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22/ 5/ 938 Pazar saat 16 da İlk Bahar At 
Yatı11an 'Uçüncü Haftası. 

Yeni bir teslihat programı hazırlandı 
Milli müdafaa için 10 senede 125.5 milyon liralık taahhüde 
girişilmesine salôhiyet veren kanun Kamutayda kabul edildi 
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Halk Büyük Şefi candan 
tezahüratla karşıladı 

,. 

Yeni bir 
tasfiye 

1 

Mersin, 20 (Hususi muhabirimiz te· 
lefonla bildiriyor) - Atatürk'ü hamil 
hususi tren, bugün saat 13.15 de Mer
sin istasyonuna girmiştir. Atatürkün 

teşekkürleri 
F. R. ATAY 

Gazete.nıizi·n havadis kısmında 
okunacağı üzere, İstanbul elekt
rik f İrketinin hükümete devrine 
aid muameleler bitmek üzeredir. 
Dün Nafia Vekili Çetinkaya'nın 
b&fkanlığı akında toplanan iki 
taraf nıurahhas ve müpvirleri 
__ i_ - 1 · - - •• 1 .. - ...... 1 ... ..,;"'• n1,.~. 
'"4:K so:n meseleler üzerinde muta-
bık kalınıılardır. Mukavelenin 
pazartesiye kadar imzaya hazır 
bir hale gelmit olacağrnı zanne
diyoruz. Satın alma bedeli.on bir 
~ily<?n lira olup yüzde beı faizle 
J'lrnn senede ödenecektir . 
. Malumdur ki İstanbul elektrik 
~~a~ı, oımanlı imparatorluğu 
~vrtnın miraılarmdandır. Bu 

rıbi imtiyazlar ve itletmeler hu
:aun~a. gerek imparatorluk 
areaımn, ve gerek bu idare· 

)'e .. be 
k m.u~ te giriıen yaban-
~ ~Pltalın zihniyetleri ne ol-

IUnu biliriz. Biri böyle iıleri 
~ ecnebi sermaye ve tek
dir. :t .. h:atarabileceğine kani
ta~ ı~nd, böyle iıletmelerde 
ha y u Yarı • sömürgelere 

ı usulleri tatb"k etm k it .. 
Yadınd d 1 e ı-
gid a ır. Arada kaybolup 

B. ~k feY, halk menfaatidir. 
ın a •t'"I d ' pı u aıyon prtlan için-
e, onu ecnebi kapitale karşı ko

ruyamaz· d... . d 
L __ b ' ıgerı e onu esasen 
~ a katmaz. 

- Cutnhuriyet h "' kü" n· "lk IUnd be . u me , ı 
yet en ?, bütün haklara ria
et • etınefi nasıl vazife telakki 
mııae, halk ve d l t f 

lerini m"' d f ev e men aat-
f elerinin u b a aa etmeği de vazi
teenüf -~tına. almııtır. Maat· 

· t• t f. devırden kalma zih
mye ı a.a ıye etın k h 
im gayretlerim. e uıusunda-

d" H"k·· ız, Pek az semere 
ker 

1
' b .~ uk~ halk menfaatini 

k~nıl ykal ı mde ıçin, ağır feda-
ar ı ara a. mal 1 bö 1 imtiyazlı tirketleri okıa, d"l ~ e 

le anlaprak taafı"y en ı erıyk-
k d. "d e etme ve en ı ı are etnıek b . 

Büyük Önder'in şehrimizi şereflen
direceğini haber alan halk saatlerce ev
velden istasyon meydanını ve istasyo -
nu şehre bağlıyan yolun iki tarafını 

doldurmu!! bulunuyordu. Askeri kıta • 
lar ve mektebliler de saat 12 den itiba -
ren yerlerini almışlardı. 

Atatürk'ü istasyonda vali, tümko · 
mutanı, bütün hükümct erkanı, me· 
murlar, Parti ve milli teşekküller men
supları tarafından kar§ıl~dılar. 

Vagonlarından indikleri zaman 
binlerce mersinli eşsiz Şefi, candan bir 
hcY,ecanla alkıŞlrvQr v,. · 

·- Yaşa, varoı Atatürk l..'" 
Diye bağırıyordu. Aakeri bando bir 

mal'! çalıyor, halle emaal•iz tezahürM!r· 
(Sonu 8. inci sayfada) 

Mer•İn, 20 ( a.a.) - Riya.seti Cum
hur umumi ltôtibliiindcn : 

19 mayı• pnünün yıldönümü mü
nOHbetile yurclun her taralınclan 

uatantlGfların heyecÖn ue .amimi 
hi•lerini ve aaimltôr We#1çliiin fUur -
la te2alaüratını

0 

bildiren birçolt tel • 
graflar ,elmelttetlir: 

Atatüflt, bİmtlan pelt miteltaaia 
ı.;.J __ ..,_ -~1.1Hi.Tl··il~ - .. ~. 
niıt ilfitilirieane A...,,.,. :4~ 
mem!I" etmi,lerdir. · 

"1illE7 ac o o 2JJl17 o %1ıtll.1li1lJ(I 

lstanbul elektrik işleri 
Nafia vekaletlnln emri '' •ırakıbesl altında 

Umum müdürlük 
halinde idare edilecek 
Sirketin satın ahnma mukavelesi 

pazartesi günü imza ediliyor 

Nalia Vekili Bay Ali Çetinkaya 

Epiden beri Nafıa Vekaleti ile Ia
tanbul elektrik şirketi arasında şirke -
tin hükümctçe satın alınması mevzuu 
etrafında cereyan etmekte olan müza
kereler dün sona ermiştir. Dün Nafıa 
Vekilimiz B. Ali Çetinkayanın reisliği 
altında toplanan vekalet ala.kalı murah
has ve müşavirleriyle şirket mümessil
leri satın alma mükavelesine dahil ol -
ması lazım gelen bütün teferruata aid 
işleri ve tatbikata müteallik usulleri 
görüşmü!fler ve hepsi üzerinde anlat -
mışlardır. 

Satın alma mukavelesi bugün ve ya
rınki pazar günü iki taraflı çalıtılarak 
pazartesi günü öğleyin imzalanmağa 
~aurlanacak ve imzalanacaktır. 

Mukavelenamenin esas hükümleri 
şöyle hulasa edilebilir: yetinde kaldı. Demiryolİec un

dan-dadır: Onlar, de'Vlet ar mi ey
1
-

d .. d be"d· maıo-
u~n1an 1 nır~ft~~~---~------------------------

ları o mut ar, 'Vatanın "kt· d d J )) 
(Sonu 1. inci sayfada) 

ziraat dve umran
1 
dav&.~ ·iı~z~ Kamutay ev et demiryo an 

m~tl ed. en vasıta ar haline gel. 
mış er ır. d • • 

Şehir sularına, deniz fenerle - bü cesını kabul etti 
rine kadar her feyi ecneb·ı , 

1• ..er-
mayesine teı ım eden, ve para 
ihtiyacı oldukça, onlardan ve~: 
onl; r dela.lc:ti il~. istikrazlar ya
pabılmek ıçın, mutemadiyen im. 
tiyaz şartlarının ağırlaşmasına 
muvafakat eden impartorluğun 
bize devrettiği müesseseler, yeni 
tartlara i·ntıbak etmek ve yeni 
devletin halkçılık ve umumi 
menfaatçiliğini takdir etmek i
çin pek az iyi niyet gösterdiler 
ve hüküm et taraf mdan vazife 

(Sonu 8. inci say/ada) 

Faiz haddini 8.5 a indiren . 
projenin ilk müzakeresi yapıldı 

Nafia ve İkllsad veklllerimlz izahat verdiler 
Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sı

layın reisliğinde toplanmış ve ruzna· 
mesinin ilk maddesini teşkil eQen de ... -
lct demicyolluı " limanları itletme 

umum müdürlüğünün 938 yılı büdce 
kanunu projeeini görüJl!>Cye başla

mı9tır. 

... ,,, 

Son yap"tM nta11evralanla bir top hazırlanırken 

Teslih-1 progran11 bu fevkalade 
,,,-= T"I, ~~ ,J• • 

• •• • 4 ••• • • • ...... 

f ahsisalla tahakkuk ellirile<ek 
bil6assa GOır çapta sahil toplarımızı, hava 

müdafaa vasıtalarımızı, deniz kuvvetlerimizi, ağır 

ve hafif silahlarımızı te~yid, askeri fabrikalar1mızın 

noksanlarırn tamamlamak esasları düşünülmüstür 
Kamutay'rn dünkü toplantısında ruznamedeki maddelerin gö- .------- - ·-------

rütülmeai bittiği zaman, riyaset makamı, Milli Müdafaa Encüme· .-•111111 •
11111111111111111111111111111

''

ni Reisi ve Diyarbakır Mebusu General Kazım Sevüktekin'in • 
fU takririni okutmuftur : · 

B. Şükrü Kaya 

. İstanbula gitti 
İç Bakanı ve Parti Genel Sekreteri 

B. Şükrü Kaya dün akşamki trenle sa
at 19.15 de İstanbula hareket etmiştir. 
B. Şükrü Kaya istasyonda uğurlan
mıştır. 

Paris büyük el(imiı 
Paris, 20 (a.a.) - Hariciye na

zırı B. Bonnet, dün öğleden son
ra Türkiye Büyük Elçisi 8. Suad 
Davaz'ı kabul etmiştir. 

1 Yüksek Reisliğe 
Gelen evrak arasrndaki (7) sayrlı 

layihanın askeri teşkilat ve teçhizata 
aid olması hasebile budce müzakere
sinden evel kabul buyurulması müna
sib ~lur. Ruzn~meye alrnarak bugün 
tercıhan ve mustacelen müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

~ey~ kona~ takrir kabul edilmiş ve 
proJenın tercıhan ve müstacelen mü
zakeresine bilJlanmış, maddeler oku -
narak kabul edilmiştir. 

Bu proje ile milli müdafaa ihtiyaç
ları için 125.5 milyon liralık teahhüdc 
girşilmcaine salahiyet verilmektedir. • 

~ Bütün memlekette büyük bir se
vınç ve huzur yaratacağına hiç şüphe 
olmıyan bu proje JUdur: 

Madde 1 - Milli müdaf H ihti-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Cumhuriyetimizin 15 inci 

ytldönümü i(in 

Talebe arasında 
bir yazı 

müsabakası açıldı 
ônümü~eki 29 teırinievel

de kutlanacak olan Türkiye 
cumhuriyetinin 15 inci yıldö
nümü münaaebetile C. H. Par
tin tarafından ilk, orta, li.e, 
öiretmen, aanat ve ticaret o
lıullarunızuı talebesi araaında 
birer yazı müsabakaaı tertip o• 
lunmuftur. Türk gençliği cum- • 
huriyet rejiminin memleketin 
hayat, iatiklôl ve istikbali için 
vücuda getirdiği eserlerle onun 
kurucu ve koruyucuau olan Bü
yük Şefimiz Atatürk'e karfı 
duyduğu aevgi, aaygı, minnet 
ue bağlılıiı ifade etmeğe dauet 
edilmektedir. Kültür Bakanlı-
ğı bu tahriri vazifenin hemen 
ilk okulların befİnci aınıllarile 
diğer okulların bütün talebeai-
ne verilerek illl okullarda ma
yı• ve diğer okullarda haziran 
•onuna kadar yazdırılmaaını 
tebliğ etmİftir. 

Bu vazifeler türk husuai ve 
ekalliyet okulları talebesine ve 
yabancı okullardaki türk va
ta.ndafı çocuklara da ya:z.dırı. 
locaktır. Bakanlık bu yazıların 
na•ıl uçileceği hakkında kül
tür direktörlüklerine ayrıca bir 

Doıt Yucoılavya Nazırı General Mariç dün Kıl'.ıkkaleye ve oradan da Kay- tamim wöndermİftİr. : 
ıeriye gitmiıtir. General Mariç'in seyahatine aid reıimler Ye tafıilit yedinci -. ; 

~. ······································--
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D o ş o N o ş L E R i . . 
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Sanatta yeni 
Sanatta büyüklük biraz da yeniliktedir. Her büyük sanatkar devri

ne bir yenilik getirmiş, yeni bir çığır açmıştır. Fakat gene her büyük 
eanatklr, bu yeniliği, güzelin yeni bir ıeklini kqfetmek suretiyle ta· 
hakkuk ettirmiştir. Yeni, tek baıma bir kıymet ifade etmez, çünkü çir
kinin, eakıhn, batılın da göze yeni görünebilecek tekilleri bulunabilir. 

Yenilik, sanat yolunda ilk adımlarını atanlar için çok caziptir: leh
te, aleyhte kendilerinden bahaettirmek pnaını artJru. Fakat hakiki ye
niliği en taze çağında keşfetmiş dahiler nadirdir. Dikkat ediniz, Rim
baud gibi nadir istisnalarla, sanattaki hemen bütün yenilikler olgunluk 
çağının mahsulüdür. 

Tabii bir ihtiyacın, bir tamperaman'ın, hususi bir görüş ve duyuşun 
mahsulü olan yeni yanında, harb ertesinde dünyayı her yandan istila 
etmi§ olan modanın tesirine atfedebileceğimiz yeni de vardır. Bu iki 
y~niliği, ~iribirinc karıştırmamak için çok dikkatli olmak lazımdır. Çün
ku ekserıya, bunlar arasında, ancak mütehassıs ve nafiz bir gözün ke§
fedebileceği ince bir nüans farkı bulunabilir. 

Bütün moda örnekleri gibi, moda mahaulü sanat cereyanlannm da 
patentli merkezi Paris, ve Pariıin muayyen bir muhitidir. Pariate ıöyle 
bir boy gösterip de dönmüı olan kolay teaire kapılır gençler, hemen her 
memlekete, bu türedi sanat ifratlannın tohumlannı taıımıılardır. Çün
kü ora~ ancak o ~avayı teneffüı etmiıler, ancak rateliklerini yenilik 
perde11 arasında gızlemeye çalı~n .arka plan aanatkarlariyle tan11mıı
larclıı. Fakat:~ to~uml~r, naklcdıldıkleri temiz ve ceyyit iklimlerde, çok 
defa, daha fıl!z haJınde ıken ~ranp kurumuılardır. Bu acaip sanat ce
reya~lan Pa~ıt~ bo>: ~tıyor dıye, F ranaada lüzumundan fazla raibet 
ve hurmet gorduklerını de aanmayınız. En liberal ve mtiaamahalı bir 
muhit olduiundan ıüphe edemiyeceğimiz F ranaada da, ciddi ve aiır 
~ılı Anat organlan, ~natı mukaralığa çevirenlerden ancak alaycı bir 
lıaanla bahaederler ve ılk bakııta tefriki güç olan hakiki yeniyi J-.ulup çı
karmaya çalııırlar. 

Yeniliiin, böyle aanatla alay ederceıine, cirid oynatmaıına göz 
yummalı ~ı) B~zı memleketler, bunlara kal'fı devlet müdahalaini 1e

f~rbcr etmıılerdir. Fakat bizce, böyle bir hareket, bu Anat haıtalanna 
l~zumu~dan fazla ehemiyet atfetmek olur. Bir baıka mahzuru da, ha· 
k~ yenıy~. de zar~~ verme1i ihtimalidir. Dünyada gitgide raibetten 
duten yenılık manıııne kartı aelim akim mücadeleıi klfidir. 

YAŞARNABJ 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mobayaalara aid taahhtıdler 

U-L US 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay enctimenlcrıncıe dün ap

ğıdaki mevzular müzakere edilmiştir: 

Arzuho encümeninde : 
Encümene verilen auuhallerden 

ruznameye alınmıt olanlar hakkında 

encUmenlerden gelen ce•ıplar tetkik 
edildikten sonra bu ar.ıuhaller karara 
bailanmıttır. 

Dahiliye encümeninde : 
KliçUk aanatlar kanunu projesinin 

g6rütülmeılne dUn deYam edilmi,ılr. 

Maarif encümeninde : 
Milze ve rasathaneler tef,kil&t kanu

nunun onuncu maddesinin 2 inci fık
rasının kaldırılması hakkındaki kanun 
projesi müzakere ve kabul edilmlttlr. 

Divanı Muhaaebaı 
encümeninde : 

Evkaf umum mUdilrlUIUnUn 1934 
yılına ıld kati hesabı kanun projesi 
tetkik ve müzakere ve netlcelendi
rilmittir. 

MUli Müdafaa encümeninde: 
Askeri ve mUlkt tekaüt kanununun 

14 Uncu maddesinin eon fıkruının ta
dili hakkındaki kanun proje.inin ıo
rUtUlmeaine devam edilmittir. 

Muvakkat eıncümende: 
Sermayeainln tamamı devlet tara

fından verilmek ıuretiyle kurulan ik
tıaadt te9ekkU1lerin te9kil&tı ile idare 
H mUrakabelerl hakkındalrl kanun pro 
J•fnin c8rilfUlme.ine dnam edilmiş
tir. 

Parlamentolar birli§i 
tUrk grupu toplandı 

Spor ve gençlik 

Sporumuzun inkişafı 
için yapılan çahşmalar 

l Rahmi Apakın radyoda koni er ansı 
Ankara radyosunda Tekirdağ 

SaylC111ı Rahmi Apak 19 Mayıa 
bayramı tlolayıayle çok dikltate 
eleler bir konleran• vermiftir. 
Bu konlerana aynen ıudur: 

Sayın dinleyicilerim, 
Milli bilyUk §efimiz Atatilrkümü

zün (Samsun) da istiklal savaşına 
başlamak üzere karaya ayak bastıkla
rı büyük günün yani 19 Mayıs Spor 
ve Gençl/Jr gUnünün siyasal, sosyal 
ve her türlü ehemiyet ve büyüklüğü
nü be§ altı gündenberi heyecanlı ve 
kudretli ağızlardan, Ankara Ye İstan
bul radyolarmda işitiyorsunuz. Da
ha bir lcaç ıUn, daha aa!Ahiyetli ağı.a
tar bu yüce günün ehemiyetini ve 
sporun yük11ek vasıflarını tebarüz et
tirmekte devam edeceklerdir. 

Ben, ise başka bir mevzu üzerinde 
konuırnak nf yetin deyim. Tabii', spor 
bayramma takaddüm eden bugünlerde 
spordan başka şeyden bahsedecek de
ğilim. Türk sporunun ilerlemesi için 
alınan bir çok tedbirler aruında bir 
de türkiyede spor alanlarını kurmak 
için girifilen önemli bir işten spor 
se•en sayın dinleyicilere bahsedece
f im. 
Sayın arkadaflar, biliyorsunuz ki 

yurdumuzda spor i!lerl, cumhuriyet 
Halk Parti•inin direktifleri altında 
olmak üzere Türk Sopr Kurumu tara
fından idare edilmektedir. Hükiıme
tlmb:ln bu itleri daha eaaalı bir teş
kilata bağlamak üzere gösterdiği ar
zunun yakın zamanda filiyat sahası
na geçmesi halinde sporun da bir 
devlet hizmeti olarak yer almasiyle 
elde edilecek çabuk ilerlemelerimizi 
bir taraftan hasretle beklemekle be
raber difer taraf tan da vaktini bot 
ıeçirmemek, ve en küçük bir sah§
ma imkanı varken dahi bundan isti
fade eylemek prensibi üzerinde yü· 

Fakat, Cumhuriyet Halk Partisi 
bundan iki yıl önce, yurdun stad
yomlandırılmHı itine vasıtaların u
hfına bakmıyarak giriımi§ti. Arka
daşlar, memlekette kurulacak yeni in
şa edilecek yüzlerce spor sahasının 
ve diğer bir çok spor tesislerinin 
pHinlarım, detaylarını hazırlamak, 
bunları mahallinde kontrol etmek, 
bu, çok geni§ bir tefkillt iti idi. Hal
buki Türk Spor kurumunun bir mi
marı bile yoktu. İki yıl önce, Anka
rada spor kongresi toplanmıştı. Yur
dun her tarafından yüzlerce ıporcu 
arkadaş kongreye murahhas olarak 
gelmiılerdi. O zaman Spor kurumu
nun nizamnamesi deği,tlrilmit Ye 
yeni nizamname umumi heyetten ge
çirilirken, murahhas arkadaşlardan 
biri.i Kurum merkezinde bir (inşaat 
büroıu) teşkil edilmesi için bir tak
rir vermitti. Umumi heyet, bu en lü
zumlu ihtiyacı bile tasvib etmemi,, 
takrir kabul edilmemişti. 

Fakat, Parti Genel Sekreteri ye 
Dahiliye vekilimiz Sayın ŞUkrU Ka
yının gördüğü lUzum il.zerine kuru
lan ve beş altı aydanberi çahşmağa 
bıtlıyan TUrk Spor Kurumu mimari 
teknik bürosu, bugün artılr vaziyeti 
kavramıı, (yurdun stadyomlandırıl
ması) muazzam itine ilk mütevui 
kurıun kalemini ve ilk milteva.i kaz
masını vurmuıtur. Ankırada, Havua
batındaki Türk Spor Kurumu bina
sında hazırlanan umumt planlar, de
tay plin ve resimleri her hafta paket
lenerek mahallerine gönderilmekte
dir. 1938 yılı ilkbaharı ve yazı türki
yede yeniden 19 viliyet merkezinde 
gençliğe spor sahaları kurulmak için 
kazma ve küreğin ve kurıun kalemi
nin mebzulen çalı•tıiı ilk yıl olacak-
tır. · 

21 - 5 - 1938 

devam ediyor 
Şehrimize gelen maltlmata göre ~ 

ftlki gün Kırşehir ve civarında yeni bir 
zelzele kaydedilmiştir. 20.50 de olan 
bu zelzele hafif geçmiı ve hiç bir haaar 
olmamı1Jtır. 

Köşker lxUgemnde de 2 ı .40 da be
ter saniye arı ile iki ıiddetli, giindüz 
saat 12 de bir çok defalar ve fasılalı o
larak hafif zelzeleler olmuştur. Zelze -
le Köfkerde de hiç bir hasar yapma
mrştrr. 

Yakalının kl(ak~llar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza tetkilAtı, 38 kaçakçı, 280 kilo 
gümrUk kaçağı, 226 kilo inhisar kaça
ğı, 133 gram uyuşturucu madde, 9099 
defter sf gara kAğıdr, 3 silah, ı O mermi, 
2 al tun lira, 58 tilrk Iiruı, ı 50 ketrim 
hayvanı ile 8 kaçakçı hayvanı ele ge -
çirmittir. 

aenedenberi yapıya batlamııtır. 
13) Kastamonu 10.000 liruı var. Bu 

yıl çok bir pıra daohı •ğlMnak niye
tinde. lşe ha§lamıftır. 

14) Konya 15.500 lirası var. Bu yaz 
ite ba§lıyor. 

U) Seyhan (Adana) 16.900 liraet 
nr. İşe geçen sene batlıdı. 

16) SivH 24.500 lirası var. Bu yu 
baflıyor. 

17) Trabzon 14.500 lirası var. Bu 
yu baıbyor. 

18) Sam.tun mevcud sahanın tekem
mülü her yıl devam ediyor. 

Arkadaılar, yalnız bu yukarıdaki 
vilayetler için 2 milyon liralık bir 
masraf lbnn. Bu paranın da 400 bin 
lira kadarı bugün saf lanmıttır. Bu 
paradan, Türk por Kurumunun pek 
dar olan büdcesinden 100 bin lira ay· 
rılarak •e kurumun yani federasyon
Jarın yılhk faaliyet için ihtiyaçtan 
olan paradan 100 bin lirası yani ku
rum büdcesinin yarısı kesilerek ve 
kırpılarak viUyetJere yardım olarak 
•eriliyor, her yıl •illyetlerde w be
lediyerlerde bu yardım tepiki ile 
kendi ıtadyomlırı için bir mikdar 
para ayırıyorlar. 

Ttflltt MmlM, ... ..._ ... 
kasından afınan hesap hulasa1arına gö
re 14.S.1938 tarihindeki klirJnı hesap
ları bakiyeleri Ye kredili ithallt için 
Cümburlyet MerkH bankaaına .cril
mif tubbUtler yekOnları: 

Parlamentolar birlili tUrk ırupu 
umumi heyeti dün C. H. Partisi meclis 
ırupu reis vekili Hasan Saka'nın riya
ıetinde toplanmıştır. Türk grupu rei
si General Naci Eldeniz crupun bir ae
nellk faaliyetine alt raporu o1nımuf ve 
babat vermltt:ir. Bu mnn iiHrinde 
aöz alan muhtelif hatiplerin beyanatta-

.c~ ... ~..-..-~----~---..~----~--~----- • o ... , •••• ·-- l~.iAIMW....wf~-....Ku,d.aa 
bir i_şe, Türk Spor kurumunun nasıl, 
sessiz ve mütevazi bir surette iki yıl
danberi giri§mit oldufunu burada kı
saca sizlere arzetmeğe kalkııacağım. 

Ben bu yerleri mUnıde ederwenia 
derhal size söyliyeyim: 
mumr plAnr var. De.taylan yapılıyor. 
Işe başlamıştır. 

!şte aaym dinleyicilerim, böyleoe 
yurdun stadyomlandırılmuı lüzuma 
ilk önce fikir re telkin edilmiı, bu- l 

fikirler hazrrlanmı§ olup bü sayede 
üç yıl sonra, ilk merhale olarak yurd
da ZO kadar stadyom kurulmuı ola
caktır. 

~tvel: t 
Tlıklyt CIJmburiy•t ll•rk•• benka

aıaddi Jdiriaı heuplırı bor,ıu 
bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L. 

Avuaturya 
Çekotlonkya 
Finlandiya 
Franea 
Holanda 
1nıiltere 
lapan ya 
laveç 
İsviçre 
Le ton ya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yuıoslnya 
Yunanistan 

Cetvel: 2 

1.360 . .SOO 
3.161.200 

628.000 
2.156.800 
1.osı.200 

9.100.900 
+43.900 

2.179.800 
1.013.300 
68.~ 

1.U9.400 
882.400 

1.791.600 
959.400 
359.700 
167.700 

Kredili ithılft /fili CIJmburiyet Mer
ha banasına verilmiş olan teahhütler 

T•kfJnları 

Resmi Huaual 
daireler ıahıılar Yekiln -

Memleket T.L. T.L. -
Al~ 14.034.111 Utl.171 13.150.292 
Anatarra 35.513 211.162 257.745 
Belçika 6.749 19.331 16.0IO 
Çekoı. 418.274 366.800 855.074 
Eıton,. 21.251 12.251 
Finlandi1a 175 175 
Frann 5.011 256.369 261.380 
Holanda 57.296 60.097 Jl?.393 
İqiltere 407.711 56Ul7 973.356 
lıpuya 27.764 10.ao2 31.566 
İneç 1.766.894 264.491 2.031.315 
lnlçre 57.174 238.082 293.256 
halJa 114.755 166.!175 211.310 
MacariıtaD 407.117 121.516 528.703 
Norveç 556 36.040 36.596 
Lehistan 63.'91 126.191 190.219 
YqoelaYJa 12.132 6.440 19.272 
Yuaaniıtan 30..204 30.208 
Ruı1a 1.0%7 19.982 21.009 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalatın vadelerine ıöre 

vaziyetleri 

6 .,. kadar ndell 

Resmi daireler Huıuıt phıılar 

lemleket 

Almanya 
D.M. 

T.L. 

1.477.818 
368.896 

T.L. 

5.911.381 
1.576.856 

Memleket 

Daha uaun veya batka vadeli 

Resmt daireler Huıuıt 11h11lar 

T.L. 

12.556.298 
3.084.091 

T.L. 

3.904.795 
954.212 

Muhtelif memleketlerin Merkez bın
lulırında tutulan ki/ring beııpların· 

ddl ıl•oak1111mı• 

Memleket Mjlt!Jr 'f .JJ. 

Almanya (A ve B hesapları) 7.648.400 
Belçika 28.200 
Eatonya 42.700 
İtalya 2.299.800 
lAhietan 110.400 

B. Saffet Ohkıyın mnuesl 
din kıl4ınl4ı 

ÖlUmUnU dUn teeaaUrle haber ver
d{fimlz Elbıt Mebuıu Bay Ahmed 
Saffet Ohkay'ın cenueal dUn huln 
bir t~renle kaldmlmıı ve CebeclY,e 
gömülmüıtür. 

Emekli bahriye albayı olan ve mem 
lekete büyük hiametler ıörmüı bulu
nan B. Ohkay~ın cenueıinde Kamu
tay Batkanı B. Abdülhalik Renda, 
KUltUr Bakını B. Saffet Arıkan, Ka
mutay ikinci baıkantarı, mebuıtar, 

C.H. Partisi ve Mim Müdafaa Ba
kanhiı ileri ıelenleri, ve merhumun 
dostları bulunmutlardır. 

vih olunmuştur. 

Şehrimizde ısı 26 dereceyi 
buldu. 

Dün !ehrimiade ha.. umumiyetle 
aÇJk Ye rüsgirh geçmiı. en düşük ıaı 
9, en yUlraek ım da 26 derece olarak 
kıydedllmlttlr. 

Yurdun Trakya, Kocaeli ve Ege 
mmtakalınnda ha•• açık, orta Ana· 
doluda u bulutlu, diier mıntakalarda 
bulutlu ıeçmiıtir. Dün menü yafışla • 
nn karemetreye bıralmltlan ıu mik -
dan Urfa ve Siverekte 3, Karata 2, Di • 
yarbakırda 1 kiloıramdır. 

Rüzgarlar Şarki Anadoluda sakin 
kalmıı Trakya, Ege mmtakalarında 
cenubtan aainyede 6, di~er mıntakalar
da garbtan saniyede en çolc 4 metre 
kadar hızla eamittir. 

Yurdda en dilfük ıaı Çorumda 6, 
Erzurumda ~. Vanda 4, Karsta O de • 
recedir. En yüksek ıaı da Sivasta 20, 
Konya'da 24, Çanakkalede 25, Antal
yada 26, Adanada 27, lmıirde 28, Ba
lılceairde 30 derecedir. 

Herkesce bilinen bir 'eydir ki, her 
spor, kendine mahsus bir yerde yapı
lır. J'udbol için fudbol sahası, tenlı 
için tenis kortu, ıu sporları için futa, 
yüzme ha•uzu, güreş için salon, 
minder lbım olduğu gibi, mahalle 
arumdaJd arsalarda fudbol oynayan
larla, mektebden kaçarak gizli köşe 
ve bucaklarda denize, nehre ve dere
ye girenlerden yeti1111lı yü&ücülerle, 
sokak baımda veya çayırlar Uaerlnde 
gUreıen pehlivanlarla tabii türkiye 
sporunun seviye derecesi yükselemez 
di. Her ıpor, teknik ve sıhhi yapılma 
tartlarını sağlayan kendi hususi lo
kallerinde yapılır ve yükselir. 

Burada ve her zaman takdir ile 
bahıetmell vazife ıayarım, bizde Fe
nerde dutu ile, tribünü ile, çimli sa
hası ile ilk stadyomcuğu kuran Fe
nerli gençleri, vakıa, bu i§ln batarıl
masında resmi dairelerin ve bilhassa 
Cumhuriyet Halk Partisinin mali 
deıteğlnln de yardımı olmu~ur. Olsa 
da, te,ebbUıU ele alan, iti tahrik eden 
ve batannada bUyUk lmil olan gene 
Fenerli ıporculannızdır. 

Onun arakasından, geçen sene An
lrırı stıdyomunun açıldığına f&hid 
olduk. 

2) Kırklareli 11.000 lira parası var. 
Umumi planı var. Arazi istimlak e· 
dilmi§tir. Bu yıl yapılacak kısımların 
da detayları bitmiştir. Bu yıl ıtadyo
mun mühim kısmına baıhyor. 

3)Tekird•l 14.000 liraıı nr. De
tayları bu yıl gönderilecek. Tesviye 
işine başlanmıştır. 

4) Burs• 27.000 llraıı nr. Detayla
rı da glSndcrlldl. Bu yıl bUyUk kısmı 
yapılıyor. 

5)/zmir 31.000 lira toplamıştır. 
Mevcud Alaancak sahasından başka 
iki saha daha yapıyor. 

6) Aydrn 9.200 lirası var. lıe bqla
dr. 

7) Manisa 41.000 lirası var. Divar 
ve tribünleri ihale etmiş ve işe başla
mış. Bu yaz yüzme havuzu ve atıı 
poligonunu ~acak. 

8) Kütahya 32.000 lirası var. Plan· 
lar ve detaylar tamamdır. Tribünler 
ihale edilmi9tfr. Yapı itleri ilerli
yor. 

9) KocHli 14.000 lfrııı •ar. Detay
ları tamamlandı ve 18nderlldl. Bu 
yaz yapı itlerine rtrtılyor. 

10) Afyon 11.500 liruı Yar. PJ&nlar 
tamam. Bu yaz hamaratlıfa ıeçlyor. 

11) Eılciıehir 10.000 liruı nr. Bu 
yu bathyor. 

12) lıpırtı 11.600 llraıı nr. Geçen 
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Gene egoizme dair ... 
Yine o bahse ıele/im. Ta/rat bu 

N/er, bir dostumuaun Tilo.alik 
bir lılcrası dolayısiyle değil de, i
çinde yaşadığımız gündelik hayat 
cilvelerinden ilham alarak : 

Bir çok/uımıa hiç l•rlıındı ol
mılıııaın, •ıoiat oldufumusu ,,,.,. 
dın• vuruyorus v• lul• eıolam 
yıpmılt. suretlylı dı bladın bqlıı· 
lırının r•h•tzıu, IJusurunu, yılJud 
Jcıııcı, hılılıznı ,JfnJ70rus. 

OtobDıt 1irlyorıu11us: lii JıiıJ
lii ytrdt OtUrH bir YlflMlf lnQn• 
deki dbabı Jlı, ylbud ırlıu11Hlıil 
doıtu l/t Jconu,.bilnMlı Yt yıhud d• 
(HttHini rabıtgı okuyabllmılı J. 
fln iyi• yıyvın, iyi• ı•nlt oturu
yor il ıl• onun yınını lllflrbıı •· 
dtta ut•nıyor•unus .. Hılbuil •il· 
ala4•kl bilet, .ı .. dt JJJımeJı dtfll, 
rıll•t ııll•t oturmılı bıkkını Ytr• 
mittir. 
Stadyumı 6idiyoraunu•. Buradı 

71tl•r nyllı, bll•tl•r nyılıdır. Şu 
halde hepimiz ve hepiniz için otıı
rulacak yer bulunm•ktın tabii ne 
olabllir1 Fakat bulamıyorsunuz. 

Çiialıa yin• Y•T'lll otur•alar, yu· 

lın•nlır, b•ttf - 6elmHJ Jbtlm.ıi 
bulunan • aoyı ıopa, •P doat• ln
c-4111 Ter reaerve edenler vardır. 
Bu Jıata ve kabı •60/am/ naa/Jı ve 

kibar bir 'llltrulUM fnlrm•k Jfsnn. 
Zira, cemiyıt, b•m d• m«l•ııl bir 

c•mlJ-tt Jgind• yıııyın bt1 l•ıdin 
lıflldlıl ıibl bqlıılırıııı dı dO,ln
,,,.,/, Jbtlyırl blı ıarul def/1 mtc
burl bir uısJl-41r. - T. J, 

90.000.000 I 

Bu rakamı ıörilnc• llklnuu 1Ml
ki fll&a hGldlmetla 8'1&111._,• 
murafa r•lmlttlr. Ha:rarl IO mil-
798 bir mGklfat, ft bir at yarıtı 
mlklfabtla'. Parla at yarqlanam 
b9 ... 111 flit• balale mlklfabllm 
90 mil7on frank, yani §Öyle bö7le 
4 mil)"OD tilrk lirası hltacafmı ga
zeteler yazıyor. 

Bu pazar rünü llkHıhar at Ja· 

nılanna rldec:ek olanlar, bilmem 
bu 90 mil1onua hayalini aöriirler 
mi? 

I nrilterede mllyoMrler 

coiicıl • ""' ' . 
Lö figaro yazıyor- Avruyada 

iki memleket vardr ki bunlann 
tebaalarından bazdan çok zencin 
ve belki de meıuddurlar. 

Son bir iatatiatiie göre lnailte
recl• 334 milyoner meYcıad.clur. 
Derhal kaydedelim ki 1934 de 
bunlann aayıaı 294 idi. Bu gidit
le Jnciltere ''dünyada'' en yükaek 
r.._ • kamıt olacaktır. Bu 334 
mil)"ODerden Maen betinin yıllık 
lracllan ,Gz bin, yetmif birinin 
yıllık lracllan iae ,._it bet bin 
İngiliz lirumı geçmektedir. 

Dsmb ılık•• ...,.k üç buçuk 

milron nüfuau •arsa da bu kGçik 
memleket 100 milJOIMN malik
tir. Bu rabm oldukça ehemi,.tli 
bir rakam ıilti röribrilr. Fakat, 
bunlardan 1alnı• 69Gafln aeneti 
on milron kronu pçmektecllr. 

Aim;ların ahını almayınız ! 

Bir gazetede okuduk ı Bir or
manda bir kibriti yanarken aönc:lü 
zanniyle kuru yapraklar arauaa 
atan 18 yqmda bir genç, biraz 

sonra koca onnanın alevler ara
aıncla kaklılını ıörilnee o kadar 
yeitı duymuıtur ki - belki de ae-
beb olduğu faciayı haber vermek 
için dakikalarca kO!ftıata mecbur 
kaldıjmdan - dimal a .. fine uğ
ramıttır. Şimdi ümidaiz hastaha
nede yatmaktadır, 

Ai~c• sevenler: "AğaçJarm a
hını almııtır.,, diyeceklerdir; hak 
hdrrlar. 

Yaa •ıcaklan batla~en hatırla
talım ı Aiaçlıldı ywlerde at .. le 

ı•Jifi J"ÜHI o:rnama,.mıa. Ai~ 

lar tabiatm m.ı..ı •tu. ltiaim ..... ~ .... 

Bu merlreaterden mada, An..,_, 
Bahkeılr, Er•urum, Çankırı, Slnob, 
Zon&'Uldalcda ve Dolu mmtakalann
aa bir kaç viliyet ınerlcesinde dahi 
ıelecek yıldan itibaren i!e batlanmak 
Uzere buırbldara giritlimit ve para· 
lar a}'tılmağa batlanmııtır. Bunlar• 
dan meseli Zonguldak •e BalıJcesirhı 
ıimdiden 20 bin liradan futa paralan 
vardır. Ayrıca Utak. Bandmna, Ay
Yahk, Nazltli, Söke, Edincik, Aym.
cık, İzmir Karşıyaka, İstanbul Eytlp. 
İstanbul Mecidiyek3y, İnebolu gibi 
kua merkealerlnde dahi güzel spor 
Abaları yUbelmele dofnı yola firil
miftir. 

Sayın dinleyicilerim, Şimdi lbe 
beheri 60-100 bin liraya mal olacak 
olan itbu ıtadyomcukların daha dol· 
ruıu spor tesisleri camialarının nele
ri ihtiva ettiğini kısaca ıöyllyerelı: 

slSzUme ıon nreceflm: 
1) 70 X 105 ebadmda bir fudtd 

alını 
2) 400 metrelik ve 7 ,5 metre eninde 

koşu pl•tl. 
3) Her nevi atletizm hareketlen 

için lüzumu olan teaisler 
4) 25 metre veya 33,3 metre veya 

50 metre boyunda birer açık yüzme 
havuzu (Soyunma yerleri, duılar, at
lama kulesi, kum havuzu birlikte) 

S) Birkaç tenis kortu, Voleybol ft 
basketbol yerleri. 

15) 100 metre veya 150 metre veya 
200 metre boyunda birer atıı poligo
nu. 

7) Etraf divarı, 3-6 hk genltlik be
ton veya toprak tribünler (300 kitl
lik kısmı kapılı) 

GCSrülüyor ki, lki Uç yıl sonra me
seli yurdda 30 kadar yeni ve teknik 
prtları havi yüzme havuzumuz ola
cak, bunların beherinde yılda 500 genç 
yüzmek öğrense bir yılda 20 bin ka
dar gence yUzmc ö~retmiş olacafız 
(yalnız bu hnuzlarda) 
Diğer tesislerin göreceği hizmet

ler de buna göre mukayese edllfr. 
lki Uç yıl ıonra, bu vasıtaların ba

.- cıkmasiyle, her nevi türk sporun
daki inki9afın birdenbire iki, üç ve 
hatti dört mitline çıakcağını kabul 
edebiliriz. 

Atatürkün, türk yurdunu kurtar
mak Uzere Anadoluya ayak bastığı 
yüksek güniln kutlama arifesinde, 
mim tefin partisi tarafından tilrk 
gençllfi için hazırlanan yeni eserler
den yalnız bir tanesini bu ak~m sa
ym dinleyicilere ar.ıetmekte bUyUk 
Şefin ytlkselr ilhamlarına ayak uy
durmak 8devinin kısmen yapılmıı ol
dufa lstlrahatr vicdanlyninl tafıya· 
blltotlimiai aanıyorum. 
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Frans11 - İtalyan görüpneleri 
a.... İnailtere • italyan itilifından ıonra 
.... franaız. italyan anl&§muına ela 
lııl11p bitti nazariyle bakanla:- için, Çi. 
~ • Blondel müzekerelerinin uzayıp 

bneai n hele son günler içinde bir 
~ ıirmeai, büyük sürpriz olmu1• 

S
aı. beraber, buna hayret e

• Çünkü ingiliz • iWyan 
akdedilclifini aöylediğimiz za. 

• henüz meriyete g innediji. 
~• meriyete girmek içia de lspan 

pt .&esinin balledilmeıi lazım ıeldi~~ 
• L":'uleturaz: Çem~yn ile Muaolini 

uo)" msrıyete ıırmesi, bir talanı 

tahakkukuna ballı ,,lan bir 
detmeie sevkeden ıebeb hatır-

ı. - aclır: lıpanya meselesi kat" b" f 
.._ . d'k l ı ır sa • 
a...;ı.ya ıınne ı çe talya ile ....:•--1-'-··I ....... aaereye 

J'1P --ı ~ noktası iizerinde 
~~ ıle ~den arasında ihtilaf 

Etb· en bır takım ıartlann ta· 
~nu ~~lemeğe taraftardı. Çem

yn ı~ 1!'uzakereltte derhal bqla-
iıaılmuını nlıyordu. Çıkan ihtilaf - • 
9iaclm Eden istif ed' d "'- yu ... _, il .. a ıp e ~berleyn 
;awı7a e ll'riizak • • • IDiizaker . ereye ıınıınce, bu 

elen en kısa bir zaman • • d 
lhiilbet bir -ti·cey .:ırmak ıçın e :a.._1 , ... e varuı ......... t 
~· l --.re 
L • .a eh. O sıralarda Franko'nun d 
~la lhr .. de a :ectec • zaman ıçın kati zafer elde 

eğı muhakkak görünüyordu 8 . 
enale t.. F • . ına-
L.__ Yn ranko nun nihai zaferi 't'l" 
un temelini tef kil •tmektedi.. s' ~.tül.~· 
ak •·un 

. saklık, lıpanya hükürnetçilerinin 1n-
l'lltere, Fransa ve İtalya arasında ' bir 
&nlaımayı kolaylaıtırmak i İn • 
olftMlk iıtememeı . ç mailub 
.._ya harbın erınde~ çıkıyor. lı-
• ın uzayıp ..,,,___ • • · ı · atUyaa itilaf , .,.uncıı, ıngı az. 
İçia •ı•l ol~:~n ~t~ıkatına geçilmesi 
röriitmelerini :: ııbı, franınz • İtalyan 

Ai.... L çıkmaza sokmuıtur. 
,,...., ııaberle · • 

görüırrıel . . rı, ıtalyan • fran11z 
luklard ~nnbın kar91la,tığı diier zor
herJ-~- a ahaetrnektedirler. Bu ha· 

........ gore: 

t 1 - 1 ta.lya, anl&fmaya ıart olarak 
ransanın aovyetlerle arasmdaki mi • 

'-kı feahetmesı'n"ı 'l • " - ~=-ı en surmuıuu. 

~2- ltalya Franaa'nın ıömürıeler
lıııı..ı aa~er14:"ni arttırmasına itiraz et
~tedir. Fılbakika fran.., ıöawürıe. 
~ki askeri lruvvetini yetmiı bin 

• •• 1 • • o o be - - ..... _... • •A~t1.tir 
• yımu ıni Uzak Şark ~ 

• ııe, elli bini de Afrika•ya tahıiı 
ll"1 ktir. FranNnm AfTikad&ki aö 
...:• ~omıuıu ııfatiyle İtalyanın bu 

e de alakadar olması tabiidir. 
Faıkat L •• _1 L '! • • • .. __ ,_ ""-ri. """11&nn U1nnc111, mu~e-

~derhal inlotaına sebeb teıkil 
..._.. bir~ .ebemiyetli, ikinci&i ise, 
derec.de ~ !llıevzuu denemiyecek 
Sovyetıe le . Yetsizdir. Fransanm 
İt.ly• ~rii llnzala~ıiı misak fransız -
-1-•u· ı~-1 ,._t.rlnctıe bahis mevzuu 
~ ır. wuya'llnl da 
41. aolctai bu misak hakkın· 
F'aJc.t ,,_ naau, oldufu muhakkakbr. 

1ıunua Eranıaa _ ..... _, 
QJaua olınadıfl lcalııuı n~wı nazanna 
llDra pek fÜpheli ol edilse de • bura
lbnndn- • '-- duiunu aöylemek 

• •.-.a11z dıı PC>l"ti'-Pren11pleri .:ı_ ı •aaınm ana ne ... ,.anan l»ö ı 
nazarı f tal , Y e bir noktai 

Yanın Frarı • 
rrıeğe kallnırnasına 'hfaa Ja empoze et
tür. Fransa Ç-._ ı •mal vennek güç. 
So . ""'oılovalcya d x.:ıd· ki Tyet mısaln .. . e~. ır 
hpacağı dikt udz~l~nde kendisine ne 

e e ısın. 

li . Esaıen ihtilafın rnAhiyef . M au, Ce ını, uso-
l-Uıtir no;a ~utkunda açık olarak aöy
t.,.. ile~~~ lideri, ltalya'nın lngil
l'l\ak istedii' . ıını, Fransa ile de anlaı-

ını, fakat b 
olup olmıyacaf u_na muvaffak 
IÖyledikten son':addan ~~n olmadığını 

enuıtır ki: 
- Çünkü Fran .. il I 14al • d e spanya me • 
eaan e ayrı ayr1 ceph 1 d . e er edırler 
lıte ihtilafın can alacak · 

dur Filhakika eıw er F noktası bu-. , ranko w ka 
~cak olursa, ihtilaf ınev er • 
iinden ortadan kalL---• zuu kendili-
. ~tır J T 
•taıyan itilifı imzalandıi; n~.1_~ • 
bö 11r....-da 
.. Yle Mrİ bir zafer muhak&cak 'bi .. 
~t\Üyordu. Fakat İıpanyol h:~- 1°: 
ır türlü mailub olmuyor. Harı, uıneti 

""- l al h • . . • ın uz.. 
il t ya azıneaı ıçın afır bir 

,_, t k"I •w• d M tnaı. 
eı ı ettigın en usolini bir • 

e"' el Franko•nun kazanma11nı te ~n 
e.__~ ·-'"" nun J:'"llefe çahr,,_.tadır. Binaenale h 
"-nsa'nın da lngiltere aibi, Fran~ 

~erini olup bitti olarak kabul etmesi~ 
~· \'e hatta bunu temine çalaımaaını is
tiyor, Fransa da buna yanqmadıiın
~dır ki görüımeler çıkmaz içine gir. 
~.ti •• 

lıin bu çığıra düımesi, İngiliz. ital
~ln anlaımaaını da ıuya d\iıürebilir. 

l.lnun içindir ki lngiltere, müzakere-

:eri kolaylaıhrmak için teıebbüıte bu
~tur. lngiltere'nin Roma nezdin
~ teıebbüste bulunduğu bildirilmekte 
'1e de Çemberleyn'in, lspanya haldan. 
dalı:i İtalya noktai nazarını kabul etti • 
tine göre, fransa'yı ııkııtırmekta 
~~~ı ihtimali galibdir. İtalyan • ingi
la ıtilafınm imzasından sonra ispanya 

~leai hakkındaki iniiliz noktai na • 
~Fransa' dan ziyade ltalya noktai na 
-.._ J'akıadır. 

A. Ş. ESMER 

DÜNYA HABERLERİ 
Pragda 

sı~ıllerle ilkler 
Fransız -italyan müzakerelerindeki zorluklar 

Fransızlar İtalyanların 
cevabını bekliyorlar 

Konuımalardaki yeg~ne zorluk 
ispanya meselesinden çıkıyor 

Paris, 20 (a.a.) - Havaı Ajansı bildiriyor: Fransız - İtalyan 
müzakerelerinde hasıl olan yav&§lama, bir çok tayialara yol aç~ 
~~ A 

Salahiyettar mahfillerde dün tekrar edildiğine ıöre, fransız 
hükümeti, italya·n hükümetinden hiç bir taleb almamıttır. 
Paris, kabinesi, e-örü§tllelerin prog- durmaya karar vermiJtir. 

ramını Romaya bildirmiş, fakat Roma Bu suretle ademi müdahale komite
makamları bu hususta fikirlerini daha sinin önUmüzdeki toplantısında §İki • 
izhar ey]ememiştir. Son defa 11 ma- yetler yapılmasının ve aynı zamanda 
yısta vukua gelen Blondel • Ciano gö- Franko lehine melhuz yardımlar da bu 
rUşıneleri nikbinliği mUmkUn kılarken lunulmasının önünil almak istenmekte· 
bugün birdenbire İtalyada mevcut bu- dir. 
lunduğu gözüken güçlükler hakkın~ Londra' da yapılan müzakere -
fransız mesut makamları, B. Musoh- • • • 
ninin Cenevrcdeki nutkundan ve gaze- lerın nıahıyetı 
te havadislerinden bagka hiç bir res- Londra, 20 1,.a.a.) - Fransa Adliye 
mi malumata malik değildir. nazırı Reyno, Hariciye nazırı Lord 

Bu dakikada, Kont Cianonun Roma- Halifaks ile görütıtükten ıonra ıtlÜ6 · 
da İngiltere bliyük elçisi Lord Pört i- te~l~ke nazırı Makdonaldı ziyaret et-
Je son defa yaptığı görüpnede ileri mıştır. . 
slirmü' olduğu tahmin edilen düşün- . Fr~_ıwız adhye nazırının Londrada
celer hakkında da Pariste her hangı kı mulikatları hakkında Pres Auos
bir haber mevcut değildir. yeıiyun yazdığına göre, İngilterenin 

B. Musolininin nutkuna ve gazete fı:3~~~: italya~ münaa~~tın?:.ki ger
havadislerine bakılırsa, diplomatik gınlıgı ızale. içı? tc,ebbuı ettıı:ı .karış
görüşmelerde hiç bahis mevzuu olma- mazhk komıtesı toplantısı lngıltere
masına rağmen, Romada çıkarılan gliç- n!~ ~u s~h~daki t~'ebbüslerini~ ~11 
lüğün ispanyol meselesinden geldiği muhımmıdır. lngıltere, komıtenın 
tahmin edilmektedir. B. Blondelin mezkur toplantııın<ia 1apanyadaki 
Kont Ciano ile yaptığı görüfmelerde gönüllülerin geri alınmuı meseleain· 
müzakeresi düfUnülen diğer meseleler de ingiliz plinının kabul ettireceği ve 
üzerinde önilne geçilemiyecek hiç bir bu suretle franaız • İngiliz müzakere
fikir ihtilifı gözUkmemiftir. ~~r~ ü.zerin~e iyi bir teeir yapabileceii 

Bu vaziyette, baflanan müzakerele- umıdındedır. 
ri iki memleketin de lehine olarak de- Franea, Pirene hudutlarında enter~ 
vam ettirmek arzusunda bulunan fran- naayonal lcontrolun teıiai hususunda 
ıız hükümeti, kendi tekliflerine ital· mühim tavizlerde bulunmu9tur. Bu 
yan hükümctinin cevabını beklemek- kontrol lr:omiayonları lapenyaya rit-
tcdir. tikten bir ay sonraya kadar tatbik e-

......... - _ ...... __ ~.. t\ \1,.t"_f" \ctir: Deniz koo.trolunu takviye 
Franu ve İtalya araaında in&iliz kabi- huauaunda da Ingiltere ve Franu a
neainin tavauutta bulunmaaı hakkın- raaında itillf huı! olmu9tur. 

Romen başvekili 

Patrik Kristea 
Varşovaya gitti 
Bükreı, 20 (LL) - Rador ajaneı 

bildiriyor : 
Ba9vekil patrik Mlron Krlıtea, 

1937 ıonbaharmda Polonya Orto
doka Metrepolidl Dionizle'nin BUk
reşc yaptığı siyaretl iade etmek Use· 
re dün akpm aaat 20.40 da Varıon· 
ya hareket etmit ve iıtaıyonda hUkU
met azuı ve aılı:ert, mUlkt •e ruhant 
yükıelı: memurları tarafından ıel&m
lanmııtır. 
Başvekilin beş giln sUrecek olan bu 

ziyareti esnasında, ba§vekalet i§lerini 
vekaleten harbiye nazırı general Ar
gesheano idare edecektir. 

Sovyetler birliğinde 

Feci bir tayyare 
kazası oldu 

Mo.ıcova, 20 (a.a.) - Tae ajan'it 
bildiriyor: Evelki ıün Franaova Jö
zef erazisinden gelen N·212 tayyareai, 
Arkanjelde tayyare meydarunda bir ka
zaya kurban gitmiıtit. N·212 tayyare
sinde lE kiti bulunmakta idi. Bunların 
arasında bava fil<>5u tefi Babuıkin ve 
tayyare kumandam Moskovski de 
vardı. Tayyare havalanır havalaıunaz 
derhal motörlerden biri dumıut ve bir 
alev hasıl olmuştur. Pilot yere inmek 
istemiş, fakat tayyare yere vurduktan 
sonra yeniden havalanmış ve biraz i
leirde Dvina nehrine düşerek batmış· 
tır. Sovyetler birtiii kahramanı unva
nını haiz Babutkin, mühendis Jntovs
ki, Dr. "Roaela ve makinist Guraki öl
aıü9tür. Diğerleri yaralıdır ve sıhi va· 
ziyetleri iyidir. Halk komiserleri mec
liıi, bu kazada ölenlerin cenaze töre
ninin devlet hesabına yapılmasına ve 
ailelerine yüksek maaşlar tahlisine 
karar vcrmi tir. 

Yunan krah Atinaya 
döndü 

•ISllMll bllı 
bir kavgı oldu 

Prag, 20 (a.a.) - 'Geçen gece sudet 
almanların "Alman evl" nde yapmış 

oldukları bir toplantı sonunda çekler 
dm bir grup, bir alay te,kil ederek bu 
evin 5nUnden geçmit ve almantarın a
leyhinde bağırıp çağırmıılardır. Bu
nun Uzerine aralarmda bir arbede ol
muı ve birçok kiti yaralanmııtır. Bir 
alman ve bir çek, haatahaneye kaldı -
rılmııtır. Zabıta, iıe müdahale etmiş
tir. ~ce yarısına doğru, ıUkftn tama
mile teeuUı etmi9tir. Almanlar, Hen
Jayn f ırkaaı neıetlerlni ve bu fırkaya 
iltihak manasına gelen beyaz çorapla
rını çıkararak birer birer içtima salo
nunu terketmişlerdir. 

Çekoslovcıkyada nasyonal sos· 
yalizmi tatbik. etmek için 

Prag, 20 (a.a.) - Dün akpm Praı 
"Alman evi" nde tertib edilen bir top-
lantı esnasında Henlayn taraftarı me 
buslardan B. Sandner 10.000 ki~inin 
huzurunda dcmi§tir ki : 

"- Biz hiç bir muvakkat anlqmaya 
razı olmıyacağız. Karlovivari'de bil -
dirdiğimiz btitün taleplerin isaf edil -
mesi lazımdır. Bizimle anıa,mak Çe
koslovakya için bir hayat ve memat 
meselCiSidir. Hakkımızın kanunlarla 
tevsik edilmesi ve tanınmasını istiyo• 
ruz. Henlaynm Londra seyahatinden 
memnun olmalıyız. Ekalliyetler ıtatil 
sil bizi tamamlle tatmin etmene red 
edeceğiz. Seçim almanların yüzde 95 
inin Henlaynın arkasında olduğunu 

gösterecektir. Almanlara verilmek iı • 
tenilen haklar, ana yaaa ile tevaik e -
dilmezse böyle bir statüyü kabul etmi 
yeceğiz. Çekoslovakya bizim de devle 
timizdir. Bu itibarla burada serbestçe 
naayonal • sosyalizmi tatbik etmek 
istiyoruz.,, 

dalr:i telmihlerine ıelince, Paria bu hu- Lord HaHfaka ile franeız nuırı 
ıuata herhangi bir müabet teklif alma- Reyno İngilterenin Roma büyük elçi-
11Uftır. Bununla beraber, iki memleket ainden gelen raporları tetkik etmitl~ı
arasındaki sıkı teaanüd ıebebiyle ve dir. İngiltere bUyük elçi•i italyan hü- Atina, 20 (a.L) - Her tarafta heye
İngilterenin İtalya ile aon zamanda kümetine İn(iltcrenin fra011ız - ital- canlı tezahilrlcrlc kartılanan Kıral, A
bir anlaşma yapmıf bulunması dolayı- yan müzakerelerine büyük bir ebemi· tinaya danmüJ ve iatasyonda veliaht, 
ıiyle lngilterenin ,fazlalqır ise pç- yet verdiğini bildinnittir. hükümet azlları ve •kert ve sivil yük
lüklerin halli için iki taraf nezdinde Aqam gazeteleri, franaız • italyan sek devlet memurları taarfından kar
kendiliğinden tavaaeutta bulunması gerginliğinin izalesi yoluna. LDndra- tılannııf ve ietuyondan ıaraya kadar 
tahmin oluna.bilir. Lord Pört'Un Kont da müzakel"Cler yapılmakta olduğunu yollarda halk tarafından tiddetle al-
Ciano ile yaptığı eörütınede B. Muso· tebarüz ettiriyorlar. kI:Jlanmııtır. 

Henlayn • Hod.11tJ müliikaıı 
Prae. 20 (a.a.) - Sallhlyetli mah· 

!ilerde ılSylendifine glJre Henlayn • 
Hodza mülikatı gelecek hafta lçınd~ 
yapılacaktır. Bununla berlliber Südet 
partiei Henlaynin iıtirahat etmek üze · 
re Alp dağlarına gittiğini haber ver
:ı:ndttcdir. Müstakil alman matbuatı. e
kalliyetlerin statiisüne aid görüşmele· 
rin Henlayn tarafından idare edilmi· 
yec:eğini, bu gö..u.meıerde Südet par
tiaine menaup mebu•ların hazır bulu· 
nacağını yazmaktadır. 

Prag, 20 (a.a.) - Barekil Hodza, 
bugün gazetec:lleri kebul ederek, ekal· 
liyetler hakkında hUkümedn hazırla
dığı natU.nUn eeaaüarını an}a,tlnıttır. 

Baıveeıl, teferruata giritmenizin 
9un~ kayd.etmittir ki, Çekoalovakyı
~kı ekallıyetler mc.elc.i, her mille
tin muhtariyetine istinal edecektir 
Bu sahada nUıbet de 1özetilecektir

0 

~ükümet ~u hu~a bir talı:mı pren~ 
eıpler teabıt etmı,ıır ki, bunlar hak· 
kında kanunlar çıkacak ve alAlcadar
larla da görüşülecektir. 

tininin Cenovadaki nutkunun ebemi· -----------------------------
yetini tahdit'k daha evciden çah§ınıt 
olması da mümkündür. 
..4 vam kanıara3ında harici siya· 

$et mii:sakereleri tehir edildi 
Londra, 20 (a.a.) - Avam Kamarası 

95 reye karıtı 180 rey ile Sir Jon Simon 
tarafından yapılmaaı istenilen harici si
yaset hakkındaki müzakerelerin tehiri
ne karar vermi§tir. 

Nazır, söylediği nutukta İngı"ltcre, 
İtalya ve Habegistan arasında hiç bir 
zaman ihtilU mevcud olmadığını, ihti
lafın Milletler Cemiyeti ile İtalya ara -
sında çıktığını beyan etmi§ ve İngilte
re hiikiimetinin hareketi tamamiyle 
Milletler Cemiyetinin nizamlarına uy
durmuş olduğunu kaydettikten sonra 
İngilterenin İtalyanın Habetistan im
paratorluğunu tanımakta serbest oldu
ğunu fakat henüz bu imparatorluğu ta
nımadığını bilakis bunu yapmak için 
bazı ıartlar derrncyan ettiğini bildir -
miştir: 

Hatib sözüne devamla demiıtir ki; 
·•- Bununla beraber bize ıelen 

malumata göre italyanlar lapanyaya 
yeni takviye kıtaları göndermemişler 
Libyadaki kuvvetlerinin de yanaını ge
ri çekirn§lcrdir. İtalyanlar bundan bat 
ka Bari istasyonu ile yaptıktan propa • 
gandaya da nihayet vermi9lerdir. Şim • 
di karıımazhk komitesinin mesaisine 
jştirak etmektedirler.'' 

Fransı;s gasete'Lsrinin 
yazdıkları 

Paris, 20 (a,a) - Matbuat, yeni· 
den fransız • talyan müzakerelerinin 
geçirdiği buhrandan bahsetmektedir • 
ler. Jur ve Figaro iazetelerinin Lond • 
ra muhabirleri ile övr gazetesinde Ma
dam Tabui müttefikan bu işte alınanla
rın parmağı olduğunu iddia etmekte • 
dirler. 

Japonlar Suıavu tekrar 
bombardıman ettiler Hodza demlftir ki: 

"-Eğer Çekoslovakya toprakların· 
da oturan 15 milyonluk halkı her mil
l~ti memnun edecek bir 'elcilde tensik 
edemezıe devletin otoritesi aarulma
ya mahkumdur. Hükümet Südet alman 
lariyle azami hüsnü niyetle müzakere 
edecektir. Ancak bunlar hükümctıe 0 . 

Japon askerleri çinli elbiseleri giyerek 
çinlilere öyle hücum etmiıler 

Hankov, 20 (a.a.) - Amoyda heri· 
ki taraf ta mevzilerini muhafaza et
tiklerinden vaziyet değiımemiştir. Ja 
ponlar tarafından şehir Uıtünde yapı· 
lan tayyare hücumunda 2500 sivil çin
li ölmU9tUr. 

Şiddetli bir japon bombardımanı al 
tında Çin kumandanı tarafından Çin 
ajansı muhabirine umumi vaziyet hak
kında ıu beyanatta bulunmuıtur : 
"- Japonlar Tiençin-Pukov hattmı 
ele ceçiraeler bile Şutov cepheıini 
müdafaa etmekte olan Çin orduıu ıe· 
rilemiyecelc ve demiryolu boyunca 
ıayet genit ve seyyar bir harbe ıiri· 
ıecektir. Japonlar Tiençin-Pukov hat 
tı üzerinde f evkallde mUtkUlltla kar· 
tılaıacaklar ve elde edebilecekleri 
muvaff;ıld,,~tler hi~ t-.; .. •·ıo'· 1 ~ •·~···" 
tarını telifi etmiyecektir. Filhakika 
Tatunı • Pukov hattının jap1.>ıuar ta
rafından itıalinden ıonra da çinliler 
ceri çekilmemiıler ve bu ıuretle ja
jonlırm Sarmehri ıeçmelerlne mani 
olduktan batka 34 mıntakayı da tek· 
rar iıtirdad etmiılerdir •• 

Japonlar Tiençin • Pukov demiryo
lu boyunca bir taarruzda bulunarak 
Şuıovu i§gal edebilmekten ümidlerini 
kesmeleri iizerine 200 bin kiıtilik bir 
ordu ile çevirme hareketine teşebbüs 
etmişlerdir. Japon ordusu motörlil kı 
taat tank ve kimya harbı balilkleriyle 
takviye edilmiı bulunuyor ... Tiençin • 
Pukov hattı üzerinde vaziyet ciddi 
olmakla beraber Çin orduıunun ener
jisine itimadımız vardır. 

dettikten ıonra ıilratle Yaniçen iıti- lan münasebetlerinde bütün mcsuli
kametinde ilerlemektedir. Daha ötede yetlerini müdrik olmalıdır. 
prb mıntakaıında 400 piyade ve 200 Çekoslovakya ile Macaristan arası . 
ıüvariden mürekkeb bir ı'apon kuvve- d k ' .. b ı d n a ı munasc et ere e temas eden ha . 
ti tamamiyle ı'hata olunmu•tur. kil k " ··k d !l :s ve uçu antant evletlerile Mac~-

.. Çin k~rargihından bildirildifine" riatan arasında iş birliğinde bulunul
l?re, b~r Jap~n f ırkaıı Çin aıkerleri· mumın rruna havzasında hae 1 1 
nan elbıaelerıni giymiı olarak ve ön- eon vaziyetin tabii bir neticeıiı o~d a~ 
le~inde Çin bayrakları olduğu halde ğunu ve b~ it birliğinin batta Alma~ 
Kıyanııunun timalinde Fegıiyen iı- ya olmak üzere alakadar diğer büyük 
tikametlnde ilerlemiıler, fakat farkı- devletler~ de ~tmili lazım g ld. - · : 
na varılarak tardolunmuılardır. Oyu- lı:aydeylemiıtir, e l&tn• 

nun ~arkına varılıncaya kadar japon-
lar Çın kuvvetlerine mlihim zayiat 
verdirmi9lerdir. 

SU§ov bombardıman edildi 
Hankov, 20 (a.a.) _ Japon hava 

kuvvetleri Şutovu tekrar tiddetle bom 
bardıman etmittir. Yüz kadar ıi'Yil 
çinli ölmUı 'Ye bir çok bina yıkılmıı
tır. 

Cin tayyarelerinin auıldarı 
beyannameler 

Hanlrov, ZO (.a.L) - Royter Ajanıı 
muhabirinden : 

Suriye baıvekil i 

Ankaraya gelecek 
.. Berut~ 20 <A.A.) - Öğrenildiğine 

cor~, Surıye Ba§vekili Mardam bey, 
Parııe yapacağı seyahat münasebetiy
le, A~karaya da uğrayacak ve Türkiye 
• ~urıye dostluk anlaşmuı hakkında 
muı:akerelerede bulunauktır • 

İtılya krah Libyayı gidiyor 
Roma, 20 (a.a.) - Kırat. impaartor, 

Siraküzaya hareket etmi,tir. Orada 
~ihyaya gitmek Uzere vapura binece.k
tır. 

J-
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............................................... ~ 
TÜRKiYE BASINI ................................................ 
Atatürk ve ti.irk milleti 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, ga
zetesine Ankaradan ıönclerdiii bir baı 
ınM•lede BUyük Şerin Menin seya• 
hati dola;ısiyle Berut ve Hatay'da fe
sat çevirmeğe çalıtan kimselerin düte
celcleri vaziyeti anlatmaktadır. Muhar· 
rir evvelki ıün 19 mayıs ıtaclyomun· 
da,tribünlerden tatan on binlerce yurd· 
dqm Atatürk'• gösterdiji t.uhürieri 
tAibariiz ettirAten IOftN aöalerine 
,öyle devam etmektedir: 

" Fransız siyasetinin çirkin yollar

da ctolatma-ı " adi tezvir vaaıtalarir • 
le iı görmete çalııması bizde ~~t~ 
t .. HÜr uyandırdı. Biz fransız mılletinı 
dost biliriz, ıeveriz. Kendi adma yapı· 
lan çirkin hareketleri Franaa'ya layık 
ıönneyia:. Hakikatlere ıöz yuman ha· 
riı bir ıiyuet yüzünden Fr....-na 
giinden rün• itibar •• emniyetten ıMh· 
nam kalma11ndan, doıtluklarmı kay· 
betmeıinden dolayı fran11zlara aanz. 
Hadiselerin, Yakın Şarkın barit•• ia
tikrannı aareacak bir c:enya• alıaıa~ 
da katiyen istemeyiz . 

Fakat fU nokta hakkında aanılmaz 
l>ir kanaatimiz varcfrr ki, hadiseler hen· 
gi yolu tutana tut9'1n, haklarnnn:a ve 
bize ka11ı yapılan taahhütlere mutlaka 
tam bir tekilde kavutacağız. Taahhüt • 
leri bozmak yolundaki her manewa sı
fıra inecektir. Bu yolun, en dofnı, en 
haklı, en dürlilt yol olacaftna türk mil· 
letinin iptidadan imanı vardır." 
FRANSANIN MASKESi NIHA YET 

DÜŞTÜ 
SON POSTA'da Muhiddin Bi~gen 

son haftalarda Halayda seçim itleri do
layısiyle çıkan hadiseleri ele alarak bu 
husustaki fikirlerini hulaaa etmekte ve 
makalesini ıu satırlarla bitirmektedir: 

" Hasta olduğu ilin edil«n Atatürk, 
türkün kayalardan daha ıert İmanı ka· 
dar sağlam ve türk milleti de Atatürkle 
beraber dünyanın öbür ucuna kadar ko
ıabilecek kadar 11hhattedir. Yalana 
mumunun yahıya kadar bile yanmrya
caiını l'ÖNH:ek ve anlıyacak olan fran. 
11zlar, türkün can damanna dokunnm
nın ne demek oldujunu elbet &'Örecek· 
ferdir. Franıa dostluktan anlamaz; 
Franeanın insaftan ve haktan ıı.berj 

yoktur. Fransayı yola ıetirmek için 
tutulacak yegane yol, emrivaki yolu
dur. Franıa po\itikac.ı\annm kafa\an 
ancak bu tarzda lııir manbldan anlarllır. 

Beruttan uçurut.n kayrJlkha ~
la bütün içini daıanya 'YUnDaf olan 
Franıa hülcümeti "-tısında arak Tiir
kire teı-besttir; ona karıı tcrbeat oldu
iu &'İbi dünyaya ~ı da serbesttir. 
Hata!'n ~kadderahna bail ..... t o. 
lan turkluk ıerefinin halelden ı.or... 
~ıı için lıer ne yapmak 1iznMa 'Ftir
kıye bunu yapacaktır. Hatta en ton. 

t~birlere kadar &'İtmek İcab ettifi tak· 
dırde de türk miUeti bunda tereddüd 
edecek deW"ld' ,. 8'1 ır. 

ispanyada 

·~ 
111kaMI lurr1il 

Barselon, 20 (a.a.) - Neıredilen 
resmi bir tebliğe göre Terucl cephe
sinde Cedrullas mıntakasında dütman 
tayyare ve topçu kuvvetlerinin JnUza
haretine rağmen, ricat etmeğe mec
bur olmuıtur. Cumhuriyetçiler şid
detli bir mukabil taarruz neticesinde 
Penarroya cephesini istirdad ettnif
lerdir. 

Albocacer mmtakasında nevmidane 
teıebbüılerine rağmen düfJMn ilerle· 
meğe muvaffak olamamıttır .. 

Cumhuriyet tayyareleri Cande ba
va meydanını ıık sık ve müeaair ıuret 
te bombardıman etmiılerdir. Tayyare 
ler bir çok dilıman tayyarelerini tah
rib etikten sonra şark cephesinde 
frankistlerin hatlarım ve tahşidat yap 
tıklan noktaları bombardıman etmiş

lerdir. 
Hava muharebeleri esnasında Oüf

man yedi tayyare kaybetmiıtir cumhu 
riyetçilerin iıe iki tayyareıi tahrib e· 
dilmittir. Franklıtler Kastellonu iki 
kere bombardıman etmiıler ve Vatanı 
ile Alikanteye taarruz etmeğe teıeb
bilı etmi§lerdir. 

Dünya me( ıampiyonluiu 
Prag, 20 (a.a.) - Dünya meç şampi· 

yonJuğunun neticeleri: İtalyan Guara
gna yedi galibiyetle dünya şampiyonu 
olmuştur. ~kinciliği 6 galibiyetle itaJ
yan Bocchıno, üçüncülüğii 5 galibiyet
le framıız Gardere kazanmı,tır. 

Parisle bir düello 
Roma, 20 (a. a.) - Stefanl ajansı· 

nm ~aris. muhabiri bildiriyor: Pariı 
mahhllennde, fransız - italyan mUzake
r~lerinin eallh bulmaaını intaç edecek 
bır .temayUJ gfüUlmektedir. Pariıin si -
yası mahfillerinde temin edildiğine gö
re,. Fransa. hükümeti Daladiyenin ilin 
ettıği samımiyeti isbat için ınilhim bir 
jcıtelere bulunmaya ve bilhaau lapan
yaya fuılaaız yapılan swlayatı duı:. 

Çinli ltıya/etlnfle japon 
aakerleri 

Hankov, 20 (a.a.) - Japon kıtaları 
çetin bir harbten ıonra Lunıal yolun 
dan uzaklaıpnağa mecbur olmuıtur 
Huvuıkovdald Çin kolu J•P.Onları tar· 

Çinlilerin bombardıman tayyarele
ri, bu aabah erkenden Ozaka, Suab 
limanları üzerinden uçmuılar ve bi; 
çok riaaleler atmıılardır. Bu tayyare
ler, bomba atmamıılardır. Çinlilerin 
tayya.~eleri, japon avcı tayyarelerine 
teaaduf etmemiıler ve tayyare defi 
toplarını~ endahtına maru~ kalmamıı
lardır .. Çın tayyareleri hiç bir arıza
ya uframadan hareket Uılerine d<Sn· 
mU1lerdir. Çinlllerin kendilerine kar
ıtı hiç bir dilşmanlık hi111i beslememek 
te olduklarına dair tminat verilmekte 
idi. Bu rlaalcler, japon milletini iıyan 
ve Çin iıtillaına ıın,bllcfct ediyor i
di. 

İtalya kıratının Almanyayı 90ll ba
hardan evel ziyHet etmiyeceti atre
nilmiftir. Kıral, Hitler tarafından da
vet edilmiftlr. 

Sergi bugün açıhyor 
Kıs En•titilleri ve sanat okulları 

sergisi bugün saat 115 da Killtilr Ba
kanımız tarafından açılacaktır. Ser
pin bBttln huırlılı bltmlıtlr. 

. Paris, 20 (a.a.) - Hanri Bernştayn 
ıle Edvar Burdenin ?hidleri bir zabıt 
varakası tanzim ederek iki muharririn 
çarpıımağa katr surette karar vermiı 
olduklarını kaydetmişlerdir. 

İki hasmın kılıçla çarpıpnalan te
karrilr etmiftir. 
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Çar, saraydan getirilmiş olan bir kol
tuğa oturmuş ve kup kuru gözleriyle 
bu vahşice kıtali seyrediyordu. Sıhha
ti yerinde değildi. Bir diş hastalığı i 
ki yanağını da şişirmi§ti. Bu cel/B.dlık 
vazifesine pek alışık olmayan bıoyar
Jadran çoğunun elleri titrediğini gör
dükçe kızıyordu ... 

''General Lö For da ce/Jad hizmetini 
görmeğe davet edildi ise de bunun 
memleketinde adet olmadığınr söyli
yerek istinkaf etti. Hemen ayni sani
yede kötükler üzerine atılan 330 kişi
nin boyunları vuruldu... Herkes bu 
mecburiyeti ayni muvaffakiyetle ifa 
edemedi ... Boris Goliçin baltayı, mah
ktlmun boynuna değil, sırtına vurdu· 
ğundan bu suretle adeta ikiye bölünen 
streliç tahammül olunmaz iztirablar 
çekecekken Aleksa.şka yetişip maha
retli bir balta darbesiyle kafasınr u
çudru. O ( Aleksaşka) o gün yirmiden 
fazla baş kestiğini söyliyerek iftihar 
ediyordu. Prens - Kayzer kendi eli ile 
dört kişinin başınr kesti. Bir çok bo
yar/arın kollarına girmek İcab etti: 
Bu derece heyecanlı ve benizleri sol
gundu! .. .'' 

İşkenceler ve idamlar bütün kış de
vam etti. Buna karşılık olarak Arkan
jeldc, Astrahanda, Azakta ve Don ü
zeirnde ihtilaller çıktı. İşkence odala
rı yeni baştan doluyor ve Moskova sur
ları Uzcrinde gene binlerce cesed kar 
tipiler: arasında sallanıyordu. Bütün 

memleket dch§et içinde idi. Eski ale
me mensub her ne varsa hepsi kendi 
'köşelerine gizleniyordu. Bizans rusya
sı sona eriyordu. Mart rüzgariyle şişen 
tüccar gcmileir yelkenleri daha şim
diden Baltık kıyıları boyunca tercs
süm ediyordu. 

---- -------------
~ 

ULUS 

Serbest sütunlar: ı: ____ R _A_D_Y __ O,,..,,,. 

Öğle Neşriyatı: K rı~t Bir mektub münasebetile .. 
Ankara: 

Y azan: K. Z. G. 
dan başka bir ~ey olmıyan peruka düş
mctıinin, eseri hazırlıyanlar tarafın
dan müdafaa edilecek hiç bir tarafı 
yoktur. 

12.30 a ~ 
ncşriyau - 12.50 Plak: Türk rnusı,, 
halk ııarkıları - 13.15 Dahili ve li•· 
berler. 
Akşam Neşriyatı: ç 

18.30 
Karaıöz (Küçük Ali) - 19.15 T~ 
kisi ve halk ııarkıları (Servet Adıı•11 

kadaşları) - 20 Saat ayarı ve arapÇ• 
yat - 20.15 Türk musikisi ve halk 
(Hikmet Rıza ve aı-kada,Jarı) - 21 >, 
ilk bahar atyarışlarının ikinci haf 
koııuya iştirak edecek atlar ve ka.ı L"' 
timalleri hakkında konuşma: (Arıv 
man Atçı) - 21.15 Stıidyo salon or 
sı: 1- Oskar Cyldmark: Melodie der,_ 
2- Kurt Freiberı: Kleine Roman.ıe 
Vollıraf: Mein Hcrz ıehnt ı;ich ııa; 
be. 4- Bernard Derksen: Taratello 6' 
tana. 5- Heinz Munkel: BarbeJe. 
Diatrich: D'pfeifferlbuam. 7- sıra°' 
schöncr Mai - 22 Ajans haberleri "" 
Yarınki program ve istiklal marli3• 

Hem peruka düştükten sonra dok -
tor Bartolonun başında, mektub sahi
binin de tasvir ettiği gibi "pek güzel 
saçlar,, dan bir kısmı görülmüştür. 
Binaenaleyh "Bartolonun kel başını 
göstermek için perukasını düşürdük., 
müdafaası bizi tatminden uzak kalı
yor. 
İllüstrasyonda R. dö Boplan: 
"Barbyie dö Sevil oynayana kolay, 

dinleyene nüfuzu güç bir eserd ir.,, de
miş. Bu söz, Kontrandü'yü, eseri an
lamadan yazmış olduğuma delil ola
rak ileri sürülüyor, 

İstanbul : 

Uğle Neşriyatı: Pl"kJa Şimdi anlaşılıyor ki bizim hcvcs
karları aldatan ve muvaffakıyctsizli -
ğc düşüren R. dö Boplan'ın bu para
doksu olmuştur. Barbiye dö Sevil'in 
oynayana göre kolay olduğnu zannet
tikleri için profesyonel sahnelerin ü
zerinde aylarca çalıştıkları bu esere 
birkaç günlerini vermişler, ve hazırlı
ğı kafi bulmuşlardır. Sonrası malüm .. 

12.30 a f 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S P 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif pl 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 PliklJ 

musikisi - 19.10 Konferans: ünivetfl 
mına: Univenıite Talim taburu ı;ub'! 
dan önyüzbaşı İhsan Kocaman fSı; 
aancak, milli marş) - 19.55 Borı;a blıı' 
- 20 Necmettin Rıza ve arkadaş!~ 
fından türk musikisi ve halk şarl'" 
20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rıı' 
fından arapça soylev - 21 Belma ve• 
daşları tarafından tiırk musikisi ve ~!1 
kılan (saat ayarı) - 21.45 ORKE 
1- Jilbert: Gusaren Libe. 2- Rahıtı3~ 
Noktürün. 3- Çaykovsky: Vals - zz. 
jans haberleri - 22.30 Plakla sololar.~ 
ve operet parçaları - 2'2.50-23 Son hl 
ve ertesi ıünün programı 

Temsil sonunda halkın gösterdiği 
alakayı ölçtükten sonra aktör arka
daşlarımızın ve rejisörlerinin de R. 
dö Boplan'a sinirlendikler ini zannedi-
yoruz. 

Comte d'Almavivanın halkla se
lamlaştığını ve bunun oyundaki cid
diyeti kaybettirdiğini kaydetmiştim; 
tekrar ediyorum. Eserde Konta böyle 
bir hak verilmemiştir. Binaenaleyh 
mektubu yazan zatın: 

Avrupa: 

V.c'ı....ı<A ".ı:. OPERETLER: 1s.sO~ 
kova - 19.10 Berlin - 20.15 Pari& 
kulesi - 21 Milano S - Bomarşe böyle yazmıştı, demesi

ne imkan kalmıyor. Fakat o buna da 
derhal bir kulb buluvermiştir. Denili
yor ki: 

- Bu italyen üslubudur. Bu üslub
da aktör seyircilerle, hatta orkest ra ile 
konuşur. 

ORKESTRA KONSERLERİ yf, 
FONİK KONSERLER: 17.15 Bru~ 
18.30 Moskova - 19.10 Münib - zo 1 kova - 20.55 Prag- 21.15 Lüksernbtı!Ji 

ORG KONSERLERİ VE KORO 
18.30 Hamburg - 21.15 BeromünsterA 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman istar 

rı - 7. 10 Kolonya - 8.30 Breslav, 
furt, Ştutgart - 12 Alman istasyo~ 
14 Ştutgart - 14.10 Frankfurt, J{O'( 
Liypzig - 14.15 Berlin, Münib - t5' 
ıart - 15.20 Hamburg - 16 BreslaV1 
kfurt, Ştutgart - 18 Berlin - 18.10 
- 18.30 Frankfurt - 19.10 Kolonya iJ 
Ştutcart - 19.20 Bmo - 20.10 Hall1 
21.30 Sottenı - 22.30 Berlin - 24 • 
Ştutgart. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştut n 
Budapeşte (Sigan orkestrası). .1 

DANS M'OZlôl: 19.10 Lb-
ır...,,...._ --.,-., ... _.•dea.0.-..1'24:.t"tr --z:-4 

- Z2.30 Brcslav, Ştutgarı. Londo~ 
nal, Prag, Floransa, 23 Krakovi, 1 
Milano, Paris, Po:r:nan, Strarbarc. Vl 
23.10 Droytviç, Moskova. 

Bunlardan çoğu meyhane civar 
toplanıyor, açılmasını bekliyerc~~ 
fı kokluyorlardı: Sarımsak ve J' 
piruhi kokuları geliyordu. 

/ Barut, dökme gülle, keten, d 
parçaları dolu arabalar teker lele 1 

rinde hızlanarak Moskovadan ~ 
Voroneje doğru ilerliyorlardı. 1'1 

mış koyun postundan yeni yarıttl I<" 
!erini sırtlarına ve yabancı şapka!' 
başlarına giymiş olan atlı dragon!' 
rabacılara kaba küfürler svurı' 
kamçılariyle onları tehdid ediyor~~ 
Halk arasında : "Almanlar gene blıY 
ki"ni sevkediyorlar. Bizimki bir 
temizlenemiyecek surette kendill~ 
mantarla, alman karılariyle girl' 
Deniliyordu. 

Meyhane açıldı. Herkesin ta11~ 
meyhaneci merdiven başına çıktı· 
kesin ağzı açık kaldı - Kimse gUıf 
niyetinde değildi - hepsi anlaıııf 
Adamcağız hecalet içinde idi. J.1'.t) 

necinin yüzü çır çıplaktı: İrade. ıı'S' 
hince bir gün evci traş clilmiştı· 
ki kendini ağlamamağa zorlu)'0 

1 
gibi dudaklarını sıkıyordu. l{ubb' ~ 
doğru dönerek istavroz çıkar~'; 
derli kederli: "İçeri giriniz" ded•·rı 

Meczub, kilise merdivenleri uı: 
de, dişleri arasında bir et parçasııı 
kiştirerek bir köpek gibi hopl~ 
başladı. Müjikler ve kadınlar -

.. d rl' ret ıçın e - seyre· koşuşuyo ·f 
( So11ıJ l 
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:'''··············································································"-. . . . 
~ HAYAT ve SIHAT ~ ' . .................................................................................. 

Arada bir çakıyor ... 
Oyle dilber bulunduğunu vaktiy-ı ainin haatahklarmclan yahud ıene 

I~ ancak ıarkıda duyardık. Şimdi, annesinden relen batka tiirlii :&e• 

tunendüfer yahud vapur beklenıe hirlenmelerden sakat oldukları tim· 
Y•ri gibi olan, gazinolarda bile ken. di iyice anlaııbnıtbr. Onun için ba· 
diaini - bereket verain ki pek de L_ b" -'~-lük kabahati, annede 

k .1 .. .. B uanm ar ..... 
••. değı - goruyoruz. azıaı •ti· dokuz ay durmadan büyi!r. 
ilan yanında; fakat yalnız batına Şimdi ıazinocla rakı içen, yahud 
~eleni de var. Kıvrılmıı saçlarının apartmanda koktey içen bayanların 
\lzerine çok yakııtırdıiı kocaman anneleri de ~ sık ainirlenirler ve 
Püsküllü külahını bir tarafa eğerek kolonya suyundaki alkolü içerlerdi. 
k~~~hi y~k~t renginde dudaklarma BüyÜk anneleri sinirlendikleri za. 
Roturmesı çarkln oluyor denilemez man melisa ruhu diye hep alkol 
d~. O z~ma~ :- farkının dediğiğ gi- içerlerdi. Ancak onlar kocalannm 
ba - kım bılır ne kadar can yakı- elinde esir ıibi, evlerinde kapalı, 
:rorl . • . içtikleri ıeylerin ne oldufunu bil· 

"' lçtaia feyın. kendiıine vereceii za. meclikleri için kendilerine mesuliyet 
rarlara ~hernayet vel"Mi)'Orurn. Şimdi de verilemiyecek savallı kadmlar-
ona keyıf veren, rnaaaaın- .• . dı d d" .1 • ... uzerın· • 

e ı:aı mıı m~ele~i iıtahla yediren Kadın erkekle a~ hakl~ı al· 
alkol aonra mıdeıani bozacak, ora· dıktan ve aynı te:rlen, alkolün do
da toplanan ırazlar yürek çarpıntı· iacak çocuklar ü...-ine zararlannı 
11 

•• ••ece~, damarlan bozulacak, da öfrendikt.a IOlll'a, artık me.Wi· 
b~re~ler~ kapanacak, )'Üzü ıit• yellerini Ye bu mesuliy.tin etlerine 
ek• • ınnda o kadar can yakan '"aP· d:ı....- hiseeden pek çok bUyiik oldu· 

m bakı .. 3' ....,.. ı · ı· 
f . ıı aonecek, rüzel sözlerinin tunu da kabul etme erı azım re· 
en kalrnayacak, kulakları airr iıi· lir. Hem de bu meauliyet )'alnrz 
t~~k, elleri titreyecek, timdi kendi· kendi 90Cuklarma, torunlanna kar
sını o kadar etlendiren •litlerifti ya· 11 def il, bütün memleketin istikba· 
P&mryacaJ,, timdi o kadar MYdiii li ... kartı .. 
.. çalıtri.•n arkadatlaı-ına da ne- Çünkü onun dofaracalr çocuk 
~ aaçtılr büro.unda kendisine ,... bir ıön hiç rakı içmemif bir anne
~len Yazılan J'aMınryaQlc Ye hep- nin çoculuna 91 olacak. Onun ka· 
aiaden acıldaaı, pek 99ıbıa1c lcocaka- bahatinden rakı içmeyen annenin 
l'I olacak.. torunu da .. kat dolacak Ye böyle· 

• B~lara ehemiyet "Yenniyorum, ce herkelİn nesli bozulacak •• 
ÇÜftku baıına selecek h 11 · ·· Onun için arada hir çakan dil· 
h..i.z, kendisi de biliyor ; era, fUP· beri ıörcHlk~ benim de canım ya-
da alkol'" • u zaman· 
L!-__ un •ararlarnu bilmeyen nryor, fakat onun mest bakıtından &il- tasa~ -..1·1 ·1 • • d b . d r .. k k wuı etnez. Kadm •• deiı , sı:ınn e, enım e nea unızı 
~ ~lseaç Ye ihtiyar içenlerin hep· boanala hazırlandıiından ... 
hurünlc~ ~•leeekleri bile bile Ye G. A. · ı...... f ~ eyıflerifte :rarmki aailık· 

C 
1 

• e a ederek içiyorlar. 
söz a~ı~~larda •e barlarda içenleri 
rna ıonune l•tİrirken, aGslü apart. 
le n annda saat bet çaylarmda, 
le eıwli elleriyle hasırladıklan nefis 
d~kteyleri misafirlerine içiren, ken· 

Ev Kadınına 
Reçeteler 

Ceviz recıli 
1 eri de içen kibar bayanlan unut

~alr: onlara kartı hürmetsizlik olur. 
~l.rda kolcteyl..-in .. hir oldufunu Maı .. ,,.., 
de hile ~J"Orlar Ye o sehiri ailsel 200 aded cnb, 3 kilo tek•, 1/2 

'i erile bile bile dafltryorlar. Alko- litre au, t limon. ''eni IT&lll IOCla 
J.a'"JlJ"!'t• ""·ı ..1•1rt, • ' ' 1 b" I' it · -,, kenauerıne''a1:'ı12\m,~ on ann ır ıtre su 

~ l>iıtClncliifiim. sa•inoda s&oclG· Y.,,.,,,. .. , 
c.:.12 dilberiaıa de, apartmanlannda Bir lltre auda IO .,._ -- -'· 

1 ~"Y içe. kibar bayanlarm ela, tWr, klçGk ,..ıı ...mlw ~ 
d landft'. Kendilerinin, hw ..,.. atılr. Dıı kalnaJdan .. aı ..... ak p
~ oldutw aibi, içmekte de .... beet kanbr ti dakika ı.....ıuı .. , tekrar 
ı.. .......... üne. inkar edemes. cwalamr eonra ltol • ile ~ • 
• ~ ..._.. ~ canını da ietecliii nnkab kalınca,. kadar 71kamr. 

PaJcat .... u... Suda blr ailn bralulr 1/2 • 3 kilo 
ae feda toc.ldannı bus\ln1dl keyfi· .. ker koyu 1unp halme setlriUr. 
atm 90C1llc ........ baldo 70ktw. Tabi· c..ialw hatlull' 1pr1.an. atılr, 
dGnyalllll Jetlftlnnek, memlek.tin, ko)'111atmca1a kadar plflrUlr. Li
kaıelmlara ..._llni korumak itini mon ukılrr bir tatan ka,.cbktan 
teref et• ......... kadmlıia yalnıs IOlll'a at.,ten indirilir. 
ı • ll'llaea, •Fnl aaanancla çocuk ı · 
:::,:~ııua NlttlrıaJc Yuifeaini de A§aç kavunu reçe ı 
d~~ ~llıiı bakanrnclan b· MolMJMI 
recede ._ fın alkol içnıeııi aynı de- S aded afaç kavunu 3 kilo tek-, 

aabahat d • "ld" Ik l"k 1 ı· 1/2 l"t olrnuı Y•hucl earı ır. A o ı ımon ı re au. 
alkol 

1

irt" .. · b' alkolik olmadan bile 
r ıgı ır &Ünd • Yapılmanı 

tiren bab d e çocuk yelıt· 
tii • a a kendi nesline ve bil- Afaç kaYUnu yıkanır kabuklan 
ha~ ~~•an. nealine kar§ı büyÜk kaba- toyulur, hatlanrr, totuk suda 10 
nındı§ ~n;:' olur. Fakat çocuğu kar- dakika brrakılll' ufak ufak dotra
n. •~o~k uz •:r bealiyecek olan an• nrr. Su ile teker koyu bir ıurup ha· 
ı.. • • ohıraa, çocufu dokuz ay line getirilir turuba doğranan a· 
nep zehırlı k · l b · 1 il~ dll" 1 ·1 d · anıy e eııler. Eskıden taç kavun an •Ye e w. stenı en 

eJ81lere dedilimiz Ye t•• lü tn ı·· kıvamda olunca limon sıkılw. Bir aakatlıldar ur wr u 
~tunu la dofan çocuklardan tatma kaynatılır aletten indirilir. 

n anne karnındayken, anne- Ka•anoza cloldunalur. 

HAKtM ROBİNSONUN 
KATLİ 
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Elen bir koltukta oturmu, bekliyor
du. Veaikanın &alını kasaya yerlettir· 
dım. Çelik kapat: kapayıp lcilidledik
ten ıonra Elen'ın yanına ıittlrn. 

- lt bitti, dedim. 
Ayata kalktı ve boynuma sarıldı 
- Titriyorsunuz, ıevıilhn. · 
- Korkuyorum, Cerri. 
- Neden korkuyorsun? 
- Bilmiyorum. 
- Sinirlenme. Biraz daha bekle. Ar-

tık partiyi kaybetmemize imkln yok-
tur. · 

- Ya ba9ınızı bir 9ey ıelirse ı.. 
fP - Korkmayın, bina bir tey yapı· 

~ 
· tnaılar. (Kasayı göıterdim) E.uen 
artık onları tehdid eden ben delilim, 
fu kasadır. 

1 - Bir tuzalı dUtürUrlene ve.ikayı 
· verip hayıtınuıı kurtarmaya yana,_ 

?naz.anız diye korkuyorum. 
- Buna ıuzum kalmıyacaktır. Ce

saret sevgilim; daha bir kaç gün ... 
- Asıl beni korkutan da bu bir kaç 

Ciln ya ••• 

Yazan: R. ff. Golclman 

Af&lıya indik. Otomobilimin ırkı· 
ırnda mavi bir otomobil duruyordu. 
Co Dominik arabanın yanmda ayakta 
duruyordu. Sokak tenha.,rdı i paaarla
rı daima ıMSyle olurdu. 

Dominik'ln tahriklerine cevab ver
memeye amıetmiıtlm ve Blen'in bln· 
meal için otomobilin kapısını aıtn. 

Elleri ceblerinde olarak, Dominik 
bana dotru yUrUdU. 

Elen'i endittye dU,Urmemek için. 
onu ıörmemealite ıetdim. Öteki ta· 
rafdan dolaprak otomOblle binecelim 
•ırada Dominik yolumu kntl. Elen, 
IOn derece 10tıun, bise bakıyordu: 

- Çabuk, Cerri, dtdi, acele etmeli· 
yia. 

Dominik, meY'dan okuyan bir tavır· 
la: 

- Bu aktun ılal taklb tdtck benim, 
dedi, 

- Siz bilirainiz 1 
Elleri caketinin ceblerinde duruyor· 

du ve tabancasının ajaını kendime 
çevrllmlt hi& ediyordum. 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

Japonya ile Çin arasındaki 

harbın daha altında iki mil
letin biribirine karıı duyduğu düş
manlık ve mUnaferetin esasları gizli 
durur. Medeniyet hususunda daha 
eski ve kıdemli olan çinliler, japon· 
ları sonradan görme ve nankör tale
beleri addederler. Onlara göre Ja
ponya, Çin kliltür ve medeniyetinin 
nüfuz, tesir ve ....tsayeti altında bu· 
günkü haline gelmiştir. 

'Gerçekten çinde en fazla yayılmıı 
bir telakkiye göre Japonyanın aı:.

kerlik sahasında gösterdiği şiddet
ten ve son zamanladra Çinde yaptı
~ı fenalıklardan başka kendine mah· 
sus hiç bir şeyi yoktur. Japonyanın 
bugünkü kuvvetli vaziyetine sebeb, 
onun Çinden ve garbten aldıkları
nı, yani eski ile yeniyi birbirine 
mczcctmeğe muvaffakiyeti olduğu· 
nu Çinde takdir edebilenler pek az
dır. 

Bir çok japonlar da çinlilerin bir 
zamanlar, kültürde liderlik etmiş ol
duğunu bilir ve söylerler. 

Fakat eski Çin, bugün eski Yuna
niııtandan daha fazla hürmet ve tev
kir göremez. Yeni Çin dejenere ol
muttur. Bugünkü günde Çin talim 
ve terbiyesinin japon düşmanlığı a
şılamaktan baJka hiç bir hedef ve 
maksadı kalmamıttır. Bu mektcb· 
}erden memlekete ve millete hizmet 
edebilecek kuvvetli endüstri ve ti
caret elemanları çikacağına, bura
larda siyast oyunlarına burunlarını 
sokan dödrüncü ıınıf diplomatlar 
yetişmektedir. 

Çinliler diyorlar ki: Japon talim 
ve terbiyesinin hedefi de bir asker 
gibi itaatklr vatandaılar yetiftlr
mektir. Onlara göre eo.yal ilimlerin 
serıbeat bir surette okutulmasına mü
saade etmiyen ve Ufaklık eden 11nıf
ları utaklıklarından ayırmak için 
ıınflara göre tahsili tahdid edilen 
bir imparatorluğun hakiki ve mane· 
vi kıymetinden her zaman şüphe e· 
'1\1-.AltUı • 

Bir çok japonlar, Çin tarihinde 
patlak vermiı olan bir çok ihtilalle
re bakarak çinlilerin kendi yurdla
rını bile düzeltmete iktidarı bulun· 
mayan ldımeler olduluna hOkml
derler • 

Çintllerln karakteri, japonlarm 
1JIUndUılderi dlalpllnM oluttan tok 
u.ıa.ktır: onunla tam blr tesad halin· 
dedir. Çinli, homurdanmaktan, kül· 
mekten, bir kuvveti ötelrl lru.TYete 
dU,Urmekten bqka hiç bir ıey yapa· 
maa. Bu eebeble çinli ya tn.ılltereyi, 
ya Rwıyayı, yahud Amerikayı Ja· 
ponyanm kartıtını çıkannıf, Japon 
menfaatini baltalamak için, kendi 
kapılarını emperyaliıtlere açık bı

rıkmı9tır. 

Ö te tarafdan çlnliler de japon 
milli karakterinin onulmu 

bir ıekilde fOVen oldufunu iddia •· 
derler. Onların itaati, diıipllni ve 
birUkleri, aallıhiyetl saldırpıı bir 
ruh tqıyan ıeneraller taraf mdan 

sevk ve idare edilen temboll..k hnpa• 
ratora k8rU körüne bir itaattan bat
kı bir I'>' delildir. 

Her iki taraf da öteki tarafın ,ah. 
aiyetleri, insani meseleleri hakkın-

- Bana ses çıkaramıyorsunuz, de· 
fil mi, fiyakanızı sade tüyü bitmcmit 
delikanlılara yaparsınız, canına yan
dığımının !.. 

Tehdidklr bir tavırla yUzUnU bana 
çevirdi. Tam aırasıydı 1 Bütün kuvve· 
timle çennine yumruğumu indirdim. 
Ayni lahaada, kurşuna hedef olmamak 
için iki adım yana fırladım. Bir lahza 
kalbim dunnu' &ibi oldu. Fakat derhal 
kendime hakim oldum. Dominik'in 
dlaleri bUkUlmUftU, 11lanıyordu. Ya· 
radana ıılı:nıp burnunun UatUne bir 
tane daha yapıftırdım. 

Cebinden tabancayı aldım ve ıüratle 
UıtUnU aradım: BAfka ılllhı yoktu. O· 
nu ıırt UıtU yerde bırakıp otomobile 
atladım. Elen hr9kırarak boynuma sa
rıl.Sı. Dudaktar11111 aaçlarına dokun
durdum. 

••• 
Artılr 10n darbeyi indirmeye hazır· 

dık. Mltçel ve Cenlaon bir baylı zen· 
ıin doıyayı tunifte bana yardım edi· 
yorlardı. Yaalhanem vesikalar, fotoğ
raflar, ıaaete kopUrleriyle doluydu. 

- BtMUn bunları makale haline ge· 
tlrmek lbmı, dedlm. İtin büyük bir 
kıemını Noley'e verin. 'Mübalağa et· 
melrten hiç çelrlnmeain. 

OUlUmeeyerek Cenieon'a bakıyor· 
dum. 

- Sial de, dedim, bu aeferllk istedi· 
ğiniz gibi şiddetli yazmakta serbest 
bırakıyorum. Eğer partiyi kaybeder
ıek naaıl olaa topu atacağız. 

Ceniton'un &özleri atet saçıyordu. 

y AZAN: ROBERT S. MARTON 1 ·-------da vicdant hilkUmJer •ermekten U· 

zak bulunuyorlar. 'Meae11 çinlllerin 
tanıdılr japonlu çehel'li, uauıı A• 

mandanbcri bu Ulkeyi istila etmek 
arzuıiyle hareket eden NV&f adam
larıdır. Öte tarafdan hiç bir Japon 
tüccarı, milellif i, filozofu, din ada· 
mı, renamı, kltifl Çlnde llyıkiyle 
tanınmamaktadır. 

Olrumuı yumaıı yerinde o· 
kn japonlar, maaide Çinin malik 
olduiu blr takım deterli phaiyet
leri bilirler; tı0n samanlarda lae ta· 
nıdıklarr ancak bir ka.ç aenerale 
münhasır kalmıştır. 

Ekonomi bakımından Japonya, Çi· 
ne büyük bir ittah ve buetle bakar. 

Kendi ekonomik ve endU.triyel 
kudretine emin olan ve bir taraf dan 
ecnebi paaarlarrndakl rekabetlerle 
utr•t•P bir tarafdan da ham madde 
bulmakta mUtkiltta utrayan Japon· 
ya için kalabalık •• ıeri Çin. dai· 
ma ıöalenen ıenlt bir puar halin· 
dedir. 

Japonlar, çinlilerln kendi endUıt
rllerini ıellıtirmek yolunda hlç bir 
eaulı tettbbu.te bulunmadılılarmı 
aöylüyorlar. Çinliler, onlara ıöre, 
yalnıa genit kaynaklarından bafka· 
tarını faydalandınnamak prenaipi· 
ne dayanan bir .tyuet ıUtmektedir· 
ter. 

O halde, bütün memleket, Jnldfaf 
için haykırıp dururken, bir mllletln 
ekonomik idaresini neden sahteklr 
politikacıların eline bırakmalıdır? 
Bu ekonomik durumu da endüstrisi 
itibariyle bir ziraat .memleketi olan 
Çinin bir tamamlayıcıaı saydabilen 
Japonyaduı daha i.yi ilim yapM!lüir, 

Ç inliler, Japonyanın içinde bu
lunduğu ekonomik güçlük

leri. az (.~le. takdir ctıniyor değilcnr. 
Fakat buna ıecnpatik bir raı.le baka
mıyorlar. ÇUnlrU bu mil9kllltın or
tadan kaldırılması, Çinin ıervet kay
naklarından bir çok lokmalar kopa· 
rllmMı muı..ma gelecektir. 

Çinliler itin bir gümriUr tadfeai, 
mmılebt ıellrinin hit bir aman 
lıhmal edUemlyen bir inancaaıdır. 
Pakat Japonlar da böyle bir tarifeye, 
Japon ticaretinin üstüne bir p\irila 
olarak dllı:lten tcniğ bir müdahale 
nuarUe bakmaktan, bünıi ya büsbü· 
tUn ortadan kaldınnak, yahud da, 
lriç olmaaa, bunları japon ihracat 
malları için aepd hadde indirmek 
letemelrtedirler. 

Japonya, Çinin komünizme kartı 
olan ılyaeetlnden azami ~recede 
ku9kulanmaktadır. 

Çinlller d19 Monıolwtan ile Sin • 
Kimı ıeçldinoln büyük bir kıamınr 
ru. lrontrolu altına bırakmıtlar ve 
Ruıya ıle)'hlne Japonya ile birlct· 
mekten imtina etmi,lerdir. 

Ote tırafdan bir çok çinliler ko· 
mUnimıin aleyhindedirler ve dı' 
'Moqollıtan Ue Sin - Kiang geçidi· 
nln elden çrkarılm11 olmasını yanıp 
yakılmaktadırlar. 

Bir çok Çinlilerin komünistlerin 

. - ----
Dar ve toljun yUzüne renk gelmiıti. 

- Ah, dedi, babanız aai olaaydı da, 
timdi ıizi seyretaeydi ı 

Mitçel sordu: 
-Ne zaman netriyata bqlayacaiıa? 
- Çarpmba sabahı. 
- Öyle iıe vakit dar, buJUn, bu 

gece, yarın. Hep bu itle utra,acaiım. 
Telefonun zili çaldı. Mitçel ahizeyi 

bana uzattı; Andriyu Robirı90n tele· 
fon etmi,ti. 

- Konuıtuiumuz iti hal ettim, de
di. 

- Te9ekkür ederim, ıu halde aer· 
bestçe dolap.bileceğim. 

- Evet, Kurfiyu'yu biraz eve) gör· 
düm. Umarım ki bu sulh yolunda ilk 
adımı tetkil edecektir. 

- Ben de ayni temennideyim. 
- Sizinle konutmak lıtlyorum. Cea--

ri diye illve etti. Bu akfam biat kadır 
gelebilir rnlıin? 

- Bu aktaın lmkinarıı, fakat yarın 
akpm gelebillrim. 

- Peki <Jyleyae; acelnl yok. Sut 
sekiz buçuk, mllnasib mi 1 

- Evet o saatte gelirim. 
Öğleden &<>nra Greyeton•a ılttlm. 

Doktor Vllb'e beni kabul edip •tm• 
mek ihtiyarını bırakmadım. Dolnaca 
odasına girdim. Bana •rt bir naau 
fırlattı: 

- Ne lıtlyoreunuz? 
- Sizinle konuımalc. 
- Ne huıueta?. 
- Çok ehemlydli bir -.le llô· 

kında. 

MSalerini dinlemeleri, on1ırın prog
rmnlarını kabul ettiklerinden değil, 
böylece Japon emperyalizmine mani 
olmak letediklerindendir. 

HUl&aa bugün medeniyet, kültür, 
mllıt karakter ve ekonomi bakımın
dan Japonyanın ak ~diğine Çin ka
ra demelDtedir. Her iki•i de ayni şe
ye kraıl deseler bile bundaki telak
kileri de biribirlerinden ayrıdır. 

Yakub ve ötekiler 
Kuvvetli bir kültilre lahib deferli 

bir 1&n&t amatiSrü olan Cellleddin 
E.ılne "Yakub ve CStekller" iıminde 
bir eter neıretmittir. 'Müellif eseri
nin batında, onu "bu kitab, ne aahne 
için yaaılmıt bir piye1, ne de hey,Fcan 
Yerici bir romandır. Bir rll)'a oyunu
dur." diye takdim edıyor. Temia ve 
içil bir uıl6ba malik olu bu eaerde 
lrunetli bir flkr setniti ve orijinal 
bir hüviyet vardır. Ba ıüael e1erleri 
olnırlarnnın taniye ederia. Tanesi 
50 lnıruıtur. 

Halk Bllpıd Haberleri 
latanbulda EmlniSnll Halkevi tara

f 111dan neıredllen bu folklar dergiıi
nin nisan tarihli 79 uncu sayısı da §U 

yarlarla çrlmuttrr: 'M. Şakir Ulküta· 
91r: Altay tür iri erinde düğün, Vehbi 
C. Afkun: Merzifonlu Abdurrahim, 
Baha Gökollu: JCutamonu - Safran
bolu harbı, A. Rıza Yalman: Gazian· 
teb halk pirleri, Nuri Katırcıoğlu: 
Ispartada derlenmiı kelimeler, Naki 
Tezel: İstanbul masalları. 

Ana 
Çocuk Etirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkarılan bu nefiı 
aile mecmuasının 15 mayıı tarihli 
bttinci ıay111 g\Uel ruimler •• iıti
fadell yurlarla çıbırttır. Bu aayıda 
ıu yazıları ıörilyonuı: Opmek ıev

melr delildir, Kbrm Nami Duru: 
Aile saadeti neye bağlıdır?. Aile sa
adetinin esasları, Hikmet Türk: Köy

lerde ve tehirlerde çocuklarımıza 

g&tereceğimiz ıeyler, Mükerrem Ka
mil Su: Kazancım aenctfn, Güzide Al
par: Türk medeni kanununda ananın 
çocuta kartı olan vuifeleri, Rabia 
Şakir: Ana olmak aaadetinde masal
larm kudreti, Emine Ortaç: Terbiye
den ne anlarıa ve ıayeai • nedir?, 
Trakyalı: Arı ve köylü, Muazzez 
Tahsin Berkand: Yurddaki felaket 
kar9111nda, Yumurtadan civciv, Ar
kın: Selçuk kız enstitüsünde bir sa
at, mevıimlerln sild çocuğunun sıba
ti Uzerinde tesirleri, Niyazi Acun: 
Japon kadmları, Çeton: Bir olgaç 
(hikAye), Zehra Alagöa: Hareket, 
aym moda hareketleri, modeller ve 
uirt. 

Elinde tuttuğu kağıdı avucunda bu· 
ru9turdu. Beni dinleyip dinlememekte 
müteroddiddi. Gidip kapıyı kapadım 
ve yanına oturdum. 

- Blai ititen olur mu? Diye sor· 
dum. 

- Hayır. Nedir bu mühim meaele? 
Vaktim dardır. 
.Ciıara tM>akamı çııkardırn, açtım ve 

Vılks'e llzattım, iMemedi. Ben bir si
ıara yaktım. Doktor ıinirli bir halde, 
koltuiunun koluna parmaklariyle dar· 
beler indiriyordu. Onu büsbiltUn çile· 
den çıkarmak içiR bir kaç saniye daha 
ıUkGtumu uzattım. 

Nihayet: 
- Artık her şey bitti, dedim. 
- Ne demek istiyorsunuz. 
- Şunu demek istiyorum ki artık 

her 9eyi blliyorum. e •tuetoa aqanu 
Hat dokuzu geyrek ıtt• Ut on araaın· 
da nerede oldupuau llbat edebillr 
rnlıinl.ı? 

- Bunu llbata Hlıtlyaca oldutunu 
mu 11nıyol'lunud 

- Buna kanllm: Hakim Robint0n 
o ık.-n katle6llmlftl. 

Suatlm onu hayrete dUıUrmUı ılbf • 
lroltulunun arkalılma yuJandl. 

- Bunu bilmeyen yar mı 1 '0ene her· 
ket blll,or ki o üpm 11.,t .... 

- ÖlmUfttl, diye tldnl kettim. ve· 
ya kbnltye fenalık yapaauyacak bir 
haldeydi. 

Bu belrltm1dlll ta. onu ıenemletti. 
Blr ~ Mnlye nellllnl bllDlt bir hal· 
de clul6a. Yn.tl bnddllnlmıftL ıra. 
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Genç kalmak ! ... 
Evelki giin 19 mayıs atadyomu-

bir yeıil halı gibi uzanan çayır· 

in~ ·· ·ande hafif ve yaylı hareket· 
ııı uzer uk 
)erle minyatürler reıım~en çoc • 

d .. ·· dum: lara bakarken UfUD ,, • 
"Akıl yaşta değil, baştadır .. den~. 

Gençliği de yqla değil, .bat~~ ol_ç:~ 
yız. lnıan ciğerleri, kalbı, ~l ~·~ . 
rek1 · adaleleri ve iç mayı en ~· 
ok:'dimatı ve ruhu ile mi Y&Jar? Fı· 1
. I ·· ··re bütün bu uzuvların ve 

zıyo oııye ıo b"' "k 11 cihazların hayatta elbette uyu ro e-
ri vardır. Onlan daima it g~~k ~al. 
de bulundurmak laznndır. lııen kaide
lerine riayet etmek ferdin kendine kar
tı olan aman bilmez borcudur: Sdıat 
üzere. yaıayaca)l. arbatli kal~· 

. • ele ,_.... eg· 
mz· yemenizde, ıçmemz ' -r 

Je~nizde, bütün beteri fonksiyonla· 
. · • d bu borcu unut • n yenne ıeünnenaı: e 

mıyacakıınız. 

Fakat. ben ıize ya~~ ~ 
damlıyan ıençler ıöstereyım ki ~ 
ihtiyardrrlar · aanki hiaaetmez ve baç 
düıünmezl.;; duyıulan çe~s~ dü: 
ıünceleri kabadır. Yatlan yırmı betı 
1eçmiyen diier bazı gençler ele ""~ 
ki hialeri ıibi fikirleri de dalalet ıçın -
dedir. Bir takım ıençler İae "Ahfe
ıin keçisi sibi'' ne veraeler aaa ..
kir, ne kılaalar ana tad'', yqlallll", 
pir olur, ve geçip giderler. 

- Bunlara siz ı • n Ç der misiniz? 
Buı ihtiyarlar da vardır: Yatlan 

belki yetmif, belki aekHndir; uçlan 
ve batlan ağarmıf, belleri biilrilmit • 
tür. Fakat duyar ve düıünürler; duy • 
gulan dinç, düıünceleri incedir; ıüzel, 
doğru ve iyi duyar, süzel, iyi ve doina 
düıünürler; dostla cloat. " düfmana 
kartı müaamahak&r olurlar. Daima ha

reketli, daima faaldir!•; babrzlıia 
boyan ejmn, ..Jlhiyetlerinl kullanır, 
haklannı tanırlar. Hayatlan sonsuz bir 

ça1ı..- ile ıeçer, eaerleri *"1clilerin
den aonra da yqar. 

- Bunlara i h t i y a r diyebilir 
miaiaia7 

Mark Orelı .. , ..... maniayı fMIİ· 

yet w hareketinin malzemeai ,..,... 
lıdrr," demiıti. Bir baıka ınQtefekkir: 

"Zarureti fazilete kalbecliniz.'' auiba
tini .....qtL Ba ild aöai birilairi,.le _. 
lattrran, .... ç kalmanın SllftlU 1ııetfet • 
mit oldufuna inanabilir. 

Güzel endam, parlak sözler, s6-
liilmaneaini bilen dudaklar, aıhat " 
nete··· Fakat, temia hi.ı.r, aatı.. fi. 
kirler, IOlllUZ bil' faaliyet kabiliyeli... 

Gençlikte arayacafmm vuıflann bat
hcalan bunlar delil midir? K•dimize, 
ailemize ve vatammna kartı olu YUİ• 
felerimizi ekaikabı ve h• ...... ,.._. 
bilmemiz için saç kalmalryıs. 

Her ı•Y sibi rençlik ele niabfdir: 
Fiziyolojik ıenç.lik, tabii .. Fakat .. ı 
amçlik bir psikoloji halidir. Buu 
böyle bilerek vücudlarmuzı ,..._..ıc. 
tan konnnakla -... ruhaım" di. 

maiama1a seaç kabnak ,_. " -.i 
vuifelerimisi IOOUU lra.lar J*lllmia 
muvaff.k olurua. 

Böyle diiJünmekte haklı mı idim. 
haksız mı idim? 

ferdin aoayal yazifeleri b•kanm • 
dan h.kh olduiuma •nr,__. fa • 
kat inaaıı &'9DÇ kalabilir, " seç 
kabnaladrr - N. Baydar 

kat bakıt• heyecan ve teıı,ını ıötteri· 
yordu. Her halde. aöaüme . ~l~~i~ 
zaman Magi'nin fararı had~eıına ııtıı
ınar edeceğimi sanmış, hakıkatı bu de
receye kadar bildiğimi tahmin etme
miftl. Şimdi artık ı,ın vehametlni &n· 

laınıttı. 
_ Hadile öirenildiii zaman muu-

miyctinizi isbat etmeniz ica.b edecek, 
dedim. 

Cevab vermedi. Yavaş yavaş soğuk 
k:anhlıf ını tekrar elde ediyordu. 

SUkQnetle cigaramı içerek bekli· 
yordum. Ertesi &ilne kadar vaktim •&r· 
dı. Doktor Vilkı ne kadar dü9ünürae 
partiyi kaybetmi§ olduğuna o kadar 
kanaat getirecekti. Kaçmaya kalkıta· 
cak mıydı? İ§te kendisini bunu anla
mak için gönneye gelmiştim. 

Nihayet ataı açıldı. 
- Böyle manuralrklırı netretmek 

niyetinde miılnla? 
- Evet, pek yakmda. 
- lddialarınraın hepsini itbat etme-

ye tlmdiden hazırlanın. 
- BUtUn delillerim haaırdır. 
Kalkar ılbi bir hareket yaptı. 
- Buraya ton 1eU9iniade ıiae ihtar 

tıtmittim. Beni 18aetlemekten vaz ge. 
çinia, demiıtlm. Bu aefer de tunu söy· 
lUyorum: Yumakta acele etmeyiniz. 

- İtte 10n lhtırmısın neticeıi I Di· 
ye berelenmit yumrutumu ıötterdim, 
Dominik'in çenninde elimi acıtıcağı
mı tahmin etmeml9tlni.ı, delll mi? 

Yerlnden hopladı: 
(Sonu var) 
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BERGAMADA 
Kermes başlıyor. 

Bayram neşeli 
bir hafta 

olacak ve 
sürecektir 

Bergama, (Hususi) - Bergamanın büyük 
Kermes haf tası önümüzdeki pazar günü bağ. 
lar kırında açılacaktır. Kermes eğlenceleri 
hazırlıkları ikmal edilmi§tir, hafta içinde 
memleketin dört tarafından Bergama ya gele
c~k. ziyaretçiler orada, kendi evlerinde imit 
gı~ı her türlü neşe, eğlenceyi bulacaklar, ko
mıtece otellere yerleştirileceklerdir. 

Pazar sabahı Kermesin açılışı davul ve 
zurnalarla ilan edilecektir. Bundan sonra efe
ler, ciridciler halkevi önünde karşılanacaklar
dır. 

Halkevi bandosu öğleye kadar halkevi bah
çesinde muhtelif havalar çalacağı gibi aynı 
saatlerde bir antikite gezintisi yapılacaktır 

Saat 12 den sonra bağlar kırında · 
faaliyet başlıyacaktır. Açılma töreni-
ne İstiklal marşiyle başlanacak. Bu-
nu açılma söylevi takib edecektir. 

Geçid resmi, bengi, kalkan, dağlı 
oyunları, ok atma, harmandalı oyu
nu, avcıların ve ciridcilerin av ve 
cirid oyunları büyük bir zevkle ta
kib edilecektir. 

Pazartesi günü panayır ve koşular 
vardır. Çarşamba günü kozak günü
dür. Cuma günü Çandarlıda nefis bir 
gün yaşanacaktır. 

Manyas 
gölünün 

\ 

istakozrarı 
Bergamada tarihi heykel ve harabeler 

Yurdda ağaı sevgisi kökleıiyor 

Bir nahiyede iki ay içinde 
25.000 ağaç dikildi 

Ytldızelinde bif 
cinayet 

Sivas, (Hususi) - Yıldızelinclt 
ci bir cinayet olmuş. Banaz k 
den Ahmed Demir adında bir 
hissesi olduğunu iddia ettiği bit 
kasının arsası üzerine ev yapıoa* 
temiş bu yüzden bir kavga 
tır. Aarsanın sahibi, Ahmed 
kama ile karnından yaralamıştıt• 
ğırsakları dışarıya fırlayan y 
raz sonra ölmüştür. Katil 
mıştır. 

Y U:dun bir çok köşelerinde ağaç sevgisi artrk kökletiyor, yur
du ~gaçlandırma hareketi fUurlu bir hızla devam ediyor. Aşağı
dakı satırlar, yurd~.n bir nahiy~sin~eki, Kepsütteki ağaçlandır
~a çalrfm":l3:rmı gc:>s~ermektedır. Bır nahiyede iki ay gibi kısa 
hır ~a~. ıçınde _dikılen 25 bin ağaç, bir çok nahiye 've kazala-

rımız ıçın ornek hır çal11ma sa-r---·-------------------~----1 
hası değil midir? 

Balıkesir, (Hususi) - Kepsüt na
hiyesinin bütün köylerinde ağaçlan
dırma işine hararetle devam edilmek
te yeniden bir çok fidanlıklar, dut
luklar tesis edilmekte; yol kenarla
rına, tarlalara, bağlara yeniden bir 
çok ağaçlar dikilmektedir. Köyler 
kendi sınırlan içinde koruluklar vü
cude getirmektedirler. 

Dikilen her türlü ağaç adedi bü
yük bir yekun tutmaktadır. Bu ağaç
ların muhafazası ve yetişmesi için 
bilhassa köy heyetleri büyük emek 
sarf etmektedirler. 
• Kepsütte belediye ve halk nahiye
nin güzelliğini bir kat daha artıracak 
olan ağaçlama işine büyük önem ver
mektedir. Bu sene çay boylarına, 
bahçelere, yol ve caddelere, evlere ve 
tarlalara belediye tarafından dikilen 
ağaç mikdarı 2500 servi ve kavak, 600 
çınar, 500 tellikavak, 3500 söğüt, 1200 
dut ve muhtelif cins ağaç fidanıdır. 

Halk tarafından bu yıl içinde 6000 
servi ve kavak, 200 çınar, 250 tellika
vak, 1500 söğüt, 8000 dut ve muhtelif 
cins ağaç fidanı dikilmiştir. Yalnız 
Kepsütte; iki ay gibi çok kısa bir za
man içinde muhtelif şekillerde temin 
edilmek suretiyle dikilen fidan mik
darı 25 bini bulmaktadır. 

Tiirk Dili 
Bahkesirde çıkan "Türk Dili'' ar

kadaşımız 13 yaşına girmiştir. 
rik eder başarılar dileriz. 

Balıkesir, (Hususi) - Iktisad ve
kileti deniz mahsulleri müdürü B. 
Kemal Bayrakçı, şehrimize gelmiş ve 
tetkiklerde bulunmak üzere Bandır
maya &itmiıt.ir. B. lC.emal BayrakçI, 
Manyas gölünde çıkan ve Avrupanın 
muhtelif şehirlerinde büyük bir r.ağ
bet kazanan istakozlarmuz hakkın
da tetkiklerde bulunmuştur. Manyas 
gölünde çıkan tatlı su istakozları o 
civar halkı tarafından avlanmakta ya
bancı memleketlere, bilhassa Alman
yaya gönderilmektedir. Almanya bu 
gölün istakozlanna fevkalade bir 
rağbet göstermektedir. 

Pamuk 
diyarı AdanadO büyük 

Onümüzdeki sene Marmara havza
sındaki adalarda balıkçılığın ihyası 
ve inkipfı için lktisad vekaleti tara
fından esaslı tedbirler alınacaktır. 

Bu it için lbım gelen tetkikler yapı
lacak ve modem tesisler vücude ge
tirilecektir. Bu suretle Marmara hav
zasındaki balıkçılık yakın bir istik
balde yeni bir döviz kaynağı haline 
gelecektir. 

Deniz mahsulleri müdürü, Bandır
madan Apolyond gölüne gidecek ve 
bu gölün balık yumurtaları üzerinde 
tetkiklerde bulunduktan sonra Anka
raya dönecektir. 

* Manyas gölünden çıkan ve yabancı 
memleketlerde §Öhret kazanan ista
kozların avlanıp avlanamıyacağı hak
kında bazı tereddüdler hasıl olmu§, 
maliye ile bahkçılar arasında bir an
latmazlık çıkmış ve balıkçıların bu 
gölden balık avlamaları menedilmişti, 
bunun üzerine balıkçılar !ktisad ve
kaletine müracaat etmişler ve bu ya
sağın kaldırılmasını istemişlerdi. 

lktisad vekaleti bu anlaşmazlığı 

yerinde tetkik ettirmek istemiş ve 
bu işe deniz mahsulleri müdürünü 
memur etmişti. Tetkikler neticesinde 
iıtakozcuların avlanmasına müsaade 
edilmesi lizım geldiği kanaatine va

rılmıştır. Vaziyet bir raporla lktisad 

vekaletine bildirilmek üzeredir. 

amok endu 
Adana, ( Hu· 

su si muhabiri
mizden ) - A
dana büyük pa
muk endüstrisi· 
nin batında yer 
alacak muazzam 
bir fabrika vü
cud bulmaktadır. 
Günden güne bü
yümekte olan bu 
endüstri müesse
sesi 939 yılında 

3.000.000 metre 
bez imal edecek 

Bez ve iplik 
Fabrikası 

nasıl 
çalışıyor? 

bir şekle sokulmuştur. Bahsettiğim müessese banka
ları~ızın iştirakiyle kurulan Malatya Bez ve İplik 
şirketinin şehrimizdeki fabrikasıdır. Bu müessese
nin son aylar içinde imalatı fazlalaşmakla beraber, 
elde edilen malların kalitesi de güzelleşmiş ve bü
yük bir müşteri kütlesi bulmuştur. 
Şehrimizdeki Malatya Bez ve İplik fabrikası tip 

14, tip 2 üzerine bez imalatında bulunmaktadır, Bu 
fabrikada 500 memur ve işçi çalışmaktadır. 
Fabrikanın bugünkü makinelerinin daha otoma

tik bir~kkrok~muı~~~~~a~,~---------·----------------------
beri çalışılmaktadır. göre, yılda 1.000.000 metre bez imal kalite yüksekliği itibariyle talep çok 

Mevcud fabrikanın arka kısmında edilmektedir. fazlalaşmış ve fabrika mal yetiştire-
da elbiselik yapacak son sistem 120 Gene bu üç ay zarfında 29372 paket mez bir hale gelmiştir. 
makinenin kurulması için tesisat işi 4 ve 12 numara iplik yapılmıştır. Bu Nihad TANGÜNER 
ile hararetle meşgul olunmaktadır. mikdar fabrikanın kendi istihlSkine 

Yurd havalarını müdafaa uğrunda can veren aziz hava tehidle • 
zin adları yurdun dört kÖ§e&İnde b üyiik heyecanla anılmış, hazin 
renler yapılmıttı. Yukarıdaki resim lzmirde yapılan ihtifali, alttaki 
sim, İzmir hava .,ebidliğindeki buketleri göateriyor. En altta Edirne 
tif ali görünmktedir. 

• .. 1 Karamanda fıa.trk yetittirili 
SIYaS mezbahası lorenle aclldı Konya, (Hususi) - Karaman 

Sivas, (Hususi) - Belediyenin Si- Erınenekde bu kış içinde mene 
vas - Malatya yolu üzerinde yaptırdı- ağaçlarına Gazianteb fıstığı at• 
ğı fenni ve sıhhi mezbahanın inpsı mıştı. Bu aşılar iyi netice ver 
bitmiştir. Mezbahanın kati kabul mu- için bu sene 2000 ağaç daha aşıl 
amelesi yapılmıt ve törenle açılmış- caktır. Bu iş için lazım gelen 
tır. lıklar yapılmıştır. 

Bugünkü fabrika 50 dokuma makine- dahil değildir; yalnız satış mikdarı
siyle çalışırken bu tesisat yüze iblağ dır. 

.................... 1111111111111111111111lllllllllltllllllll111111111111111111111111111111 ı .... 

edilmiş bulunuyor. ı Fabrikada yeni bir işletme şefliği 
939 senesinde ikmali muhakkak o- ele ihdas edilmiş bulunuyor. Bu su

lan yeni fabrikada bugünkü imalat retle işler daha otomatik bir yol al
üç misli artacak ve yılda 3.000.000 mış olacaktır. 
metre bez imal edilebilecektir. · Tüccarlar, doğrudan doğruya fab-
Şimdi bu fabrikanın tasfiye, apre rika ile temasa geçmiş bulunmakta

ve boya daireleri yapılmaktadır. Bu dır. Mutavassıtların kalkması yüzün
kısımda 5.000 iğlik komple bir daire den hem fabrika ve hem de toptan a
vücude gelmektedir. Sonkanun, Şu- lıcılar büyük bir istifade görmekte
bat, Mart aylarında, fabrika 260.000 dir. 
metre bez imal etmiştir ki bu hesaba Bilhassa bu son yıl içinde imalatın 

Edirne, {Hu
susi) - Trakya
nın sistemli bir 
§ekilde devam 
eden kalkınma 
hamlesinde Ü-
zerlerine mü-
him bir rol a
lan kültür yu
valarnnızdan bi
ri de kız sanat 
okuludur. Gön
derdiğim resim, 
kızlarımızı biç· 
ki ve diki§ der-
sinde metodla 
metgul göater
mektec:lir. 

YURDDAN RESİMLER 

Çukurovada mamure kalesinden bir görünüş 
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Dost Yugoslavya nazırı 

General Mariç dün 
Kırıkkaleye gitti 

Aklim da Kıyserlye hareket eHI 
... . .. ·' . . .... 

19 Mayıs için 

Partiye gönderilen 
ıikran telgrafları 

Yeni Türk tarih ve istikbalinin baı
langıcı olan 19 mayıaı gençlik ve spor 
bayramı olarak kutlayan bütün mem
leket, '"bu biiyUk günü yaratan,, Ata-
türke ve "onun kurduğu prensiplerle 
kalbinde yer verdiği,, Cumhuriyet 
Halk Partisine, milletin arzularını, A· 
tatürkün direktiflerini ve partinin 
prensiplerini büyük bir muvaffakiyet
le tatıbik eden,, hü.kümete şükran ve 
bağlılık telgrafları göndermiftir. 

Atatürkün, bükü.metin ve partinin 
bu vasıfları üzerinde ittifakla duran 
bu samimi ve coşkun telgrafların Par
tiye çekilmit olanlarından rastgele bir 
kaçını, bir fikir vermesi için sütunla
runıza geçiriyoruz: 

Ankara, 18 - Mekteplerimizin denı-
' leri kadar Partimizin prensipleri ile 

de kafamızı ve kalbimizi dolduran ve 
ış.ıklandıran biz yüksek tahsil gençli
ği, bu bayram günümüzde Atatürkün 
eşsiz azmini ruhlarımızda duyarak 
hep birden Partiye bağlılığımızı be
lirtmey.i zevk ve vazife biliyoruz. 

General Mariç ve General Kazım Ôzalp KınkkaleJe Ankara Halkcvinde yüksek tahsil 
gençliği 

Erbaa, - Milli kurtuluJ cidalinin 
\ başlangıcı olan 19 mayıs gününde halk 

sabahtanberi ilçemizin her tarafında 
bu büyük günü tcsit etmekıtedir. Bu 
büyük kutlayı Partimizin kurduğu in-

' kıdap kaynağı olan halkevleri salonu
na ve kürsülerine intikal ederek de
vam etmekte ve "yaf& Atatürk!" uğul
tusu ile Cumhriyet alanını doldurmak
ta olduğunu yüksek varlığınıza arzey· 
leriz. 

G81Nral Mari, Kırıkkale yolunda Ulu•'Ja çıkan 
lotograllma bakıyor 

General Mariç eıJelki alqamki aiıJarede Bay ~ükrü Kaya 
ve General Kiaına Ô~p'la beraber 

Dost Yugoslavya hü.kümcti Harbiye vat bugün saat dokuzda Kayseri ye var 
ve hah · 

rıye nazırı Orgeneral Mariç ve mıf bulunacaklar ve buradaki tayyare 
sayın bayanları dUn sabah saat 9.30 da fabrikasiyle SUmerbank bez kombina-
Samsuna hareket eden trene ilave edi- Anık 
le~ husuai vagonla Kırıkkaleye git· sını gezecekler, öğleden sonar artl-
ını l d" ya döneceklerdir. f er ır. Hareketleri esnasında istas-
Y0nıda aakert meraainı yapılmı,trT. ---

_Bu leYahate, Milli müdafaa vekili· Yeni inşa edilecek 
ınıa: General Kizmı Özalp Genel Kur· 
ma A.a.,_ ' 

.• :y ·---.kanı Orgeneral Asım Gün-
duz, Askeri fabr"kal . .. .. .. ı ar genel dırektoru 
tümgeneral Eyüp Durukan, Tümgene-

ral Ekrem Barc1ar • TUmgeneral Remzı 
Atak, generahn rnaiy--. 'hm d .1 G .... ve nıı an ar-
lan ı e enel Kurnıay B k M . aş anı are· 
§:lll Fevzı Çakmağın aa 1 • da 
h b. k b yın C§ erı ve • 

a ırço ayanlar iıtirik etmişlerdir. 
Trenin KüçUkyozg...:ı . ta d 

-u ıa syonun a-
ki tevakkufu esnasında al~kal 1 . 

1 a ı ar mı-
aafir g~nera e buradaki fabrikalar hak
kında ızahat ve maliirnat verm· 1 k"k ış er ve 
tren ıs ?a. ı a sonra Kırık.kaleye hare-
ket etmıttır. 

Orgeneral Mariç ve diğer misafirler 

aaat 11.30 da Kırıkkale istasyonunda 
bir askeri kıta, fabrikalar direkt·· 1 · or erı 
ve memurlairyle halk tarafından tö
renle kartılanmışlarıdır. 

Askeri mahfelde bir müddet istira
hat eden sayın misafirler ,erefleri
ne verilen öğle ziyafetine kadar aake. 

ri fabrikaları ve .müe~caeleri gezın.iş
ler ve tetkik ctmışlerdır. Bu tetkik öğ
leden sonra da devam etmiş ve general 
Mariç saat 17 de gene a&keri mahfelde 
verilen çaydan s~nra s~at 19 da Kayae
riye hareket etmışlerdır. 

'General Jl,briçin ve Mare,.l Fevzi 
Çakmağın sayın eşleriyle diğer bayan
lar ve Tümgeneral Ekrem Baydar Kay 
seriye gitmiyerek şehrimize dönmüJ
lerdir. 

General Mariç ve Milli müdafa ve-

kili General Kizım O.ıalple diier .e-

daireler için tahsisat 
Yeniden inşası kararlaşmış bulu

nan Kamutay binasiyle Cumhurbat
kanlığı dairesi, Batbakanlık ve Hari
ciye Bakanlıkları dairelerinin inşaa~ 

için altı senede ödenmek şartiyle ve
rilen 4.500.000 liralık taahhüd salahi
yetinin 3.000.000 lira ilavesiyle 
7 .500.000 liraya çıkarılması hakkında
ki kanun projesi Kamutay Büdce en
cümenince kabul edilmif ve ruzname
ye alınmıştır. 

YUye1 •tl•mın•ı 
•üubleler 

Antalya, Amasya, Çankırı, Çorum, 
Çoruh, Edirne, lstanbul, Manisa, 

Muğla, Ordu, Urfa, Rize, . ~eyban: 
Tekirdağ, ve Erzurum vılayetlerı 
1937 büdcelerinde yapılması teklif 
olunan münakaleler, Bakanlar Heye
tince kabul edilmiştir. 

Münakaleler, İç Bakanlık tarafın
dan bugün vilayetlere tebliğ oluna
caktır. 

Bir tayin 
Kültür Bakanlığı kültür kurulu ü

yelerinden B. Hikmet Türk 80 lira ay
lıkla Kültür umum müfetti§liğine ta -
1İll edilmittic. 

Erbaa C. H. P. Bafkanı 
Artvin, - Gençlik ve spor bayramı 

mUnaaeebtiyle milli kurtuluf savatı

nm bqlangıcı olan 19 mayıeın 19 uncu 
yıldönümünde spor alanlarında topla
nan ve yüksek direkıtiflerlnizle Ata
türk inkrlibının coşıkun ve olgun mü
dafii ve muhafızı olarak yetiten Ata
türk gençlerinin ve bütün çoruhlula
rın sonsuz sevgi ve saygılarını arze
dcr, ellerinden öperim. 

Çoruh vali8i TC c.H.P. Ba§kanı 
Divrigi - 19 mayıs giinU, balkın 

coşkun tezahüratiyle, halkevi spor ko
lu tarafından kutlamnıştır. Divrigi 
halkevi, "bu günü y.,atan Büyük 4ta· 
sına ft onun sayın arkadaflarrna eon
auz .eTgi ve saygdarmı sunar. 

Divrigi Hal&vi Ba,kam 
_ Betirli - Memleketimizi kurtar· 
malc:, miletimizi yilbeltmelc: için Bü· 
yük Atamızm Sam.una ayak batıkla
rı bu bilfilk gUnün 19 uncu yıld&nfi
milntı c:o,kun tezahflrlerte kutlayan 
halkımırla birlikıte yUbek p.Mınıza 
kal"§r olan aoneuz minnet ve tuimatı
mrzı arızeylerlm. 

Betiri belediye başkanı 
Zonguldak - Büyük Şef.in yurdu ve 

istiklali kurtarmak için Anadoluya a
yak bastıkları mutlu günün yıldönümü 
nü zonguldakhlar büyük bir sevinç ve 
heyecanla kutladılar. 

Bu gün Samaundan doğan kurtulut 
güneşinin ebedi ışığını alınlarında ve 
Büyük Önderin ileriye ve daima ile
riye parolasını kalplerinde ve JUUrla
rmda taşıyan gençlik ona ve onun kut
sal partisine layik ve Partimizin yük
sek pttnsiplerine canla bağlı bir ne· 
sil olarak yeti,tiklerini g&terirken 
Kemalizm yolunda durmadan ve yo
rulmadan yürmek andını tazelediler. 
Biltiin Zonguldak halkının derin min
net ve §Ükranlarını SOMUZ saygı ve 
bağlılıklarını arzederim. 

Zonguldak vali ve C.H.P. Batkanı 

Halkevinde Dr. Niyui 
Çıtakoğlunun konferansı 

Halkevinin tertib ettiği konferans 
scrilerinlen 20. mayıa. 1938 cuma günü 
saat 16 da Dil, Tarih Coğrafya fakül
tcai doçentlerinden Dr. Niyazi Çrtak· 
oğlu basit ziraat yapan tabiat inaanla
riyle sapan kültürünün coğrafi balcım
dan tetkiki mevzulu bir konferan. ver· 
di. Salonu seçkin bir dinleyici doldur
makta idi. KonferaMÇr evveli cemi
yetleri tarihten eyel ve sonra diye iki
ye takainı ettikten 900ra bu devirlerin 
huauaiyetlerine temas etti. Tabiatin 
medeniyet üzerinde oynadığı rolleri 
coğrafi bakımdan daıhi inceledi. 
Bazı ülkelerin hangi sebeplerden 

dolayı yatayıp müsaid sahalar o~
dığını hulasa etti. Gayet güzel'tabıi 
verinı ve ıartlara malik sahalarda ta 
yontma ta' devrinden asrımızın yük· 
sek ağır sanayi medeniyetine kadar ce
miyetlerin faaılaaızca kurulduğu fakat 
müsaid olmayan sahalarda ise bili bu
gün bile basit ziraat yapan tabiat in
sanlarının cililı tat devrini yilf'lmakta 
olduğunu ileri sUrdil. 

Tabiatin bunda çok bUyük amil ol
duğunu muhtelif miullerle ispata ça
lıştı. 

Medeniyette bUyülC bir dönüm nok
tası teıkil eden sapan kültürünün na
sıl doğduğunu tebarüz ettiren ve bu
Dı&D hlWllİ)'..etlttioi asılMaA lıQafc-

Profesör Lögra 

Diil H•uk Fakültesinde güzel 
bir konlerans verdi 

Friburg üniversitesi profesörlerin
den B. Lögra dün saat 17 .30 da Anıka
ra Hukuk Fakültesinde "Mülkiyet te
llkkiainde buhran,, mevzuunu ıa,ıyan 
değerli konferanısını vermiştir. Kon
feransta birçok mebuslar, fakülte de· 
kanı, profesörleri, diğer bi~k güzide 
zevat ve şehrimizin yüksek tahsil 
gençliğini temsil eden yüzlerce talebe 
bulunmuştur. 

Fa.külte dekanı B. Baha Kantar pro
fesör Lögrayı dinleyicilere takdim et
miı ve ezcümle demiştir ki: 

••- Sayın ilim B. Lögraya, fakülte
mizde bir konferans vermek nezaıketi
ni gösterdiği için t~ekkür ederim. 
Aynı zamanda çok ince bir üalUb sahi
bi ve tanınmış bir edip olan profes~ 
rün, birçok türk talebelerinin hocası 

olmak aıfatiyle de ilim hayatımızda 
ayrı bir yeri vardır . ., 

Dinleyicilerin alkışları arasında B. 
Lögra sözlerine §Öyle başlarruıtır: 
"- Burada, sizin aranızda kendimi 

hiç yabancı hissetmiyorum. Etrafımı 
hep eski talebelerim, dostlarım almış
lardır. Bu müstesna muhit içinde ve 
türk dostlarım arasında bir konferans 
ve=vıek fırsatını kazandığım için de· 
rin bir zevk duymaktayım.,, 

Bundan sonra dinleyicilerinin dik
kat ve tecessüsünü modern hukuka 
celbeden profesör önce mülkiyetin 
etraflı bir tarifini yapmış ve bu tarifin 
Roma ve jermen hukuklarında aldığı 

manaları tahlil etmiştir. 
B. Lögra müteakiben, mülkiyetin 

tahdidi mevzuunu ele alarak tarihin 
her devrinde devletin mülkiyete bir 
amır koymak mecburiyetini hissetti
ğini söylemiş ve: 

••- Herhangi bir tahdid olmaksrzın 
bir mülkiyet hakkı devletin mevcudi
yetiyle gayri kabili teliftir,. dcmi~ir. 

Profesör hukuk tarihini safha safha 
ta.kib ederek 19 uncu asır ortalarına 
kadar mülkiyet mücesesesinin geçir
diği istihaleleri tahlil etmiş ve bu as
rın son yarısında bu hukuk müessese
sinin ne kadar değitmit olduğunu an
latm1'tır. 

Ferdt mülk~et w lroHektif mülıki
yet meRıumlarma kliaik hukukun 
yerdiği eıhemiyeti ve manayı tebarüz 
ettirdikten sonra da. B. Lögra, modem 
içtimai hayat içinde türlü isimlCT ve 
fekjllCf' altındaı birer cereyan halini 
almıf ol• bu iki hukuk sieteminin kı
aa birer kıont randüsünü yaptnlf ve 
eözlttini. birçok örnekler .zikrederek 
ku'9Vetlendıirmi,tir. 

Bundan sonra hatib, devletin, elin
deki mülkiyeti hududlandırma kudre
tini nereye kadar kullanabileceği hak
kında çok gUzel sözler aöylcmiJ. ve: 

''Enflasyon ve devalüasyon gibi bazı 
devletler tarafından yapılagelmekte o
lan hareketler ferdlerin servetlerini 
müsadere etmekten batka bir şey de
ğildir.,. demiştir. 

Yarınki hukukun alacağı istikame
tin hukukçuların hareketine bağlı ol
duğunu ayliyerek konferansına son 
veren B. Lögra salonda bulunanlar ta
rafından hararetle alkışlanmıştır. Mü
teakiben profcaör B. Hüseyin Cahid 
Oğuzoğlu B. Lögraıun sözlerini türk· 
çeye çevirmiştir. 

B. Legra dinleyicileri üzerinde dün 
çqk •cm.patik bir tC6ir yaratmı, ve 
hepeini· ilmine hayran bıralanıştır. Sa· 
londan aynlırken tekrar şiddetle alkıt
lanmıı ve bir müddet profesörler oda
sında profeeörlerle hasbihalde bulun
mu,tur. 

Geç vakit fakülteden ayrılan profe
IÖr dekan B. Baha Kantar, profesörler 
ve müdür B. Feyzi Balı tarafından u
ğurlanmıttır. 

Hukuk İlmini yayma kurumu bugün 
profesör ~refine bir çay ziyafeti ter
tib etmi,ıir. 

Memurlar kanununun tadilleri 
birleıliriliyor 

Müsteşarlar Komisyonu tarafından 
memurlar kanununu tetkik ve yeniden 
hazırlamak üzere İç Bakanlık hukuk 
müşavirinin reisliğinde teş.kil ettiği 
"memurlar kanunu tali komisyonu" 
dün de toplanmııtır. 

Komisyon, ihtiyaçlar karımnda ta
dile uğramış olan memurlar kanunu ve 
tadilleri ile teşkilat kanunlariyle bakan
lıklara verilen memurlara aid hüküm
leri bir kül halinde toplamış ve yeni bir 
memurlar kanunu şeklinde hazı:rlamış
br. Hazırlanan proje dün komisyonca 
bii- kere daha gözden geçirilmiştir. 

Proje müsteşarlar komisyonunca 
tetkik edildikten sonra parti grupunda 
müteıekkil komisyona talcdinı edile . 
cektir. 

ranaçı sapan kültürne menşe olaark 
Orta Asyayı tesbit etti ve orta Asya
nm coğrafi hususiyetlerini açık birli
sanla izaha çalıştı. Menşeimiz olan 
Orta Asyanın aynı zamanda bugünkü 
medeniyetlerin de doğduğu bir saha 
olduğunu vauhen ifade eden Dr. Ni
yazi Çatakoğlu sözlerine alklflarla 
ıoıı ~eı:ıcli. 
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Üç şe~ir Atletizm müsabakaları 

İstanbul 205 puvanla birinciliti aldı 
Ankara ikinci, bmir üçüncü oldu 

Türk spor kurumu atletizm federas- r-------------... ,~ 
yonunun "19 mayıs üç şehir atletizm 
müsabakalarına,, dün 19 Mayıs stadyo 
munda devaın edildi. Tatil günü ol· 
mamasına rağmen müsabakalar epey· 
ce bir kalabalık tarafından alaka ile 
takibcdildi. 

Müsabakalar ilk günkü kadar mun· 
tazam ve hatta ondan daha iyi bir şe
kilde devam etti ve muvaffakiyetle ne 
ticelendi. Günün en mühim hadisesi, 
Faik Önem'in evelki rekorunu egale 
e~si oldu. 

İkinci atletizm bayramında, geçen 
sene olduğu gibi, bu yıl gene İstanbul 
öndeki yerini muhafaza etti. lstanbul 
bölgesi atletleri iki günde 205, Anka
ralılar 143, İzmirliler 86 puvan ka· 
kandılar. 

Dünkü teknik neticeler şunlardır : 

11 O metre engelli koşu 
Birinci : Faik Onem (Ankara) 15.6 

(Faik Önem dünkü çok güzel koşusi
le yine kendisine aid olan rekoru c· 
gale etmiştir). 

İkinci: Yavru (İstanbul) 17.6 

800 metre düz kotu 
Birinci: Recep Kotar (lstanbul), 

1.59.6, 
İkinci: Galip Darılmaz (Ankara) 2, 

Uzun atlama 

Haftanın ma~lar1 
. Bölge Futbol Ajanlığından : 
Bu hafta yapılacak "Bölge ku

pası,, maçları . aşağıya yazılmıı-

lkinci: Abdurrahman Erok (An· 
kara) 13.44 

Birinci: Süreyya Atlar (İzmir) 4 X400 bayrak yar1.1ı 
11.47, 

İkinci: Vedat Ege (Izmir) 6.32, 

Gülle atma 
Birinci: (İstanbul takımı) 3.35.4 
İkinci: (Ankara takımı) 3.36 • .S 

Birinci: İrfan Atar (Ankara) 13.42 Mükô/at tevzii 
ikinci: Cihat Atan (Ankara) 11.73 

5000 metre düz kotu 
Birinci: Artan (İstanbul) 16.34.9, 
İkinci: Mustafa Er (Ankara) 17.6.3 

Dük atma 
Birinci: Yavru (Istanbul) 36.22 
ikinci: Sav (İstanbul) 35.68, 

200 metre (lüa koıu 
Birinci: Gören (İstanbul) 23.3, 
İkinci: Muzaffer Gönç (İstanbul) 

24. 

Vç adım umn atlama 
'Birinti: Fethi Ok (Ankara) 13.74 

Müsabakalar sonunda Gümrük ve 
İnhisaı'Iar Vekili B. Ali Rana Tarhan, 
kazananların mükafatlarını bizzat ver 
di ve kendilerini muvaffakiyetlerin· 
den dolayı tebrik etti. 

Uç tehir atletizm münbakaları H) 

mayısa rastlamak suretiyle manalı ve 

güzel bir mahiyet aldı elde edilen ne
ticeler de fedresyonun gayretinin ne 
kadar yerinde olduğunu göstermekte
dir .. Atletleri ve müsabakanın müte
ıebbislerini tebrik ederiz. 

lstanbul elektrik · işleri 
laflı weUlellılı emri '' murakabesi altında 

Umum müdürlük 
halinde idare edilecek 

( Ba~ı 1. inci sayfada ) 

Satın alma bedeli on bir milyon türk 
lirasıdır % 5 faiz ile yirmi senede öde • 
necektir. Aynen tselim alınacak kömür, 
yağ ve sair malzeme iki tarafça 800 bin 
lira olarak takdir ve kabul edilmittir. 
Şu halde satın alına bedeline bu mikda
rı da zammetmek lazımdır. 1938 senesi 
iıkinci kanununun birinden itibaren al
tı aylık kir ve maaraf hü.kümete devro
lunacalctır. 1938 senesinin ı temmu
zundan itibaren hükümcte devroluna· 
eak olan ıirketin ikinci altı aylığının 
yalnız faizi olan 295.000 lira ve 1939 
senesinde iki parti.de ve altışar ayda ol
mak üzere yalnız faiz olan 590.000 lira 
ödenecektir. Ve 1940 senesinden itiba
ren yirmi sene müddetle hem resülmal 
hem de faiz ödenmeğe başlanacaktır. 
Bunun mikdarı senede 940.000 liradır. 

Satın alma mukavelenamesinin pa • 
zartesi öğleyin imzasından sonra iki 
tarafça tedricen teslim ve tesellüm mu· 
amelesine baılanac.aktır. Ve 1 tcmmu • 
za kadar tamamen hükümete devrolun
muş olacaktır. Hükümet müesseseyi 
bet sene müddetle Nafıa Vekiletinin 
emir ve mürakabesi altında pıısiyeti 
hükmiyeyi haiz bir umum müdürlilk 
halinde idare edecektir. Şirketin 1937 
pilançosuna göre sermayesi seksen ye~ 
di milyon İsviçre frangı, yani bugünkü 
rayice göre 25,2 milyon türk lirasıdır. 
İptidai tesisatı da bunun muadili kıy • 
mette olması lazımdır. 25,2 milyon türk 
lirası üzerinden icra edilen müzakere 
ve münakaşa ve heaablaşma neticesin • 
de 11.000.000 liraya indiritmiıtir. Bu 
indirilen mikdann mühim bir kısmı beş 
milyon türk lirası olarak tamirat ve te
sisatın ıalahı ve ı milyonu da halktan 
alman fazla para olarak iki tarafça ka
bul ve mahsup edilmiştir. 

Şurası da kayda §8yanılır ki, esas 
mukaveleye nazaran 1960 ~enesinde bi 
tccek olan imtiyaz müddeti 1926 se
nesinde akdolunan munzam bir muka
vele ile 33 sene ileriye atılmıt ve 1940 
eemeinck pnın 1'1119 mikldeti 20 ee-

ne geriletilmittir. Yani prketM:1 ~ 
yazının bitmesine ve rqanın gınnem

ne de 22 sene vardır. 
MüestlC9enin hcc sene geliri bugün-

kü hali ile takriben bet milyon türle 1i • 
rasıdır. Bunun takriben üç milyonu it
letme masrafını karplamakta, iki mil • 
yonu safi kir olarak şirkete kalmakta
idi. 

Bir iki gün sonra satın alma muka-
velenamesini ve teferruatını aynen nq 
redeıceği.ı. 

Irak yapuru11111 ilk seferi 
:l.tanbul, 20 (Telefonla) - Deniz• 

bankın türk ticaret filosuna ilhak et· 
tiği ilk yeni vapuru Trak, birinci .e. 
ferini 22 mayıs pazar günü Mudanya
ya yapacak ve bu sefere yalnız Dcni.s
bankın davetlileri iştirak edecekle11-
dir. 

Hazırlanan programa göre, miea
firler Mudanyadan Bursaya kadar gi· 
decekler, Çelik Palasta yemek yiye
cekler, Bursadaki sanayi müessesele • 
rini ziyaretten sonra akpm İstanbula 
döneceklerdir. 

Yüzerek vapurdan ka~mak 
isteyen adam 

İstanbul, 20 (Telefonla) - İngiliz 
bandıralı İndiyan vapuru Karadenize 
gitmek üzere Çanakkaleden girerken 
vapurda bulunan portsaidli Mahmud 
oğlu Hasan denize atlıyarak kaçmak 
istemiş vapur durdurularak adam kur 
tarılmııtır. Tahkikat devam etmekte
dir. 

Alman seyyahlan Bursaya 
gittiler 

İatanbul, 20 (Telefonla) - Bu ak • 'am bir alman vapuru ile 500 seyyah 
gelmiştir. Seyyahlar Mudanya ve Bur 
saya gitmişlerdir. Bunların arasında 
aporcum da vardır. 



Kamutay devlet demiryollan Serbest Sütunlar Atatürk Mersinde Yeni bir 
tasfiye 

Yeni bir teslihat 

bodcesini kabul etti 
-

Faiz haddini 8.5 a indiren 
projenin ilk müzakeresi yapıldı .. ... .. 

Nafia ve İklisad vekillerimiz izahat verdiler 
( Be ı 1. inci sayfada ) 

Söı lan HUsnU Kitapçı (Muğla) 
devlet demiroyları büdcesi yekununa 
&öre geçen eneye nl etle -görülen 
yüzd yirınl fazlalığın, rrı mleketin e
konomik inkl afına c1e1Alct etme11 ıti
bariyle teşekküre şayan olduğuna lşa· 
ret etti. Hubub t meseh:ılnde mlb
tahtU lehine bir karara varılıp vArıl
madıtını soran B .Kitapçı muayyen 
bir mikdar hubub t ıevkeden tücarla
ra verilen prim yetine umuınt bir u
cuzlatmanın laha muvafık olacll&mı, 
tüccarın malını Anadoluya nakleder
ken Haydarpafa yerine luniti tercih 
ettiğini söyledi ve : "Mihanlk vası· 
talar ile hcchangi bir mUessesenin ci
haılanmaaı, yalnız 6ürat ve kolaylık 
temini için olınamahClır." dedi. Perso
nel meıelesinde tren kilometresinin 
5135 den sonraki rakamlarına rastlan
madı ını s~yllyen B. Kitapçı, kömür 
meıeleaine tem ederek hilkilmetin 
kömür yakmayı prensip ittihaz ettiği 
ııralarda evela şimendifer idarelerinin 
bu kömürden kullanmamasının teessü
re değer olduğunu söyledi ve transit 
yolu otobüs acrvi terindeki sararın, 

kadroyu biraz: daha azaltmak suretiyle 
kısmanın mümkün olup olmadığını 
sordu. 

Proje üzerinde başkaca söz isteyen 
olmadığından Bayındırlık bakanımız 
kürsUye geldi ve şu izahatta bulundu: 

Hububat nakli meıeled 
- Hüsnü arkadaşımızın, müstah.il 

bir mebus olarak kUrsUye çıkıp.demlr
yolları idaresi hakkın<ia s~ylcdikleri
nl dikkatle dinledim. Kendilerine te
,ekkUr ederim. Dikkat cttlm, ır~rd\\m 
ki nerelerinde ne suretle laha biraz s~z 
ıötürecck noktalar varea onları araş
tınnı9lar, bu mucibi memnuniyettir. 
Fakat derhal söyliyeyi\D ki, ben Halk 
Partisinin esas mebuslarından ve mu. 
essislednden olan AH c;etinkaya ota. 
rak bir işi vazife olarak yaparım. 1lk
kat ederim. Ve vazife olarak yapın.ak· 
ta nvk duyarım. Onun için kendile· 
rine, suallerine eevab Yereceğim. 

Hububat işinde tenzilat yapılıp ya
pılmaması meselesi: derhal cevap ve
reyim ki bu mesele herhangi bir itira
za maruz kalmak noktasından değil, 

halk ve müstahsillerin menfaatlerinin 
ve memleketin zirat inkl1afının lUzum 
f&terdiği noktadan mUtalca edilmi1· 
tir. Ve bu yapılmak üzeredir, yapac.a· 
ğız. 

Prim meselesini de aynı veçhile e
sae.h şekilde mütalea ettik. Bu musam
medir, mukarrerdir. 

Sonra hububatın Haydarpaşaya de· 
ğil, hmite naklinin faydalı olup olma· 
dı~ı meselesi; bu doğrudan doğruy:ı 

İzmit belediyesinin dütündüğü basit 
bir takun menfaat hissi meselesidir ki 
buna taraftar değiliz. 

Pcr&onel mikdarı. 
Pensonel mikdarı artıyor diyorlar, 

artmıyor. Maalesef niabctaiz derecede 
ekaiktir. Cetvel vardır. Yanımda de
ğiJ.dir. Balkanlarla nisbet edildiği va
kit Bulgaristanla yarı yarıya eksiktir. 
350 kilometre hattı olan Bulgaristanla 
yarı yarıya eksiktir. Romanya ve Yu
goslavya demiryolarına nisbetle ıene 
eksiktir. Yunanistana nisbetle Bulga
ristan derecesinde eksiktir. Bunu ar
tırmak mecburiyetindeyiz. Onun için 
mekteb açarak yeniden porsonel yetiş
tireceğiz. 

KömUr meselesi üzerinde de durdu
lar. Buyurdukları gibi fada sarf edil
mesi meselesi varid değildir. Biz kö
mürü biraz pahalı mal ettiğimizden 
dolayı gikayet etmek mevkiinde bu~u
nuyoruz. Seneden seneye kömür mık. 
darı artırmaktadır. 350.000 tona çıkını~ 
tır. 12 şer liradan 4 milyon lira kadar 
kazandığımız bir parayı kömüre ver
mekteyiz. 
Ağır makinelerin alınması trafik va

ziyetin icabıdır. Onun için bu mesele 
üzerinde fazla durmak istemiyorum. 
Sureti umumiyede işin icab ettirdiği 
bir zarurettir. Onun için bunun üzerıa 
de fazla durmak istemiyorum. 
Şimdi sureti umumiyede söyliyeyim 

ki, memleketimizde şimendifer mese
lesi B. M. Meclisinin ve Türk milleti· 
nin ar.zusunu tam tatmin edecek bir e
aasta inkişaf etmektedir. Uç senenin 
rakamlarını bir fikir olmak üzere arze. 
deceğim: 
1934-35 senesinde tren adedi 80.000 
1935-36 senesinde tren adedi 112.210 
1936-37 senesinde tren adedi 115.732 
Yani Uç senenin içerlsinde bir mis-

li fazla tren adedi olmuştur . 
Taşınan yolcu mikdarı: 
1934-35 senesinde 8,5 milyon, 
1935-36 senesinle 11,5 milyon 
1936-37 senesinde 14,5 milyondur. 
Ton eşya olarak 34.35 de 2.800.000; 

35-36 da 3 milyon kUsur bin; 36-37 de 
4.111.000 ton eşya nakledilmlJtir. 

G8ril1Uyor ki, şimendifer nakliyat 
ve hareketine en müsaid bir tekilde 
devam etmektedir. 

Bunun içtlm.i, lktısadt. ticari 1nki
şaEının da ne derecede olaca~ını tak
dir buyurursunuz. Bu mUnasebetle de 
bir fikir vermek istedim.,, 

Bayındırlık bakanımızdan sonra B. 
Hüsnü Kitapçı tekrar kürsüye geldi ve 
sorduğu suatletin yalnız temas edil
mesi lazım gelen noktalar Uzerinde o· 
lacağını tabli iÖrdUğUnü, kendisinin 
mUstakil bir mebus olmakla beraber 
kendisini hiç bir zaman ayrı saymadı: 
ğmı işaret e.derek suallerinin lz~hını 
yaptı ve maddelere geçilerek proje ka
bul edildi. 

Devlet demiryollarının yenl bUdce
slne g~re m raEları 35.739.400 lira, 
tahttıln edilen gellr 35.789.400 liradır. 

Sigorta ~irketlerinin tefti ve mUra· 
kabesi hakkındaki 1149 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bazı hUkUmlcr Udveılne dair 
olan kanun projesiyle devlet demir• 
yolları bir kısım inp at itlerinin ida
re suertine aid olan proje, idare heye· 
tinin 3090 numarah kanunun birinci 
maddesiyle verilen teahhüt salahiye
tinin artırılması hakkındaki kanun 
teklifleri kabul edildikten sonra üç 
kaza teşkiline dair olan projenin 1:&.. 
rUgUlmeslne başlandı. B. İbrahim De
miralay (Isparta) nın tcklff i Uzerine 
proje müstacellyet kararile ltonu9ulı· 
rak kabul edildi. 

lJdiirn; para verllmed 
lıakkındaki proje 

İspenciyari ve tıbbi mUatahzarlar ka
nununun 18 inci maddesinin de~ifti
rilmesine ve bu kanunun 1C5 ıncı m&l· 
desinl değiştiren 3304 aaydı kanun ile 
17 lncl madde11lnln kaldırılmaaına dair 
o\a projenin kabu\ nd•n •O'ftra. -~• 
para verme İJlcrl hakkındaki 227~ il· 
yılı kanuna ek projenin göru,uımesi. 
ne başlanıldı. 

Söz alan B. Hüsnü Kitapçı (Muğla) 
bu kararla hükümetin hayatı ucuzlat
ma tedbirlerine bir yenlstnl illve etti
ğini, bunun tedbirinin ~ok şamil oldu
ğunu söyliyerek açık kredi şeklindeki 
muamelelerde faiz haddinin 12 ye ka
dar çıkartılması hakkındaki fıkrası· 
nın, 8.5 ile verilmiş olan faydayı gide
recek mahiyette bulunduğunu işaret 

etti ve ikinci fıkranın kaldırılmaaı mü
taleasında bulundu. 

lkıuad J' ekilimizin izalıları 
Bundan sonra iktisad vekilimiz kür

sUye geldi ve ıu izahlarda bulundu: 
"- Ödünç para verme işleri bu ka

nunla ikinci merhalesini yapmış olu
yor. Bundan 3,S dört sene cvel Büyük 
Meclisin kabul buyunnuı olduğu bi
rinci kanunla o vaklte kadar memle
ketimizde hiçbir kayıt ve inzibata tl· 
bi tutulmayan faiz muameleleri bazı 
kayıtlara tabi tutulmuftU. Bu kayıdla
ra g!Sre faidn azami haôcll kanunda 
tahdid edilmemekle beraber filen yllz
de 25 den faıla fai.a ahnamıyacağı tat· 
rih ediliyordu. yüzde 25 ~ kadar olan 
faizlerde 12 ye kadar olanı normal, 12 
den yukarı olanı da ldarci husuıiyeler 
lehine bazı vergilere tAbi tutulmak ıu
retiyle nihayet yüzde 25 falz Eilen ya
pılamaz bir hale getirilmifti. Bu ka
nun 4 sene evelki yüzde 12 faizi nor
mal telakki ederken timdi yani dört 
sene sonra yüzde 8,5 ğu normal telak
ki ettiğimize dair bir merhale teıkil 
ediyor. Bununl yüzde ıekiz buçuk
tan yukarıda herhanıi bir fekilde de
receli faiz için hükumler tamamen kal· 
dırılınıt bulunmaktadır. 

Bu tedbir i§ 8ahipleri lehinedir 
HUBnU Kitapçı arkada9ımıı: bundan 

evelki kanunun maddesiyle bu defaki 
okumuı oldukları maddeyi kar9ıla~tır
mıt olsalardı, aradaki bUyUk değifik
Jiği teıblt buyurmu9 olacaklardı. Bu
rada yalnız bir fıkrayı ilive etmit olu· 
yoruz. O fıkra kendilerinin tayyını 
taleb etmiı oldukları fıkradır. Biz bu 
fıkrayı bankaları himaye için burada 
bırakmıt değiliz. Burada muhafaza e
dilen fıkra, açık kredi ınuamelesinde 
iş gören iş sahiplerinin lehine muha
faza edilmiftir. Çünkü açık kredilere, 
teminatlı krediler kar9ısında hiç fÜp
heaiz ki bankaların ragbet etmiyccek
leri bir sınıf muameleyi teıkil eder. 
Eier aralarında faiz noktasında ufak 
bir fark muhafaza edilmemiı olursa 
hiç bir banka kendisine arzedilecek o
lan kredi muamde inde faiz haddinin 
tesbitine böyle bir imkan ver~lmediği 
takdirde teminatsız kredi vermek yo
luna gitmiyecektir. Bununla mcmleke· 
timizin kredi ihtiyaçlarının bazı tar
untılara u~ramau muhtemel ıörüldü. 

( Ba11 4. üncü sayfada) 
anlyoruı 1 • TUrlU tUrl ü fiill•t kull&
nıyor. İddia kendisinin oldujuna göre 
acaba bu vesikalar neler olabWr, diye 
dilıünüyorwn. 

Yakından biliyorutrt ki oyundan 
bet on ,Un evvel ilk provalar& b~ 
]andığı uman H rin eon iki pcırdeal 
henüz tUrk§ieye çevrllmemiıti blle .. Ve 
aktörler, tımıılldeki vaılyetlfrlni son 
dakikaya kadar anlıyamamıılardır 
Halbuki Barbiye dö Sevil yalnız din· 
liyene eöre değil, oynayana ıısre de 
nüfuzu güç bir e~rdir. 
Yazımıcı evciden hazırlanmıt diye 

tavsif tmekte ısrar den mektub H• 

hibi, ilan edilmi olma ına rağmen 
ikinci günU oynannıuına ihtiyaç gö
rUlmiyen temsil hakkında kendi ka· 
naatlerini ıöylcmckten d~ çeltlnmi• 
yor ı Buyurun: 

"Temsil ıan t hayattmıt için bir 
kıymetti. Uzun umanlardan beri ilk 
olarak Ankara halkı bu tarıda bJr ti· 
yatro gördü,, diyor. Bu cilretk&rant 
iddiaya Ankara halkı, plyuln orta 
perdelerinde aalcnun arka ıırılarını 
bo ltmak ıuretile ccvab vermi~ti. 

"Bhıinı ıoyhin keramatı ... '' 
K.Z.Q. 

Bu noktai nazardandır ki doarudan 
doğruya teminatlı kredileri için yUı· 
de 8.5 fair.:i noıımal bir had addettiği
miz halde açık kredi muamelelerinde, 
teminatıız muamelelerde eski kanun
da olduğu &ibi, yüzde 12 ye kadar mil· 
saade etmek yolunu tercih etmif olu· 
yoruz. Bununla arkada9ıma kanut
bahş cevab arzct.mif oldum.,. 

Tekrar söz alan B. Hüanü Kitapsı 
(Muila) cier tUc:cara yapılan asık 
krelilerde ucuzluk temin edemene bu· 
nun ameli faydasının u olacağını, 
kendiıinin vekilin tavıiye ettiti vtç
hite kanun maddelerini okuduktan 
sonra kürsüye gcldi1:ini, ıôyliycrek 
dedi ki: 
''- Ucuzlatma faydasını tCJlllil için 

8.5 haddinde kalmak gerektir. E&cr 
bu, tehlikeye kar ı bir ıiaorta primi 
ise, fazladır.,, dedi. 

Açık kredilerin hu'9u8iyeti 
İktısad vekilimiz tekrar JcürsUye 

gddl ve B. Kitabcının mlitalealarını §U 

cıv&bı verdi: 
"- Muhterem arkad49ım, kendileri· 

ne tav.iyede bulundutum yolunda blr' 
-haha lu.oıl~ak...burada .aernnl.ıe bu. 
1utıdiI1ar, Makııaoim Izah ettıaıcrı jU>f 
değildir. O ıckilde maruutta bulun· 
marn, daha ıiyade huzurunuzda mak· 
ı danu:ı bütUn geniıliii ile anlatmak 
içindi. Maksadımıı yüzde 12 yl 8,5 ğa 
indirmek delil, filen yilzle 15 olarak 
tahdid edilmit olan faiı haddini kati 
olarak yüzde 8,5 h ddine indirmi§ ol· 
duiumuzu tebarüz ettinnekti. 
Arkadatım bu farkı elbette ki tetkik 

c:tmltlerdir. Makaadımız o ckiil, bura· 
da ifade edilmeml9 olduiu için ar.ıet· 
tlrn. ÇünkU açık kredi muameleleri 
mikdarca, gene kendilerinden eınni
yet buyurmalarını rica ederek arıtde
ceğim. banka muamelelerimidn bUyUk 
kıemını delil, belki az bir kmnını tef
kil ediyor. Bankacılık tekniği itibari
le açık kredi muamcleıi ea en te9vik 
edllecek muamelelerden delildir. Ne· 
tekim bankalar kanununda diğer nor
mal kredi işlerini oldukça ıenif Nll
hiyetlcrle idare ettirmeae doğru bir 
teşvik bulundurduiumuz halde, açık 
kredi muamelelerinde buna mukabil 
tahdidleri iltium etmit bulunuyoruz. 
Açık kredi taleblerinin. hatır krediıi 
ıibi isimlerle, buna lnanabilinlniz, 
bankalarımızda yer bulmaıu nihay~t 

bir zaruret neticesi olmu9tur. Bu zaru
reti birdenbire kaldırmak, bir taraf· 
tan kanunla temin e-tmek iıtediiimiz 
kredi işlerindeki ucuzluiu muharrik 
kuvvetin filmulünü istihdaf ederken 
diğer toraftan buna, u çok engel ol· 
mak gibi bir manzara veremezdik, Bu
nu istikrazın bir müddet daha devam 
edecek yeni bir merhalesi ve yeni bir 
mutava ıt tekli olmak üzere arzetmiJ 
oluyoruz. Bu kaydın muhafazası iş sa
hiplerinin lehinde olacatına şüphe 

yoktur.,, 
B. Şakir Kuebirin izahlarından son

ra maddelere ıeçilerek ve muvakkat 
maddenin kanundan evvel yaılmıı otar. 
anlaşmaların faizle alakalı hükünıleri
ne üç seneyi aşmamak tartiyle riayet 
hakkı veren muvakkat maddesinin (an
cak tarafların birri.ıa faiz hadlerini in· 
dirmeye hakları her zaman bakidir) 
fıkrası çıkartılarak maddeler kabul e
dildi. 

Tayyare resmi hakkındaki 2459 sa
yılı kanunun birinci maddesinin değiı
tirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı 
hükümler eklenmesine dair olan kanun 
projesi görüıülUrken söz alan Rahmi 
Apak (Tckirdai) plljlar halkın yUzme 
sine ve yardım eden müesseseler olmak 
itibariyle tayyare vergisinden muaf tu
tulması için yapılan teklifin çok muva
fık olduğuna ipret etti, gençliğe yüz • 
me öğretecek plajlardan daha mühim 
olarak faydalar temin eden yüzme ha -
vuzlarının da bu muafiyetten fayda • 
)anmalarını istedi ve bu hususta bir 

(Başı ı. inci sayfada) 
de bulunuyordu. 

AtatUrk, iıtaayon meydanında hu
zutlar:ında yapılan aakert kıtaların ge
çit resmini alaka ile takib buyurmuş, 
ve gOrdUkleri intizam ve diıiplinden 
dolayı komutanları t brik ettniılcrdir. 

Kız ve erkek talebeler ıeçit reami
ne iştirak etmiı ve heyecan ve derin 
acvaiıini Ulu Öndere bir kere daha 
ıöıtermck fırııatını bulmuıtur. 

Atatürk halkın aUrekli ve içten ge· 
len alkıılan arasında vali konağına teı• 
rif buyurmuılardır. 

Atatürk saat 14.80 a kndar vali ko· 
najın.da kaldılar. 

Saat 14.30 da Atatürk husu i tren· 
teriyle, Mereinin yakınında yapılan ye
ni plaja ~eref verdiler Ye motörle bir 
ıeainti yaptılar. Mot6r İdman Yurdu 
iektleeine yana tı ve Atatürk bu nokta· 
dl karaya çıktılar. iskelede Atatürk'il 
mcr inliler teıahUratla kattıladtlar. 
Büyük Önder kendileriyle kıta bir ko• 
nutnıa yaptılar. Ve onra tekrar vali 
konajma avdet buyurdular. 

Oec saat Z1 de Atatürk ,crcfinc 
tertib olunan fener alayı da pek eo kun 
aevgi vt s ygı t uhUtlerine v aile ol -
du. Şehir b tıın ba a donıınmı§ ve ıUs
lenmigtf. ICııradan ve denizden göateri
ler yapılıyor. Binlerce mersinli Atıuıınt 
aellmlamak için her vasıtadan istifade 
ediyordu. 

AtatUrk bu c09kun sevgi tetahürle
rine, konağın balkonuna çıkmak ve hal 
kı sellmlamak suretiyle cevab verdi -
ler. 1-blk AtatUrk'U görUnce blr alkt~ 
tufanı koptu ve daldk11larca devam etti. 

A.tatiir1'· Yenice' den ge~;erken 
Adana, 20 (Huıusi muhabirimiz te

lefonla bildiriyor) - Adanalılar bugün 
Atatürk'ün Adanaya uğraması ihtima· 
li ile heyecanlrdırlar. On binlerce halk 
istuyon c:iavrına dolmuıtu. Büyük Şe
fin Menine teırif edecekleri öğrenilin
ce halkın bilyUk bir kısmı yaya, atlar• 
la, arabalarla Mc:l'6ine ayrılan Yenic:e 
istuyonuna &ittiler. Yenice böylece 
kurulutundanberi en büyük günü ya
,.dı. 

On binlçrce halkm coıkunca alkış
ları aruın.da Yeniceye gelen A tatürk'ti 
hamil tren Menine doğru yoluna de· 
vam etti. Kadın, erkek, çoluk çocuk 
muhteıem ıöttc:rilerla Büyük Önderi 
ufurlıdılar, §ef halkı muhabbetle ae -
lAınladı. 

ı: uK m t pı nn sKerı 

Kam plan 
1.tanbul, 20 (Telefonla) - Ünivcr 

site ve yükeek ınckteblerin askeri 
kampları bu yıh20 haziranda başlıya
caktır. 

Bu sene talebe sayısı fazla oldu
ğundan kamplar. Uç devreye ayrılmış
tır. ~çen sene ~lduğu iibi kamplar 
yedek ıubay okulunda açılacaktır. İlk 
devre 20 haziranda diğeri temmuz ve 
aiustos içindediır. 

Mayıe içinde İf!tanhulun 
ihracatı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Mayı
sın &eçen haftas.ı içinde İstanbul güm 
rüklerinden muhtelif memleketlere 
ı milyon 91 bin ıha kıymetinde ihra
cat yapılmııtır. İhraç edilen maddele
rin en bagında tütün, deri ve yapağı 
ıelmektedir. 

ri B. Raif Karadeniz (Trabzon) bu tek
life, bunun yalnız tayyare reımine aid 
bir tadil olduğunu zaten bugUn yU:ııme 
havuzlarından tayayre resmi adiyle bir 
ıey alınmadığını, yalnız plljlar kaydı 
bulunduğundan bu proje ile bu kaydın 
da kaldırıldığı cevabını verdi ve B. 
Rahmi Apak takririni geri aldı. 

Biidcc, mii'da/aamı:sı aziimi 
niıbette temin etmiştir 

(Başı 1. inci sayfada) 
yapmağa dav t edildikçe, bu
nu, dıfarıya, haklara riayebizlik 
suretinde aksettirerek, devleti 
güya bir itibarsızlık ıantajının 
tazyikı ıçıne almak istediler. 
Hak d vacılıiının bize düttüiü· 
nü anlatmak için uğr~tık, dur
duk. 

lıtanbul elektrik tirketi etra
f rnda.ki birkaç senelik umumi 
menfaat milcadeleıini burada 
tekr r etmek iıtemeyiz. Fakat 
vaziyet öyle olmuıtur ki nihayet 
kaU bir taıfiy den gayri anlat
ma imkanı kalmamııtı. Nafıa 
V kilimiz, ıabır ile, aebatla, hiç 
bir oyun ve manevra karııaında 
tedbirini Jatırmıyarak, iti takib
etti ve nihayet bugUn mUjdeıini 
verdi imiz neticeyi elde etti. Bu, 
kendisi için, ve cumhuriyet hü
klim ti için muvaffakiyettir, ıe· 
reftir. Tebrik ederiz. 

Bu miıal dahi, biltlin eakile· 
rinde olduğu gibi, cumhuriyet 
idaresinin en kötü ıartlar ve kö
tü niyetler İçinde teesüs etmiş 
olsun, baıkalarmın haklarına 
kartı hlirmet prenıiplerinin dil
rüıtlU UnU iıbat eder. 

İ tanbul ıehri halkı, pek az 
zamanda, kendi en yakın ihti· 
yaçlarından birinin, devlet eli 
ile ne kadar kendi lehine idare 
olunduiunu görecektir. 

F. R. ATAY 

1600 !!çm n geliyor 
İıtanbul, 20 (Telefonla) - Nazım 

vapuru 1600 gt)çmcn getirmek Uzere 
Kl5ıtenceye hareket etmlıtir. Gelen 
g8çmenler Çanakk lede Eceabada yer 
le tirlleccklerdir. 

1 tanbulun imar projeleri 
İltanbul, 20 (Telefonla) - BuıUn 

belediyede valinin reisliğinde yapılan 
bir toplantıda imar plAnının haziran • 
da başlıyacak ilk beş yıllık tatbikatı 
i~in hazırlanan projeler üzerinde ko
nu9uldu. 

Karakulak uyu ev la id 
İstanbul, 20 (Te~fonla) - UıkU· 

dar hukuk mahkemcainde burun Ka· 
rakulak ıuyunun tasarrufu ciheti hak
kındaki davt neticelendi. Mahkeme, 
suyun evkafa aid olduğu kararmı ver 
di. 

Ankara Borsası 
20. 5. 1938 

ÇEKLER 
Açılı• Kapantt 

Londra 
Nevyork 
Parlı 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenev~ 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Mıdrid 
Beri in 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belıırad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

6.27 
0.7921 

28.3275 
15.0510 

4.7050 
87.1610 

3.4660 
G3.875 

1.4317 
22.'1464 
13.0780 

1.9725 
4.2057 
5.9872 

106.22 
34.728& 

2.725 
23.8225 

3.0934 

6.25 
0.791790 

21.3150 
15.0450 

4.7030 
87.1263 

3.4650 
63.95 

1.4310 
22.7375 
13.0730 

1.9717 
4.2040 
3 .9856 

106.1775 
34.7150 

2.7367 
23.8325 

3.0922 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 türk borcu I 19.85 19.80 

(Vadeli) 

....,, 

programı 

hazırlandı 
( Başı 1. inci sayfada ) 

yaçlan için (125,5) milyon lir a)' 
kadar 1838 - 1948 yıllarına g::i • .: 
teahhüde giripneğe Milli Müdafo 
Vekili mezundur. Üçüncü m a dd 
mucibince çıkarılacak bonoların fa 
izi dahi bu mikdarda dahildir. 

Her sene ödenecek mikdar 12, 
milyon lirayı geçemez. Şu kadar k 
Mn"i .iç.inde .. rfedilemiyen mikda 
n tecavüz etmemek ve müte kib ae 
n bü.dceainin Büyük Millet M .cli • 
ıine tndiind kartılığı tertibine k~ 
nulmut olmak tartile aenelik tediy~ 
mikdarının 14,S milyon liraya çlka 
rılmaaı caizdir. 

Madde 2 - ( 125,6) milyon lira 
nın kara, hava, deniz ve aakeri f ab 
rikalara ald muhtelif hizmeti r ara 
11nda ıureti tevzii ve Mnelik tediy 
mikdarının bu teteküll r arasınd.: 
tefriki icra V killeri Heyetince ya 
pılır. 

Her sene ödenmeai lazım gele• 
mikdarlar, tealtOk ettlii büdc terde 
ayrı tertibler konulacak tahıisatla 
karıılanır. 

Madde 3 - Birinci madd muci
bince giritilecek teahhüdlere muka
bil faizlerile birllkte umumi yekunu 
( 12S,5) milyon lirayı ve senelik ba· 
liii birinci madd nin ikinci fıkraıın
da yuılr mikdarlan ı99ft*nek üzere 
bono çıkannaia Maliye Vekilime
zundur. 

Madde 4 - Bu kanun neıri tari
h inden m uteberdir. 

Madde S - Bu kanunun hüküm • 
)erini yeriM retinnefe iC1"6 vekille
ri heyeti memurdur. 

HUkUmct, muclb sebeblcr projesin
de bu paranın tahıiıl zaruretini t8Y • 
lece lzah etmektedir : 

Diinyo. tiycual uaaiyetinin dofur • 
clulu ıebehler lr«rımnda cihan dcı>- , 
letlcrinin müıtcıltbel bir sauaı içile 
hütün ltuuuctlerile •iUilalondılrlart 
malcimdur. Colrali ue •İycual tlurıı
mu itiharile pele mühim hir mevltide 
hulunan Türlrİ)i9 Cumhurİ)i9tİnin d• 
•ıaHn tarihi ue ,,ükult meucudiyet• 
•ahib bulunan orJuaunun da dahd 
3İyade ltuucJetlenclirilmen ~ruri gÖ-, 
rÜlmliı ve bunun için yeni bir teali
hat programı hazırlanmııtır. T elılil 

ff İlflA~ ıı 6 i yC i7Jık l•~:aı 
ltulı ettirilecektir. Bunda lnlhııua a -
fır çapta ıahil toplarımı.,.,. ltcıoa 
müclalaa ucmtalanmıaı, deni2 ltuv
Htlerimisi, alır ve hali! eılihanna 
tuyid H culteri labriltalanmı:111n 
m ühr.-n nolt.anlarını tamamlamalı 
••alan düfiinülmiiftür. 

Millt mUdafaa encümen.inin mH

batasından ıu satırları ahyoru.z: 
"- Millt mUdafamıa aid hazırıla • 

nan yeni bir programın tatblkı için 
tanzim ve teklif olunan bu proje Milli 
Mildafaa ve Maliye Vekllleri dinlen· 
dikten sonra heyeti umumiycel itiba
rile encUmenlmizce de kabw edilmiş· 
1.ir. 

Bu iş için tahsis edilen tam tm 
karııhğı aid olduğu yıl büdcelerimn 
normal varidadle temin edileceği ifa
de edilmit ve bu hususta 1938 mali yı
lı milli müdafaa ('kara) büdcesile as
kert fabrikalar büdcesine 8.5 milyon 
liralık tah8isat konulmuıtur ... 

Hamidiye 11 arnadan ayrıldı 
Vama, 20 (a.a.) - Mektep gemlıl 

Hamidiye birkaç gilnlük ziyaretinden 
sonra bu ak atn Varnadan ayrılrnı tır. 

t~tanhul Belediye rei11 mua,·inl 

Berç Türker (Afyon Karahisar) 
BuFaje~n~~hl~e~dufu~s~- ·-----------------------------
liyerek geçen cün iktısad encümenin -

_________________ .,,; Bir müddettenberi şehrimizde bu • 
lunmakta olan İstanbul belediyesi re· 
Is muavini B. Ekrem Sevencan dUn ak
şam İstanbula gitmiştir. 

de halka neıe vermek için barlardan, 
ıinemalardan alınan resmi tadil ettik -
!erini fakat tayyare resmi milU nıüda -
faaya aid mukaddes bir vergi olduğun
dn bunun indirllıneıinin muvafık ola -
mıyacağını söyledi. 

Dahiliye Vekili B. ŞükrU Kaya 
(Mufla) Tayyare resminin nihayet bir 
iane olduğunu söyliyerek dedi ki: 
"- Tayyare reımi nihayet bir İane -

dir. Devlet bu topraklann müdafaası -
nı, umumi büdce ile azami niıbette te. 
min etmittir ve mütekeffildir (bravo 
Mıleri ,alkıılar ). 

Bundan sonra maddelere geçilerek 
kabul edildi. Miııt Müdafaa ihtiyaçları 
için teahhUde girişilmesi hakkındaki 
kanun projesi de kabul edildi. Bunu 
ayrı sütunlarımızda bulacaksınız. 

Sonra reiı, büdcenin tevzi edildiğini 
söyledi ve sene başı da yaklaşmış oldu
f undan pazartesi gününden itibaren 
hergün saat 14 de ve büdce bitinceye 
kadar her gün toplantı yapılmasını K!!
mutayın tasvibine arzederek kabul e -
dildi. 

bT11nbul Stlrdlıın1 

~ehir1Yyatrosu 

ı ııııı ııııııııı 

...1 
. llllllll 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Sehir tiyatrosu 
BU AKŞAM 

Halkevinde 

Sözün kısası 
Komedi 4 Perde 

DlKKAT: Bugünden itibaren aaat 10 dan 18 ze kadar 
biletler Bankalar Caddeıinde (Orhan Terzioğlu) mağaza· 
sında ve 18 den aonra (Halkevinde) satılacaktır. 3091 

TRIUMPH 
Motosikletleri 

takrir verdi. Kamutav pazartesi günü saat 14 de 

Emin Sait Ersan 
Telefon: 2686 P.K. 
No. 507 Ankara 

2831 
Büdce encümeni mazbata muharri- toplanaca.ktır. 
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H i K Ay E 
KATİL 

Fran~zcaJan çeviren: NihaJ Koray 

·. 

Xonıiserin oda 
niı ornuzı sına orta boylu, ıe-
lrıyafetr :• traşı uzamrı pejmürde 
lirdi. ~t genç yava, adımlarla 
'le kal 1 ve yaşlı gözlerini şiıman 
"e ıc 1~ katlı komisere dikti, titrek 
tcyk'fı : ~esle - "Ben katilim, beni 

1 edınız" d d' 'tJ e ı. 
\... -•. z:ın ve yorucu senelerin tecrü
•~ nı .... 

:.uzundcki çizgilerle ifade e· 
• ., eı 1 polis ınemuru çipil gözlerini 

;r•tle a ... t lrir ~ ı, "e ~yrot et:t.iaini ~nlıı-
& d·· '!kılde sarkık dudağını bliııbü

\l§yrdü. 

tü~i~erin "delimidir?" diye dU
zlJı 'le U. bu ıol.gun çehreli genç ha
baıııdı :tıtrck bır ıeıle; tekrar söze 

_ .. B 
le tale~~ öldüğü zaman henüz li
lunmıyacak ı:~m, dUnyada crnsali bu
ı:rıiıer; bu akır annem vardı Bay ko
Ça.lııarak b 

1 
taçlı kadın senelerce 

en sonundac~ rn tıb tahsil etmemi ve 
tf. Doktor ol~ktor olmamı temin et
Cak param yokt:rn, :aka~ klinik aça
hıdık sahibi 01 ··• hıç bır hami ve ta
baı vurduğum rna~ıfxm için bUtün 
astı." yer er de bana surat 

Derin d 
etti: erin içini Çekerek devam 

··y 
ğu- az kıf, senet d 

muz yer herk • er enberi oturdu-
zel yaz günle • e~ın a~yfiye diye gU
leri bir muhitt~ını geçırmeğe geldik-

0 l. 
. yle günlerimi 

hır lokma ek ~ olurdu ki, yiyecek 
d meğırn' b" ı, sefalet ir' d ız ıle bulunmaz-
geçti. :sın e bCSylece iki ay daha 

Annemin çok h 
>'ağmurunun ~sta olduğu ve yaz 
rüzgarın vah ~n şıddetli yağdığı ve 
Ccremizi kar:ıcle camları kırık pen-

çı adığı bir .. d"" b lnnemin ha,. gun u; en 
d.. :r ucunda ot 

U§en ve terle n 1 urmuş alnına 
1. em enen ·· ·· ı sarlarını" ok gumuş renk-
~ :r §uyorduın. tk· · 

ilghyorduk. Dışard ımız de 
bir köpeğin sesi gcl~n acı acı uluyan 
'- ıyordu b. d 
11:ak kapısı kırıhrca , ır en so-
ba~ladı. Bu vakit ki s~na çalınmağa 

. mın geleb'l ~. 

d~JUndilm: annem hasta yatıyordu, 
•ıcdanım bir kuş gibi uçmuı ve yeri
ni sefalete terketmiıti, nihayet karar 
verdim: Evet, dedim, kriz geçtikten 
ıonra. 

O gece okudum ... okudum .. gözleri
min önünde çevrilen kftab sayfaları 
bana hocalrk edeceklerdi... Kulakla
rttnda bir ufultu vardr, annem ıetr· 
rabdan inliyordu, uzaktan bir ıet: 
"Çekti!in sefalet yeter" diyordu san
ki... Sabaha kadar imtlhana hazırla
nan bir talebe gibi okudum, okudum ... 

Uç &iln sonra tamdrğmı bir tıbbiye 
talebesini yanıma asistan olarak al
dım, bin rica ile bir doktor arkadaı· 
tan tedarik ettiğim bir kaç parça 
Aletle hastaya koıtum, 

İyi ve nefeli idi, ıenç talebe arka· 
da§ım klorforumu kullanıyor, ben 
de cinayetime bathyordum. Karannıt 
gözlerimle ıakaklarına kır düfmU§ a
dama baktım: Gülüyordu eankl ... Bil
tün gayretimle hastayı kurtarmağa 
çalıgtım. Sargı itina ile 11rıldı. Ev
de herkes neıeli idi. Beyaz eldivenli 
adam teşekkür ederek elime bir nrf 
tutuıturdu." 

Genç adam cebinden çıkardığı kir
li bir mendille göz ya§larını ıildi, 

sonra boğuk ve korkunç bir sesle sö
züne devam etti : 

-"Ben çılgın gibi eve koJtum, 
vicdan avdet etmişti, zaruret ve ıe· 
falet kedisi içimi tırrnalamıyordu, 

artık param vardı çünkü. 
Annemin hastalriı artmıttr, ben 

korku ve endişeden günlerce evden 
çıkamadım, nihayet çok eeçmedi 
hasta ve annem aynı &ünde öldüler; 
elimi dokundurmadığım zarfı niha· 
yet o gün açtım içinde (SO) lira var· 
dı. Yarısını annemin cenazesine ıar
fettim, geri kalanı burada. 
"- Böyle diyerek bir zarf uzattı. 

Kanlı ve iri gözlerini şişman n ka
im kaşlı komisere dikti. Titrek ve 
acı bir sesle: 

iiK•Jll•Z•IRli 
Nöbetçi Eczaneler 

Puar : Ycııl ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya 
Salı : Ege ve Çankaya ,. 
Çaqamba : Sebat ve Yeniıehlr • 
Perşembe : İatanbul eczaneıi 
Cama : Merkez .. 
Cumartesi : Ankara ., 

.d A L K ve Y E N I 
StNEMALAR 

Seanı saatleri 

YENİ 

14.'45 
ıe.4~ 
18.45 

Her ıüıı 
HALK 

1uo 
16.30 
18.30 

Cumartesi &Unlerl 
YENt HALK 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

11 
13 
14.45 
ıe.45 
18.45 

Pazar g{lnJeri 

13 
14.SO 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

1'4.30 
l&.SO 
18.30 

Geceleri uat 21 de 
Lüzumlu Telefon 

N amaraları 
Yanrın ihbarı: (1521), - Telefon, müra· 
cut cıebir: (1023-1024). - &ehirlerara
u: (2341-2342). - Elektrik ve Havagaı:ı 
Ann Mcmurlulu: (184C5). - Mesajerl 
Şehir Anban: (3705). - Ta k a i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civarı ı 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıchlr, Hnuzba
,r, Bizim takıl: (2323) - Havuzbqı: 
GU•en taksi: (1848); Birlik takai: (2333) 
- Çankın caddeıi. Ulus takıi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk Ye aon 
Seferleri 

Sabah 
tlk 
sefer 

Aktam 
Son 
ıef er ----Ulus M. dan K. dere'ye 6.4!1 23.00 

K. dere'den Ulut M. nı 7.U 23.20 
Ultıa M. dan Çantaya'ya 7.2S 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Uluı M. na 8.00 19.30 
Uluı M. dan Kec;iören'e 6.30 21.00 
Keçiöreıı'den Ulus 14. na 7.00 21.30 
Ulus M. daıı Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.00 
Uluı 14. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
Aı. fabl dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeıılıeblr'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yeııitehir'e 7.ıo· 23.00 
S. pazarı'ndan AkköprU'ye 6.45 7.30 
AkldSprllden 8. pazan'na 8.00 9.45 
~ U, Meydaıu ile hta17oa arııımda her 
beı dakikada bir ıefer olup tren &&· 
manları ıeferler daha sıktır. 

!i U. Meydanı ile Yeniıebir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Saaıanpazan arasında uıt 8 
den 20 ye kadar vaaatt her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada: aut 7 dm 8 e Ye :zı dm 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada blr 
muntuam ıelerler vardır. 

!i Alrtamlan Uluı Meydanmdan •at 23 
deki aon ııeferlerle bıınlanıı Uluı Mey
danına dönüıleri ıinemalarm daiılıı 
aaatlerlne tlbidirler. 

Posta Saatleri 

Potta aaat 10 a kadar İatanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 

Haydarpaıa'ya : Her sabah 1.20.Her 
ıkoım 19.15 Ye 19.50 

de pazırteıJ, perıembe 
cumarteıi Toroı 

Sa11:11uıı bıttma ılirıt.) 
ı HerJÜn 9,S5 (Kayse

ri, Sıvaa, Amasya bu 
bat ü.aerlndedir.) 

Diyarbakır hattı ı HerıiiD 9,3' 
Zonculdak battı : 15.00 
Kmk.kale'ye rayotobüı " 16.05 

GONDELIK 

1 

Hicri· U57 
Rebiül'evvel: 21 

S. D. 
Güncı: o4 37 

Rumt • 1854 
Ma711: 1 

S. D. 
Akıam: 19 25 

nı düşünerek kapıya koştum ı ecegı-
b· Karşımda beyaz eldivenli. ek 
~r adam duruyordu, ben dahapbir şık 

80Ylemcden - "Aman doktor h şey 
\'ar geliniz 1 dedi" as tam 

- "Ben katilim, beni tevkif edi· 6 
niz" dedi. 

Ben hayretten donııkalrnı,tırn .1 
defa olarak beni hastaya çağırıy' 1

1 
k 

d G . or ar-
. ı ozlerım kararmıştı. Kulakla 
ın rıma 
anamıyordum. Genç adamın "Y k 

ıa gelemiyecekmisiniz" demesi u .. 0 
. -

l'I k c.erı-
C endimi topladım, bUtUn eşyam 0 _ 

l~n küçük el çantamı alarak hastay 
gıttim. 3 

b· Kısılan nefesini açmak için derin 
ır soluk aldı ve devam etti: 
-"Hasta elli ya§larında, takakları

na kır düşmüş geniş alınlı bir adam. 
dı. Yatağın içinde kesik feryadlarla 
kıvranıyor ve yorganı kalın parmak. 
lariyle sıkıştırarak inliyordu. 

. l!fak bir muayeneden. sonra (Apan
dıaıt) olduğunu söyledım. 

_ .. Ameliyat yapmryacak mısınız?" 
dediler. 

. Zengin bir köylü ailesi olan bu ca
hıt kafadan doğan sual beni dUşiln
dUrdU. Ben operatör değildim, ancak 
dahiliye hastalıkları doktoru idim. 
O ında sefalet beynimi bir kedi gibi 
tıtınalamaya baıladı, ameliyat keli
l:llcıi altında epey bir para olduiunu 

Aleni teşekkür 
Genç ya~ında aramızdan ebediyen 

ayrılan aziz kardeşimiz: ve yeğenimiz 
Zeki Nebil Ertokun cenaze törenin· 
de bulunmak ve bize meli:tub ve tel· 
graf göndermek suretile gönIUmüzü 
alan zatlara yürekten teşekkürlerimi· 
zi sunmağa muhterem Ulusun delale
tini rica ederiz. 

Kız karde§i Dilruba Ertok, karde§l 
Fuad Ertok, halası Makbule Ertok 

3094 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 $-7041 

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halJedilmiş şekli 

12.34S lf 

2 t---+--4--1 

3 
~ 

5 
6 

i 

t---+---1--+---ı--

~--8 . 
et 

Soldan sığı dolru: 
1- Bir böcek 
2· Atep • Caketin üst kısmı 
3- Emırlcr • Bir tlya~ro piyesinde aktö• 

rün ıördüiii iı. 
4· Eaaıen • Etrafı su ile çevrili kara par· 

ÇalI 

5. Bir ıual • Elbisenin Ust lnımr 
6- ltıkl devirde Polise verilen isim 
7· GmJılik • Mukavele, bailantı. 

1513 ve 1528 yıllarında Sovyeller birliği 
Türklerin yaptıkları 

cihan haritaları 
... ovyet .. imal clonaf!ması 

Kumandanının bir makalesi 

İzvcstiya gazetesi, şimal donanması 
kumandanı DU;ıenf'in bir makalC9ini 
neJretmektedir. Bu makalede denili· 
yor ki: 

10 Mayıa tarihli G•rmanie 6ıu.· ı 
tai yıuıyor: 

Kemal Atatürkün dahiyane sevk Yıao 1 Alman denizaltı gemilerinin Kolo 
körfezinin ic:inde bile ticaret vapurla· 
rımızı füt~rsuzca batırabilecekleri 
zamanlar artık geçmiştir ve bir daha da 
asla gelmiyecektir. Ne alman harb ge· 
mileri ne de baJka devletlerinki garb 
istikametinde geniş dünya yoluna gö· 
türen mahreci bundan böyle abloka e· 
demiyeceklerdir. Faşistlerin bizi bü· 
yük şimal yolumuz üzerinde seyrüse
fer etmemize mani olabilmeleri ihti
mali artık kalınamt~tır. 

ve idaresi altında kuvvetlenip yükse- s avya 
len Türkiye cumhuriyeti iptidadan-
beri türk milletinin tarihi hakkında
ki tetkikata bitıaa1Sa ehemiyet ver
miştir. Bu meyanda elycvm hafriyat 
işlerine, Türklüğün eski esere ve a· 
bidelerinin muhafaza ve tethirine 
gayret ve itina ile devam olunmakta· 
dır. Aynı zamanda eskiden toplan· 
mış olan eserlerin ve eski kütüphane
lerin tasnif ve tanzimi ve bu hazine· 
lerin kıymetlerinin tayini i§i de ih
mal edilmemektedir. Bu kabilden o
larak Türk Tarih Cemiyeti - ki ri
yasetinde Atatürki.in manevt kızı 
profesör Bayan Afet bulunuyor -
16 incı a&rın bUyUk TUrk amiralı o
lup 1554 de vefat etmiş olan Piri re
iıin eserleri hakkında bir takım net· 
riyat yapmı9tır. Bu netriyattan az 
bir zaman evvel de Bonn'da profesör 
P. Kahle Piri reiı ile metgul olmuş
tu. Piri reis yalnız cesur bir denizci 
Ye muvaffakiyetli bir filo kumandanı 
değil, aynı zamanda yüksek kıymette 
bir catrafyacı idi ve geni§ ~rü•il ile 
hemen yeni dünyada tberya milletle· 
rinin yaptıkları ketfflerin ehemiyetl
ni takdir etmi§ti. Müşarinileyh sayı· 
ırz aeferleri ile kendisinin malOmu 
olan Akdenizin hartaıını çizdiği gibi 
Kolumbuı'un Ye onun halefi olan ts
panyalılarla Portekizliler ve İtalyan
ların ıeyahatları hakkında elde ede
bildiği malOmatı da toplayıp birlet· 
tirerek iki ıded dünya hartası Tilcu
de getirmiştir. (1S1l ve 1528 yılları· 
na aid.) Bu hartaların parçaları Top
kapı aaraymm eıyaaı aruında muha
faza edf1mlı ve 1929 yılmda umum 
için teşhir olunmuıtur. 

Bu hartalar kısmen lf terer •e kar
tografik membalardan, kısmen de ti· 
faheıı verUmit haberlerden istifade 
edilmek suretiyle itinalı bir ıurette 
vilcude eetirilmlftlr. JCeıfiyat tarihi
nin tetkikçileri için bu hartalar çok 
kıymetlidir. Çünkil bu hartalar bur 
noktalarda §imdiye kadar münazaalı 
olan meseleleri tenvir edecek mahi
yettedirler. Laypziı üniversitesinde 
profea8r Dr. Erich Breaunlich'ln bu 
bapta Forscbungen und Fomchritte 
mecmuasmın 10 mayıs 1938 tarihli 
nüshasında yazdığına göre bu harta· 
lar Osmanlı imparatorlufunun aiya
ıi tarihi bakımından daha ehemiyet• 
lidir. Profesör Briunlich Osmanlı 

imparatorluiunun en yüksek atniralı 
tarafından hazırlanmıı •e umumt lril· 
tüphanelere •erllmiyerek sultanm 
sarayında muhafaza edllmlt olan bu 
eserde Portekizliler ve İspanyalılar· 
la vukuu beklenen muharebe ıçın 

mahrem ukeri muvasala hizmetinin 
bir huırlığrnı mUf&hade etmektedir. 
Bu faraziye Piri reisin mehu ve 
membalarının bir kısmını ve bithas· 
ııa Amerikayı aid olanını niçin mes· 
kfit geçtiğini izah etmektedir. Çiln
kU lapanya ve Portekiz hükumetleri 
kendi keşifleri hakkında yabancı 

memleketlere malumat itasını §iddet· 
li ceza tehditleri altında menetmiş· 
lerdi. Kezalik tUrk hartalarının bil· 
tUn kısımlarında niçin lapanyolc:a ve 
Portekizce yerine İtalyanca isimler 

bulunduğu da kolaylıkla kabili izah· 
tır. Çünkü bildiğimiz veçhile ltalyan 
ajanları lberyahların ketifleri hak· 
kında gizli haberler veriyorlardı. Os
manlılarla Venediklilerin mUnaıebet
leri iıe o vakitler dostane idi. Bina
enaleyh İtalya ıehirlerlnde Babıili· 
nin mutava11ıt adamlarının bulundu
ğunu ve bunların ıiz:lic:e aldıklaı:ı 
rnalUmatı Osmanlı istihbarat dairesi
ne bildirdiklerini farz ve tahmin et· 
mek hatalı olmaz. 

8· Harb illhı • Baıkaarna devir 
9- Karda ııez de belli etme •. Kötü dejll • 

Benzer, mümasil. 
Yukarıdan ışıf ıyı dolru: 

1- Bo:ynuzlu bir haynft • Vapur, sefine 
2· Edebi bir 7azı ne•l • Fazlaıı &tık ıa-

aandınr. 
3- Yetl!itİren, eken. 
'4- Bir nota • ls1an eden 
5· S ıiz sancak 
6- Bir nida • K aız eskici 
7- Ararnrza girmesin 
I· Arıoda hapishane • Bir nota 
Si· Çok kalrn ip • KaraıWl&ça, fula a7ctm. 

lık olma1a.a 

Yuaoslavyanın dıt politik.ası 
Zagerbde çıkmakta olan Novoıti p· 

zetcci, hükümetin dış politikasını tah· 
lil etmekte ve 1talya ile olan münue
batı tam umamnda İngiltere ve Fran· 
sadan evel tanzim etmiş olan B. Stoya
dinoviç'in realist siyasetinden balacy
lemektedir. 

Bu eazete diyor ki: 
"Adriyatik meselesinin halledilmiş 

olması sayesinde İtalyan • ingili~ an· 
laşma.ııından kendimize düten hiueyi 
alabiliriz. İtalyan imparatorluğunu 
filen tanımak suretilc bugiin Fransa 
ve İngilterenin ve sair devletlerin ya
pacakları bir hareketi yapmtf olduk. 
Şu farkta ki, biz pazarlıkta bulunma
dı.k, hüsnü niyet eösterdik, bu da hiç 
§Üpheaiz bize bir takım manevi mena
fi temin edecektir. 

Ahiren Cenevrede ittihaz elilmiJ o
lan kararlar, Yug~lavyanın bu hare
ketinin muhik olduğunu gösteren bir 
takım delillerdir. 

Berlin, 20 (a.a.) - Politik mahfil
ler Rayt-tatın yakında i~timaa davete• 
dilmesi meaelesi hakkında fÜphe izhar 
etmektedir. 
Halihazırda Salzburgdaki malikine· 

sinde bulunmakta olan B. Hitler, pa· 
zartesi gtinU Berlinc gelecektir. Filh
ru'in halk otomobilleri imal edecek 
olan Fallerslebel fabrikalarmın temel 
tatının konulması münnebetiyle bir 
nutuk 15ylemcıi muhtemeldir. 

Bresl6v enternasyonal 
fuarında türk paviy.onu 

Brealav luarınJa Atatürlı lıöıe.i 
Alman yanın beş mühim cnternas· ı olunmu~tur. Pavyonumuzda, her s.e

yonal fuarından biri de her yıl Mayıs ne olduğu gibi, bu defa da tilrk mah
a~ınd~ Breılavda açılmaktadır. Ebe- ııu!leri hakkında al~kadarlara 20.000 
mıyetı dolayısfyle Breslav fuarına parça broşür dağıtılmı§tır. 
~a~kan komşularımızla Macaristan, Memnuniyetle haber aldıfımıza 
~ ?s~ovakya ve Polonya hemen her göre, Breslav fuarına iştirakimizin 

yı ıştırak etmektedirler. Breslav fu- müsbet neticeleri daha fuar esna
a:ına memleketimiz 1936 yıhndanbe- sında görülmüştür. Bir çok alman 
~1• muntazaınan ittirak edegelmekte- müesseseleri bu münasebetle memle-

ır. ketimizden 2.000.000 Marka yakın de-
Be§ gün devam eden bu yılki Bres- ferde mal almışlardır. 

lav fuarı Almanya Maliye nazırı 
Graf Schwerin von Krosigk tarafın· ..111111111111111111111111111111111111111~ 
dan bilyilk merasimle açılmı§ttr. : AŞK • MUS1K1 - ŞltR _ 

1938 Breslav fuarındaki TUrklye ; La Habanera : 
pavyonu, bu yıl da gene Bcrlin tUrk ';11111111111111111111111111111111111111r 
ticaret odamız tarafından tesis o-
lunmuştur. Takriben 230 metre mu
rabbalık bir saha İ!Jgal eden pavyonu· 
muz bu defa da c:idden pek itinalı 
bir surette ha.ıırlanmıt ve diğer dev
letlerin pavyonları arasında bilhas
sa temayüz eylemi~tir. TUrklye pa"I· 
yonunda memleketimiıin hemen bil· 
tiln ihracat ma1tarrnm numuneleri 
teıhtr olunmuıtur. Ayrıca TUrkiye
nin iktısad ve kültür sahasındaki in
kltafını pek canlı bir surette g8ste
ren 200 den fazla bUyilk resim tCfhir 

1 LAN 
Ankara gaz komutanlık Harbiye 

ayniyat muhasibliği tarafından prk 
ccra deposu namına doldurulan 10-5· 
938 tarih ve C aerili 5496 sayılı (450) 
liralık ayniyat makbuzu kaybedilmiı 
olduğundan yenisini alacağımdan es
kisinin hiç bir hUkrnli olmadığı il!n 
olunur. 

HacıAgop 

,, .. 
' 
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RESMİ İLANLAR 
iktisat bakanhğı 

Muzaffer Talay 

hakkında 
lktisad Vekaletinden : 

, 

İktisad vekaleti memurlarından o
lup 1076 numaralı kanunun (D) fık

rasrna tevfikan yedek subay okuluna 
ııevkedilen ve 23. 4. 938 tarihinde o
kulu bitirerek terhis edilen Muzaffer 
Talay halen vazifesi başına gelmedi
ği gibi hastalık ve sair bir mazeret 
de bildirmediğinden işbu ilanın tari· 
hi neşrinden itibaren bir hafta zar
fında vazifesi başına dönmediği tak
dirde müstafi addedileceği tebliğ ye
rine kaim olmak üzere ilan olunur. 

(1537) 3081 

Maliy~ bakanbğt 
' , 

Benzin allnacak 
Maliye Vekaletinden : 

Tahmin edilen bedeli üç bin altı yüz 
yetmiş lira olan yirmi bin litre benzin 
pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlık 23.5.938 pazartesi günü sa
at on beşte levazım müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün levazım müdür

lüğünde görülebilir. Pazarlığa iştirak 
etmek isteyenlerin mezkur gün ve sa
atte (551) liralık teminatları .,e kanu
ni belgeleriyle komisyonda hazır bu-
lunmaları. (1519) 3046 

Kültür bakanlıOı 
. . 

Orta okul öğretmenliği 
Kültür Bakanlığından : 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih • 

coğrafya, riyaziye, tabiye, fransızca, 

almanca ve İngilizce öğretmeni olmak 
isteyenler i!jin yalnız öğretmen okulu 
mezunlarına mahsus 15 haziran 1938 
tarihinde gazi eğitim enstitüsünde a
çılacak sınavdan mada bu yıl da bir aı· 

S-flav yapılacaktu. 
2 - Sınavlar 1 eylül perşembe günü 

İstanbul üniversitesinde başlıyacaktır. 
3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den aşağı ve 45 den yukarı 

ya§ta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, 

cinayet ve eünha nevinden mahk\ımi
yetleri olmadığı hakkında mahalli vi· 
liyet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (halen işyar 
veya öğretmen olanlar bu kayıddan 

müstesna olup mensub oldukları daire 
amirinden alacakları vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğret· 
menlik etmeğe mani vücud arızaların
dan salim olduklarını isbat eden heye
ti s:clıiyeden tasdikli hekim raporu ib· 
raz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, S, 6 ııntfh öğret· 
men okulu mezunu veya bunların mu
adili okullarda tahsil görmüş olmala-
rı, 

Öğretmen okulalrından mezun olan
ların en az iki derı yılı öğretmenlik 

etmiş bulunmaları gerektir. 
4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sı

nav sorurları üniversite ve yüksek ög
retmen okulu talebesinin takip ettiği 
ders müfredatından seçilecektir. 

Bundan başka smava gireceklere pe
dagojik sorular da sorulacaktır. 

S - Namzetler ııınavda kazandıklctn 
takdirde 1702 numaralı kanunun 1 in· 
ci maddesinde gösterilen dereceler da· 
bilinde herhangi bir orta öğertim oku· 
lu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki şartları haiz olan 
namzetler bir istida ile bakanlığa ba~ 
vuracaklardır. Bu dilekçeye şu belge· 
lerin bağlanması lazımdır: 

A) Nüfus cüzdanının asıl veya tas. 
dikli Sll{eti, 

B) Tahsil derecelerine aid diploma 
veya tasdiknamelerin asıl veyahut tas. 
dikli suretleri, 

C) Hüsnü hal mazbatası, 
D) Mahalli Kültür idaresinden nü· 

munesine tevfikan tasdikli saglık ra
poru, 

E) Mahalli kültür idaresinden tas· 
dikli ve fotoğraflı fiş. 

F) 6 adet 4x6,5 ebadında kartonsuz 
fotoğraf, 

Bu vesikaların 15 hazirandan 1 a
ğustos 1938 akşamına kadar Bakanlığa 
gönderilmiş olması lazımdır. Bu ta
rihten sonra bakanlığa gelmiş olan ve
ya evrakı müsbitesi noksan bulunan 
dilekçeler hakkında m~amele yaprlnn-
yacaktır. (1521) 3048 

da 9 parsel numaralı 199 metre mu
rabbaında ev aşağıdaki şartlar daire
sinde açık artırma ile satışa çıkarıl
mrştır. 

( EVSAF VE MÜŞTEMtLA TI ) 
Kaprdan girildikte büyükçe bir 

bahçe ve karşısında kerpiçten yapıl
mış tavansız ve tabansız bir oda ya
nında bir kömürlük ve bir mutfak 
mevcuddur. (874) sekiz yüz yetmiş 
dört lira kıymet takdir edilmiştir. 

( SATIŞ ŞARTLARI ) 
1 - Satış peşin para ile 27-6-938 

pazartesi günü saat 14.16 ya kadar 
dairemizde yaprlacaktır. Talipler gay 
ri menkulün satılacak hissesini %75. 
niıbetinde pey akçesi veya milli bir 
banka mektubu veya teminat olarak 
kabulü lazım gelen tahvil verecekler
dir. Dellaliye ve vergiler satış bede
linden ödenecektir. Tapu harcı ve tah
liye masrafları müşteriye aiddir. 

2 - Satış günü artırma bedeli tak· 
dir olunan kıymetinden müzkur his
seye isabet eden miktarın %75 ni bul 
duğu takdirde üç defa nida ettirildik 
ten sonra en çok artırana ihale olu
nacaktır. İşbu artırmada o/0 75 ni bul· 
madığı takdirde 12.7.1938 salı günü 
saat 14-16 da yapılacak ikinci artırma 
da en çok artırana ihale edilecektir. 

3 - İhale bedeli hemen verilmedi
ği takdirde müşterinin talebi üzerine 
yedi güne kadar mehil verilebilecek· 
tir. İşbu müddet içinde ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozula
cak bundan evvel teklifte bulunan 
talibe ihale edilecek ve almağa razı 
olmazsa yeniden on beş günlük ikin
ci bir artiırmada en çok artırana i
hale edilecektir. Alakadarlar bu gay 
ri menkul üzerindeki hak ve iddiala
rının 20 gün içinde dairemize bildir
meleri ve aksi halde hakları tapu si
ciliyle sabit olmadıkça talebleri din
lenmiyecek. 

4 - Artırma şlutnamesi5-3-938 den 
itibaren dairemizin 38/ 27 dosyasına 

herkese açık bulundurulacaktır. Ta
lipler daha evvel gayri menkulün 
imar vaziyetini ve saireyi ve şartna
me ve satrş şartlarını görmüş oku
mu~ ve kabul ettni§ ad olunacağı i
lan olunur. 3085 

Gümrük ve inhisarlar ts. 
' 

istinat duvar1 ve filitre 
dairesi inşası 

lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika

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

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

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

IV - Şartname ve projeler 84 ku· 
ruş bedel mukabilinde Inhisarlar Le· 
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
ve lzmir Başmüdürlüklerinden alına· 
bilir. 

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

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile inşaat şubesinden a
lınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 mu
vakkat güvenme parası veya mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar yukarda adı ge!jen alım komis· 
yonu başkanlığına makbuz mukabi· 
!inde verilmiş olması lazrmdır. 

(2714-1414) 2852 

A. · Levazu~ AmirliOi · 

Sade yağı alınacak 

Yoğurt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
İstanbul levazım amirliğine bağlı 

müessesat için 113316 kilo yoğurdun 
kapalı zarfla eksiltmesine talih çık
madığından pazarlığı 27. mayıs 938 
cuma günü saat 15 de Tophanede le
vazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 18130 lira 
56 kuruş ilk teminatı 1359 lira 79 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. Yoğurdun hepsi bir müteah
hide verilebilece ği gibi Anadolu ciheti 
ve sur harıcı ve sur dahili olmak üze
re üç gruba da ayrılabilir. İsteklile
rin kanuni vesikalariyle beraber bel
li saata komisyonda bulunmaları. ~079 

., ~-· 'd ' }-:·'--~/~Qn a'rina . -. 
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Çamaşırhk ve astarlık 
bez alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 
kara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine yirmi beş kuruş 
fiyat tahmin edilen (iki yüz dokuz 
bin) metre vasıf ve örneğine uygun 
çamaşırlık ve astarlık bez 23. 5. 938 
pazartesi günü saat onda kapalı zarf 
usuliyle satın aJınacaktrr. 

2 - Şartnamesi (iki yüz altmış iki) 
kuruş karşılığında komisyondan alı
nabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenl~
rin (3862) lira (50) kuruşluk ilk te· 
minat makbuz veya banka mektubu 
ve şartnamede yazılı vesikalar muh
tevi tek"f mektublarını belli gün sa
at dokuza kadar komisyona vermiş ol-
maları. (1270) 2616 

Yatak ve yoshk kılıflık 
bez alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma Komi•yonun-

1 - Bir metresine kırk beş kuruş 
fiyat tahmin edilen vasıf ve örneğine 
uygu~ do'lıiL .. ..., •Ck•• ''R- ...-~...-z-~'K 

ve yastık kılıflık bez kapalı zarf u-
suliyle 10. 6. 938 pazartesi günü saat 
(15) de satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yüz yinni kuruş 
karşılığında komisyondan alınabile

cek bu eksiltmeye girmek isteyenle
rin (3307) lira elli kuruşluk ilk te
minat makbuz veya banka mektubu ile 
şartnamede yazılı vesikaları muhtevi 
teklif mektublarmı belli gün saat on 
dörde kadar komisyona vermiş olma-
ları. (1502) 3077 

Mahkemelerde , 
Ankara 3. üncü Sulh Hukuk 

Mahkemesinden : · 
Ankaranın Kayaş köyünden Katib 

oğlu Osmanın vefatı üzerine tereke
sine mahkemece el konmuş olduğun
dan kefaleti hesabiyle alacaklı olan
lar da dahil olduğu halde bilcümle a
lacaklı ve borçluların ve mirascının 
vesaiki resmiyeleriyle beraber bir ay 
zarfında Ankara 3 üncü Sulh Hukuk 
mahk;mesine müracaatları ve alacak
larını vaktiyle kaydettirmiyenlerin 
mirascıya ne şahsen ne de terekeye 
izafeten takib edemiyecekleri ve ib
raz edecekleri vesaik isin makbuz is
tiyebilecekleri lüzumu ilan olunur. 

3075 

-~ Demiryolları ~ 

Telgraf bandı ah nacak 
D. D. Yolları satın Al. Ko: 
Muhammen bedeli 24750 lira olan 

450.000 aded telgraf bandı 4. 7. 1938 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Bu işe girmek isteyenlerin 1856,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (1477) 3015 

Bira nakliyatına tenzilôt 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün

den: 

Ankara lcra Dairesi Gayri Menkul 
Satıf Memurluğundan : 

1 - İzmir müstahkem mevki kıtaa
tmrn 16920 kilo sade yağr ihtiyacr 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
mu~tur. İhalesi 8 haziran 938 çarşam
ba günü saat 16 buçukta kışlada İz
mir levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin e
dilen mecmu tutarı 15566 lira 40 ku · 
ruştur. Teminatı muvakkate akçesi 
1167 lira 48 kuruştur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İstekli
ler ticaret odasına kayıdh oldukları
na dair vesika göstermek mecburiye
tindedirler. Eksiltmeye iştirak ede
cekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde ve şartnamesin
de yazılı vesikalariyle teminat ve 
teklif mektublarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona ver
miı bulunacaklardır. 

1 haziran 1938 tarihinden itibaren 
bira nakliyatında beş ton şartiyle ve 
muayyen mesafelerden sonra tatbik 
edilen tenzilli ücretler kısa mesafele
re de teşmil edilmiştir. Mürsillerin 
kendi vagonlariyle yapılacak nak
liyatta bu ücretlerden ayrıca yüzde 
on tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat 
için istasyonlara müracaat edilmeli-

lzalei şuydan dolayı satılmasına 
karar verilen Başkır mahallesinde 
kurumtaş sokağında 116 pafta 377 a- (1539) 3087 dir. (1538) 3082 

, M. M. bakanlığı 
• -1'• • 

Askeri Okullara 
talebe alınıyor . 

ı::::::::::~~;!:~~~:;.:~:::::::::ı 
Mudanya postaları 

Denizbank Deniz Yolları ltlet
meai Müdürlüğünden : 

Satıltk ve kirahk 

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

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

23 mayıs 1938 pazartesinden itiba
ren Mudanya hattında yaz tarifesi
nin tatbikine başlanacaktır. Postalar 
Mudanyadan cumartesinden mada 
her gün saat 8:30 da ve lstanbuldan 
cumartesi ve pazardan mada her gün 
saat 16,30 da kalkacaklardır. Cumar
tesi postaları Mudanyadan saat 15 de 
ve !stanbuudan saat 14 de kalkacak
lardır. 

Harbiye mektebinin üst U 
Yukarı Öveçyatağı mevkiinde 
na iki bağ, birisi dört oda bir 
mutfak bir su deposu iki akar. 
ve bir havuz, diğeri iki oda b1 

fak bir akar çeşme ayrıca bir k 
on dönüm mamur mütenevvi 
ve üzüm ağaçlı bağlar ikisi bir 
yahud ayrı ayrı satılık ve kir .. 
Taliplerin halde 4 No. lu dil 
ve (2368) tele müracaatları. 

Kapah zarf usuliy 

arttırma 

3 - Mekteplerin bulunduğu şehir -
ler haricinden müracaat edecek tale -
beler .ıyrıca ikinci bir dilekçe ile de 
askerlik şubelerine baş vuracaklar
dır. Askerlik şubeleri sıhi muayenele
rile lüzumlu kayıd ve kabul kağıdları 
nı tamamlattıracaklar ve 1 temmuzda 
talebenin gireceği okul müdürüne 
yalnız kağıdlarını gönderecekler ve 
talebeler mekteb müdürleri tarafın

dan çağrılmadıkça mektebe gönderil
miyecektir. 

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

Yün fanila ah nacak 
M. M. Vekileti Sabn Alma Komiı

yonundan: 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiat (260) iki yüz altmış kuruş olan 
12000 on iki bin tane yün fanila kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 mayıs 938 salı günü 
saat on beştedir. 

3 - İlk teminatı (2340) iki bin üç 
yüz kırk liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi f156"\ yüz 
Cl"l.1. "&'&"\.I X'UTU'! D:rU9Cf:LOlllilQC 'M. fu. V • 

satın alma komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublarile birlikte ihale 
satinden en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (1330) 2694 

Bir makine mühendisi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Milli Müdafaa veklleti inşa
at şubesine kalorifer ve sıhhi tesisat 
işlerinde mütehassıs olarnka ve hiz
mete girdikten ıonra iki seneden ev
vel ayrılmamak şartiyle ücretli ve 
diplomalı bir makine mühendisi alı
nacaktır. 

2 - Talihlerin aşağıda yazılı vesa
ikle Ankarada Milli Müdafaa vekale
ti inşaat şubesine bizzat veya tahri
ren ve istida ile müracaatları. 

A) Kendisinin ve evli ise ailesinin 
nüfus tezkereleri asıl veya tasdikli 
suretleri. 

Pazar tenezzüh postası 
!stanbuldan pazar günleri saat 8,30 

da kalkacak vapur Armutluya uğra
yarak 11,10 da Mudanyaya varıp 
Gemliğe gidecek ve Gemlikten döne
rek saat 19 da Mudanyadan kalkrp 
Armutluya uğrayarak 21,50 de !stan
bula gelecek ve saat 22,20 de tekrar 
Mudanya ve Gemliğe dönecektir. 

!stanbula 21,50 de gelecek bu pos
tanın şehir dahili vapur ve tren ilti
sakı temin edilmiştir. Mudanya pos
taları Karaköy rıhtımından kalkacak
lardır. İ§bu postalara aid her türlü 
kolaylık ve teferruatr ihtiva eden ri
saleler acentelerimizden Akay ,işlet
mesi ve Şirketi Hayriye kişelerinden 
tedarik edilebilir. 

(2946/ 1544) 3089 

. Vakıflar Umum M~ .. 

Kirahk bina 
Vakıflar Umwn 

den: 
Müdürlüğün • 

Ankarada Zencirli cami ittisalinde 
ve Türk Maarif Cemiyetinin oturdu
ğu bina teslim gününden 31 mayıs 
939 gününe kadar senelik kirası on 
gün müddetle açık artırmaya konul
mu§tur. İhale 30. 5. 938 pazartesi gü
nü saat 16 da ikinci vakıf apartma· 
nrnda vakıflar umum müdürlüğü va
ridat müdürlüğilnde yapılacaktır. 

Senelik muhammen kira mikdarı 
(800) lira olup talihlerin (60) lira 
muvakkat teminat alınacaktır. Tut
mak ve §artlarını öğrenmek isteyen
lerin adı ge~en müdürlüğe müraca-
..... ,01.a. , .. ..,..,,.1 JVO'V 

ira ık hamam 
Vakıflar Umum Müdürlüğün -

den : 

Ankaar Valiliğinden : 
Ankara merkez kazası 938 rn 

taş, kum sair avanii turabiyede 
nacak resmin cibayeti kapalı 
artırmaya çıkarılmıştır. • 

Muhammen bedeli 21235 lı 
İhale 23 mayıs 938 pazartesi gil 
at 15 de vilayet daimi encürne 
yapılacaktır. 

Taliplerin 1592 lira 63 
muvakkat teminat mektub veya 
buzlariyle teklif mektublarınııı 
sayılı kanun hükümleri dair 
ihale günü saat 14 e kadar vilaY 
imi encümen riyasetine tevdi e 
ri Jazrmdrr. 

Teklif mektublarınr posta ile 
dermek isteyen talihler işbu rne 
larını ihale günü saat 14 de ka 
!ayet makamında bulunabilece 
şekilde taahhüdlü olarak posta 
meleri Iazımdır saat 14 den son 
lecek mektuplar kabul edilme:t· 

Talihler teklif mektuplariyl41 

tikte itibari mali vesikalarını da 
dermek mecburiyetindedirler. 

Rüsumun mikdar ve sureti c: 
ti şartnamede münderiçtir. 
Şartnameyi görmek ve fazla 

lat almak isteyenlerin hususi 
sebe müdürlüğüne müracaatıart 
olunur. (1361) 2731 

.. ; An~ara Belediyes 

Hafla tatili ruhsatiyeler 
Ankara Belediyesinden : 
Hafta tatili ruhsatiyelerinin 31. 

_. .. _,:ı..:-...ı .. -::~..:ı-.. t--: \...!•- " 

dan şimdiden ruhsatiyelerin t 
başlanmıştır. Eski ruhsatiyC11i 
rm bir istida ile Ankara beledi 
ya.setine müracaatla rumatiye 
tebdil ettirmeleri ilan olunur. (1 

Kızılcahamam kazasına bağlı Gü
vem nahiye.inde kain vakıf <Sey) ha- Sahhk eski otomobil I" 
mamı denilmekle maruf çifte hamam 
teslim gününden muteber olmak üze
re bir senelik kirası on gün müddet
le açık artırmaya konulmuştur. İhale 
30 mayıs 938 pazartesi günü saat 16 
da vakıflar umum müdürlüğü varidat 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

Ankara Belediyeıinden : 
1 - Otobüs idaresinde bulun" 

dış ve 200 adet iç eski lastik oO 
gün müddetle açık arttırmaya 
muştur. 

Senelik kirasına tahmin olunan 
bedel (500) lira olup artırmaya işti- dır. 

4 - Lastikleri görmek istiye 

2 - Muhammen bedeli 3700 li 
3 - Muvakkat teminatı 2777.5 

rak edenlerden (37) lira (50) kuruş her gün otobüs idaresi anbar rnü 
muvakkat teminat alınacaktır. Kira - .. . t kl ' l · d 27 yıf 

•• • • 1,,fl gune ve ıs e ı erın e ma 
şar~ıdnıt go~md.~k1 ··~s.~eylenKlerınl vha"" ar cuma günü saat on buçukta bel 
varı a mu ur uguy e ızı ca amam .. . ·· tl (l441) 
kazası kaymakamlıgına muracaatla- 2866 

_ .. 1 encumenıne muracaa arı. 

rL (1543) 3088 . 

Kiralık dükkôn • 
saıre 

B) Askerlik vesikası 

C) Zabıta ve Adliyeden 
hüsnühal vesikası 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 
alınmış Müzayedeye konulan akaratın: 

D) Tam teşekküllü heyeti sıhhiye 
raporu. 

E) Şimdiye kadar çalıştığı yerler
den almış olduğu vesaik. 

(1470) 2953 

Muhtelif binalar kiralanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 

938 mali yılı için Milli Müdafaa 
Vekaletince aşağıdaki semtlerde bina 
icar edilecektir. Mal sahihlerinin ma
yıs 938 sonuna kadar vekalet satın al
ma komisyonuna müracaatlarİ ilan o -
lunur. 

A) Vilayete civar askerlik şubele -
rile dairesi için müstakil ve kargir as 
gari yirmi odalı bir bina 31 mayıs 939 
gayesine karlar. 

B) Yenicami Öksüzce civarında 
teçhizat anha için sekiz odalı müs · 
takil ve kargir bir bina 31 mayıs 939 
gayesine kadar. 

C) Akköprü yolu ve civarı, Gök
çeoğlu mahallesi ve civarı İş bankası -
Sarı kışla arasındaki cadde ve müca
viri sokaklarda olmak üzere Ankara 
levazım yiyecek anbarı ittihazına el
verişli akalli yirmi mağaza ve antre -
po, mayıs 939 gayesine kadar. 

D) Yenişehirde ordu evi civarında 
40 subayın tedrisi için kargir ve her 
türlü konforu haiz yirmi odalı bir bi
na, temmuz 938 den 31 birinci kanun 
938 gayesine kadar altı ay müddetle. 

(1501) 3016 

senelik 
muhammen teminatı 
kirası muvakkatesi vakıf 
Lira Lira No. Nevi M e v k i i 
432 33 37 Dükkan Zincirli cami 
325 25 40 " .. .. 
350 27 41 .. .. .. 
360 27 42 " .. .. 
300 23 45 " " .. 
350 27 68 ,, Çocuk sarayı 
555 32 69 .. ,. ,. 
555 32 75 " .. .. 
980 74 78 ,, Koyun pazarı 

60 5 85 ., Ulukapı 
600 45 99 ,, Koyun pazarı 
155 12 114 ,, Atpazarı 
60 5 128 ., ·saraçlar 
60 5 147 " " 
30 3 202 Oda İnkılab mahallesi 
84 7 244 Arsa Yeğen bey caddesi 

204 16 412 Dükkan Koyun pazarı fmrv aralıl'I 
150 12 444 ,. At pazarı 
60 5 459 Bostan Kışla önü 
96 8 466 Ev Kalaba mahalleiii 

630 48 6 Dükkan Koyun pazarı 
140 11 19 ,, Ulucanlar 
60 5 24 ,, A tpazarı 
75 6 25 " " 
25 2 28 ,, .. 
30 3 61 ,, Kapan han 
50 4 82 Arsa Çankırı kapı 

36 3 134 ,, Çıkrıkçılar 

280 21 140 ,, Koyun pazarı 
Senelik kira mikdarlariyle muvakkat teminatları, mevki ve numaraları 1 

karıda yazılı vakıf akarat teslim gününden 31.5.939 gününe kadar kiraY' 
rileceğinden on gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhale 25.S· 
çarşamba günü saat 16 da ikinci vakıf apartımanında vakıflar umum ınil . 
lüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak ve " rtlannı öğrenme~ 
teyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. (1495) 2967 
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Cildinizin tahrit edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
• Te kuUantİan, ve cildi brq

tan sonra paiftiak tlbl 
yumuıatan 

POKER 
fıraı bi<ıklıranı kullamnız. 

ESKi OSMANLI lMPARATORLUGUNUN 
. TAKSiME UGRAMIŞ 

DÜYUNU UMUMiYE MECLiSi 
Pariı, 12 Mayıı 1938 

0/o 7 1/2 faizli 1933 türk borcu tahvilleri 

Hamillerine tediyat ilanı 
MacI· 

2~.~~ YIS 1938 V ADESINE AID TEDIY AT : 
tefrik :~·· J u~kı.y~de, Ankara ve İstanbul piyasalarında, trant 
tediye e~ire ~~z~n, 25 mayıs 1938 taksidinin, türk liraaı olarak 
O 9298 tü kec~gım ve kupon batına, O, 7346 dolar mukabili olan 

'Bu b .. ~ırasının verileceğini, hamillere ilan eder. 
tesb•t m~.1la~, mezkur taksit için sureti katiyede türk lirası olarak 
d b .; e ~ mı! olduğundan, türk liraıiyle dolar arasmda zuhur e
m~· 1 ece her hanai bir tahavvül karıııında, tediyat, bu vadenin 
ı·ı ururu zamana kadar, yalnız bu miktar üzerinden icra edilecek-r. 

k ~·buı t md~blil 10 numaralı ve 25 mayıa 1938 yadeli kupona mu
a ı e ıye edilecektir. 
25 nıayıı 1938 tak 'd' . d" . .d . 1 

B. . . sı ının te ıyeııne aı provızyon ar: 
- ırıncı ve Urün ·· ı · · p · O 1 B k d v iki . :r cu tranı ar ıçm, arıate aınaın ı an asın a 

ti~.- ncı tranı için, Berlinde Deutache Bank'da teıkil edilmit-

Mecliı, 25 iki • • tak ·d· · d l ü 0 nd tediyeı' k ncı tetrın 1938 ıı ımn, o ar eıası zer1 en 
o 7346 ~el arar Vermittir. Binaenaleyh, İt bu kupon Türkiyede, 
rinden l'~ k~·nıukabili olarak ve 10 ikinci tetrm 1938 rayici üze-

Mecli ur ıraıiyle tediye edilecektir. 
tediye t 

1
' .~7 .1/2 faizli 1933 tilrk borcu tahvilleri kuponlarının 

dolayı .a.~ı . erınden beıer ıene aonra müruru zamana uğramaları 
Ponu 

1is ~ ı~bu tahvillerin 25 ikinci tetrin 1933 Yatleli birinci ku
ğın h . ıkinci teşrin 1938 tarihinde müruru 2aınana uğrayaca-
T~ ~rnıllerin nazarı ittilaına vazeder. 

ın·· ürkiyede 25 mayıs 1938 vadeli kuponun tecİf;:eaiy]e 1t1ilkellef 
ueaaeaeler f unlardır : 
ANKARADA: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankaıı, 

Oamanlı Bankaaı. 
İSTANBUL'DA: Türkiye Cumhuriyet Merke• Banlcaaı, , 

Oamanlı Bankaaı, Deuttche Bank 
• • • • • * • 

ESKIQSMANLIIMPARATORLUCUNUN 
T AKSiME UGRAMIŞ 

DÜYUNU UMUMiYE MECLiSi 
Paria, 12 mıi.yıa 1938 

~/o 7 1 /2 faizli 1934 ikinci sıra 

borcu tahviHeri Türk 
Hamillerine tediyat ilanı 

. 2S MAYIS 1938 V ADESINE AID TEDIYAT . 
. ~ecl.~a, T~rkiJede, İstanbul piyuaıında, 25 mayıı 1938 takıı· 

dının tur:k lıraıı olarak tediye edileceğini ve kupon ~tın~ ~8. 75 
fr~nıız franıı mukabili olan O 6642 türk liraıının venlecel1nı, ha· 
lhıllere ilin ed ' 

M ~ -•-t .ezkur vade için bu mehlli sureti katiyede tUrk lirası ol&raK 
~ıt edilmiı olduİundan tilrk liraaiyle franıız franıı araıında 

zu dur .edebilecek her han~ bir tahaniil karııırnda, tecliyat . bu 
vda. 1enın mUnıru zamana kadar, yalnız bu miktar üzerinden ıcra 
e ı ecektir. 

k ~rı ~bili, 8 numaralı ve 25 mayıı 1938 vadeli kupona mu· 
a 1 tedıye edilecektir. 

1n·~•tanbulda, 25 mayıa 1938 vadeli kuponun tediyesiyle mUkellef 
ueaseseler §unlardır : 
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Batıkatı, 
- Oılbanlı :flankası. 3092 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Liseler Alını Sat- ., --• .J __ 

, -·• n.onuıyonunu.n ı 

Cinsi 

Ekmek 

Datlıç eti 
Karaman eti 
Ku&u eti 
Sıtır eti 

ladeyaiı 

Toz ıeker 
Kesme ıeker 

as kalem 
Jao sebze 

Tüvancn M. 
ltômüriı 
Xriple 

Turk antruiti 

Beher kilo 
Mikdarı tahmin İlk 

bedeli teminau 
_kil~ ~Ufi Lira Kr. 

420.000 10 3150 00 

61.000 4? ) 
61.500 40 ) 
20.500 47 ) 
23.250 35 ) 

4802 ıs 

37.500 ıoo 2812 so 

72.000 28 ) 1956 il 
19.750 30 ) 

274.?00 ) ) 
"kılo" ) ) 

31)9.800 }31927) 23n...t 
"adet" )"Lr.") ~ 53 

58.300 ) ) 
"demet" ) ) 

2.070 ) 
"tonu 1100 ) 

100 ) 1867 13 
t•ton" 1500 ) 

25 ) 
''ton" 2SOO ) 

Eksiltmenin 
yapılacdı 

cün ve saat 

6.6.19311 pazartesi 
saat 14.30 da 

6.6.11)38 p111rt11i 
aaat 14.45 de 

6.6.1038 pazartesi 
saat U de 

6.6.1938 p111rt11i 
aaat 15.15 de 

6.6.1938 pazartesi 
ıaat 11 de 

7.11.1938 Sah 
ıaat 16.30 da 

Şartname 
Eksiltmenin bedeli 

ıeldi kuruı 

Kapılı zarf 210 

Kapılı ııarf 355 

Kapalı zarf 1118 

Kapılı aarf ıao 

Kapalı .,.arf 160 

Kapalı zarf 

Komisyonumuza bağlı yatılı liseler in mayıa 1939 sonuna kadar ihtiyaçları 
olan yiyecek ve yakacakları ekıiltmcy e konmuftur. Bu huıusta gerekli du
rum yukarıya yazılmıştır. .. 

Eksiltme latanbul KUltur direktörlüiü binuı içinde liseler muhasebeci
liğinde toplanan liseler alını satım komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 9 38 yılı ticaret odaar vesikalarile 2490 
&ayılı artırma, eksiltme kanununun ta rifatı dair~inde hazırhyacakları tek
lif zarflarını yukarıda yanlarında gösterilen belli saatten bir saat eveline 
kadar komisyon baıkanhğına makbuz mukabilinde teelim etmeleri muktazi 
olup postada olKak gecikmeler kabul edilemez. 

Teminatlar İstanbul liseler muhaae bedliğine yatırılacaktır. Ve tartname
ler liseler alım, satım komisyonu ack reterlilindcn beclelltri mukabilinde a-
lınabilir. (2915-1527) 3078 

ULUS -11-

Vilayetler · 
Elektrik santralı tesisah 

Muı Belediyesinden : 
1 - Mut kasabasının nafıa vekale

tlhden tasdikli kef ifname mucibince 
elektrik santralı tesisatına alınacak ve 
kurulacak. 
1- Turbin, 2- Alternatör, 3- tev

~ı tabloıu, 4 - Cebri boru ve bunla
rın montajiyle, 4 - İki demir kafes 
direk, 5 - Belediyece emaneten yap
tırılacak projedeki bütün kargir inşa
at ve te.\Jatını idare ve nezaret hakkı 
ve kif!esinin i§lctilcr~k teslim edil
mesi, 

1 - May11 5138 urihinden itibaren 
bir ay mUddetle, kapalı zarfla oksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira olup 
muvakkat teminat 590 liradır. 
Şartnameler İatanbul ve Ankara ''İ· 

!ayetler nafıa11ndadır. 
3 - !ıteklilor 2490 sayılı kanun ve 

fartnamedeki kayıdlar dairetindcki 
vcsikalariyle beraber kanuni müddet 
içinde Mut belediye reisliğine milra-
caat etmelidirler. (398) 2802 

Moferin Ye vakum yağı alınacak 
Afyon K. Hlaar Belediyesinden : 
Belediye elektrik eantralının 938 

yılı 45.000 kilo motörin ve 1500 kilo 
vakum yağı ihtiyacı 10. 5. 938 tari
hinden 27. 5. 938 tarihine kadar 15 
gün müddetle açık eksiltmeye kon
muıtur. 

MotlSrinin beher kilosu muhammen 
bedeli 10 ve vakum yafmın 35 kuruı
tur. 

!halesi 27. '· 938 cuma günü saat 14 
de encUmeni belediyece icra edile
cektir. Şartlarını ve sair buıusatını 
ötrenmek isteyenler her gün beledi
yeye müracaatla ölrenebilirler. 

İsteklilerin belli &'Ün ve saatte dai
rei belediyede hazır bulunmalarının. 

(2743/1455) 2922 

Bir arazöz alınacak 
Adana Belediye Riyasetinden: 

1 - Belediye itfaiyesi için kapalı 
zarf usuliyle bir arazöz satın alına
caktır. 

2 - ArulbUn muhammen bedeli 
befbln liradır. 

3 - Muvakkat temhwtı Uç yüz yet 
miş beş liradır. 

4 - İhalesi mayısın 23 üncü pa
zartesi günü s.a:lt on bc§te Belediye 
daimi encümeninde yapılaca.Ktır. 

5 - Şartnamesi Belediye yazı iı
leri büroaundadır. İsteyenler oradan 
paraeız atabilirler. 

6 - Taliplerin tekliflerini temi
natlariy)e birlikte ihale ,unu eut on 
ikiye kadar ~lediye Reialfine .er-
mit bulunmaları lazımdır. 

2678 

Ekmek münakaaa11 
Sıvaı C. Müddei Umumtliğindenı 

Sivas ceza evinin 939 ecneei mayıı 
nihayetine kadar bir senelik ekmek ih
tiyacı beher çifti 960 gram hesabiyle 
en az 130000 ve en çok 150000 kilo ola
rak alınacak ekmek çarJıda tatılan i
kinci nevi ekmekten ve belediye narhı 
üzerinden tenzilatla ihale edilmek n
zere 11.5.938 tarihinden itibaren kapa
lı zarf usuliyle yirmi gün mü<ldetle 
münakasaya konulmuştur. Talib olan· 
ların yüzde yedi buçuk hesabiyle te
minatı muvakkate veya banka mektu
bu ile haziranın birinci çarşamba gi.i
nü saat onda Sivas C. M. U. tik daire· 
sinde müteşekkil komisyona ve daha 
ziyade malClmat almak iıteyenlerin 
ceza evi mUdUriyetine mUracaaıtları i-
lin olunur. (1443) 2891 

Elektrik şebeke 

malzemesi allnacak 
Muı Belediyesinden : 

1 - Kasaba elektrik 9ebekesine 
muktazi 2790 lira 70 kuru9luk, 1 - Ba
kır tel, 2 - Demiriyle fincan, 3 -
Kon1t0l, - 4 Sleortalar, 5 - Siperi ea
ika, 6 - toprak tesisatı ve saire hui
ran 938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Teminat mikdarı 209 lira 40 ku
ruştur. 

3 - Malzeme mikdar ve vasıflarını 
gösterir liste ve nafıa vekaletinden 
muuddak fennt tartnameler İstanbul 
ve Ankara villyetleri nafıa dairele
rindedir. 

4 - Talib olanların teminat mak
buzlariyle Muş belediyesine müraca-
atları. (1397) 2801 

Borsa binası yaptmlacak 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odaam
dan: 

Trabzonda Moloz mevkiinde 15504 
lira 60 kuru, keşif bedelli Borsa bi
nasr inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Ekıiltme 3-6-938 cuma günü 
saat 15 te Trabzonda Ticaret ve Sana
yi odaıında teıekktil edecek komia
yonca yapılacaktır. 

2 - Bu ite ait nrakı ketfiyc ve 

şartnameler Trabzon, Ankara, İstan
bul ve Erzurum Ticaret Odasında gö
rülebilir. 

3 - İsteklilerin % 7 buçuk besabi
le 1163 liralık muvakkat teminat ver
m•i ve bu yıla ait Ticaret odaaı ve Satılık: 
sikası ve Nafıa Vekiletinden alınmış ----- Küçük ilôn ~artlar. 
yapı milttahhltlill veaikaaı ıöster- Acele aab&.k hane - Devlet ŞOraaı 
meıi ve yaptıtı ip en bü1U~üfıU.n be- yanında 800 K. bahçe içinde Elcin ao-
8eli on bin llradah atalı olmamüı lt- kaflhdi 5 No, lı haneye müracaat. 

Dört satırlık kUçük llinlardt.n : 
Bir defa için IO Kuruı 
tkl defa lçln 50 Kurue 

zımdır. 2829 Uc; defa lçln 70 Kuru1 
4 - Yukarda yazılı saattin bir 1&· 

at evveline kadar teklif mektupları Acele aablık araa - Yenişehir Se
komiayona verilmlı olmalıdır. Posta- lanik cad. 423 - 590 M. uygun fiatla ve-
da olacak aecilrmeler kabul edilmez. rilecektir. Ti. 1538 2901 

Dört defa için 8° Kurua 
Devamlı kUc;lik illnlann her defası içi.n 
10 kurut alınır. Mcaeli 10 defa neşrcdı-
1 cek bir illn için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olınıı.k üzere, her 11.~r. ke
lime aralarındaki boıluklar mı:st~ 
30 harf itibar edilmiştir. Blr kllc;ük ılin 
120 harften ibaret olmalıdır~ 

5 - Ekıiltme haddi layiki buldu- Sablık araa - İstasyon arkaarnda !-
ğu takdirde katı lhaio Oda Heyetiyle marc:a parsellenmiş muhtelif çapta H. 
Bo:aa encümeni karar1na bağlıdır. Alıcıoğlu Tl. 1538 2902 

2677 
Dört saurdan fasla her satır içln ayrıca 
10 lruruş alınır. 

Su • 
tesısatı 

Trahaan Bel.diye Riyaaetinden: 
1 - Nafıa vek&leti ıular umum mü· 

dürlüiUnce tanzim edilip vekaleti ce· 
lil~nin t11dikine iktiran eden 
518.403,83 lira bedeli keşifli Trabzon 
içme ıuyu itl fen müdürlüğümüzde 
bulunan evrakı keıflyesi mucibince 
mevkii mUnlcasaya konulmuştur. 

2 - Bu iıe aid evrakı keşfiye: 
A) Trabzon ıehri içme suyuna aid 

mukavelename 
B) Su işleri f ennt şartnamesi 
C) Trabzon tehri içme suyuna aid 

vahidi fiyat listesi 
D) Bayındırlık ·ıentl şartnamesi 
E) Kapalı Hrl usuliyle ekAiltme 

ıa.rtnameti 
F) Trabzon tehri içme su tesisatına 

aid birinci k~if hulasası 
G) Trabzon ,ehrinln isa\e ve tevsi 

edilecek içme suyuna aid huıuat, fen
ni şartnamesi 

H) Çelik borular hakkında talimat· 
name 

1) 16 parçadan mürekkep proje dos
yasından mürekkep olup her gün fen 
müdürlUfUmüzde &örüleceği gibi 
25,92 lira mukabilinde de mezkur ev
rak dairemizden alınabilir. 

3 - Eksiltme 30. 5. 938 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de 
Trabzon belediyesi daimi encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı sarf mutiyle 
yapdaçaktır. 

s - Muvakat teminat 24416,15 Jlra-
dır. 

6 - Munaıaa.ya lttlrlk prtlan: 
A) :Muvakkat teminatı Yermek 
B) Ticaret Odur v"tkıımr tbras 

etmek 
' C) Bayındırlık işleri dergisinin 
may.n1 936 ve resmi gazetenin 3297 sa
yılı nushalarında çıkan talimatname
ye tevfikan alınecaJr 50.000 liralık ~
ıne su itlerini taabbüd edip muvaffa
kiyetle bitirdiii n bu kM>il su ifle· 
rmi bafamakta fnat lcabUlyıtl oldıa
ğuna dair Nafıa vekiletinden alına
cak fennt ehliyet Yeıik•mr haiz ol• 
mak ?C müteahhidin diplomah mil• 
hendis o1maat •eta bütıiatdtft biriyle 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imzalaması ve temlnatm mu,. 
terek olftiatı. 

7 - ~eklif mektubiarr yukarıda 
üçüncü maddede yazılı günde saat 14 
de müteahhid tarafınden biaaat Yeya 
posta ile belediye riyMetine tevdi e-
dilmit olacaktır. (1338) 26n 

[~ava kurumu ] 
Siyah demir karyola ahnacak 

TüH&tij1i Ge~l OlMlllct.-lüiün
den: 

1 - İnönUndeki TUrkkuıu kampın 
da bulunan talebeler için 105 tane ıi
yah demir karyola almacaktır. 

Acele aablık ev - Yeniıehir Onur
luk sokak 5 odalı uycun fiatla. H. Alı-
cıoğlu Tl. 1538 2903 

Acele ıatılık arsa - Dikmen aefalt 
caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı -
manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. 
T. 2527 ye veya Paşalar tepesi Ekono-
mi sokak No. 1/A haneye. 2935 

Satılık - 1934 modeli Ford Spor o

ııınııuaıııuuuauıuıuut••uııııı uıııııııu 

lş anyan)ar i 
Muhuebe dersleri - Tecrübeli bir 

bay taraEından en çok üç ayda mükem
melen öğretilir. Uh:.sda A. U. rumuzu
na mektubla müracat. 2868 

Kiralık: 
tomobili satılıktır. Gazi bulvarı mühen- ------
diı Ragıp B. apırttmanında kapıcıya Kitalık - Demirtepcde zemin kat 2 
müracaat. 2963 oda kiler, banyo, mutbak kömürlük. 

Akbay ıoaktı No. g 2877 
Sablık arsalar - Yenişehir Cebeci 

ve Mal tepede inpata elveriıli ufak eb- Kiralık daire - Demirtepe karşısın· 
attadır. Tl. 2487 Vahdi Doğru Er da Aylan sokak Ruıent ap,rtnnarunda 

2964 mUkenunel konfor ve nezaretli 4 oda. 
Sablık ev, arsa, apartnnan - Yeni- apartımanda 7 numaraya müracaat. 

2976 tehir ve Cebecide acele satılık ev, arsa, 
apartıman Tl 2487 Vahdi Doğru Er 

2965 

Sablık ıüı balıkları - Akvariyum 
için canlı eksotlk cins balıklar aatılık -
tır. Telefon 3374 numaraya müracaat. 

3035 
Sabblr - Ankaranın her tarafında 

imarcı parsellenmlJ küçUk çapta in1a
ata elverişli analar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

irat ıetirir beton, ktrıir ve ahşap ucuz 
evler Ye apartımanlar Ne,et Şeren Tel. 
2406 3037 

Satıbk - Ankaranın her tarafında 
imar dahil n hariclnde parça parça 1&· 

tılabllecek toptn atul, bal ve bahçeler 
H•t Şeren Tel: 2 .. 06 3033 

S.bhk Apal1ııımn - Y enljehirde DU
ııenli eok.akda 20 No: (Xbım Özalp 
aaf alt caddeden betincl bina) !ki daire
si beşer odalı, bir dairesi dört odalı ay
rıca çama ırlık ve uşak odası. Orta.kat
taki sahibinden sorulabilir. Telefon: 
2572. 3067 

S.blık - Etlilr'te 3 nle nesaretli 
analar. Çacuk $arayı karfıamda 2 CT 

Halk siMmUı a!tmda bM:kal s.bri'ye 
müncaat. 3~6 

Aran!Ior: 

Acele olarak - Yenltehirde 5. ti 
odalı mUıtakil bahçeli kiralık ev aranı
yor. Ankara Potta kutusu 296 ya mek-
tupla müracaat. 3034 

Kiralık - Yenitehir Tuna cad. Ye
nipazar yeri 40 No. lu Ferit apartıma
nında 3 oda bir hol fiat 45 liradır. Üet 
katta ve eahiplerine müracaat. 3008 

Kirahk - Y eniıehtr otobUa garajı 
kar1111 Eraoy apartımanı telefon 3654 
3710 3053 

Kiralık - Şitlide istasyona 2 daki· 
kada lblde caddeai asfalt üstünde No. 
222 5 • 6 oda ııcak su kalorifer möbleli 
ve m6bleelz 6 ay ve senelik Tel 43132 

3055 

lt verenler : 

Mühaclis yanında çalıtacak - · Liee 
veya orta mekteb mezunu ıençler alı
nacaktır. Son teklifleriyle Ulua'ta mü
hendia rumuzuna mektubla müracaat 

2874 
Türkçeden İngilizceye Ye lngilizce

den tUrkçeye bihakkın tercüme yapa -
ea.k bir memura ihtiyaç vardır. Fransu
ca bilenler tercih edilir. Ankara P. X. 
23 e mektupla müracaat. 3086 

Kurslar: 

Fransızca Dersten- Dlpıomalı ..e 
tecrübeli bir Bayan tarafından İmti
hanlara hazırlılc. Necatibey okulu ya
nında No. 2 ı. ci kata müracaat 3070 

Daktilo kurau - 4 7 inci devresine 
haziran ilk haftasında ha~lıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yenihal arkası yeni ha
mam apartımanı kat 2 Tel. 3714 3095 

Umumi heyet toplantısı 
Türkiye milll ithalat ve ihracat 

anonim sirketinden 
2. MayrL 938 tarihinde toplanan hiHCdarlar umumi heyetinde ek

seriyet olmadılından 26. mayıa 1938 pertembe ıUnU saat 15 de tek-
rar toplanılacafı illn olunur. 2783 

2 - Kuy~alaraltlıUıtlU ob~- ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-

tır. Beher çiftine ln6nil teslim 20 li
ra muhammen kıymet takdir edilmit
tir. 

3 - Karyolalar Ankarada kurum 
merkezinde ve 1ıtanbulda hava kuru
mu §Ubesinde mahfuz nümuneye uy -
gun olacaktır. İstekliler bu nümune -
leri her giln görebilirler. 

4 - lhaleei 25 mayıı 1938 tarihin • 
de saat 15 te yapılacaktır. İlk temina
tı 79.50 liradır. 

H. M. GHAZANFAR 
TlCARETHANESI 

tESIS TARIHI 1860 
Poıt Box No. 831. Tel Adresi: GHAZANPAR 

BOMBAY 

5 - İştirak edeceklerin belli gün 
ve eaatte Ankarada kurum merkezin-
de hazır bulunmaları. 3032 

HINDISTANDA 
Türk mallarınm en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydald her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Kiralık dükkôn ve evler 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi metruke kapı Cinsi mUJtemllatı 

Aşağı ayrancı 
Mieakı miIH 
Ökailzce 

394 
52 

453 

13 Bağ bafhane Bir oda ve bağ 
21 DUkkin 

1/4508 Hane 

Vattarin 

Cebeci 
Vattarin 

Dıf kale 
Vattarin 

124 

10 
118 

365 
128 

21/2009 

48/1 
15/1993 

5/155 
12/1918 

Hane 

Dükkln 
Ev 

Hane 
Hane 

2 oda 2 odunluk ve kö
milrlük küçük bir avlu 
4 oda 2 odunluk ve kö
mürlük kilir 1 ınutbak 
1 tarace 

3 oda bir sofa bir mut
bak 1 hala 
Bir oda 
4 oda bir koridor 1 mut
bak ı sandık odası 

İradı gayri $. 
Lira K. 
120 
120 
160 

420 

180 
300 

30 
600 

teminat 
Lira 
8 
8 

12 

31 

13 
22 

2 
45 

Yukarıda cim ..-e tvaafı yasılı pyri menkullerin ı haziran 931 urihinden 31 mayıs 939 pyeaine kadar bir sene 
müddetle icara verilece&lnden taliblet in 27.5.931 tarihine müeedlf cuma sil nü eaat 15 de defterdarlıkda müteşe• 
kil komiıyona aaüı:acutları. (1506). ~ 



-12- u~us %1-5-

''" 
1 

TİRYAKİ Çay Kahve ticarethanesi modern bir şekilde açddı 
Adrea: (Ti~ki çay ve kahve fica 
hanesi). Yenişehir Orman çiftliği 
mağazası karşısında 304 

HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık· 
larr ayarında olduğ1ınu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, ~ler movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

TIRNAI CILASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdrr. Sedef ve renkleri birer şaheserdir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fır~sile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 2763 

Kiralık daireler 

Ulus ydanı da ıeni yapılan 
oça nan 

ında 

Resmi ve hususi dairelerle şirket· 
1ere çok elverişli daireler vardır. Bil· 
yük müesseseler için kat halinde de 
kiralanabilir. Asansör kalörifer ve 
her türlü kolaylığı vardır. Altındaki 
Burla biraderler mağazasına müraca-
at. Tel. 1780 2942 

Bah~e merakhlartna 
Yanık beygir gübresi 
İstenilen yere kamyonla teslim edi

lir. 2908 numaraya telefonla müracaat 
edilmesi. 2996 

,:!11111111111111111111111111111111111111~ 

; KİREÇ _ - -: En eyi cins damarsız halis mer-: 
-------------- : merden yapılmı~ Karaköy çalı ki-: 

: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
: telefonlardan arayınız. 2093 : NEOSTERİN 

Ağız, boğaz, burun yollariyle 
vücuda giren nezle, kızamık. kı· 
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık· 

!ardan korur, dişleri ve diş etle-
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec· 
zanelerde reçetesiz satılır 483 

..... 1111111111111111111111111111111111ıı11. 

~ Dr. Bôsıt Ürek '§ -- -: Cebeci l\lcrkez Hastanesi : - -: le Hastalıkları mütehassısı 
: Her gün hastalarım Y enişe· : 
= hir Metrutiyet caddesi ÜrekE 
: apartmanında saat 13 denE 
E: sonra kabul eder. Tel: 1694 : - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııtr"' 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6036 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basrmevi: Ankara 

':111111111111111111111111111111111111111;:' 

. . 

Za iler . 
Zayi - 131ve1993 numaran meı:ııuı· 

lar kooperatif şirketi cüzdanlarım zayi 
ettim. Bu cüzdanların varisi olduğum
dan ve yenileri alınacağından hükümle
ri olmadığı ilan olunur. Hasan Kande-
mir. 3084 

Zayi - Mihahccık kazası nüfus me
murluğundan aldığım nüfus tezkere -
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü olmadığı ilan olunur. Ankara 
Atpazarı San Sinan mahallesinde 2 nu-
marada Mevlud Eren. 3083 

Şirketihayriyeden 
Hafta yorgunluğunu Boğaziçinin ve Çamlıcanın ruha sefa 

ve kuvvel veren t~miz havasiyle yidirmek; yeni mesai gün
lerine daha büym~ hamle ile girmek isteyen sayın yolcuları· 
mıza; yarınki pazar münasebetiyle: 

Köprüden ilk postalarda ertesi pazartesi öğleye kadar 
muteber %50 

Üsküdar taramvay idaresiyle müşterek (kombine) bilet
lerinde 7<40 

Nisbetinde tenzil~ta tabi olduğu ve her tarafta halkımı· 
zın rahatı için ilave seferleri tertibedildiği ilan olunur. 

3090 

•!================================================ 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BUGÜN BU GECE 
Sinema aleminin tanınmış yıldızla

rından ıehhar ve cazibeli Mariene 
Dictrich'in en son çevirdiği 

büyilk filmi 
KIZIL ıznıv AÇ 

Fransızca sözlü 
Seanslar: 1 - 2,45 - 4,45-6,45 gece 21 de 
Programa ilaveten: Başvekil Celal 
Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Aras'm 
Belgrad seyahati intıbaları. 
Gece saat 21 de: Ankara Palas orkes-
sı ve fevkalade dans oyunları 

.Jllllh. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- --- -- ----- ---9111111;: 

BUGÜN BU GECE 

Aşk - Neş'e ·Heyecan ve güzellik filmi 

MEKSİKA GÜLÜ 

Baş rolde: GLADY SVARTHOUT 

Seanslar : 

l - 2,30 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Programa ilaveten: Bafvekil Celal 
Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Aras'm 
Belgrad seyahati intıbaları. 

,.. 
1 
!8 ... 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mıhcıoğlu. Telefon: 1230 

Yap 1 1 r Anafartalar cad. No. 111. Tel : 2059 

. • "Ünyon" Ankara acentalığı 133-4 


