10 kanıt alınır. Mesel& 10 defa netredi
lecek bir ilin için 140 kanıt ahnacaktır. 
Bir koiqhk olmak ilsen. her utır, ke
lime aralanndaki bo.ıaklar miıteana 
30 harf itibar edilmittlr. Bir ldlçiik ilin 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dısrt utırclan fula her atu lçiD Qn 
10 kanat ahmr. 

Kiralık 1 

Kirahk........ - Balıkpuannda 
Hanef apartnnanı altmda kC5fe bqmda
ki mapn kiralıktır. içindekilere müra-
caat TL 2429 2374 

Kinbk - 4 oda, 1 hol milstakil ant
reli birinci kat. Yenitehlr Adakale 18-1 
Rusçuklu Fahri Tl. 3753 2413 

Kirabk- Kavaklıdere Gilven mahal
lesinde 31 No. lu evde 2 oda 1 hol ve 1 
banyodan mürekkep müstakil kat için-
dekilere milracat. 2455 

Kuah " sebzeci içia - Yenifebir 
Kizım Özalp cad. Ataç sokatmda ö
zenç Apr. bakkal yanında 2 dilldWı u-
cuz kiralıktır. TeL 3319 2465 

Kiralık - 2 odalı daire. Sallık Ba
kanhiı karp11 ilkiz sokak No: 20 
Mahir Esen apartımanı No: 2 ye mü
racaat alt kattadır. 2476 

Yatılı okul insaatı 
(Matla - Tarsat. nahi,...I J'•tılr 

Okul lntaat KomiıJOD• Batkanb
tmdan ı 

1- Kapalı sarf usulile eksiltmeye 
konulmuı olan (U5075) Ura (21) kuruı 
keıif bedelli yatılı okul in~tma ia -
tekli çılanadılmdan eksiltme müdde
ti 28 gUn daha usatılmııtır. 

Kiralık n - 4 oda 1 salon, mutbak 
banyo ve balkonu havidir. Cebeci Us 
clNiller .ak No. 15. 2508 

Kiralık - Aile nezdinde oda Koope
ratif arkası Ağaojiu apartımam kat Z 
kapı No. su 8 .ze milrecaat, 2521 

Kirahk oda- Mobilyah veya mobil
yuu, Yenltehir lmıet İnönü caddesi 
No. 74. 2535 

Satılık 1 

Sabbk- Yeniwehir Cebecide Küçük 
çapta satılık inpata elveritli analar. 
Telefon 2406 2427 

Satıhk - Yenifebir Cebecide irat 
getirir satılık apartımanlar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

Acele aatıbk ana - Alman aefaret
baneslnln arkamda asfaltta 1408 met
re ana H. Ahcıoğlu Tel. 1538 2450 

Azimet dolaynlyle acele satılık 
( 150) liraya iyi bir alman marka piya
no: Y enlpbir Atatilrk Uram Ercan 
apartımanı No. 11 24 70 

Satılık Ana - Y enlfehirde temyiz 
mahkemesi karpsmda metrutiyet cad
desinin bilyük asfaltla blrliıtiği noktada 
ki apartman bahçesinin bltitiğinde bu 
cadde üzerinde apartman ve mağesa 
İnfUllna elveritli arsa. Telefon N- 2637 

2485 
Kan ........ iyi Wr pi,.ano aabbk

br - Ulus p.zetesinde M. z. rumuzu • 
na mektupla müracaat. 2509 

Sabhk, kinhk yalı - lıtanbulda 
Sanyerde piyasada en pzel mevkide 
B. Hasib yahu. 12 bilyillı: müzeyyen o
da. Yanındaki 53 No. ya müracaat. 

2473 
Satılık n - Biltiln konforu bai.z 4 

odah, havadar. Hacıbayram Unyay so
kak 26 No. ya ve 3441den44 numara-
ya telefonla milı'acaat. 2504 

Sabhk ballar- Yukan öveç yat. 
ğmda yan yana 2 evli mamur akar sulu 
ve havuzlu bailar gerek ikili birden ve 
gerekse ayn ayn satılıktır. Taliplerin 
yeni halde No. 4 de milracaatlan. Te • 
lefon. 2368 2498 

2 -Eksiltmeye ittirak edebilmek 
için (1205) Ura (64) kuruı muvakkat 
teminat parumm k6y sandıfma yatı
rılmuı ve Nafıa Velı:iletinden alm-ı--------------
mıı mUteahhidllk veya vlllyet nafıa Kunlar ı 
mUdilrlUIUnden almm11 ehliyet vesi-
kuı ıa.terilmeal ve teklif mektubları Daktilo kuma - 46 mcı devresine 
nm ihale saatinden bir saat evel ko- mayıs ilk haftumda bqlıyacaktır. Z 
misyona verllmiı olması lhnndır. ayda diploma verilir. Yeni bal arkuı 

3 - Yapılacak eksiltme llyık had- Yenlhamam apart. Kat 2 Tel: 3714 
de ı&rüldUIU takdirde, 20. s. 938 cu- 2433 
ma ıtınU IMt 16 da Leyne k8yilnde 
inpat komisyonunca ihalesi yapıla- İt anyanlar ı 
c:aktır • 

4 -Proje, prtname ve evrakı lı:et- Almanca fran11sca tercOme mubabe-
fiyeaini 18rmek ve daha fula bilgi e- re diler Hunlarda yazı iperl. Daktilo 
dma;.e kiatiyenler her &tin lromiayona ile evde çahphr. Uluata mütercim ru. 
~ ocltbllirler. 2533 masanı mektupla mGnccat. 2426 



-tt-1-5-1938~------------------_:,._------------------------~U~L~U::...:S~----------------------~----------------;-----------~~ 
hine natlayan ..ıı ıunı uat on birde wt ona bıdar makbua mukabilinde 
Ankarada dahiliye vekileti binaamda komisyon reisliğine verilecektir. 

RESMİ İLANLAR 
Dah;fiye bokanhğı 

toplanacak belediyeler imar heyetince Posta ile gönderilecek teklif me• 
yapılacaktır. tubl.arının i~eli teahhüdlü olmaaı ft 

Zonguldak içme suyu 4 - Eksiltmeye girebilmek için is- nihayet bu saate kadar komisyona gel-

ak teklilerin apğıda yuıb teminat ve ve- mit bulunması 11.zımdır. 
teaisab MÜD 818SJ saiki aynı gün saat 10 a kadar ko- Bu it hakkında fazla izahat a1mK 

larma talebe almacaktzr. Kaydü ka- makbuz mukabilinde vermeleri lizmı- Dahiliye Vekiletinden : misyon reisliğine teslim ctmit olmala- isteyenlerin belediyeler imar heyeei 

A. Levazım Amirliği 
bul ,artları hakkında malOmat asker- dır. Zonguldak ıehrine 3 kilometreden n lizımcbr.: fen ,eniğine müracaat etmeleri. 
lik ıubelerinde ve okullarda vardır. Postada olacak gecikmeler kabul e- su isalesi au depolan iftfUı ,ehir tebe- A - 2490 aayılı kanunun 16 ve 17 (1104) 2207 

Kapah zarfla münakasa 
2 _ Kayıd ve bbul için müracaat dilmez. (1185) 2400 keei yapılması ve miiteferri diğer bil- inci maddelerine uygun 8750 lira... Tekirdtıı~ a,ahri ı·rme 

zamanı ı huiran ue 25 temmuz ara Betonarme köprü cum1e itlerin vncuda getirllmeai ka- ku111fluk muvakkat temkıat. ~ y- ,,. •• 

~':~ra':· bi;"1;::k:::~ :!';~d=~ :ı;:.n uuliyle eksiltmeye srıkard- ~=:::ta~~=!~ v;:::; IUJU tesi1&b ekailtmeai Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alnıa Komiayonunclan: 

1 - Dikim evlerinde birikmit olan 
46643 kilo yünlil kırpıntı ve 15178 kilo 
pamuklu kırpıntı ve 45289 kilo haki 
pamuklu kırpıntı için kırpıntı ve ima
liye ücreti verilmek auretile çamaşır 
lık bez, battaniye ve elbiselik kumq 
Ye kaputlu kumaı alınmak üzere ka
palı zarfla münakasası 3 mayıs 938 sa
at 15,30 da Tophanede levazmı amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

ruya o okul mtldOriine müracaat ede- incaatı ı . h bed 1° 120000 =--- '-il ..ı b" 
i f . "!l ı - tın mu ammen e ı mucibuu;.ıı:ı e- taneye 5Armeye ır ma- D-L!•ı'•• V-'-~•-&!-.ı- ı cektir. Dilekçeye ik otoğraf ile hır ..... J ---~ 

lu .1. • ·ım· K ah f li ) ek.-ı•tme lira..- kuruttur. ni bulwımaıdıa.ma dair imsalı bir mek-
tanet6 kurupuk po9ta pu ı ııtın ıt ap zar usu y e l!W 2 - İstekliler bu i- aid prtname, tup, • Tekirdacma 4800, 5300, 3800 metft 
bulunmalı w menıub olduğu askerlik Nafıa Vekaleti Sa=·ma Sa itleri r eai 
ıubesl. babumm adı ve mesleki ile Sekizinci Şube MühendiaJiiinclln : proje ve aair evrakı 600 kurut muka- D - Belediyeler imar heyeti fen mesafelerdeki menbalardan au iul 
kendi adı, okuduğu okulun iamile han ı - Eksiltmeye konulan it : bilinde dahiliye vekaleti belediyeler teflitlnden mOnıDsaya cirme için a- ve tebeke ve iki su depoau isı§Mı " 
gi smıfta bulunduğu, yabancı dil o- Samsun - Çarf&IDl>a fOSCSinin 17 ci imar heyeti fen ,efliğinden alabnir- lacaklan vealb. müteferri diğer iflerln vücude getirU-
kuyoraa hangiaini okuduğu ve okulun .kilometresinde, Hamzalı bataklıkları ler. 5 _ Teklif mektubları ihale giinil meai kapalı sarf uauliyle eksiltmeye 
daki kayıd numarası, boyu, yaıı, ağır- ana kanalı üzerinde yaptırılacak be- 3 - Ebil~ 31. Mayıs. 1938 tari- saat ona kadar makbuz mukabilinde konulmu9tur. 
tığı ve oturduğu yerin adresi vuıh o- ton arme f08C köprüsünün inpatıdır. hine rastlayan salı gUnU saat on birde komiayon reiallline verilecektir. 1 - İtin muhammen bedeli 16500 
Iarak yazılmalıdır. Ketif bedeli (15423.80) lira olan bu Ankarada dahiliye velcileti binasında Posta ile c&ıderilecek teklif mek- lira - kuruttur. 

3 - Mekteplerin bulunduğu tehir - it 1-5-938 tarihinden itibaren (21) gün toplanacak belediyeler imar heyetince tublarmın iadeli teahhüdUl olmuı ve 2 - btekliler bu ite aid prtname. 2 - Hepsinin tahmin bedeli 22613 
lira ilk teminatı 1696 liradır. Şartname 
Ye kumat nümuneleri komisyonda g~ 
rülebilir. Kırpıntılar yalnız milli fab
rikalardan isteklilere ayrı ayrı ihale 
edilebilir. Kanuni veaikalarile teklif 
ınektublarını ihale saatinden bir saat 
evel komisyona vermeleri. (1114) 

ler haricinden mür-•'"t edecek tale - müddetle eksiltmeye çıkarılmııtır. · -'-- 825 k , _ _ 
._.. yapılacaktır. nihayet bu aaate kadar komisyona gel- proje ve aaır evr~ uruı mu ... 

beler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de 2 - Eksiltme 23-5-938 tarih.ine rasıt- 4 - Eksiltmeye cirebilmek için is- mit bulurumaı lbımdır. bilinde dahiliye vekaleti belediyel• 
askerlik tubelerine bat vuracaklar- lıyan pazartesi günü saat 15 de Sam- b.

1
• 

· · · be üh teklilerin •-ğıda yazılı teminat ve ve- Bu it hakkında fazla izahat almak imar heyeti fen ,efliğinden ala ı ~ dır. Askerlik ıubelerl aıht muayenele- sun au itleri sekizincı tU m . en- -Y-

rile lüzumlu kayıd ve kabul kiğıdları di.aliği binasında eksiltme komıayo- saiki aynı gün saat ona kadar ko- isteyenlerin belediyeieı imar heyeti ler. 
nı tamamlattıracaklar ve ı tenmıuzda nu odasında vahidi fiat ti%erinden ka- misyon reialiiine teılim etmi.f olmala- fen ıefliğine müracaat etmeleri. 3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari-
talebenin gireceği okul miidilrilııe palı zarf uauliyle yapılacaktır. . rı lazımdır.: (1106) 2209 hine rastlayan aalı günü saat on birclıe 
yalnız kaiıdlarını gönderecekler ve 3 - btekliler eksiltme prtııameaı! A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
talebeler mekteb müdilrlerl tarafın- mukavele projesi, baymdırlık itlen inci maddelerine uygun 7250 lira - Urfa ~hri İçme toplanacak belediyeler ~ heyetince 
dan çağrılmadıkça mektebe cönderil- genel prtnameai, fenni t~~ ve kurutluk muvakkat teminat, ~- yapılacaktır. 7000 kilo tavuk eti 
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miyecektir. projeleri (78) kuruı mukabılınde B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, • ek İlbn • 4 - Eksiltmeye girebilmek için ia-
4 -Okullar yatılı ve paruı.ıdır. Ta Samsun su itleri sekizinci tube mü- C - Kanunun dördüncü maddesi SUJU teaJA.blL ell teklilerin qaiıda yazılı teminat ve ve-

ah nacak lebenin iqeainden bafka giydirilme- hendialiğinden alabi~irle~. • . . mucibince eksiltmeye girmeye bir ma- DahiliT• VekiletiDden ı saiki aynı gün saat 10 a kadar Ja>. 
Si• techı"zatı okul tarafmdan teaıin e - 4 - Eksiltmeye gırebilmek ıçın ıs- al · k Urfa -hrın" e taJua·-n 4 ve 2 kilo- · · 

1
. ...,;. lma'--Ankara Levazım Amirliği Satm • kk ni bulunmadığına dair imz ı bır me - T9 ._. misyon reialığıne tea ım e__,. o --

dı·ıı·r ve her ay bir mikdar da "'•.a. ve- teklikrin (1156.79) liralık mu. va. at metre mesafedeki menbalardan suyun Alına Komiayonundan : -......,. 1i alık tup, rı lazımdır.: 
b. . .. rilir .(1222) 2515 teminat vermesi ve on . bın r · h • f isalesi iki depo inJUU&ı ve tehir 9cbek.e- d k 16 17 ı - Ankara garnizon ırlık ve mu- köprü iflerini teahhüd edıp muvaffa- D - Belediyeler ımar eyetı en -r- A - 2490 say ı anunun ve 

esseseleri için 7000 kilo tavuk etinin a- Mı.... ftllımlsl 1IHllC1k kiyetlet bitirdiflne ve bu kabil nafia tefliiinden mOnakaaaya girme için •- einin ve buna aid bilcümle itlerin vu- .inci maddelerine uygun 9500 lira -
çık eksiltmesi 25 maym 938 saat 15 de itlerini baprmakta kabiliyeti olduğu- lacakları vesika. ciloa ıetiriimeai kapalı Ari uauliyle kurutluk muvakkat teminat, 
Ankara Lv. imirliği Sa. AL Ko. da ya- M. M. Vekileti Sata Alma Ko- na dair nafia vekaletinden alınmıt 5 - Teklif mektubları ihale günü ek.;iltmeye konulmu9tur. B- Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
pılacaktır. misyonundan ı müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, is- saat oaa kadar makbuz mukabilinde 1 - İfi1l muhammen bedeli 175000 C - Kanunun dördüncü maddeei 

2 - Muhammen bedeli 3850 lin ilk Açık eksiltme ile 100 takım muhabe- teklilerin teklif mektublarını ikinci komiayon reisliğine verilecektir. lira - kunı9tur. mucibince eksiltmeye girmeye bir ma-
teminatı 288 lira 75 kuru,ıur. Şartna- re filamaaı satın alınacaktır. İlk temi- ci maddede yazılı saatten bir aaaıt ev- il ..i- .1 k kl.f k 2 - latekliler bu ite ald prtııamc, nı· bulunmadıA-ma dair imzalı bir mek-,,.....,,· ko-:•yo-..i- .,,,. .... ,u··r. Kanuni ve- 5 1. ..a ... E'-:,....____• 3 5 933 P~ta · e gönucrı ece te ı me - & 
--.a UAAW lllUil •u.;'" natı 112, ıraıı.ıu-. -~1 : • • veline kadar su itleri sekizinci tube ahhUdlü 1maa proje ve aair evrakı 875 kurut muka-
·ı.ka .- t-inatla komiayonda bulu- --' nn .. u 11 dedi C!. .. ..-ame ve tublarmın iadeli te o ı ve tup, 

.... ,.,... 11&&1 5-u aut r. v-u.u mühendisliğine makbuz mukabilinde . ı bilinde dahiliye vekileti belediyelıer 1 d. 1 i b eti f 
nulması. (1237) 2517 nilmune il. il. v. satm alma Ko. da gö- nihayet bu aaate kadar komısyona ge - D - Be e ıye er mar ey ea 

. --L' . '-- ~ vermeleri liznndır. mı·ı bul .... - ... ı lbımdır. imar heyeti fe'l tefliiinden alabilir- 9efliainden münak.;uya ıirme için a-
50 000 k•I k t" rillür. Ebiltmeye gıre~erın -uun, Poatada olan geci.kmeler kabul e- ___. le • 

• I 0 OJUft e 1 teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. Bu it hakkında fazla izahat almak r. lacakları vesika. 

1 k maddelerinde yasılı belgelerle birlikte di~m~ .. ı,.· üzerine alan müteahhit iateyenlerin belediyeler imar heyeti 3 - Ebiltme 31• Mayıa. 1938 tari- 5 - Teklif mektubları ihale gütıtl a .naca _u ..- ..- v --• 1 L hine rutl&_." salı -''-•il aut on birde kada kb k b·ı·-.1..-muayyen gün ve y.uutte .-• .-. • -m yüksek vekaletçe ihalenin tudik o- fen JOf1ili.ne müracaat etme er J - •-- •aat ona r ma uz mu a ı ıuuıııı 
· ··-..i- b ı ı 2205 Ankarada dahili'!• veklletl bitıumda · 1 .• · .1 k · Ankara Levazım Amirliii Satın alma komıayon- u "nml •n. lundufu .kendiaine :yuı ile teblil edil- (1102) :Comiayon reıs ı&ıne verı ece tır. 

Alma Komiayoııundan : (1125) 2Z46 difi tarihten itibaren (15) &'iln içinde toplanacak belediyeler imar heyctitıce Poata ile gönderilecek teklif mek-
1 - Ankara garnıiıon müeueseleri 1 ••• ..L muvakkat teminatuu kad teminata ib- Merzifon sehrl l(me SllJI yapılacaktır. tub\arının iadeli teahhUdlU olmaaı,,. 

için 50.000 kilo Jroyun etinin puarlı· 5.000 adet mln• 1 llMIWll lağa :ve aynı zamanda mukaveleyi no- 4 - Ebiltmeye girebilmek için ia- nihayet bu saate kadar komisyona pl-
ğmda talib çıkmadıfmduı 18 mayıa M. M. Vekileti Saim Almia Komis- terlikten tescile mecburdur. teSİSltl mÜnlklSISI teklilerin qağıda yuılı teminat ve ve- miı bulunması lizmıdır. 
938 aaat 15 de Ankara Lv. amiıliği sa- yonundan •• (2414-1276) 2532 saiki aynı gün saat 10 a kadar ko- B · hakk da f ı · hat almak 

Da.hilive Veki.letinden : . 1mal u ıt ın az a ıza tın alma komisyonunda pazarlıkla ek- 1) 5000 adet mintan kapalı zarfla # ınWyon reialiğir.?e tealim etmif 0 a- i•teyenlerin belediyeler imar heyeti 
ailtmcai yapılacaktır. ekalltmeye kOnmuftür. Merzifon .,ehrine yedi kilometre n lbımcbr.: fen -fliiine müracaat etmeleri. 

2 - Muhammen bedeli 22500 lira ilk ~~~~~~~~~~bir~~~~4-:~~~~~ıuJ~·~ll!JbJıl~~~---:ır-~-ıı-, .. ""'""' fıL9nltı.ı~Mt"1hıll'W4~auaı-....~~ ... fftu:t'ıA"t= !:.at~Bll'!lllt-Wlllfd~-=-f ıehf.r tebekee JlfMI ve m e rr - inci maddelerine uypaı R06 d 
mW komisyonda görülür. Kanuni ve- 3) thaleei 7 may• 938 cumartesi gil- Ampa haHında mühim tenzftll ğer itlerin yapılmaı kapah zarf UBU• kuruflu.k muvakkat temkıat. 
lika ve teminatla komisyonda bulu- nü saat 11 dedir. D D Yollan Umum Müdürlüiiin- liyle münakasaya konulmu,ıur. B-Kanumın tayin ettiii veaiblar, 
ııulmaaı. (1223) 

2516 
4) Ebiltmeye gieceklein 2490 sayılı • . ı - İfin m•ıb•mınen bedeli 87000 c _ Kanunun dördüncü IDlıddeai 

k 
kanunun 2, 3 üncü maddeleinde iıte- Avrupa hattmda 5 mayıs 1938 tarı- . b" 

Y 1 hinden itibaren e9ya nakliyatına mü- lıra - kuruftur. • • mucibince ebiltmeye cirmeye ır ma-. og u rt a 1 naca nilen belgeleriyle teminat ve teklif hiln tenzilit yapılmıttır. 2 - istekliler bu lfe aid tutnazne, cıi bulunmaıdıima dair imzalı bir mek-
Ank .... Leva-- ... -irliai Satın mektublarını ihale gününde ea ıeç bir dak" je 'I ir evrakı 435 kurut mub- tu 

--· - .ruu • saat evetine kadar M. M. v. satın al- 1) Sirkeci - Ye9ilköy kmmn ı pro ve a • p, • 
Alma Komiayonanclan : 1 ı (1162) i•taayonlardan Avrupa hattının her bilinde dahiliye veklleti beledıyeler D - Belediyeler imar heyeti fen 

1 - ı.tanbul le·-·- · •-=r1ı·g· ine ma komisyonuna verme er· 2332 bl b"lm kabel f1·.ır.· d al...L.il. i d ı• • - • i in .. _.._ auu hangi r iatuyonuna ve ı u e imar heyeti fen. ,e ı.ın en. ., ır- 9eflil n en m •"'nMya gırme ç a-
bağb mlietaetat için 113316 kilo yo- yapılacak nakliyatın ücretleri, ımıf ler. lacakları vesika. 
ğurdun kapalı zarfla ekailtmeai 17 Pamuk rorap ahnacllk farkı aranılmak11.aın, ton ve kilometre 3 - Ebiltme 31. Maym. 1938 tari- 5 -Teklif mektubları lbale gilnil 
mayıs 938 aaat ıs te Tophanede latan- S' bapna; perakende (3), uead bet ton hine rastlayan salı günü saat on birde 

8
aat ona kadar makbuz mukabilinde 

bul 1.., .... .- ~-idili satın alma ko- M. M. V'-•-~•-ta• Satın ... .____ .,. ---=- iicretı· verilmek .. r+iyle (2 5) ve u- mda 
..,,._._. ._. ..... - - ,_.. ' Ankarada dahil" kileti binaa 'komisyon relall~ine verilecektir. misyonunda yapılacaktır. yonunm.. ı gad on ton ücreti verilmek prtiyle ıye ve . • 

2 _ Heplinin tahmin bedeli 18130 l) ıo.ooo çift pamuk çorap açık ek- (2) kuruta indirilmittir. toplanacak belediyeler imar heyetince Posta ile gönderilecek teklif mek· 
lira 56 kurut ilk teminatı 1359 lira 79 ıiltmeye koamuftur. Temilit mikdarı yüzde elliye ya- yapdacaktı~. • . . . . tutlarının iadeli teahhlldlü olmaaı ve 
kuruıtur. tartn-neıl komisyonda gö· 2) Tahmin edilen l>e4eli 3000 lira o- kındır. Bu suretle Kırklareli - latan- 4 :-- ~itmeye prebilm~k ıçın ıs- nihayet bu saate kadar komisyona cel· 
rülUr. Yoğurdua bepel bir müteahhi- lup ilk teminat paruı 225 liradır. bul arasında (peynir, manifatura, tu- teklılerın qafıda yazılı temınat ve ve- mit bulunması lizımdır. 
de verilebileceği gibi Anadolu ciheti, 3) thaıai: 9 maym 938 pa.sarteai gii- hafiye, kavafiye, bakkaliye, zUccaci- aa!-ki 'Byıu ~ saat 10 a ~dar ko- Bu it ha.kluada fula izahat almak 
Rumeli ciheti ve Sur harl.c~ olmak ~ - nü ıut 11 dedir. ye gibi...) bir amda tibi eıyadan ton nııayon reislıgme teslim etıDif olmala- isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
zere Uç pupa da ayrılabılır. lateklı • 4) Ebiltmeye gireceklerin 2490 sa- batına: rı lizımdır.: fen pfliiine müracaat et.melerL 
lerin kanuni veaikalarile ber~er t~. yılı kanunun 2, 3 üncU maddelerinde Perakende 1470 kurut yerine 840, A - 2490 aayılı kanunun 16 ve 17 (1101) 2204 
lif mektuplarını ihale aaatıı:-den bır -.u.n belgeleriyle ihale &Un w sa- uprt bet ton prtiyle 1223 kurut ye- inci maddelerine uygun 5600 lira ... 
saat ovel komlayona vermelerı. <1252

) atinde 11. M. v. satın alma komiıyo- rlne 700 ve &•gut on ton tutiyle 1195 kurutluk muvakkat teminat, D-ama ~ nnnı 2518 
nunda huır bulmamaları (1163) 2333 yerine 560 kurut alınacaktır. • B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, ~IS •Y-- ·-J -

SIXlr eti• alınacak 2) Sirkeci - Yeıilkay knmındakı c - Kanunun dördüncü maddesi t--ıaa· b mA:::ka1&ll 
1::11 iatuyonlardan Avrupa hattının her mucibince eblltmeye girmeye bir ma- ~ uua 

Ankara Lnamn Amirliii Satın bancl bir iatuyonuna yapılacak tuz ni bubmmadıima dair imzalı bir mek- Dahili,.. Veküetinden: 
Aı...::... ., --!a-dan ı nakllyatmm ücreti, uprt bet ton Uc- t-:be 

9 
k"l 

..... - J-- • 1 kil t tup, Borcama phritıe taaı ı n ı o-l _ Lüleburgaz tümen merkez bir- y • 1 • • ıa reti verilmek prtıy e, ton ve ome -
likleri için 190.000 kilo ııiır etinin GPI il eri 1 nı re baflll& (1,50) kuruf& lndirilmittlr. D - Belediyeler imar heyeti fen metre maafeden auyun iaaleai ve bu-

8 3) A h tt n her L--~ bir -fliğinden miinakuaya oirme için a- na aid k·ı..-~ ve uir mıiteferri i•1erin kaplı zarfla ebiltmui 19 mayıs 93 Nafıa Vekiletindea : vrupa a ını DU&5A .,.- • --.. r 
saat 11 de LUleburgu tümen satm al- iltaıyonundan Sılrkeci • Yetilk3y kıa- lacaklan vesika. yapılmalı kapalı sarf uauliyle ebilt-
ına komisyonunda yapılacaktır. 1 - latekli çıkmamı9 olan Anka- mında bulunan istasyonlardan birine 5 - Teklif mektubları i:hale gikıil meye kOAulmuftur. 

2 _ Muhammen bedeli 57.000 lira rada Devlet mahallesinde yapılacak en u on ton ücreti verilmek prtiyle saat ona kadar makbuz mukabilinde 1 - itin muNmmeu bedeli 80.000 
ilk teminatı 4100 liradır. Şartııamesi gilmrük ve inburlar velıı:ileti binaaı nakledilecek dökme ve çuvallı sahi· komisyon reiıliiine verilecektir. ara- kunıttur• 
komiıyonda göriililr. isteklilerin 938 ikinci kısım intutı yalnu mali Mne relerin, yallı danelerin, tohumları ve Po.ta ile cönderilecek teklif mek· 2 - bteklilcr bu ite aid praıame, 
senesine aid ticaret odası veaikalarile aonuna çok az bir saman kalmuı ha- çekirdeklerin nakil ücretleri blltiln tublarmın iadeli teahhüdlil olmaaı ve proje ve aair ew&Ju 400 kurut mu.ka
Aıaleden bir saat evel teklif mektubla aebiyle 1937 ıenMinde verilmoai met- meeafe için tıon bqma (400) kurup nihayet bu saate kadar komisyona gel- bilinde dahiliye vekileti belediyeler 
rmı komisyona vermeleri, (1265) rut oı.n 83.000 Ura 1938 mali yılında indirilmi9tir. miı bulu .. -··ı l*--..iır. . b • f fı·~=-~ -'-"'il" 

2523 &denecek paraya illve edilerek diler 4) Fula tafaillt için istasyonlara ·- IUillDQ ımar eyotı en fC 1•""'• aımı ır-
hiikümler aynen baki kalmak prtiyle müracaat edilmelidir. (1225) 2475 Bu it hakkında futa bahat almak ler. 

'--n ç kar lmıttır isteyenlerin belcdiyeier imar heyeti 3 - Eksiltme 31. May•. 1938 tari· Bachemcı"re aranıyor tekrar e- tmeye 1 1 • 
# w Ketlf bedeli 583.000 liradır. ien tef1iğine müracaat etmelerL hine raatlayan lalı günü uat on birde 

Ankara Levazım Amirliii 
Alma Kamiayon•clan : 

Sabn 2 - Eksiltme 11.5.938 çarfalDba gü- (1105) 2208 Ankarada dahiliye vekileti binaamda 
nü saat 15 de nafıa veWeti yapı it- toplanacak belediyeler imar heyetince 

Ankara askeri hastanesi için bir 
bat hemtire aranıyor. Talip olanlar~n 
teraiti anlamak üzere kısa hal tercil
ınesi ve bir kıta fotoiraflariyle An
karada Cebeci askeri baataneal bat 

leri eksiltme komlayonu odaıında ka- Elbı·se alınacak Tokat içme yapılacaktır. 
palı zarf uauliyle yapdacaktır. 4 - Eksiltmeye oirebilmek için i,a. 

3 - Eksiltmeye cirebilmek için ia- .Emniyet Umum Müdürliitün.._ : aınnı tfJliaab ekai)bneai teklilerin &f&iıda ,:;ılı teminat ve ve· 
teklilerin 31070 liralık muvakkat te- l - Elde mevcud n.ijmunıeeinıe ve -J - saiki aynı Cilıı saat ona kadar ko-
minat vermeleri ve nafıa vekaletin- prtnunede yazılı vaaıfları dairesinde Dahili-V~: . . l"b" • 

tabibliğine müracaatları .• 
(1266) 

den alınmıt ve yaptılJ en büyük bir umum müdürlük memurları için 125 # - amyon reıı 1•me tealım etmif olmala-
2524 binanm bedeli 250.000 liradan apğı ili 130 talnın maa kasket elbise açık Tokat felırine 11700 metreden ıu l- n lizımcbr.: 

olmadığını bildiren yapı m~teabbi~li- eksiltme uauliyle 12,5.938 pertembe aaleli bir au depoau inpaı tebeke ya- A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
ği vesikası göatermell ve bıuat yük· günU saat ıı de aatm alınacaktır. pılmuı ve diler müteferri itlerin vU- inci maddelerine uygun 5250 lira.. .. 
sek mühendiı nya mimar olmaaı ve- 2 - Beher taımuna 35 lira kıymet cuda getirilmeli kapalı zarf usuliyle kurutluk muvakkat teminat. 
ya bunlardan biri ile .U9tereken tek· biçilen elbiaelerin nilmwıeaini görmek ekailaneye konulmuftur. B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 

Askeri dku l la ra :~·~:~~:weleyi birlikte 1mza et· ~~c= •teyenlerin lir~: !:!."!aımnen beden 1soooo a!ti!:~::_~c;nr!ye ~U:~ 
1 b 1 4 _ Ebiltme pnnamesi ve buna 3 - Ebiltmeye ı.irmek isteyenlerin 2 - lsteklller bu ite aid prtmmıe, ni bulunmadılma dair imub bir mek-

ta e e a ınıyor müteferri evrak 34 lira 15 kuruı be- 341lira25 kurufluk teminat veya ban- proje ve sair evrakı 750 kurut mu.ka- tup, 
ı _ 938 _ 939 ders yılı için Latan- del mukabilinde yapı itleri umum ka mektubunu ve 2490 ıayılı kanunun bilinde dahiliye veklleti belediyeler D - Belediyeler imar heyeti fen 

ll~l-A ı--Ullr 2 • 3 • thıc(l maddelerin.de vaınb belge-bulda bulunan Kuleli ve Maltepe u- miidürlu5-.-en • DliU1U • J-- imar heyeti fen ,ef1iğinden alabilil'- ,ef1ilinden mUnak ... ya chme için a-
kerl lieelerile Buru uk.eri liH9i, Kı- lateklilerin teklif me~blarını 2 lerle birlikte ebiltme günü saat 11 re ler. lacaldan waUm. 

rıkkalede bulunan aüert sanat liaeai inci madede yazılı saatten bir uat e- kackr(t~ te9l.im etmele:. 1 - ~-a. Mnaı 18'1 ..._ ı- :r.adlf ma)1Pt' 
- Konya, BainMn .ad ada olqal- wllDe __. ~ reltqtDe --.. 

M. M. bakanhğı 

Vakıflar Umum Md. 

Satıhk arsa 
Vakıflar Ummn MiclGrl~ 

Muhammen kıymeti Metıoau Cimi 
Lira Kuruı 

24118- 80 3014,85 Ara 
ı - Galatada Y enic:ami mahallesin

de depo, dükkin, garaj, ban, çartı wıe 
uire yapmağa elveritli ve içinde d&t 
masura auya mevcud ve yukarıda ma
hannnen kıymeti ve metroeu yazılı ba
lunan vakıf araanm tammımm millki
yetl utılmak U.re 30 • niun • • 
cumartesi gününden itibaren pue
lıkla bir ay müddetle müzayede,e fi'" 
karılmııtır. 

2 - tıhaleai 30-Mayıa-938 pazartetıl 
günü ıaat 16 da Beyoğlu vakıflar m&
dürlüfU ihale komisyonu huzuri]Jle 
yapılacaktır. 

3 - Harita ve prtnameaini g&
me.k ve fazla mal<Unat almak istiyen 
talihlerin mesai saatleri dahilinde her 
gün akarat kalemine ve müzayede,. 
ittlrak etmek arzusunda bulunanlana 
da muhammen kıymeti ilzerfndea. 
%7.5 niabetinde teminat makbuslan 
veya banka mektublarını hamilen m11-

ayyen olan ihale uatinden enel ıı. 
mi.yona milracaatlerı lbımdır. 

(1268) 

Jandarma 
Eyer takımı ahnacak 
Juadanm Genel Komutanbiı Anka

ra Saim Alim Komiayonundaa ı 

1 - Vasıf ve örneğine uygun yet• 
mlf lira ffat tahmin edilen Komple 
ytıs subay eyer takımı kapalı zarf U• 

tulü ile 9. 5. 938 pazartesi gün.t1 Mat 
onda satın alınacaktır. 
Şartnamesi parasız olarak Almabl

lecek olan bu eksiltmeye ıirmek illte· 
yenlerin (525) liralık teminat mak
buz veya banka mektubunu ve ,utna
mede yazılı vesikaları mt".btevi teklif 
melr:tublarını belli gUn Wıt dokeua 
kadar Jromiıyo.na vermi9 olmalan. 

(1132) 2323 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11ıı. - -: KIZIL RAHİP : - -- -: Anna Bella : - -............................. , ........ ..,. 
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Mevsimin en güzel ve son moda 

arını 

İzze manifatura 
mağazasmdan tedan1' 

edebilirsiniz. 

En titiz müşterileri tatmin eden kumaşlarrmızın çefİt, renk 
ve zenginliğine siz de hayran kalacaksınız. 

Postane caddesi İnkilôb mektebi karşısında 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık

lardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -

G mrük ve inhisarlar. B. 

Muhtelif inşaat 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

1 - Erzurum inhisarlar başmüdür
lüğüne bağlı Malazgirt kazası dahi-
linde Sarayak tuzlasında 7211 lira 98 
kuruş keşif bedelli bir idarehane, 
3325 lira ıı kuruş keşif bedelli bir ça-- Dr. Şevket Hüsnü Taray --

: Cebeci hastahanesı 

: tı altında ikişer odalı iki aile evi ve 
- 5801 lira 77 kuruş keşif bedelli 600 
: tonluk bir tuz anbarı inşaatı 25. 4. 938 ... E Kulak, burun, boğaz mütehassısı E 

: Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı _ 
E apart. No. S Tel. 3912. -ev 1279 : - -S Saat 3-7. E 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

AKTİ O s 
46 iNCi DEVRE 

MAYIS İLK HAFTASINDA 
BAŞLIYOR 

Dersler sabah saat 8 den akşam 
10 a kadar devam eder. 

Yenihal arkası Yeni hamama
partmanı Tel: 3714 

Bir daktilo aran,1yor 
Ankara Defterdarlığından : 

tarihinde ihale edilemediğinden yeni
den kapalı zarf usulile toptap eksilt
meye konmuştur. 

II - İhale 18/ V / 938 tarihine rast
Jıyan çarşamba günü saat 14 te Erzu
rum inhisarlar başmüdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

III - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 1225.42 lira muvakkat te
minat parası vermeleri lazımdır. 

IV - Keşif, şartname ve p rojeler 
82 kuruş bedel mukabilinde İstanbul
da inhisarlar umum müdürlüğü tuz 
fen şubesile Erzurum ve Ankara baş
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin müteahhidlik vesikasını ve 
on bin liralık buna benzer inşaatı iyi 
bir surette yaptıklarını isbat edecek 
vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Ve 
isteklilerin münakasa ve ihale kanu
nunda gösterilen şeraiti ve evsafı ta
mamen haiz olmaları lazımdır. 

VI - Teklif mektubları mumla 
mühürlü olduğu halde yukarda ikinci 

Defterdarlık varidat servisinde maddede yazılı saatten bir saat evel 
münhal olan 50 lira ücretli bir daktilo Erzurum inhisarlar başmüdürlüğü 
alınacaktır. eksiltme komisyonu başkanlığına 

Talihlerin vesaiki resmiyelerile be- makbuz mukabilinde verilecektir. 
raber 3. 5. 938 günü saat 15 te defter- Posta ile gönderilecek mektubların 

darlığa müracaatları ilan olunur. bu saatte komisyonda bulunmaları la
(1269) 2526 zımdır. Postada olacak gecikmeler 
---------------' kabul edilmez. (2437 /1272) 2528 

Tuz nakliyatı 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlasından şartnamesi mucibince eksiltilip artı
rılmak üzere : 

A - Karadeniz anbarları için 
B - Akdeniz ve Adalar denizi anbarları için. 
C - Marmara denizi ve İstanbul anbarları için 

23.000 Ton 
16.000 Ton 
15.000 Ton 

54.000 
ki ceman 54.000 ton tuzun nakli pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Pazarlık 16 - 5 - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de Ka

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır . 

Borsacılara müjde 
Telefonlu, Möbleli. ban}l'Olu 

Borsaya yakın, asfaltın üzerinde 
havadar bir oda kiralrktrr. 

İsteyenler 2868 No. ya telefon-
la müracaat. 2482 

........................................................ 
.... 

ARAR LiSAN OKULU 
Almanca, franaızca, ingffizce 
yalnız 10 lira mukabilinde 3 ay 
ders. Yeni hal arkası Yeni ha
mam apartımanı Tel: 3714 2438 

........... 11111 lllU il l IU llllll IUllU l l l l il l l lll llUI 

·· Kazalar 
Mazot ve makine yağı ahnacak 

Biga Şarbaylığrndan : 

Belediyenin elektrik santralının 

1 - 6- 938 tarihinden 31 - 5 - 939 gününe 
kadar bir senelik ihtiyacı 35000 kilo 
mazot 2450 lira ve 1000 kilo makine ya
ğı 160 lira fiatı muhammeniyle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye . 
Kasabanın temizlik işi 1 - 6 - 938 den 

31 - 5 - 939 gününe kadar bir sene ol
mak üzere 2000 lira 

Belediyece acezeye verile gelmekte 
olan ekmek işi keza 1-6-938 tarihinden 
31-5-939 gününe kadar 1400 lira 

Alman Güdner fabrikasına aid 75 şer 
beygir kuvvetindeki dizel motörleri 
için bir kısım malzeme ihtiyacı 500 li
ra fiatı muhamrneneleriyle açık eksilt
meye çıkarılmışlardır. 

İhale müddetleri 20-4-938 den itiba
ren 11-5-938 çarşamba akşamı saat 15 
şine kadar 21 gündür . 

Mazot ve makine yağı evsafiyle di
zel motor ihtiyaç malzemesi ve her bi
rerlerine aid şartnameleri almak ve 
görmek istiyenlerin bedelsiz olarak 
müddeti dahilinde belediye riyasetine 
müracaat etmeleri. 

%7.5 teminat ve teklif mektubları

nın belediye reisliğine göndermiş ol
maları ve ihalelerinin daimi encümen 
tarafından 11-5-938 çarşamba saat 15 
de yapılacağı lıan olunur. (1205) 2419 

Elektrik tesisatı 
Gönen Belediye Reialiğinden : 

1 - Gönen kasabasının elektrik te
sisatı 50312 lira 43 kuruı keşif bedeli 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif evrakı, plan ve saire 5 li
ra mukabilinde belediye dairesinden 
nhnacaktır. 

3 - Eksiltme 18.5.938 çar~a gü
nü saat 15 de belediye encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 3773 
liradır. 

6 - Şartnamenin 2 inci maddesinin 
E fıkrası mucibince talihler ehliyet 
vesikalarını göstereceklerdir. 

7 - Teklif mektubları 18.5.938 çar
şamba günü saat 14 de kadar belediye 
reisliğine veıilecektir. (2332/1227) 

2461 

Bir Motopomp 
ah nacak 

Sarıköy Belediyeainden : 

Belediyenin itfaiyesi için 15 bey
gir kuvvetinde bir motopomp alına
caktır. Muhammen bedeli 1700 lira-
dır. Teminat 127 .so liradır. İhale 
20/ 5/ 938 tarihine müsadif cuma günü 
saat 14 tedir. Şartnamesi belediyeden 
istenebilir. (2415/1274) 2530 

..l l 1111111111111111111111111111111111111 L. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar U M. levaznn ve mü- : • 
bayat şubesiyle İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden alınabilir. : K 1 R E C _ 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7.5 güvenme : En eyi cins damarsız halis mer-= 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur .. : merden yapılmıJ Karaköy çalı ki-= 

(2439-1273) 2529 - reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 

Kiralık 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Cinsi Mahallesi Sokağı 

Kağir Eski yangın Mechul 

evler 
No: Sı 

15 
hane yeri asker So. .. " " 

o 

Bir Senelik. Mu. İc. 

912 Lira 

891 •• 
1 - Yukarıda yazılı haneler 1 - 6 - 938 tarihinden 31-5-939 tarihine kadar 

bir sene mi.iddetle icara verilecektir. 
2 - Talipler şartnameyi görmek üzere her gün imar müdürlüğüne müra

caat edebilirler • 
3 - Muvakkat teminatı muhammen bedellerin %7.50 dir. İhalesi 16-5-938 

pazartesi 5aat 9 da imar müdürlüğü alım satım komisyonu huzurunda yapı
lacaktır. 

(1263) 2522 

:E telefonlardan arayınız. 2093 : -"1111111111111111111111111111111111111111"' 

ULU S-19. uncu yıl.- No: 6016 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Nefriyatı idare eden 
Yazı işleri MUdürU 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

I a at, otomo il, c 

' 1 • \ \\\\ ~ 
\ ~-~ \ '.' : '.\' \ ,:-\~-~~~ 

\ • . \ , 'Y '. ~~ .. 
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25 ince sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

• irah a re e 
Ulus meydanında yeni yapılan 

KOCAK HAN 
ında 

Resmi ve hususi müesseselerle şir
ketlere çok elverişli daireler vardır. 
Büyük müesseseler için kat halinde 
de kiralanabilir. Asansör, kalorifer 
ve her türlü kolaylığı havidir. 

Altındaki Burla biraderler mağa-
zasına müracaat. Tel: 1780 2484 

734 

YENİ 

~·ı-Mahkemelerdenr:ır-. 
Ankara Asliye Mahkemeai ikinci 

Hukuk Dairesinden : 
Davacı : Ankarada hazine vekili 

Mehmed Emin Alkan tarafından An
karada Balıkpazarında Güzel İzmir 
sokağında Ziraat Bankası apartıma

nında mukim ve Erciyas bakkaliyesi
nde çalışmakta iken bilahara gaybubet 
ederek mahalli ikameti meçhul bulu
nan kayserili İstanbullu oğullarından 
Nazım oğlu Hayri aleyhine 34 No. lu 
tahrir komisyonu azalığında bulundu 
ğu sırada Eskişehir malmüdürlüğün
den aldığı 250 lira ve 29 No. lı tahriri 
musakkafat azalığında iken Elazığ 

maliyesinden aldığı 282 lira ki ceman 
532 lira harcirah avansının mahsub 
muamelesini ifa ettimıediğinden me
baliği mezburun tahsili hakkında a
çılan davanın gıyaben icra kılınan 
mahkemesinde müddealeyhin alıp 
mahsubunu icra ettirmediği sabit olan 
532 liranın 26 lira 7 5 kuruş ücreti ve
kalet ve 43 lira 93 kuruş masarifi mu -
hakeme ile birlikte tahsiline dair 
mahkemeden sadır olan 27. 10. 937 ta
rihli ilam mahkum aleyhin mahalli 
ikameti meçhul olmasından naşi tebli 
ği icra kılınamaması mübaşirin ilmü
haberdeki meşruhatından anlaşılmak
la ilanen tebliğ olunur. (1254) 2519 

Kastamonu Sulh Hukuk Hakim
liğinden : 

Kastamonu hazine vekili avukat 
Nahidin Kürede Ahmed oğlu ölü Hil
mi veresesi kızı Seher ve rüfekası a
leyhine açtığı 86 lira 69 kuruş alacak 
davaaınnı icra kılınan mahkemesinde 
davalı Seher namına çıkarılan daveti-

SİNEMALAR 

NDAl 

TiRYA 
lÇIYORU 

1 
-

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
lann uzun zamandan· 
beri bekledikleri si2a· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman ayrn ok:Juğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

"~ 
~ . 
~ ~ ~ 

yesi mezburenin ikametgahı meçhl:d 
olduğundan bahisle bila tebliğ iade .. 
dilmiş olduğundan ilanen tebligat ic• 
rasına karar verilmiş olmakla ı:nahke
menin bıraktığı 18.,5.938 çarşamba gü
nü saat 9 da Kastamonu . sulh hukuk 
mahkemesine gelmediği veya bir ve
kil göndermediği surette hakkında 

gıyab kararı verileceği ve namına çı • 
karılan davetiyenin bir nüshasının 

mahkeme divanhanesine talik edildiği 
tebliğ makamına kaim olmak üzeM 
ilan olunur. 2534 

NASl'Q 1tAC1 
KANZUK 

En eski nasırlan bile pek kıaa bir 
zamanda tamamen ve kökünden Çllmı-
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzak ec
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddt 
1re müessir bir nasır ilacıdır. 596 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Mozart - Listz gibi tanınmış meşhur 
üstadların musiki parçalariyle bezen-

........... BU GÜN BU GE~E 

m 

miş özlü bir şaheser 
YÜZ ERKEÖE BİR KIZ 
Baş Rollerde- Dünyanın en meşhur 

orkestra şefi LEOPOLD STOKOVS-
KY ve DEANNA DURBİN 

Seanslar : , . 
11-1 - 2,45- 4.45- 6,45 G~e 21 de 

Gece saat 21 de: Ankara Palas orkes
trasının iştirakiyle nefis dans numa

raları. Fiatlarda zam yoktur 

-- -- -- -- -- --- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -"1l111ır 

Fransız komikler kıralı FERNAND.r.;L 
in SUZY PRİM ile birlikte temsil etti

ği eğlenceli ve muazzam komedisi 

ZORAKİ ASKER 

Fransızca sözlü 

Seanslar : , 

11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 de 
Saat 11 de tenzilatlı matine 

sigortaları yapılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon: 1230 

Anafartalar cad. No. 111 Tel.: 3089 

"OoJıoo" Aııkaca ac:eııtahiı ıw 


