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Şehi1 hipodromunda 

İlkbahar at yarışıarı 

29 Mayıs poza r 

Cenevrede türk tezi kabul edildi 
Hic bir silnni türkün diğer 

her hangi bir <emaat listesine 
yazdmıyacağı kararlaşfl 

Cenevre, 22 a.a. - Türkiy enin talebi üzerine, Sünni Tür kler meselesinde kat'i karar 
ve~mek mak!'adilc toplanan 1\1 illetler Cemiyeti Konse)i Kom ilesi, Hatay Enternasyonal Ko· 
mısyonu tarafından alman kar an nakzctmiş ve Türkiye tezine muvafık olarak hiç bir Sünni 
Tiirkiin diğer her hangi bir cemaat seçim listesine yazılamıy acağmı karar altına almıştır. 

Atatürk Mersinde plajda 

Atatürkün 
Mersi nele 
tetkikleri 

Mersin, 22 (Hususi) - Üç gün
den beri Mersine şeref vermekte o

lan büyük şcl Atatürk, dün akıam 
üstü Silifke yolunda bir otomobil ge· 
zintisi yapmışlardır. Cumhur reisi
miz Viranşehir harabelerini geze
rek tarihi tedkikl~1'de bulunmuşlar -

Atatürk, kendilerinin geçecegini 
duyarak yolun ilti tarafını dolduran 
köylülerle hasbihallerde bulunmu§
lar, kendilerine iltifat etmişlerdir. 

Şef gidiı ve dönü§lerinde Mersin 

(Sonu J. üncü sayfada) 

• " 1 "' 'Kt.f 'I!. 

Yukarda: Atatiirk !.\tersin· 
de bir ziyaret esnasında. 

Aşağıda: Büyiik Şef i\Ier· 
sin' de kendilerini karşılı

yanlar ara"lmda. 
- Ulus'un hususi fotoğrafları -

\ ____ _,) 

İki devir 
ve iki sergi 

Çekoslovakyada 
vaziyet duruluyor 

- Sangat okulları 

BütUn sa 
nin i!ı.} . nat ve meslek mektepleri-

:r erınden .. . . 
Maarif ve . . ~urekkep ilk sergıyı 
yeni d _kılımız açtılar. Bu sergide 

evrın ve b'lha . f k nız.ma ı ssa maarı me a-
bü "ksını_n meslek ve sanğata verdiğı 

yu degerl · · ru" .... k er ve ıstıkametlerin teba-
"u olayca ·· "l ze kaf goru mektedir. Sergı bi-

sergisini gezerken -

Yazan: Ferid Celal Güven 
İçel mebusu ve Ankara 
Halkevi Başkanı 

ni" denilen ilk sergiden bahsetmek is
tiyoruz. 

Seçim başladı 
Südetlerin ekseriyette olduğu 

yerlerde almanlar kazanıyor 

Bulgar krah dün 
yeni parlamentoyu 

bir nutukla a~tı 
Komşularla ve Türkiye 

ile olan dostça 

münasebetleri anlattı 
Sofya, 22 a. a. - Bulgar ajansı bil

diriyor: 
Bugün saat 11 de parlamentonun 

24 üncü devresini açan kıral, söyledi
ği nutukta, milletin mümessillerini 
yeniden görmekten ve kendilerine 
hoş geldiniz demekten duyduğu mem 
nuniyeti bildirmiş ve sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Irak vapuru sefere baıladı 

B. Yusuf Ziya Öniı 
deniz ticaretimizin 
esaslarını anlatb 

§Uurlu a ~e ko~un ne kadar ahenkli ve 
termek~~~~ekıld~ ~ol kesdirdiğini gös 
tısadi, sın~~· ı!u ıtıbarla yeni nesil, ik
bilançosun . ya~ızrn gelecekteki 
oluyor. İlk uor:dLde~ bize izah etmi,. 
gide, teşhir tek g~ .zıkrblunan bu ser-

Bu sergi 27 şubat 1863 de, At mey
danı denilen bugünkü Sultan Ahmed 
meydanında kurulmuştu. Bu sergiden 
maksad imparatorluk hududlan için
deki sanayi işlerini, mahsulatı bir ara
ya toplamak ve bunları halka teşhir 

etmekti. O zamanın maliye nazırı 
Mustafa Paşanın riyaseti altındaki bir 

Hi~ bir hadise ~ıkmadı Südet almanları rei•i Henlayn 

Tonaj mikdarı yarım 

milyonu gçmelidir 

nıgı de ay .. 
çarpmaktadır li rıca goze 

· er eşya y 1. . 
her şey rahatlıkl er ı yerınde, 

a, kolayhkl k'k 
olunabiliyor. Bir ok a tet ı 
0 ç kereler bızi ruh 
unaltrsına uğratan ve ad" b' 
"Mlnzarasında karşırnızaı ı~ panayır 
lardan tamamen uzak g,,.n· çbı' artılan-
. ' ... ış ıı- te 
ıçinde varlıgını kuvvetle d vaz.u 
sergi. uyuran bır 

Maarif Vekilinin açılış n tk 
·· ~ . S . . u undan 
ogrenıyoruz. ergıyı vücuda 
k . 1 b" . getıreıı 
emıyet ve eser er ızı sevind· 

h . d ' B h ırecek 
ına ıyette ır. u ususta çalışa 
t l d' 1 .. n mek-ep er ye ı yı once 29 iken b .. 
b ugun 
unların sayısı 49 u bulmuştur. Bu 

mekteplerde okuyan talebeler 
d . ·· 3000 'k gene Ye ı yıl once ı en bugün ··ıs,000 .. 

C çıxmıştır. 

Hıç şüphesiz ki biz bütün i.ıun 'a 
ı rı, 

yenı devrin hamlelerine borçluyuz. 
Avrupa; bilhassa on dokuzuncu asır
da el tezgahlarından, buharlı makine 
sanayiine büyük bir hamle ile geçtiği 
ıaman, imparatorluk bunun iktısadi 
chcmiyetini anlayamamak yüzünden 
bir müstemleke pazarı haline düşmüş
tü. 

Biz bu manzaraları daha iyi izah e
debilmek için Osmanlı imparatorluğu 
zamanında, birinci defa İstanbul'da 
a5ılan ve adına "Sergii umumii osma-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Yeni büdce 

Maliye Vekili B. Fuad Ağralı 

Kamutay bugün toplanacak ve 
büdce müzakerelerine başlayacak
tır. Bu müna&ebetle Maliye Vekili B. 
Fuad Ağrah mühim bir nutuk irad 
ederek yeni büdceyi izah edecektir. 

Yeni büdcemize aid tafsilat 8 in
ci aayf anuzdadır. 

Berlin, 22 a. a. - Alman haber al---
ma bürosu, iki südet almanının ölü
müne sebeb olan geçen günkü hudud 
hadisesi hakkındaki resmi Çek tebli

--, İstanbul, 22 (Telefonla) - Türk 

~---------------------------·- deniz ticaret filosuna iltihak eden 
Trak vapuru bugün ilk seferini yap-

ğini ve bu tebliğden sonra m:şro:unan 
bir noktayı reddetmektedir. Almanla 
rın peşine düşen Çek zabıtasının me
todlarmın tamamiyle aydınlatılmaya 
değer olduğunu kaydeden bu haber, 
salahiyetli alman mahfillerinin bu 
hadiseler hakkında Londradan g-elen 
yan-resmi haberler hayretle karşılan
dığını da ilave etmektedfr. 

Bu mahfiller B. Henlayn'ın alman· 
ların haklarına riayet edileceği hak 
kında Çek hükümetinden garanti al
madıkça südet almanlarının statüsü 
için görüşmeğe girişmekten çekinme
sinin çok tabii olduğuna işaret et· 
mektedirler. 

1 Londranrn taleblerine karşı Çekos 
lovakya tarafından verilmiş olan ve 
dostça olduğu söylenen cevabın Çe 
koslovakyadaki hakiki vaziyeti ile 1 

tam bir tezad teşkil etmekte olduğu 
nu tasrih eden bu mahfiller, ekalli 
yetlerin statüsiyle alakalı müsbet bir 
müzakerenin ancak südetlerle çek 
hükümeti arasında yapılacağını ve bu 
görüşmelerin südet alınanlarının ha 
yatları zıman altına alındıktan, siya
si hürriyet ve hareketleri tamamiyle 
temin edildikten sonra yapılabilece · lı 
ğini ilave ediyorlar. 

fSOIJll 3. iiacü sa1f P) 

Dün Ankarada ilk
bahar at kotularının 
üçüncüsü y a p ı 1 • 
dı. Havanın açık ve 
sıcak olması, İpod
roma birçok seyirci 
toplamııtı. Atağıda
ki resimde daha ,im
diden ata merak aa-

lan bir bebeğin he
yecanlı halini görü
yorsunuz. At koıula
rına aid haberleri
miz ikinci sayfamız. 
dadır. Diğer taraf
tan Ankara ve ls
tanbulda mitıi küme 
maçlarına devam e-

dilmi~tir. Ankara ve 
latanbul milli küme 
maçlarına ve dün
ya sporuna aid ha
berlerimizi ve diğer 
müaabakalann taf • 
silatını resimleriyle 
beraber 7. nci sayfa· 
mızda bulacaksınız. 

tı. Denizbank, vilayet, ordu, donan
ma, parti, üniversite erk~nı ile mat
buat ve iktısadi mahfillere mensub 

1 (Sonu 8. inci sayfada) 
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Anlamak istenilmiyen hakikat 
Kamil Mokle~'in hakkrtnızdaki küstahça yazısına verdiğim cevabı 

çok yerinde bularak bana 'bir teşekkür mektubu yazan genç fransız 
dostum, inkılab Türkiyesine karşı kin ve gayızlarım kusmak için bütün 
neyriyat vasıtalarından geniş bir müsamahadan istifade eden o neviden 
bunaklar yanında, yeni ve medeni Türkiyenin hakiki dostu olan ve bir 
törk - fransız yakınlaşmasının hangi icablara bağlı olduğunu anlatmak 
isteyen muharrirlerin, fransız mabuatında daima istiskalle karşılaştı
ğından acı acı şikayet ediyor. 

"Sübvansiyon 'lara - alet olan, ve menfaat hırsiyle, - hatta bizim için 
zararlı §U veya bu tesire tabi olan gazetdeJimiz, objektif ve bitaraf ma
kalelere Kamil Mokler'lerin saçmalarım tercih etmektedirler." Diyen 
fransız entelektüeli, hakiki türk dostlarının, hak bildikleri dava uğrun
da mücadele etmekten usanmıyacaklarını da bildiriyor. 

lki memleket arasında, hazan çok had safhalara giren, Hatay ihtila
fından, fransız kamoyu kasden habersiz bırakılmaktadır. Türk gazete
lerinde daima birinci planı işgal eden, türk milletini en kıskanç bir has
sasiyetle işgal eden Hatay davası, sanırsınız ki Fransa için mevcud de
ğildir ve fransız milletinin böyle bir hadiseden haberdar olmasına lü
zum yoktur. 

Devlet adamlarının ağızlarından daima tekrarlanan dostluk ve iyi ni
yetin asıl ölçüsü realite sahasıdır. Emperyalizmin kötü sömürgeci zih
niyetinin, milli istiklal ve haysiyeti üzerine asabiyetle titreyen bir mil
lete karşı, en geniş bir kayıdsı~lıkla tezahür etmesi, bu memlekette, 
F ransanm bütün dostlarını müteessir eden bir keyfiyettir. 

Fransız muharrirlrinin her zaman tekrarladıkları bir kaygılan var
dır: Yakın şark ve Türkiyede fransız itibarı günden güne azalıyor. 
Bundan kimin mesul olduğunu Fransadaki hakiki dostlarımız biliyor 
ve anlatmaya çalışıyorlar. Bu hakikatin resmi Fransa tarafından daha 
iyi anlaşıldığı gün, hakiki bir türk • fransız yakınlaıması yolunda en 
mühim adım atılmı§ olacaktır. - YAŞAR NABJ 

pünkü at yarışlerı 
Beklenilen neticeleri·verdi 

Dün ilkbahar at yarışlarının Uçün
cüsü şehir ipodromunda yapıldı. 
Havanın oldukça sıcak ol'llasma 

ra_ğmen yarış yeri her zamar.l<inden 
kalabalıktı. Bilhassa müşterek bahse 
tahmin ettiğimiz gibi, rağbet gittikçe 
fazlalaşmaktadır. Yalnız müşterek ba· 
his muhasebenin çok güzel çalı~ası
na mukabil kişe adedinin azlığı hem 
satışın hem de tediyenin dehşetli ge
cikmesine sebep oluyordu. Bu şekil, 
bir koşuda oynadıkları biletin bedeli
ni almadan ikinci koıuya oynamak .im
kanını bulamıyanları çok mutazarrır 
ediyordu. 

Evelki seneler için kafi görülen bu· 
gilnkU kişe adedi yarış yerine olan 
rağbete nazaran çok azdır. İpadrom i
daresinin halkın kolaylıkla müşterek 
bahis oynayabilmelerini temin için ki
şe adedini fazlalaştıracaklarını ümid 
ederiz. 
Koşulara programda ilan edildiği 

gibi saat tam 16 da başlandı. Dünkü 
nüshamızda tahmin ettiğimiz atlar ko
şularını tahmin ettiğimiz gibi muvaf. 
fakiyctle bitirmişlerdir. Bu sebepten 
müşterek bahis geçen haftaki gibi dol
gun para verememiştir. 

Birinci ko§U (Vmid koşusu) 
Oç yafındaki yarım kan arap ve ha

lis kan arap taylara mahsustu. Mesa
fesi 1200 metre, ikramiyesi 190 lira i
di. 
Koıuya iştirAk eden dört taydan 

Çelenk, Ferhan ve Ceylan Tek çok sı
kı bir kofU yapmışlardır. B. Mehmet 
Atakın Ferham hareket işar"eti ile be
raber "rakiplerinden piraz öne geçmiş 
ve kuvvetli hücumlar~ rağmen biıfo· 
ciliği bırakmamıJtır. Bir at boyu arka
aındai B. Fehmi Simsaroğlunun Çe
lengi ikinci, B. Nuri Sümerin Ceylan 
Teki üçüncü olmuŞ:tur. Zaman 1,28 
1/2 dir. 
Müşterek bahiste Ferhan ganya:ı 

445 kuruf, plase 150 kuruş, Çelenk pla
se 115 kuruş vermiştir. 

Koşunun ba§?Iangıcında Bozkurt ö
ne geçti. Biraz aonra Sa.da öne geçti, 
Mahmure ve Ceylan arkadan takip e
diyorlardı. 

Son virajı döndükten sonra Mahmu
re kuvetle hücum ederek Sadayı yaka
ladı ve fazla uğraşmadan öne geçti. 
Arkasından hücum edenlerin oUtün 
gayretlerine rağmen Mahmure Birin
ci, Sada ikinci, Ceylan Uçilncü oldu. 
Rekor 2,25 1/2. Müşterek bahis gan
yan 150, pHise 120, ikinci plase 175 ku· 
ru§ verdi. 

Dorauncu. rt:o " 

Dördüncü ko§U: Polatlı koşusu: Uç 
yaşındaki yerli halis kan İngiliz tay

lara mahsustu. Mesafesi 2200 metre, 
ikramiyesi 550 lira idi. Bu koşu dün
kü nüshamızda da yazdığımız gibi 
Atatürk ko,usuna girecek tayların bu 
mesafede jlk koşulan olduğu için e-
hemiyetli •idi. Koşuya B. Ahmed At
manın Ozdemir ve Esin'i, B. Fevzi 
Karaosmanın Şıpka ve Floryası, Bay 
Said Halimin Romans'ı B. Nuri Sü
merin Kutluçiçeği iştirik eti. 

Her koşusunda olduğu gibi Ro
mans işaretle beraber öne geçti ve 
gittikçe rakiblerinden 100 metre ka
dar açıldı. Fakat koşunun bitmesine 
600 metre kala 0.ıdemir ve Şıpka ar
kadan kuvvetle hücum ederek bu a
rayı iki at boyuna kadar indirdiler. 
Romans sermayeyi tüketmif bir hal
de birinciliği kazandı. Ozdemir ikin
ci, Şıpka üçüncü oldu. Rekor 2,261/ı 
dir. Müşterek bahis ganyan 115 plase 
110 kuru§, ikinci plase 130 kuruş ver
di. 

Beşinci ko§u: gayret ko§UIU 

Beşinci koşu: Gayret koşusu: 1938 
senesi zarfında hiç koşu kazanmamış 
yarımkan ve halis kan arab at ve kıs-

ULUS 

1 ŞEHİR HAYATI 

Halkevinde: 

Konferans 
23.5.1938 pazartesi günü saat 18 de 

İstanbul üniversitesi doçentlerinden 
Yavuz Abadan tarafmdan bir konfe
rans verilecektir. Bu konferansa her
kes gelebilir. Konferansın mevzuu hu
kukçu gözüyle milliyetçilik ve halkçı
lık hakkında. 

Sıhiyede ·yeni. tayin 

ve nakiller 
Sağlrk Bakanlığında yapılan 

yeni tayin ve nakilleri aynen 
qağıya yazıyoruz: 

latanbul Sıtma mücadele reisi Sey· 
feddin Okan Adana sıtma enstitüsü 
müdürlüğüne ve ilave olarak sıtma 
hastahanesi mütehassıslığına, Konya 
sıtma mücadele reisi Mithat Süvey 
İstanbul sıtma mücadelesi reisliğine, 
Ankara sıtma mücadele reisi Asım 

Urak umum sıtma mücadelesi müfet
tişliğine, Manisa sıtma mücadelesi 
laboratuvar şefi Rıdvan Onel 300 li
ra ücretle Konya sıama mücadelesi 
reisli~ine, !stanbul bulaşıcı hastalık
lar hastahanesi mütehassıslarından 

Hasan !amail Köstem A.nkara sıtma 
mücadelesi reisliğine, açıktan hük\1-
met tabibi Yümni Türker İstanbul 
merkez hükumet doktorluğuna, açık
tan htik(imet doktoru Nuri Abdi A
dapazarı hükumet doktorluğuna, Gu
raba hastahanesi hariciye asistan, Su
ad Orbay staj yapmak üzere Haydar
paşa numune hastahanesi hariciye a
sistanlığına, Marat belediye doktoru 
Sadeddin Gören !zmit belediye dok
torluğuna, Hekimhan hUk!imet dok
toru Zeki Onat Ankara sıtma müca
delesi doktorluğuna tayin edilmişler
dir. 

Korkuteli hükGmet doktoru İhsan 
tlter ve Karaisalı hükumet doktoru 
Reşad Şerbetçi istekleriyle becayiş 
edilmişlerdir. 

Cide hastahanesi operatörü İbra
him Veli Odar Kars memleket hasta
hanesi operatörlUğUne, çocuk hasta
hanesi eski dahiliye asistanı Ferhun
de Yurdsever Ankara numune hasta
:bJ>.n,._.,; ,ı;l,:;ııh;livr _-o;ıUtenAu.ıs muavin
liğıne, Maraş trantrm-nınmtnancsı-ım.ı-

tehassrsı Osman Zeki Uysal Adana 
trahum hastahanesi ikinci doktorlu
ğuna, Adana trahum hastahanesi ikin
ci doktoru Fuad Aziz Elp Marat tra
hum hastahanesi doktorluğuna, açık
tan cezacı Omer Faruk Ayman Di
yarbakır numune hastahanesi eczacı: 
hğına, Elbığ memleket hastahanesı 
eski eczacısı Osman Erkunt Simav 
belediye eczacıhğma tayin edilmiş
lerdir. 

Mardin memleket hastahanesi ec
zacısı Tevfik Akkök tayininden beri 
vazifesi baıına gitmediğinden müsta
fi addedilmiştir. 

raklara mahsustu. Mesafesi 1400 met
re ikramiyesi 190 lira idi. 

Bu koıuya on at iştirak etti. Çok 
çabuk bir at olan, B. Ahmed Gelişin 
Unlüsü startla beraber öne geçti ve 
iki at boyu ara ile koşuyu kazandı. 
Arkasında yüzbaşı Avni Hayranhnın 
dumanı ikinci Bay Talat Çeviğin Sa· 
rıkuşu Uçüncü oldu. Rekor 1,381/ı dir. 
Müşterek bahis ganyan 9 lira plase 
185, 140 ve 190 kuruş verdi. Çifte ba
histe Mahmure • Unlü çifti bulanlar 
bir liralarına mukabil 8,60, ikili ba
histe UnlU - Duman oynayanlar 1070 
kuruş kazandılar. 

1 

.............................. .. 
Rakamlarla Türkiye 

Vilayetlerimiz: MALATYA 
Malatya 21265 kare kilometre tu· 

tan verimli geniı toprağı, 410.162 gibi 
Türkiyede be§İnci büyük vilayet olan 
nüfus.u, on kazası ile en mühim vilayet
lerimizden biridir. Yetil Malatya, dev
letin kalkınma programlannda daima 
göz önünde iılenmeıi lüzumlu bir cev
her olarak yer alnuıtır: Malatya fabri
kası bu alakanın güzel bir eseridir. 

Malatyada nüfus kesafetinin kaza
~ra göre ayrdı§ı, çok tipik bir vaziye~ 
arzeder: Merkez kazada kesafet 32, fa
kat buna mukabil mesela Kemaliye ka
zasında 11 dir. • 

Malatya merkez kazasınm nüfusu 
14.167 erkek, 13129 kadın olarak 
27296 dır. Bu vilayetin ıehirlerde yaıa
yan nüfusu, 34951 erkek, 36131 kadm 
olarak 71082 dir. Nahiye ve köylerde 
nüfusun büyük kıanu yaşamaktadır: 

167.247 erkek ve 171.833 kadın olarak 
339.080 vatanda§. Malatya'mn vilayet 
nüfusunun kadın ve erkek niıbetleri a
raıında çok büyük farklar yoktur: Yüz 
nüfusta 49.3 erkek, 50.7 si kadındır. 

Malatya, en çok köyü olan vilayet -
lerimizden biridir. Köy batına vaıati 
nüfusu 364 olarak 931 köyü vardır. 

Malatyada bekar ve evli nüfus ara
aındaki niıbet, bilhaaaa erkek nüfuıta 
oldukça mühim bir fark göstermekte -
dir: Vilayetteki 121588 bekar erkeğe 
mukabil 76904 evli erkek vardır. 
95995 kadın bekar, 83733 kadın evli
dir. Malatya'da dul kadın sayısı 26919 
gibi büyük bir aded halindedir. 

Malatyada görünür sakatlığı olan 
nüfus ıaym 5356 erkek, 4265 kadın o
larak 9621 kişidir. Bu sakatlık, bilhas
sa göz hastalıklarında toplanmııtır: 

Malatya vilayeti içinde gözü sakat ola
rak 1093 erkek, 1596 kadın vardır. 

Malatya'da nüfuıun büyük ekseri -
yeti toprak mahsulleriyle uğraşmakta -
dır. 88496 erkek, 73367 kadın olarak 
161863 kiti ... Sanayi ve küçül( ıanatlar
da çalııanlar 13316 erkek, 3669 kadın 
olarak 16985 dir. Malatyada inta faali
yetinin ne kadar hararetli olduğunu şu 
rakam anlatabilir: lnıaat, bina ve mo
bliya ıana,iinde uğratan 4588 iıçi var· 
dır. Umumi idare ve hizmetlerle ıer
beııt meslek aahaıında çahtan nüfusun 
5070 erkek, 139 kadın olarak 5209 dur. 

Son olarak Malatyada iradlarımn 

geliriyle geçinenlerin aaymnı ...erelim: 

96 'J3'ilftıMfnlc!IWBtun tanmınıere ve 
zanlara rağmen • erkeklerden daha çok 
yannı düıündüklerini bu rakamdan da
ha gÜzel ne ile isbat edebilirsiniz? 

Adanada ısı 34 dereceye (ıkll 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

açık ve hafif rüzgArh geçmiş, ısı ge
ce 11, gündüz 29 derece olarak kay
dedilmiştir. Yurdun Trakya mıntaka-
siyle cenubun şark kısmında hava az 
bulutlu diğer yerlerde açık, Karade-
nizin garb sahillerinde sisli geçmiş
tir, rüzgarlar şark ve orta Anadolu 
mıntakalarmda cenubun doğu kısmın 
da §imalden, diğer mıntakalarda u
mumiyetle cenub istikametinde sani
yede en çok beş metre kadar hızla es
miştir. 

Dün yurdda yalnız Vanda olan ya
ğış karemetreye 3 kilogram su bırak
mıştır. En düşük ısı Erzurumda 6, 
Vanda 3 derecedir. En yüksek ısı da 
İzmirde 31, Adanada 34 dereceye ka
dar ylikselmiştir. 
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Memurların nüfus kayıtları 1 

tekaüd İşlerinin gecikmemesi 
İçin hazır bulundurulacak 
Askeri subay ve memurlarla mülki memurların nü~us vakalat1 

hakkında iç Bakanlrk nüfus idarelerine mühim bir tamim yaP" 
mıştır. Memurlara aid nüfus kayıdlarınm muntazam ve seri bit 
tekilde işlenmesini temin edecek olan bu tamim tudur: 
"Emekliye ayrılan askeri subay ve 1 

memurlarla mülki memurlarımıza ve 
bunların öksüz ve dullarına aylık bağ 
lamak hususunda güçlük çekilmemek 
ve zaruret ve sefaletine meydan ve
rilmemek için bunlara aid muamele
lerin ilgili vekaletlerce her ne kadar 
çok çabuk ve zamanında sona erdiril
mesine çalı§Jlmakta ise de bu ifin so
na erdirilmesi ilkönce nüfus kayıdla
rmın toplu ve bir arada bulunmama
sına ve çıkarılacak kayıt örnekleri
nin hemen gönderilmesine bağlıdır. 

Bunun temininde ise bir çok güç
lüklerle karşılaşılarak aylar ve hatta 
senelerce uğra§ddığr halde hazan bir 
ailenin nüfus kayıtlarını bir araya 
toplamak imkanı elde edilememekte
dir. 

Bu yüzden bu ailenin aylık bağla
ma işi senelerce uzayarak safaletle
rine sebebiyet verilmekle beraber ye
is ve ümitsizliğe dü§en öksüzlerin ve 
dulların yüksek makamlara müraca
atle sızlanmalarını mucib olmaktadır. 

İşi yolunda ve vaktinde görüp bey
hude muhaberelere kapı açmamak ve 
bunların sefaletlerine mahal bırakma
mak için herhangi bir subay veya 
memurun vazife icabı bulunduğu ma
halde nüfusa taalluk eden doğum, Ö· 

lüm, evlenme ve boşanma vakaları bil 
dirilen mahallin nüfus müdür veya 
memurluklarınca gereken iş yapıl

d ı tan 11onra alakadarların esas nüfus 
ütüklerimizde yerli olarak kayıtla

rı bulundukları mllhdllE>r nüfus mü
dür ve memurluklarına vakit ge'ı':.r 

meksizin vaka ilmühaber veya ilam· 
larının tasdikli örneklerini muntaza
man göndermesine ve ilmühaber ve
ya ilam örneklerini alan nüfus mü
dür ve memurlarının dahi aid oldu
ğu mahalle veya köy kütüklerine ge
çirmesine ehemiyet vermesi ve maaş 
bağlama işinde herhangi bir taraftan 
istenilen kayıt örneklerinin okunak
lı yazılarla yazılması ve bütün mcş
ruhatiyle çıkarılıp gönderilmesi ve 

\1üT \tl:y.t ar~e ~ı 'lHW'bNe 
imzası üstüne hangi kaza nüfus mü
dür veya memuru olduğunun öz ve 
soyadlariyle behemehal yazılması e
hemiyetle tamim ve tebliğ olunur. 

Umumi müfettişliklere, valiliklere 
ve tefti§ heyeti reisliğine yazılmış-

tır.,, 

Bugünkü Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. 

Ruzname şudur: 
1 - Satılan kinin bedelinin Sıhhat 

ve içtimai muavenet vekaleti 1937 ma
li yılı büdcesine tahsisat kaydi hak
kında 1937 mali yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı bazı daire büd
çelerinde değişiklik yapılması hak
kında Sıhat ve içtimai muavenet ve· 
kaleti 1937 mali yılı büdcesinde 18 
bin liralık münakale yapılmasına da
ir, 1937 mali yılı muvazenei umumi
ye kanununa bağlı büdcelerin bazı

larında değişiklik yapılması hakkın
da kanun Iayihalariyle İdare heyeti-
nin, Büyük Millet Meclisi 1937 mali 
yılı büdcesine 7.000 lira munzam tah
sisat konulmasına dair kanun teklifi 
ve büdce encümeni mazbatası, 

2 - 1938 mali yılı muvazenei umu
miye kanunu layihası ve büdce encü
meni mazbatası. 

Felôkete 
uğrayanlara 

yardım 
Türkiye Kızılay Ce;,.iyetİ 

Umumi Merkezinden : 
Yer saıpıntısından felakete uğra• 

yan vatandaşlarımıza yardım yapıl~ 
üzere aşağıda isim ve adresleri yazıll 
zevat tarafından hizalarında yazılı pa• 
ralar veznemize yatınlmıştır. Bu hayıJ: 
sever zevata gerek Cemiyetimiz ve ge
rek feliketzedeler namına teşekkürle • 
rimizi sunanz. 

500 80 Kıbnı Baf kasabasında 
Bay Mustafa Ahmet R~: 
şitten 80 sterlin mukabili 

313 00 Kıbrıs'ın Baf kasabasın• 
dan Bay Eyüp Nefi'deıJ 
50 sterlin mukabili. 

62 60 Kıbrısın Baf kasabasın· 

dan Dimili zade Ahıned 
Hamdi ve Cemil Şeı.nset· 
tinden 10 sterlin mukabili 

563 40 Kıbrı.sın Baf kasabası hal· 
kından 90 sterlin muka• 
bili. 

12 52 Kıbns'da Lefk<>!Cl'da Dr· 
M. C. Kureas'dan 2 ster· 
lin mukabili. 

626 uv 1 ... ı... ... ,. Limasol tane k<>'" 
mitesinden .lVQ _. __ 1:.-

mukabili. 
400 00 Kızılay İzmir Merkezin • 

den. 
500 00 Kızılay Uşak merkezindeıl 
ı 16 00 Kızılay Bergama §ube ~ 

sinden. 
374 16 Kızılay Biga şubeeinden. 

30 51 İzmit Yenituran okulu~~~ 
dan. ı 

'2'2 ?C :Q_,,._,~~ flr1'.n~; ,J., •• 1 ••• 
aan. 

8 50 Kilis Şehit Sakıp bey oku 
lundan. 

17 55 Bergama Zübeyde hanO 
okulundan. 

6 50 İnegöl orta okulundan 
t 44 50 Kı.ıtlay Pazarcık şubesin

den. 
48 4 7 Kızılay Osmaneli JU:be• 

sinden. 
116 1 O Kızılay 'Hamam şubesin

den. 
50 Bergama ikinci okull.10" 

dan. 
10 00 Kudüs konsolosluğu kan

çılan Bay İhsan Tunalı· 
dan. 

14 09 Ankara Bizim okul tale • 

6 05 

50 00 
6 50 

3961 00 
96123 89 

belerinden. 
Ankara Necatibey okuld 
talebelerinden . 
Ankara Borsasından 
Kayaf okulu öğretmen ve 
talebelerinden 

Evvelki listelerden 

100084 89 YekGn 
itizar: 19. 5. 1938 perıcmbc günii 

çıkan Ulus gazetesinde Edirne Merke
zinden gönderilmiş olan "600'' lira, 
tertip sehvi olarak "60" lira gösteril
miştir. Özür dileriz. 

ikinci koşu: Kızılırmak koşusu 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 İcra işlerinin ıslahı 

1938 senesi zarfında 600 liradan ıaz. 
la ikramiye kazaruna.mış halis Kan ın
giliz at ve kıuaklara mahsustu. Mesa· 
fesi 1400 metre, ikramiyesi 320 lira i
di. 

Bu koşuda B. Asım Çırpanın Dandi 
ı e Tomrusu, B. Said Halimin Novice
,;i ve Salih Temelin Sprig Boardı KOŞ· 
muılardır. 

Start verildiği zaman Spring Board 
öne geçmiı ve çok yakından kendisinı 
Tomris takib etmiştir. Dandi ve No· 
vis sıra ile arkada geliyorlardı. Son 
viraj dönülürken atlar toplandılar. Bu 
mesafede rakiplerine faik olan ~ovis 
ani bir hücumla aralarından çıkıverdi 
ve koşuyu kolayca kazandı. Arkasın
da Tomris ikinci ve hemen yanında 
Dandi Uçüncü oldu. 

Rekor 1,27. Müşterek bahis ganyan 
245, plase 130, ikinci plase 205 kuruş 
verdi. 

Vçüncü ko~u: Sülek koşwu 
Dört ve dah yukarı yattaki yaı ım. 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsus 
handikaptı. Mosafesi 2100 metre, ikrd
miyesi 200 lira idi. Bu koşuda B. Fah
ri Ataçerinin Ceylanı, Salih Temelin 
Mahmuresi, Hüseyin Kahramanın S&ı· 
dası, Bedri Görgünün Bozkurtu koş
tu. 

Bayrağa hürmet 1 Bir lıaza )'İiziindcn 

x enitehır ac>Kd.•uarından biri
sinde bir apartma.nm önüne 19 
mayıs dolayısiyle aaılmıt bir bay· 
rak gördüm. Buna aaılmıı demek 
değil, iliıtirilmiı, takdmıt demek 
daha doğru idi. 

Kötü bir deyneğin bir tarafına 
yapııtırılan ve ay-yıldızı da tali
mata uymayan bu bayrak, bak
tım, dün de o iliıtirildiii yerde 
iğri ve mühmel durup duruyor
du. 
Yakıtır mı? Bir apartman sahi· 

binin yeni ve düzgün bir bayrak 
alacak kadar paraıı olmıyabilir 
mi? Sonra belki de bu adamı ta
nıyıp sorsanız: 

- Kapıcı asmıı olacak 1 ceva
bım verecektir. Fakat asılan ve 
asılmaıı gereken fey bayraktır. 

Böyle ıeylerde polisin ve bele
diyenin sıkıaını gördükten aonra 
hala yola gireceğimize içimizden 
gelen bir duygu ile mukaddes 
timaalimize saygı gÖ&teraek fena 
mı ederiz? 

Karpuz &ergilcri I 

Bizde timdi expo•ition manaıı· 
na kullanılan "sergi" kelimesi eı• 

kiden baıka bir manaya gelirdi> 
Satılmak üzere aokaklarm bir ta
rafma, bir meydanın bir kenan
na yıiılmıı kavun, karpuz yığın
ları. 

Şimdi sergiyi medeni bir mana
da kullandıktan sonra, artık, bu köhne 
''sergi'' ler modern bir tehrin ao
kaklarına yakı§111ayan bir manza
ra, bir yama halini almııtır. 

Istanbul belediyesinin, bundan 
böyle, bütün karpuz sergilerinin 
hallerde açılmasına karar verdi
iini okuduğum zaman hoıwna 
gitti. 

Ticarette, kazançta da laübali 
olmaya artık imkan bırakılmama
lıdır! 

Göriiniir kaza 1 
Evvelki gece btanbulda Voy

voda yokuıunda bir otomobil, iki 
tramvar. ara&ında kalarak zede· 

lenmiı, toför de yaralanmı§ .. 
Bizde bir tabir vardır: "Gö

rünmez kaza" deriz. 
Bu hadisede ise hiç görünmez 

taraf yok. Çünkü tramvay da, o
tomobil de, oldum olasıya, ''gö
rünür kaza" lardandır. 

Bir dilencinin iane.'fi ! 
Geçen hafta, bir du_nçi Atina 

belediye dairesine bat vurarak 
,ehir iısizleri için habn saydır 
mikdarda bir iane vermif. 

Biz ''Sultanahmedde dilenip 
Ayaaofyada sadaka vermek" de
riz. 

Fakat Atina dilençisinin hare
keti, ayıblanacak değil, takdir e
dilecek neviden sayılmalıdır. 

Biçare adam, belki de iısizli
ğin ve paraıızhğın ne demek olduğu
ma herkesten daha iyi biliyordu! 

bih·iiycn cul<ım 

Seyid Mehmed isminde Mıeırlı 
bir boyacının baıına aelenleri bi
liyormusunuz? Bu genç - Seyid 
Mehmed on dokuz yaımdadır -
on üç yaıında iken bir evin üçün
cü katından dÜ§-lllÜftÜr. GeçmiJ 
olsun demeyiniz; zira asıl kaza 
bundan sonra baıhyor. 

Seyid Mehmed bu kazayı u
cuzca aavu§turduktan sonra bo
yu uzamııtır: Senede 20-30 san
timetre .•• Şimdi zavallı genç boya
yacı 2,97 metre boyundadır. Fa
kat en az dört metreyi bulaca
ğmı mütehassıslar haber veriyOl'
lar ... 

Boyacı olduğuna gögre merdi· 
venaiz it görür 1 demeyiniz. Boyu 
üç metreyi bulan bir adam nor
mal insanlar arasında naııl ya
§ar? 

Sonra, gene mütehaasıslann ri
vayetine göre Seyid Mehmed 
dört metreyi bulunca vücudu da
ğılarak ölecektiı'. Zavallı! 

İcra dairelerinin ıslahı ve muame • 
lelerinin daha ziyade emniyet ve sil• 
ratle yürütülmesini temin maksadiyle 
Adliye Bakanlığı İsviçreden mütehas • 
ııs olarak B. Leyman'ı getirtmişti. 

B. Leyman muhtelif küçük ve bü • 
yük kasabalarımızda bir aydan fazla 
sliren bir tetkik seyahati yapmış ve 
memleketine avdet etmişti. Mütehaggıs 
icra dairelerine verilmesi lazım gelen 
veçhe hakkındaki raporunu bugünler • 
de adliye bakanlığına gönderecektir. 
Rapor tetkik olunduktan .e ihtiyaçlar 
tesbit olunduktan sonra icra teşkiUitı -
mız vatandaşların icra dairelerindeki i!• 
!erini en iyi bir şekilde kolaylaştıracak 
hükümler koymak suretiyle icra kanu
nu tadil olunacaktır. 

Çağra 
X Hariciye encümeni bugün saat 11 

de toplanacaktır. 
x Maliye encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
x Arzuhal encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
x Dahiliye encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
1 x Milli Müdafaa encümeni bugtlll 
saat 10 da toplanacakta. 
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DÜNYA HABERLERİ 
Harb tehlikesi mi? 

, ~oılovakya'da vaziyet, Avuıtur· 
~ ilhak arifesindeki vaziyetine 

r . Yor: Avuıturyada bir ıeçim arife. 
.. nde İdi. Almanya, bu seçimin yapıl· 

t ~ İıtemiyordu. Avusturya Mıdu • 
>i da alman askerlerinin hareketi ıa· 

r oldu. İngiltere Almanyadan bunun 
::a•ını IOl"du. Alman hükümeti bu • 

Çekoslovakyada 
vaziyet duruluyor 

Ha tayda 
tazyik 

-
'-lıı kıı kamplarından yaz kamplanna 
'11 iden ibaret olduğunu bildirdi. A
~ın ınuhtelif yerlerinde nazİ 
clı çıkb. Ve içerden naziler, 
tt ~.da da alman askerleri sekiz on aa
~de A'YUıturyanın Almanyaya il
~ temin ettiler. Bütün Avrupada 

olup bittiyi kabul etti. 
Çekoılovakyada da seçim yapıh-

• :· <:ene alman hndudunda bir takım 
lae ;" hareketler bat~~~. 1 ngiltere ge -
A.nı::areketlerin manasını soruyor. 
~l Ya, bir kamptan diğer kampa 
di . den batka bir ıey ohnadığıru bil
~or. Aynı zamanda nazi partisine 
el. ~Up alınanlarla çek zabttaıı araım
blulca sadeınel..- "h1v..., lrkd&Jlannın 

• ~den.tına kartı alınanların likayd 
aıy •calclannı ahnan gazeteleri ya
lıuı°" ·Bu dakika vaziyet bu noktada 
_ u~Yor. Bunun mabadini yann ve 
-· 'eıı .,,;: ·· - b di de A .... n ogreneceğiz. Bunun ma a 
harb ~Pa' da ıulhun devamı ve yahud 
~ ~n .~tlaınaaı demek olduğuna gö -
cliİuı ~il gözler Çekoılovakya üzerine 

._, bekliyor. 

da!Q~k~ılovakya ile Almanya arum -
tolct ihtılafın ıizli kapaklı bir noktası 
.ı ur. Almanya, Çekoslovakyadaki 
~il "Büyük Almanya" ya ilti
"-.tru iıtiyor, Fakat ıimdilik ıuna ka-

l edecektir: 

2 : Alınanlara otonomi verilmesi. 
lcilab .\Jınall nüfusu arasında nazi teı-

3 ~ Yapıhna11. 
r: Çekoslovakya ile Sovv••1 -

~~llraa ... .1_1 • .... eaKın feshi. 
"', · .. turyanın • --•· ·· t · ti' ki "'!"'- lfti ... ı goı erınıt r 
h.ııe=Ya konaeıiyon yapmak davayı 
~lalca z. Şuınig bunu Berhteıgaden 
"1al bndan ıonra anlamqbr. Bina -
llıill~~~ Çekoslovakya, ekalliyeltere, 

1 uırliii ile telif kabul edecek bir 
Domi ...,_te karar ,......qtir. Fa • 
9nClan clab. ileri aitmefe ve hele , . e ve ~et Rusya ile arumdaki 

ı~f~ahatm..ı.fll Yanasnuıı:or. Ek.al. 
mabıaı bir statünün hazırlan. 

İçin de ciddi t.et•W.iiae sirilmittir. 
Avrupa aulbu için tehlike t.tkil 

illeti ı. mesele, Çekoaloyllkya hükü
-.u.!~ ~ ekalliyeti araamda bir 
~ deiii, Çekoslovakya ile 
~ U'aalnda bir ihtilaftır. Bina • 
elr.ıu h ~vak hükümetinin alman 
~Y~ni tatmin yolunda atacağı 
L.t~ I il ~eyi halletmekten ziyade 
tı1.,_ "tıltere olmak üzere, diier Av· 
~letleri üzerinde yapacait tesir 
-t....,..-._ entereaandar. Ve Avrupa -
birik ~ •e ıulhun mukadderatı da 
~ • . •letıe~ll hu ihtilaf karJıam • 
".ıty.:.;:11rıne bailıdır. Çekoalo • 
da hlıulca -bnan taarruzu karııam
liriz. A v~t edeeeiinden emin olabi-

a) Yılı~~ ... - • • -·-· ·ı . I' edild" - · • -q bar emrıvaaı ı e lf· 
1o ııana aö •. .. Ç ko 

vakya, böyı ~ onunde tutan e a-
l'naınak . • e bır akibete maruz kal • 

· ıçın Iİındid · -1-AJanı haberi . . en tertıbat auuııfbr· 
lnnda verdikl era?&ll ukeri harekat hak
~ 'L-~ •rı nıalumat hu hazırlık • 

·~ttir Filh 
•ız hedefi ,' akika Uınanlar, harb-
t.lcnik t enne .~armak için yeni bir 
koıto"alceken.nüı ettirmiılerdir ki Çe
ll\ak · • Ya bunun tatbikine mani ol· 

ııtiyor Çek l .. 
~ • oa ovakya'nm ıtrate1ı 
)a'nıll ~~ •ıkeri vaziyeti, Avuıtur -
dar- ku 

1
. lldan evvelki vaziyeti ka • 

vvet ı dei'ldi Fak ek d Sok İyi t rb' 1 r. at ç or uıu 
trı::ı_ e 1!e edilnıiıtir. Teçhizab da 
-•rnmeldır M·· 

~ko.ı ak • utehaıııı askerler, 
~ 

1 
ov ya ordusunu, eherniyet iti

Y e, Avrupa' P.._ nın Sovyet Rusya, 
sa ve Alman d .._ 1 le Ya or ularından son • 
~ n dördüncü ordusu saymakta • 

( Baıı 1. inci sayfada ) 

Hadue nasıl oldu ? 
Prag, 22 a. a. - Resmi te~liğ; Şeb

goldberg yolunda. aa~leyın g.al'.'et 
erken bir saatte ıüphelı şartlar ıçın· 
de ve gayet gizli bir surette moto
sikletle giden iki şahıs, polis memu
ru tarafından tekrarla söylenen dur 
emrine itaatten kaçınmıılar, bilakis 
motosikletin hızını daha ziyade ar
tırmışlar ve motosikleti kendisini ~e
nara atmak mecburiyetinde kalan po
lis memurunun üzerine sürmüşlerdir. 
Motosikleti durdurmak isteyen po
lis lastikler istikametine bir el silah . . 
atmış fakat yol bu mevkıde yokuş 
olduğundan kurıun motosiklette bu
lunan iki kişinin de ölmelerine sebeb 
olacak bir tarzda yaralamıştır. Bu iki 
şahıstan biri, civardaki kışlada, diğe
ri de Şeb hastahanesinde ölmüştür. 
Bizzat kendilerinin sebeb olduğu bu 
hadisenin kurbanlarının hüviyeti tes 
bit edilmiştir. Bu.Jar, ikisi de şimali 
garbi Bohemy~ mıntakası .. doğ~mlu 
Böhm ve çiftçı Hofman ısımlerınde 
iki südet almanıdır. 

Bir çek ekonomistinin 
tavsivesi 

Prag, 22 a. a. - ·Çeklerin ekonomi 
sahasındaki en büyük mütehassısla
rından olan B. J ozef Masek, heyecan 
uyandırmış olan bir makalesinde Çe
koslovakyanın bugün birl~ş~~ A~e
rikada yürürlük•• .ı4tl hukumet sıı
+---:-: ıı.:aoul etmeıi laım gelmekte 
olduğunu yazmakta ve şöyle demekte
dir: 

"Bizim kabul etmi§ olduğumuz sis
tem, franıızlarla ingilizlerin ıistemi
dir, bu iıe bize uygun gelmiyor. A
merika Cumhur Reisinin sistemini 
kabul etmeliyiz. Zaman, ana yasanın 
değiıtirilmesine elveritli değildir. 
Fakat bu reformu yapmak muhakkak 
lazımdır. Parlamento haricinde ıe
çilen ve fakat parlamento huzurunda 
=~ut olan bir hükümet kurmak icab 
eder. Cumhuriyet fırka mücadelele-
rine pek az karıımıı olan bir bafvekil 
aeçmeli, o da çeklerden ve almanlar
dan aranan vasıfları haia ve enerji 
aahibi zatlardan mürekkeb bir kabi
ne tetkil etmelidir. Böyle bir hükil
met, hiç şüphesiz bütün milletin mü· 
zaheretine nail olacaktır. 

Romanya, çek hıuludunJa 
mker tah_fid etmiyor 

Bükreg, Z2 a. a. - Rador ajansı, 
dün akgam yabancı bir ajans tarafın
dan verilen ve Romanyanın Çekoslo
vakya hududunda asker tah~id etme~ 
te olduğunu bildiren haberı en katı 
surette yalanlamaktadır. Bu h~~~· 
tamamiyle aaılsızdır. Romanya huku
meti ve romen kamoyu, hidiıeleri en 
büyük bir ıükun ile takib etmekte
dir. Böyle bir haber, sakin olarak kal
ması gereken havayı ifaaddan başka 
bir ıeye yaramaz bir mahiyettedir. 

Çeklerin Polonya hududunda 
mkeri hareketleri 

Varşova, 22 a. a. - Yarı resmi bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre, Polon
ya hükümeti Pragdaki elçisini Çek 
hükümetinden Polonya hududu bo-

unda yapılmış olan askeri hareket-
y . h . -1 rle alakah ıza at ıstemege memur 
e~miştir. Çekltrin beklenilmey~n bu 
hareketi Cie~.z~a ~.ın~~kasındakı aha
liyi tel~ta du§urmu.~~r. Mah~~~ ;ne: 
murlar tarafından .. ı tayat te . ar en 
alınmış olduğu s~yle?mek~e 11~ de 
bunu teyid eden hıç bar ha er a ına-

mamıştır. 

d . temı·nat vermiıtir. 
aır . ti' r ce· 

Çeklerin aldığı mkeri 
tedbir mahiyeti 

istihbarat zabitleri de 

müdahaleye başladılar Prag, 22 a. a. - Çek ajansı, alınan 
milli müdafaa tedbirlerinin mahiyeti 
ni izah eden bir haber neşretmiştir. 

Bu habere göre milli müdafaa nazı
rı, milli müdafaa kanununun hüküm
lerine uygun olarak sosyalistleri kuv
vetlendirilmiş olan bir sınıf ihtiyat, 
talim için silah altına çağırmıştır. Bu 
tedbirin sebebi, ihtiyatları diğer dev
letlerde olduğu gibi yeni silahları 
kullanmaya alıştırmaktır. Aynı za
manda bu tedbir, bugün kifayetsiz o
lan milli müdafaa kuvvetlerini, bu
günkü karışık şartlar içinde memle
ket emniyetini koruyacak bir kuvve-

Reyhaniye, 21 a. a. - Anadolu A
jansının huıuıi muhabiri bildiriyor; 

Vaziyette bir salah görülmemekte
dir. Aksine olarak, istihbarat zabiti
nin de filen müdahalede bulunarak 
türkleri büroya gitmekten menettiği 
ısrarla söyleniyor. 

te çıkarmış olacaktır. . 
Çek ajansının haber etrafında ıza

hat vererek, bunun bir seferberlik 
mevzuu olamıyacağını, çünkü sefer
berlik için salahiyetli teşrii makam
ların karan bulunması lazımgeldiği
ni tasrih etmektedir. 

B. Henlayn Prağ'da 
Prag, ıı a. a. - B. Henlayn, dün 

akşam buraya gelmiş ve Regina ote
line inmiştir. 

Hiç bir çek. hıulmlu 
, kapatılmadı 

Prag, 22 a. a. - Yabancı memleket
lerde Çekoslovakya - Saksonya hudud
wının kapatıldığı hakkında haberler 
yayılmıştır. Çeteka aansı, bu hab~rl.e -
rin tamamiyle yalan olduğunu bıldır -
meye mezundur. 

Yabancı memleketlerde Çekoslo -
vakya ile Macaristan arasındaki tren 
münakalatında bazı karışıklıklar oldu
ğu haberi de çıkmıştır. Çeteka ajansı, 
Çekoslovakya ile Macariatan arasında -
ki tren mUnakalatının yalnız normal ol
makla kalmayıp hattl pyanı kayıt te
ahhütler bile yapmamış olduğunu bil -
dirir. 

Seçim başladı 
Prası:. 22 a. a. - Prae:da bel~ye ve 

1 77 kamunda da kamun seçimleri sil -
kQn ve intizlm içinde cereyan etmi§tir. 
Bohemyada 63 çek ve 32 alman kamu -
nunda, Silezyada ve Moravyadıında 
63 çek ve 16 alman kamununda ve alo -
vakyada da 31 kamunda seçim yapıl -
mrttır. Hiç bir yerde hidiae çrkmamlf-
trr. 

Südeı almanlannı alakadar 
eden yerlerde 

Prağ, 22 La. - Çekoalovakyada 
kamun seçimlerinin ilk kwnında, bu 
gece neşredilen neticelere göre, Südet 
almanlannı alakadar eden yerlerde a
şağıdaki vaziyet meydana çıkmıştır: 

33 kamunda alman Südet partisi 
84.132 rey almıştır. Sosyalist partisine 
10.768, komünist partisine 4266 ve 
çeklere ise 17 .892 rey verilmiştri. 

Südet menbalanndan alınan haber
lere göre, alman Südet partisi, 1935 
parlamento .eçicilerine nazaran yüzde 
44.S nisbetinde fazla rey elde etmi§tir. 

V ~iyet normalleıiyor 
Paris, 22 a.a. - Diplomatik mahfil

ler bugün dünkünden daha tcakin edi
ci malümat aldıkları için bu sabah Çe
koslovakya hidiseleri hakkında daha 
nikbin davranmaktadırlar. 

Prag hükümetinin yeniden aaker 
celb edip etmiyeceği, çağırılan sınıf
ların dahilde intizamı temin etmek 
makaadiyle ıilah altına alındığı ve 
Berlin ile Pra& aruında zorluk çıktı· 
ğı takdirde Prqın bu zorlukları uz-
18.fma ve hakemlik muahed~ine göre 
halletmek iatiyoceği taarih edilmekte
dir. 

Antakya' da tescil muamelesi 
bugün başlıyor 

Antakya, 21 a. a. - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Antakya şehrinde tescil muamele
sine 23 mayısta dört büroda başlana
caktır. 

İskenderun ve Kırıkhanda yapıldı
ğı gibi, burada da, evvela isimleri nü
fus dairesince büro reislerine veri
len nüfusta kayıtlı müntehiblerin tes 
cili yapılacaktır. 

Kayıtlı olmıyanların tescil tarihi 
ile Antakyaya bağlı nahiye ve köy
lerde tescile başlama tarihi komisyon 
ca sonradan ilan edilecektir. 

Romen başvekilinin 

Varşovada ziyaretleri 
Varşova, 22 a.a. - Romanya baıve

kili Patrik Miron Kristea, Varşovayı 
ziyaretinin ikinci günü, evelce tesbit 
edilen program mucibince, Varşova 
ortodoka kilisesinde yapılan bir ru
hani iyinde bulunmuı, bundan 90nra 
ba§vekil, hariciye nazırı ile maarif na
zırını ziyaret etmif ve reiaic.umhur ve 
maretal Smigli • Ridzin defterine İl
mini yazmı§tır. Baıvekil Miron, meç
hul asker abidesine bir çelenk koy
mus ve ö2.lc yemeE.ini reisicumhurun 
davetlili olarak Zamek ptosunda ye· 
mittir. Akf&Dl, Polonya bqvekilinin 
verdiği büyük ziyafette iki memleke· 
ti birbirıne ballayan ananevi dostluk 
bağlarını belirten nutuklar söylen
miştir. 

Gazeteler, Patrik Miron"un Polon
ya seyahati ve bazvekile Lvov'da ge • 
rek hükümet mümesıilleri gerekse 
halk tarafından yapıl3n hararetli ka
bul resmi hakkında birçok haberler 
neşretmekted ir ler. 

Gazeteler bu ziyaretin .:>otonya ile 
Romanfa cıns no.t mevcml mı.in,n·'l·· 
lerin sam:.m~yetine yeni bir de!ı! oldu 
ğunu kaydetmektedirler. 

General Mariç 
İzmir yolunda 

Afyon, 22 a.a. - General Mariçin 
treni saat 16.40 da ıchrimize geldi ve 
kma bir tevakkuftan t:onra tzmir'e ha
reket etti. 

General bu tevakkuf esruunnda oto
mobille şehri gezdi. Sayın misafir is
tasyonda Kor komutanı, vali, belediye 
reiai ve bir aakeri kıta ve kalabalık bir 
halk kütleıi tarafından ıamimiyetle 
istikıbal ve teıyi edildi. 

' · Alman ~~duı~ çekoalovak ordu· 
~ ~ dört mııli daha büyük ol· 
~""' . ~aber, Almanya bütün askeri 
lrt..:nı Çekoslovakya üzerinde top • 

ı 'lterenin vu:ıye ne ıe ın . , 
ngı .... d b 

d 
1 t Çekoılovakya yuzun en ar 

bu eve ... l ki bera ba . . yeceğinı aoy eme e • 
B. Heriderıon, Fon Ribben· 

ıropla konU§tu 

Çinde harb 
vaziyeti 

)l ~; V • mu~':emet ed~ bir ordu· 
le~k buu-ruz açın bet mııli asker 
Qf\lı' •bnek IUım geldiii heaab edilecek 
"-ıc '-: Almanya bir hamlede Çekoslo
~a Yı mailub edecek kuvvet ayıra
~ ' ~koılovakya ile uiraıırkendir ki 
"-:.,rı harekibn bir Avrupa harbma 
~Yiik"&nnıyacağı anlaıılacaktır. Bu, 
"İ"e .._~vrupa devletlerinin vaziyetle -

~lıdır: 

,._ ~ - Evvela Fransa ve Sovyet Ruı
"'i? elcoılovakyaya yardım edecekler 

lrı!i;" Y ıu:d11n e~tikleri kabul edilirse, 

3 et'e'nın vazıyeti ne olacak? 

8 - ltalya bitaraf kalacak mı? 
-...ı:.:ç tneçhullü muadelenin az çok 
1-t a olan bir nolduı Fransa ve So...
dıı.ı uıya'nın Çekoslovakya'ya yar-
'•bneie hazır olmalandar. Gerçi 
"en ~11~ ıazetet.ri, bunun ,iddetle 
~ andedır. Fakat franıız hiilriimeti-
1\" l'esmi beyanab sarihtir. Sovyet 
1r._'Y• hülciirneti de Çelcoalovakya'ya 
~ te.bbüdlerine riayet edec:eiiıııae 

har .gıAnnı pa harbı çıkbğı takdirde 
ber bır vru · B' 
b

. ' af kalacağını da vadetmıyor. ı-
ıtar 'f . de ol .. ..k harbm ar esan -

naenaleyh buyu clii 
c1u- "b. bir taraftan Almanya, er 
tar'::ı!:. :i. Fransa ve RuıJ~ lnıilt9: 

• b' barb kar1111nda takib edec:eii 
renın ır . • • clü ünüp dur-
yolun ne olabıleceiinı 1 • eti bi 
maktadırlar. ltalya'nm ~!-ta.W: 
noktadan daha mübbem, bir 
daha sarihtir. Her halde •• ilk a~ 

• • x.: aarihtir. Fakat bır 
barba cırmıyece.. . . b-
harb çıkana büyük harb ıçın~e ~ap 11 

'b' f ttan istifade etmek ıatiyecek· gı ı, ıra ._. 
tir Ne zaman harba iıtirak edececı v~ 
~gi tarafa iltihak edeceii de aıkerı 
harekatın inkiıafına bağlıdır. 

Görülüyor ki vaziyeti en mübhem 
olan lngilteredir. 1914 yazında da ÖY· 
le idi. Ve eler Almanya lnsiltere'nin 
Fransa'ya yardım edeceiinden emin 
olsa, bir harbi pl'OYoke etmekten çeki • 
nir. Demek oluyor ki harb •e Nlh balı· 
ıinde aöz sene lqil...,nindir. 

A. Ş. E811ER 

Berlin, 22 a.a. - B. Nevil Henderso
nun dün akşam von Ribbentrop'u ikin· 
ci defa olarak ziyaret ettiiini Royter 
teyid etmektedir. Zannedildiiine gö
re Hendenon vaziyet için kaygılarını 
bildirmittir. 

B. Hen~n· Viyana'danayrıldı 
Viyana, 22 (A.A.) - Konrad Hen

layn Viyan.ada kıea bir müddet kal· 
mıttır. Hen~yn buraya dün gelmit ve 
akıam meçhul bir iıKikMnete hareket 
etmiştir. 

Çek· macar hu'dudu ~ıldı 
Budapefte, 22 a.a. - Sal ;hiyetli 

mahfillerin bildirdiğine göre Prag 
hükümctini dün aldığı bir karar üze
rine kapatılan Macaristan • Çekoslo
vakya hududu, macar hükümetinin 
diplomatik bir tefebbüaü üzerine bu 
aqam yeniden açılmJftır. 

Londrada diplomatik faal,lyet 
LoQdo. 22 a.a. - .DiP.19.matik mah· 

Şanghay, 22 a.a. - HMI9ovun prkı
na doğru geri püakUrtülmÜf olan Çin 
kuvvetleri Pukoeu • Tienttin demir
yolu boyunca japon hatları araıından 
ıari>e doğru kendisine blr yol açmaya 
muvaffak olmuftur. 

* Pekin, 22 a.a. - 10 bin ki,ilik bir 
çete kuvveti, Hopein merke-zi Patinf
guya hücum etmiJtir. 

fillerde bu aabah Avrupanın vaziye
tinde bir değitikli.k olmadığı kanaati 
izhar edilmektedir. 

Bu sabah lord Halifakı B. von Sita
rm huzurunda Almanya elçisi von 
Dirkseni kabul etmiştir. 
Öğleye doğru Franaa maslahatgU

zarı B. Robcr Kambon hariciye neza
retine gitmiştir. Matbuat ittihadı bü
rosu tarafından bildirildiğine göre 
Lord Halifaka B. Con Saymen ile gıs. 
riiflDUftUr. Hafta tMilinl yarıda bıra
kan Batyekil aut 12.30 dan biru wel 
Bar,e.lıill~ dlliuüle IOJmif*• 
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Ata türkün 
Mersinde 
tetkikleri 
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TÜRKiYE BASINI ................................................ 

Zarar görecek Fransadır 

( Başı ı. inci sayfada ) 

hallrının canclan ve cotkun tezahür
lerile kartılatmıtlarclır. 

KURUN'da B. Aamı Ua, Hatay va• 
ziyeti dolayıaile yazıelaiı hir ba§l'llA
k:alede aon bidiaelerin doiura.bile· 
ceği neticeleri tahlil ederek diyor 
ki : , 

Fransa: D08t olan bir Türkiye· 

Büyüle Şef Pompepolil'i 
gezdiler 

Meran, ( Hıucui) - Büyülı Ôn· 
eler b..Pn öileclen ..,nrcı ucıli euin
clen, maiyetlerinde ocıli, tüm lıomu • 
tanı, belediye rwüi ue mcıiyetlerincle
lıi ~lCIT olclaiu hcıld• Pnırülı Uı
lııel•an• inmifla, emirlerine ayrı
lan motörl• plajı prellenclirmifler • 
clir. Burada birilten hallı ~ ,elini 
büyülıı •llİnç .,. lıayranlılıı teJJGhür • 
lerile lıarplcımlflır. Atatürk halka 
iltilcıt buyurmıqlar H yollarına de
vam eclerelı Pompepoliie .;tmifler
clir. Büyük Şel ••f uakit Mer.ine 
clönmüıler ue ualttin ilerlemİf olma· 
•ına rağmen yollarını belrliyen ka
labalık bir kütlenin aynı coıkun 
minnet ve •et1gİ gö.terilerile karıı· 
lanmıflC1Tclır. 

nİın ya.km tarktaki komtuluiu ile 
fran.aız dostluğun• itima.dı kalma
Dll! olan bir Türkiyenin komtuluğu 
ara&ında mühim bir fark vardır. l,te 
Türkiyenin cıo.tlufunu Hatayc:ha ve 
Smiyedeki ihtirulanna feda eden 
franaızlar ondan sonra bu farkı pek 
iyi anlayacaklardır. 

Her halde Türkiyenin kendi bu -

Mersin üç ,ünden beri görülme -
miı bir ba.yrcun n8f8•İ içindedir. Şe· 
hir, sabahlara kadar tenvir eclilmİf
tir. Her taraf bayraklarla ıüalenmif 
ve tam bir bcıyrcun manzcırcuı ııö.
termektedir. 

Bulgar krah dün 
yeni parlamentoyu 

bir nutukla a~tı 
(Başı ı. inci sayfada) 

"- Bundan dört ıene evvel tiddet
li mücadedeler ve fikir aykırılıkları, 
memleketi çok ağır bir imtihan kar· 
t••ında bırakmıttı. Milletin ~öater
difi yüksek vatanperverlik aaycsinde 
devlet •e hUlıcilmetin otoritesi yeni· 
den tni• olunmuı ve yavq y&'"f uz
latma ve ıükOn realize edilmittir. 
Milletin i9tiraki tam olıun diye, bul
gar kadınına layık olduğu seçim hak
kı verilmittir.,, 

Bundan 10nra dıt politika vaziyeti
ni tahlil eden kıral ezc:Omle demit
tir ki: 

.. _ Bulpri•tanm enternaayonal 
vasiyeti, pttikçe daha aiyade ku'YYet 
bulmaktadır. BUyUk devletler ve di
fer memleketlerle olan aamimt ve 
dUrll•t münasebetlerimiz aayesinde 
memleketimizin nüfuzu gittikçe yük
selmektedir. Astı sulh eserine aadı-
kane bir surette hizmet ederek, §İm
diye kadar istediğimiz gibi bundan 
böyle de bütün kom§ularımızla en aa
mimt dostluk ve faydalı iıbirliği mü
naıebetleri arzu eylemekteyiz. 

Nitekim, 1937 kinunuıanisinde kom 
şu Yugoslavya ile ebedi bir dostluk 
paktı imzaladık. Bu pakt, iki memle
ketin ıulh ve antantını istihdaf eden 
derin arzuıunun samimi ifadesidir. 

Türkiye ile doaıluk 
Komtu Türkiye ile müe11es doat

luk münuebetleri, iki güzide türk 
devlet adamının 10n zamanlarda yap
tığı ziyaretlerle bir kere daha teyid 
edilmittir. 

Diğer iki korntu memleketle, Ro
manya ve Yunaniıtan bütlin muallak 
meselelerin doatane bir surette halli i
çin mütterek gayretler sarfeylemekte-
yiz. 

Diğer taraftan enternasyonal mü • 
naaebetlerimizin iılahını istihdaf eden 
bütiln hareketlere gayretlerimizi ilave 
de devam ıuretiyle bir çok memleket. 
terle bir ıeri ekonomik ve kültürel an • 
latrft&lar yapnuı bulunuyoruz. 

Bütün bunlar, bütün dünya tarafın
dan takdir edildiğinden emin olduğum 
sulh politikamızın yeni tezahürleridir. 

Kıral, bundan sonraz nutkunda, ti
caret ve istihaalin f azlalqtırılmaıının, 
iş te§kilatının himayesinin, münakall -
tın islahınm, işsizliğin azaltılmasının 
ve milli refahın yükseltilmesinin hilkii
me.t ~arafından vücude getirilmiş eser· 
lennı hatırlatm ııve ıözlı:'rine ıöyle de
vam eylemiıtir: 

Hilkümct, Bulgarietanın enternaı
yonal teahhütleri çerçeveai dahilinde, 
milli miklafaayı temin için tedbirler 
almtftır. Elde edilen neticeler, ordu
yu, vatanın aadık müdafii vazifesini i· 
fa edecek bir hale getirmiftir. 

Kıral, bundan 10nra bir vetiahdin 
doğmut bulundufunu kaydeylemit ve 
yeni mebuıların vatana kartı olan va
zifelerini müdrik bulunduklarına e
min oldufunu tebarilz ettlrdiıkten 10n· 
ra dcmittir ki: 

- Yakın maziden dera alarak, Bul
ıaristana muhakkak refah getirecek 
devamlı dahilt sulha, birlile ve ıükfın 
içinde yapıcı çallJl!Mlya yeni yol ve 
yeni ftlltalarla •annak için 'V'&t&me· 
ver ~irlilinizi deril etmeyinir:. 
~ AMllU .. 11a1ıı 47 IGcl 

dudlan dahilinde rahat JBf&Yabil· 
meai ~n cenup hududlarından em -
niyete ihtiyacı vardır. Türk doatla· 
ğunu feda eden bir framız manda 
i.dareaine kartı, elbette bu hududla· 
rnnızda emniyet verecek tedbirler 
iaıteriz. 

Bugüne ka.dar cenup budutl.n
uuzda kaçak.çılan himaye eden, 
aoyguncu f8kavet çetelerinin cani· 
yane faaliyetlerine menfaat ~--
bilinde göz yuman bir manda idare
li nrdı. Fakat buna mukabil Türlü· 
yeye doat olan bir Franae. h~ 
bulunduğunu biliyorduk. Ortadaki 
fenalıklarm mutlaka tedrici surette 
tufiye edileceğini dÜfÜDÜYO"luk. 

Hatay itinde türk varlığına ...,,. 
ka.d için Suriyedeki mand~ı ~~ 
ile elbirliği eden bir Parie hukümeti 
karınnıza çıkacak oluna iAikba.1e 
aid bütün ümidler bir anda aönmıiit 
olur. Ondan aonra milli emniyet ih
tiyacı bizi tamamen yeni bir takma 
vazifeler ile kartıl&Jtınmt balanm-. 

HATAYDA FRANSA 
YENi SABAH'ta B. Hü..,,m C.. 

hicl Yalçm, aynı meTZU ~ 
yazdıtı batmakalede fraDNDID H .. 
taydaki vaziyetini anı.tarak fU. _.. 
ticeye varmaktadır : • • 

Fransızlar Suriyeye gelmek JÇlll 

bin d~eden ıu &'etirebilirler. Orada. 
menfaatlerinden bahaederler. Sanki 
menfaat bir tecaYiiz için bak ftftr. 
mit gibi. Daha aıkıtırlana, ••i;eli
lerin kendi kencltlerini iclaredeın l -
dz olduldarmı, seri bir millet ı... 
lunduldarmı söylerler. Halbma ile• 
riliğin, &'eriliğin ne demek «>'-luiu • 
nu daha kendilerinin en büyük m1it 
tefik\eri tarif bi\e edememiflerdir. 

Fransa için, mü.temlekel_.. ma· 
1ik olmak bir baktır. Fakat öılıe t.. 
rafta alınanlar müstemleke ._ ...... 
se hatti yeni müetemleke delil ... 
rinden alman müatıemlekel..m seri 
verilmesini iaterlerae bm anlar içiııa 
bir kabahat olur. Frana fimali Af· 
riltaya yerletmit. Tunmıtan 'btıfl.,.
rak Fasa kadar milyonlarca anıbı 

iatitilD&r ediyor. Bunların bir fa-ama 
vatandatı hakkını bale tamauJarak 
tahakküm altında heplıİDİ nıiyor. 
Sonra, ltalya bu ganıimeUım afak 
bir hiNe istemeie k&lkmca Mmoli
ni, aç rözlülükle, iatila emellıerile it-
tiham olunuyor! Halbuki emperya
list devletler bu çapulculuk ömıetlİ • 
ni birbirlerinden almqlanbr. Vahfi 
kUYTetin padifahlıtım onlar ilin •· 
mitlerdir. Vahti onnanlarm" çölle 
rin mücadele kanununa mecMni .._ 
nilen imanların mün-aehM ..ıaaıan. 
na onlar tad>ik etmitJerclir• 5oatoa 
da a.j'IZlarmdan hak, m...ııede, 1Mi • 
teriJet, terakkıi .c;.leri eluıik olma&. 
Fakat arbk zulüm akındaki millet· 
ler ayanmıflır. Bütün Asya IİıtriJ'GI', 
Afrika NblJ'USianrJOI'• F.mperyali.t 
aiyaaeti belwmhal hatmaia IDllh· 
kUındur. Uzak kıtalann milletleri 
Avrupaam tahakkümü .ıu.da _.. 
Yllf&JDIYac&ldardn:· Çünkü ~ 
A vrupanm bir boatan korkulup ha
line diittüfünÜ renkli D'klar da, ip -
tidai kaYimlfll' de, bütün dünya da 
anlamqtır. 

maddıe9i mucibince, .on dört sene zar
fında fevkalide ,erait neticetıi olarak 
çıkarılan kararnameleri tasvibinize 
arzedecektir. 

24 üncü Millt meclisin idi içtima 
devresini açıyorum. 
Kıralın nutku, dakikalarca bütiin 

mebuılar tarafından 9iddetle alkıtl•n· 
mıttır. Kırıl ve kıraliçe, parlamento
dan saraya dönerken, gelirken olduğu 
gibi, halkın tiddetli alkışları ve teza· 
hürleri ile karıılanmı,tır. 

Kıralın, parlamentodan çıkmasını 

milteahip, içtima salonunda bir din l· 
yini icra edilmi,, mebuslar yemin et· 
miı ve divanı seçimine geçilm.ir. 

HU.kümet taraftarı sabık ticaret ne· 
zuı Mof&Jlov, 93 reyle meclis reielili· 
ne aeçilmi,ıir. 

63 reyle Baerianov almıt ve dört ta· 
ne de boı rey pusulası çıkmı9tır. Mec
lis sabık reis vekili Markov 110 rey 
ile sabıi adliye nazın Peıev de 92 rey 
ile reiı vekilliklerine seçilmi9tir. Reiı 
vekillerinin her ikisi de hükümet ta
raftarıdır. 

Bqvekil Köecivanofun teklifi üze
rine, meclis, yeni dahili nizamnameyi 
mibakere için yar111 uat 15 de topla
nac:akıtır. 
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Sarhoşken söylediklerini 
ayıkken unutan ıahidler 

-67- Ya.zan: M. Şevki Yazman 

İlrllfan sanrı Seddülbahinleki 
taarruzlar 

Biz bu cebheyi 25/26 niaan ıece
Mnin kanlı muharebeleri cereyan 
ederken bıralmııttık. O ıece bu ceb
heyi ıörenler fÖyle taam ediyorlar: 
Sim Seddülbahir burnunun etrafı 
bir yarım daire teklinde aıralanmı, 
harb ıemilerinin kuatuldan mermi
lerle devamlı bir tekilde yanmakta. 
Toplana yaybm tarrakaJan " a
lev parlamaları hemen hiç dinmi
Yol', auamuyor. ltıldaklar kuYYetli 
ziyalariyle yarımadanm dar ucunu 
aydınlatıyorlar, bazan bunlardan 
hir kaçı muanen bir nokta etrafın • 
ela toplanarak oraaı &iindüz ıibi 
aydmlatıll7GI", büyiik ıemilerin top
lan, küçük torpidolann makineli "Çanakkale muharebesi menakıbinden,, Seddülbahirde telgraf 
tüfekleri bu nokta üaerinde tekUüf malzemai tClfl)'an bir İngiliz telgraf arabaaının hali 
edİYol'. d d-

Sabaha kartı manzara biraz da- e UflD&ll kararı&hmdan seyrede-. 
ela hazin bir tekil almıfb. Yanmaya Lim. Franıız kuvvetleri komutanı 
bqlayan Kirte köyü dumanJariyle ıeneral D'amad'dan kararg&hma 
etrafa acıklı bir panoroma teldi ve- menaup bir franaız subay ı (1) 26 
rirlm parlak bir ıünet etrafa nur- günü için töyle diyor : 
larmı aaçıyor aiperlercle bütün ıece "Topların aizmclan çıkan seri bir 
aözlerini kırpmadan, tİlnteklerin palazı " sarımtrak bir dumanı mü
çakıfllll aözetleyen Ye ıüriiltülerini teakib müdhif bir gürleme husule 
mnleyen türk erlerinden sat kalmıı ıeliyor. ,,.. ... i bir gök gürültüsü 
olanlar yıkılmıt aiperleri içinde par- ıibi dalkalana dalıalana uzaklaıı-
çalanmıt arkadatlarmın ceaedlerini yordu. 
veya inle;ren yaralıJarm yeis veren Bombarclnnan çok canlı idi. Ce-
ball • milerin tefkil ettiği yaran daireden 

enai sör.ek daha meyua olu- atımlar kısa f aulalarla biri birini ta 
JWlardı. Yan taraflardaki yetil ça-
)'ll'bldar, henüz taze çiçeklerini a- kib ediyordu. Birbiri ardınca gemi-
çaa fOIMlalıklar artık iki sün e'V'Yel- tercin birilİ bord&llDI çevirerek 
ki taze ve iç açıcı hallerini kaybet- müteaddid toplarla birden alet ya
mit ıibiydiler. pıyor ve havayı çifte veya üçlü bir 

Gece bir timtek kaynaiı olarak iftial selİ ile doldurarak bu ••İn gÜ 
ıöriinen ıemiler aabaha doiru ko- zerı&lundaki bütün mevcudatı tıp

kı fırtına sibi titretiyordu. Gemideki 
:ru sri ailiietleriyle kül renkli birer arkad la cliirbi ld R eli 
heykel ıibi etraftaki kOJ't.rda, ıi- b''.!-- &fd_ r f in e e uaı ... 
• u• •--.. -1 • • d ..,1___ iRiMi UfeD &al UIZ mermilerin 

rm '" çı~ ar IÇID e mey- düftii:kle • yeri • ·· li 1ar 
pm1~lanlı. Süaha dojra banlar Mermiı-7n diiftüll~ ~..I:'" bi 
ela biraz P"'!M'fhl, baatalann ızb- _-u. bir 1 __ ._ d ·· 
...ıtı, 7arablarm acıu aibi ı,-ı.r. T- ~~-. ,,.. ...... IUtUDU 
- ....... cloin ..... Mik6net ......... ,.. ~ ft J'&V&f yavaf 

n yerinden oynatıyor. Masanm ya
nmdaki bir camlı kapı parça parça 
oldu. 

Yemekten sonra kumandan Ti
zer bir deniz teğmen.i ib Anadolu 
yakaaındaki türk bataryalannın endah
b hakkında konutuyordu. Bunlann 
Rumeli sahilinde karaya çıkan ingi 
liz ve franaız kıtalan için ciddi bir 
sıkıntı olduG'unu ve bilhasaa fran
sızlar Kumkaleden ç ki!irlerse bu
nun daha müziç bir tekil alacağı 
nı söylüyordu. Deniz teğmen.i fÖyle 
bir cevap verdi : 

- Merak etmeyiniz. Filo bu ba
taryeleri iıkatta geçikmez. Bu; ni
hayet sekiz gÜnlük bir ittir. Eaki 
bir topçu sıfatiyle size temin ederim 
ki bir hafta aonra türk bataryalann
dan eser kalmaz (ne hafif metrep 
bir dütünce, bu bataryalar harbm 
aonuna kadar atete devam edecek
tir.) 

lngilizlerin ilk ilerliyen tetebbü· 
IÜ Seclclülbahir köyü tarafında " 
aahil boyunca inciliz zırbblannm 
&teti himayeeinde oldu. Tamamen 

...... claidıJw. 
Bugiin haradaki kUYYetlerimiz retli, uzayıp tiden bir pilito üze- ... 

·- yalnız iki alaydı, bunlar da rinde dürbünle adeta tebeıir beyaz- kalmadığı zannedilen bu yerden 
akfMM kadar ıene hiç bir yardım 1 i d b' ·ı· •tAto - fiddetli bir piyade ateıi gelenleri 

ı m a ır yar .eçı ıyor ve pı a u- . .. 
.......... vatac:aldardı. GünetiD zerinde avcı batlanmn kah kotar brtıladı.Fakat sahil yakındı ve bu-

Eğer size derlene ki insan sarhoı 

olduğu zaman mı daha iyi dlifünür ve 

I 
konu§ur yoksa ayık iken mi? Hiç te
reddüd etmeden cevab verebilirsiniz: 
Kör kütük sarhot olduğu zaman ... 
Okuyucuların içinde belki buna gü

lenler olacak: 
- Böyle şey mi olurmu§ efendim. 

Kör kütük bir adamın adını söylemek 
için bile dili dönmez. Bülbül gibi na· 
aıl konUfUnDUf? Diye dudağını büken 
bulunacaktır. Fakat ben bu sözüme i
nanmayanlara bir hi·kaye anlatacağım 
ve parmaklarmı ıaırtacağım. 

Vehbi Erkama., ile Meli.hat İncebel'
in davası ... Fakat benim de anlatmak 
iıtediğim. ne Erkama'dır ne de lnce
bel... Size adiyle, aaniyle, hele aelvi 
boyiyle ve bütün bildiıklerinizi tesr 
pürs eden ,ehadetiyle İbrahim Boyer
den bahaedeceğim. Fakat hidiaeye ya
bancı kalmayın. 

Vehbi Erkama yirmisini ya ~kın ya 
da afDl&k üzere genç, tevan bir deli
kanlıdır. Bir gün iki üç arkadaş bir 
kö§e demhanesinde bir müddet din
lendikten sonra tutturmu§: 

- Ben giderim. O kadını bulur, doğ
rudan doğruya kendisine sorarım. Be
ni ıeviyor mu imiş, sevmiyor mu imiş 
diye ... Ve eğer fayet seviyoraa? 

Sonunu nedenae söyleme.mi' ve yarı 
içinden yarı dıfından: 

- Ve eğer ,ayet seviyorsa, diye di· 
ye kooperatifin yanındaki sokaktat'ı' 

a,ağıya doğru sapmı§. Kafasını ayak
larının emrine vererek yUrUmUf .. Gide 
gide bir umumi evin kapısnda karar 
kılmIJ. İçeriye nasıl, nereden girdiği
ni ne kendisi anlattı ne de gören var. 
Fakat içeriye ~irer girmez: 

- Melahat nerede Meli.hat diye sor
duğunu herkes söylüyor. 

Kendisine Melihatin bir misafiri ol
duğunu ve odasında bulunduğunu 

ıöylemifler. Fakat hazrete misafir 
hürmet hislerini tori>aıiyle köte dem
haneainde unutmut olacak ki, Meli.ha
tin odaıına doğru yönelmif. Kapıya 
iıJd Uç hafif tekme darbesi indirmi9. 
Bu darbelerin: 

nasını gelmediğini söylımeğe hacet 
yok. Çünkü bu darbeciklere dayanamı
yan kapı "tınak" diye ardına kadar a
çdmlJ. 

etrafı a,dmlatmaai7le beraber in- acllmlarla ilerlecliti kah yere yattı· tün ıesniler ateıte iftirik ediyordu. 
pis ı.mlerincle ve karaya çıkan z.. ba da .'1_ ..... 

1
. .,,~,~ Burada zayiat verilmekle beraw Melihatin miaafiri İbrahimdir, ve 

..__.._, _ _...._ (ki b--1 20 000 •• .... zan ... wul 1 sunuu.,ar. bir mücld • il" 1 .. b '--ld d.k . f" "k" .. b" d -.-- -ar ea aa • Dün&lenberi terakki pek az olmut, • • et IODl'a ı~g ız er ko~ u u.:: enme ı mıaa ır ı ısını ıl' en 
kaclanb) faali,.t bqladı. G-i eldeki arazi parçası ancak bir terid pdiler ve y~leı~ler.. ~h fena halde taıırtmı§tır. Melihat İnce
toplarmm aleti bidayette bafıf fa- halinde. yarın tepesinde ve bir dan· b~unla ~ benuz bıç bar feYlll hal- bel bu ıırada Vehbi Erkama'nın elin
kat biraz IOlll'a dünkü tiddette ka- tele l'ibİ parçalanmıt bir divann, ledılmemıt .. bu~~dufumm fark~a de pırıl pırıl yanan bir ' 9ey görmü'; 
NY& dökülmeye bulqtı. Bizimkiler yanmcla mevzi almıt bir İngiliz 'ba- vardılar. Çun~ 26 mcı ala~ dun biraz dikkatlice bakınca anlam?l ki bu 
7almz dar dereler ve ıu yataklan taJ"1'aıı numara neferleri atlan ıöz sabahtan ben buralarda bıla faaıla bileği'den yeni çıkını,, bir usturadan 
içinde barına biliyorlar, ründüz ıö- ı. ıörih.üyor. ' ~rpıı~ _kah~a~an ü~~ncü !aburu ba'ka bir fey değil.. Öyle ya, bu vazi
riyle ıeriden ne bir yardım, ne İh· lngiliz avcı 1'at1annm tam tepe- aıpet"hnnın koyun gerısındelu ıırtta yette her halde Vehbi Erkama'dan bir 
tiyat, batta ne de yiyecek alamı- sinde ve ta sabile kadar olan mmtaka· olduğunun farkına vardılar. Bu de- çiçek buketi veya nadide bir hediye 
7G1"larclı. Geriden her ıeln teY pe- da havada ıörülen ve bir kaç eani- f~ gemi ate!leri ve. İngiliz piya~e~- beklenmezdi. Derken Melahat can 
ıinen mabve mabkUmdu. Ancak ıö- ye kaldıktan 90llra daiılan b~yaz nın taaM'Uzu bu aıperler• çevrıldı. hevliyle kendisini yere atmış. İbrahim 
se ıörünm-nek, hareket ı&tenne· duman ıöze çarpıyor. Bunlarm türk (Sona var) Boyer de vaziyeti pek gUlpenbe göre-
mek, buhmduiu yeri kazıp ıömül· -------------------------------

mediği için bir köteye çekilmeği tu
ciıh etmif. 

İ§te olan da tam bu ıırada olmuı. 
Ustura, koca odanm içinde bula bula 
Meli.hat lnccbel'in elini bulmu,, feci 
surette yaralamıt. 1ncebel kan revan i
çinde feryad ede dursun, İbrahim hem 
tatlı canını selimet sahile ulattınnak 
hem de fahid olduğu faciayı poliıe e
ri§tinnek için kapının aralığından is
tifade etmi§ ve poHse olanı biteni an
latmıı. 'Gelmişler, topunu birden ya
kalamı,lar, merkeze götürmüfler. Mer 
kezde, İbrahim tam iki eser cedid ifa
de vermiı. O kadar tafsilatlı anlatmıı. 
hadiseyi öyle teferruatlı canlandınnıf 
ki hayran olmamak mümkün değil. 

Fakat buyurun bir kerre de mahke
mede verdiği ifaye bakın: 

- Efendim, Vehbi Erkama'nın i
çeriye girmesi doğru, Melahatin üstü
ne saldırması da doğru; velikin yara
ladığını görmedim. 

- E, peki Melahatin eli neye kana
dı? 

- O iş de gayet basit efendim. Me
lihatın eli kapıya sıkıttı. 

Buna ne buyurursunuz? 
Derhal sarı dosya açıldı - okuyu

cular hatırlarlar: Bundan evelki mah
kemelerde hep kahve rengi zarflar a
çılırdı - ve dosyadan merkezde tutu
lan zabıt tomarları boıaltıldı. Hakim 
B. Fethi, iki eser eedidde ifadeyi ve 
altındaki kapı kadar imzayı İbrahime 
gösterdi: 

- Bu imza zatıalilerinin değil mi? 
Dedi. 

İbrahim bu -zatıali" lifmı bir gü
zel benimaediltten ve h"td biraz da 
hoşlandıktan sonra soğuk kanlı cevca'l.ı 
verdi: 

- Benim efendim ... 
- Ali .. O halde anlattığın bu tefer· 

ruatı timdi neye inkar ediyorsun da: 
"Eli sıkıştırmıı" diye iti tatlıya bağ
lıyonun .. 

İfte ,aaıl canlı cümlenin sarfedildi
ği yer buanıdır: 

- O zaman kendimi bilmiyecek ka
dar sarhoftum. Böylece bir ,eyler 9Öy· 
leyivermitim. Şimdi, tövbe oleun, nok-

-ıwmft"tffli~·90nra insan için
den: 

- Aman hele tükür ki ifade verir· 
ken ayık değil mit. Ya bir de ayık ol
saydı, ifadeaini zabetmeğe bilek mi 
dayanır, sözlerini almaya klğıd mı ye· 
terdi? 
İbrahim Boyer, mahk.emedelri ifade

sinde isarr etti. 
Bunun üzerine hakim de mübatire: 
- Bir jandarma çağır emrini verme

ğe med>ur oldu. Jandarma İbrahimi ö
nüne kattı. Bereket venin ki nezaret
hane pek uzak değil. İbrahimin yeni 
cürmünü haber vermeğe ihtiyaç yok 
samnm; yalan §Chadet ... 

Şahid Şükriye Dilbaz bir jandarma 
refakatinde - derı almamıt olmalı - Vak 
tiyle o da ayni yolda ifade verdiği hal

...- ve dütman piyadeai ilerlemeie tarapnelleri olduiuna anlıyoruz. 
Filonun yakıp kavurucu atıeıine kar 

t.,.ı.büa edene kartııma dikilmek fi bunlar o kadar zayıf ki ... ilh .. Bu 
ve onunla boiufmak. itte Seddülba-

.,,1 ı ııııı ıı ııııı ıı ı ı ı ıı ıı ııııı ı ı ıııııı ıı ı ıııııı ı ııııı ııııı ıı ııııı ıı ıııııı ıı ııııı ıı 11ı. de tiındi: - -
hiri kurtaracak yeıine tabiye bu zat erteai ıünkü bcıımbarcl-an için 
icli. Ve buna bizimkiler hakikaten töyle diyor: ••Oile ,emeli pek ıii-

rültülü oldu. Provana'm yanındaki 
dbyacla bafka biç bir orduya naaib 
olmayacak aüldmetlıe yapıyorlardı. iki insiliz zırhbaı müttereken atet 

ediyor. Top sürültüsü yemek aalo
Biaimkiler, yani busün için ya._z nunun clllmlarmı sııı.'!'<1• .... ,. ve tabakla
iki ... ,.. 

E Yazan: Alem Tolatoi No: 97 : -Vehbinin elinde bir teY görme-: E diın. Esasen o gece çok sarhottum. 
: : Görmüf olsaydım bile •imdi hatırla-
- - s : : yamazdım. 
E : Ve Şükriye Dilbaz da eeki ifadesine 
E : bakıp bakıp hayret ediyor ve ideta: 
E E - Allah allah, bunları ben mi aöy-
: : lemi§im, diye bafmı iki yana sallıyor-

Secldilbahirin ilk günlerdeki bu 
in .. faız hombardng.enmı bir kere 

ıırnı ---= du. Yalnız itiraf etmeli ki M.elihatin 
nalı:lıcale seferinden. : -

Ankara: 

Oğle Neşriyatı: lZ.30 K 

neıriyatı - 12.SO Plik: Türk 
halk p.rkrlan - 13.15 Dahili ve 
berler 

Akşam Neşriyatı: 11.30 K 
nqriyatr - 18.SO İnıilizce derı ( 
pek) - 1!1.15 Türk muıikiıi ve 
iarr (Servet Adnan ve arkadaılarJ) 
Spor konuıması (Vildan Aıir) 
Stüdyo salon orkestrasr: 1 - Dri .. 
de Ballet Les Milliona d'Arlequifl. 
bikoff: Walzer der Christbaum. S 
Ralph: Bei einer Flache Moael. 4 .. 
Cloclo. - 22.00 Ajaruı haberleri -" 
Yarınki proııram ve İıtilı:lil martft 
lstanhul : 

Uğlc Neşriyatı: 
12.30 p 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.0 
türk musikiıi - 13.30-14 Muhtelif 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı: P 
11.30 

muıilı:isi - 19.15 Bayan Nine: 
masal - 19.55 Boru haberleri -
fat ve arkadaıları tarafından türk 
si ve halk prlı:rları - 20.45 Hava 
20.48 Ömer Rız tarafından arabça 
- 21.00 Fasıl su heyeti: İbrahiJO 
lı:adaıları tarafından (Saat ayn) 
ORKESTRA: 1 - Şubert: Senfoni 
2 - Tranalatör: Valı Eııtermezso. S 
lı:ovılıcy: Romana. 4. Brahma: Daıd 
ruvaz - 22.15 Ajana haberleri 
Plikla sololar, opera ve operet pa 
22.SO - 23 Son haberler ve ertesi 
proıramı. 

Avrupa : 
V&·,.,.,, .. ~ v E OPERETLER: 11.Jf 

kova - 20.0 Köniııberı. 
ORKESTRA KONS.tı:RLERİ VJ 

FONİK KONSRLER: 13.15 Vl 
17.40 Kolonya - 20 Moskova -20 
- 2'1 Kolonya - 22 Vartova. 

ODA MUSİKİSİ: 15.20 Laypsll 
Beromünıter - 20 Monte Ceneri ' 
Sottenı - 21 Paris • P.T.T. - 21 
nih - 22.15 Kopenhaı. 

SOLO KON~ERLERİ: 12.35 Prd 
Stokholm - 15.30 Viyana - 17 B 
17.15 Milano - 20.40 Brülıcael - 20. 
- 21 Bedin - 22 Roma - 22.15 St 
NEFESLİ SAZLAR (Mart v. a.): 

Prai. 
HAFİF MUZİK: 5 Breslav-6.10 

turıı - 6.30 Alman iataayonlan - 7. 
onya, •d ·":., - 8.30 Brealav, F 

Kolonya - 9.30 öcuı~ .,, ~ 
- 12 Laypziı - 13.15 Münib.· ~ 
14.10 Franlcfurt, Kolonya - 14.15 
- 15.25 Hamburı - 15.35 Berlin -
man istaıyonları - 17.10 Münib -
lin - 19.10 Alman istasyonları -
- 21.20 Hamburı - 21.25 S 
21.30 Kopenhaı - 22.20 Lülı:a 
22.30 Viyana - 3 Tulu - 24 
yonları. 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 V 
ıı.30 Sta•tcart - 12.10 v~ 
Moalı:ova. , 

DANS MUZtOt: 19.10 Mtinlh 
~vir~~m\'\mç; ~ 
berg, Lüksemburı. Milano, Roma · 
Budapqte, Moskova - 23.SS Tu 

kapı yolda9larmdaıı olan Di1beS 
bir mahkeme huzuruna gelmitk 
konupnadan gitmeyi neıfaine 
medi. Suya sabuna dokunmadan 
binin merdivenlerden yukarıya 

çıktığını anlattı. Dedi ki: 
- Bu Vehbi efendi eve geldi. 

Meli.bati sordu. Yukarda miuf" 
dedim. Beraberler ... 

Bayan Dilbaz bu sözlerini ı,.r 
le de kuvvetlendiriyor ve .. ber 
dediğini anlatırken iki elinin t 
parmaklarmı yan yana getirip b 
ime sürterek ifadesini ekaikli 
mamaya çalıfıyordu. 

Fakat biraz aonra aalona daveC 
nan bir jandarma da Dilbazı 
kattı. tbrahimin yanma götiirdil. 
Şahidlerden Satı Bentdere ile 

cer Suyrık mahkemenin davetin• 
bet etmemi§lerdi. Bu tahidlerin 
marifetiyle celbi ve lbrahimle Ş 
ye haklarında yalan plıidlikten 
bata giri9ilmesi için müddeium 
ğe tezke~ yazılması için mabk 
hazirana kaldı. ' 

-

[11 İhtiyat aate!:_en Şarl Rowt'nun Ca· ı: -ı 

--------------------------------------------------------- = -11111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111~ ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 
: bir elbiıe ki çinkodanmı9 gibi kas ka
E tı, teridli. Toz içinde siyah bir peru-
5 ka bir çiviye asılı. Bütün bunlar neye 

Roman Bori .. oviç elbiıeleri 
çinde kımıldadı: Sıkıyor, dar, 
Ne ite yarar bu? Fakat emir ıert: 
tün asıllar saraya yabancı elbi 
peruka ile gelecek ... Yapılacak bit 
>:ok! Perukayı çividen aldı (bu 
acaba hangi karının idi?) İle 
batına geçirdi. Mi9ka'nın eline 
kat indirdi (delikanlı, fazla Hrt 
leleri düzeltmeğe çalıpyot'du). 
nm çızırdamakta olduğu mabeytl 
dasına geçti. Aşağıdan, dik bir 
venle inilen mutıbaktan bir kavnı~ 
kUıu geliyordu ... 

Bunun sebebi ne? Açık renk bo
yalar kullanıyoruz. laanın eli üç par· 
malda takdiı ediyor. Haçın dört ucu 
var. Hepsi ortodokı kaidelerine uy· 
gun. Anlatıldı mı? Fakat bizden mal 
aatm alanlar, tüccardan KA>rzinkin, 
Diaçkof, Vikulin timdi fÖyle diyor
lıar: "Bır.kınız bunu, artık böyle rea
metmeyiniz ... Bu muifil tahtaları yak 
malı .• Bir hayvan ayajı görmüyor mu 
aunuz? -hangi hayvan ayağı?- Reuam 
kıaaca hıçkırdı.- PoHadıki, masadan 
iyice eğilip di9lerini biribirine çarptı. 
- Evet, diyorlar ki bu onun ayağıdır. 
Bir kuı ayağının izini gördünüz mü? 
Yerde - dört çizgi -, değil mi? Aziı 
tuvirleriniz de böyle. - Fakat nerede 
bu? - Ya haç 1 Anl&§ıkh mı? Moakova 
bu ahlikıızhğın nereden geldiğini an· 
lıyor .• 

MUjik gözluini kırpııtırıyor. Sanı
yor ki bunların ne demek olduğunu 

tahmin güçtür, yahud.. Kırçıl l&kallı 

adam cülilmleyerek sarımaağını kemi
riyor .•• Pouadaki bafını iki yana aalla

yar.k taıwib ediyor.... Nihayet o da 
bafını çevirip d00aklarını uzatarak 
f'lnları ıöyledi: 

- Tütün için ne denin iz? lneanın 
duman yutacağı hangi kitabta yazılı
dır? Ağzından kim duman çıkarır? 
Ha? Kırk ıekiz bin ruble mukabilinde 
bötiin tehirler, hatti Sibirya tütün 
atıquı için inıilb Kar • mu • tenof'a 

teılim edilmittir. Bu cehennem otu- : 
nun - bu nikotiana'nın - içilmesi i- _ 
çin ukaz çıkarılmıttır. Bunu kim aklı- 5 
na getirebilir? Hele çay, hele kahve? E 
Patates için ne buyurununuz? Allah : 
bellımı versin l Bu patates denilen E 
py Deccalın, onun ıehvetperesliğinin E: 
icadıdır. : 

: yarar? -E Boyar, küskün bir ıeıle bağırdı: -: - Mitkal -: Uzun rua gömleği giymiı canlı bir 

-Karde,ıer - eruam buğulanmıt kil- : -çücük pencereyi iztirabla ıeyretti - : 
kardetler 1 Şimaldeki tenha mesken- E 

: genç, kırmızı çuha örtülü alçak bir ka
E pıdan hızla içeri girdi. Yerlere kadar 
E eğilip ıelim verdi, uzun uzun ıaçları
: nı arkaya attı. 

ler, sakit ve mesud hayat. .. ---- -E - Mitka, yüzümü yıkamak için öte 
: beri getir. -3- ----Boriı'in oğlu prens Roman Buisso- : 
-: Delikanlı bir liğen alııp içine ıu dol-
5 durdu. ---------

F eldmarqal Şeremetel 

nof - huıuıiyette Roman Boriuoviç : 
- iç çamqırlariyle yatağının kena- E 
rma oturmuı inle1e inleye göğsünü, E 
koltuklarmı ka91yordu ... Ah9ık oldu- : 
ğu bir hareketle çeneıine temaı edi
yor, fakat elini oradan derhal çeki
yordu: Çenesi çıplaktı, iğne gibi batı· 
yordu, iğrençti. Puah ! - aaah -
diye esnerken JdlçUk bir pencereden 
dıprıya bakıyordu. Şafak söküyordu, 
huin ve bulanık bir tafak._ 

larını çıkAarır, onu yerlere kadar eği- ı ıeref vardı .. Halbuki iıte ah,ab böl
lerek selamlar, ve yakında bulunanlar me - ki oraya hiç bir ,ey. asmamak 
da boyarın ayaklarını öperlerdi .. Kol· mUnaıibtir - üzerinde bir bolanda 
larma girerek landoeuna bindirirler· levhalı sallanıyor ... Cehennem ıırrı ic-

Vaktiyle bu aatte Roman Borieao
viç kollarını bir ı:erdeva kürke aokar, 
kaıtur kalpağını vekarla bqına takar, 
elinde uzun bir bastonla, gıcırdayan 

koridor boyunca yürüyerek cümle ka

p111 merdivenlerine doğru giderdi. 
Yüa kadar Uf&k - kimi landonun ya
nında atları tutar, kimi büyük kapı
ya doiru koprken - Defi Ue kalpak• 

di ... Hava nasıl olursa olsun, Roman etmek • · kl'ğ" · k ld b" . . .. . ra ıçın ete ı ını a ırmıt ır 
Borı1&ovıç her gun saraya gıder, ça- kız retmi ... Onu tecziye etmek, alaya 
rın (daha ıonraları çariçenin) gözle- almaık için_ kim bilir ne mabadla? 
rinin lütfen kendisine teveccüh et- - onun yatak odasına uılmaımı çar 
meaini beklerdi ... Ekseriya bu lütfa emretmi9tir. itaat etmeli ... 
nail olurdu... Bir sedir üzerine atıJmıı olan elbi-
Artık bunların hiç biri yok 1 Alla- selerini prene Borissoviç, somurtkan, 

h1111, inaan buna zor inanıyor 1 Hatti ıeyrediyordu: Çiqili yiin çorablar, 
bunun böyle olduğunu kale almak bile k .. bir pantalon - dar, öndm de, ar· 
&Üii! Vaktiyle hw:ur vardı, vakti7le belan da sekaı bu puta1oG - 7efil 

- Mi,ıta, liğeııi iyi tut, ıu dök .• 
Boriı Borinoviç yüzünü yıkamadı, 

aanki avuçlannm içine üfledi: Bu 
tra9lı, iğne gibi batan ıuraıta temaı et
mek tiksindirici bir 9eydi.- Homur· 
dana homurdana yatağa oturup pan· 
talonunun giydirilmesini bekledi. 
Mitka ona içi tebeıtir dolu bir fincan
la temiz bir bez ar.zetti. 

-Buda ne? 

- Ditleriınizi yıkamak için ... 
- istememi 
- Nasıl emresedeneniz .. Çar baba-

mız ditlıeri de yııkamağı emrettiğin
den boyarniya bana ıize her gün bun-
ları da getirmemi söyledi ... 

- Şunu wratına yemek mi iıtiyor
sun? Çok söyleniyor.un, sen l 

- Bat Uatüne!. 

- Mi9ka, bu koku nereden ptl 
Gene kahve mi'kavnıluyor? 

- Çar, boyarina ile kızlarına 
uhah kahve içmek emrini verdi 
çin ... 

- Biliyorum... Yoba ıen alaf 
mek mi iatiyonun? 

Mitka, konaktaki kUçücilk 
nin çuha perdeli kapıamı açtı. 
Boriseoviç vekarla iatavroz çı 
Bal mumları aJamı kadife ilse 
bir dua kitabı duruyordu. Bo 
mumun fitilni kopardı, demir çe 
li gözlüklerini taktı. Parmağını 
rükleyip bir yaprağı çevirdi. A•I• 
virlıerinin gümilflü ve altınlı ı 
nin hafif hafif parıldadığı kö9eye 
gm dalgın bakıtı: Mucize mi, Ni 
nın reJımi önünde bir tek kandil 
ıtıimı ne,rediyordu. 
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Soğan kıthğına sebeb 
arkasında 

sı haline getirmek, işçi vaziyetini 
doğrudan doğruya devlet m'esuliye
ti altına almakdır. Memlekette bir 
tek parti bulunacağı için artık ti-

• caret birlikleri kalmıyacaktır. 

ispanya ka~~;ai~e::1:~.~~;~~;~~;d:y:; 
donanma kuvvetlerıdirilecektir. Hu
sust mülkiyetlere' itibar edilecek, 

şahsi ticaret teş 

gül gülislanmış !2~~~~;~; 
1 

YAZAN: 1 
Ellin Secvik ---• General Franko, hükumet reisi 

sıfatiyle değil, general sıfatiyle ma
aş alır. Herkes çalışır ve zenginler 
bir çok hediyeler ve ianeler verir
ler. 

Ekonomi durumundan gerice o-• lan bu memlekette hayat da pahalı 
değildir ve aileler ucuzca bir para 
ile geçinebilirler. 

Piyasa Frankocuların kuvvetli 
bir kontrolu altındadır. Fiyatların 
istenildiği gibi yükseltilip alçaltıl
masına müsaade olunmaz. Yapılan 
ticaretten hükumet de mutedil bir 
kazanç vergisi alır. 

Bütün buğday mahsulünü hüku
met, 1937 fiyatından yüzde on beş 

fazlasiyle müstahsillerden satın a
lır; bunun yüzde beşini parayı te
min eden bankalara karşı ihtiyat 
yatırıp bundan 50.000.000 peseta 
kazanır. Bütün bu tedbirler esna
sında bir okka ekmeğin fiyatı de
ğişmez. 

ölümle, dört kişinin ölümiyle itham e- - Sonra gene bu kasab Magi ikinci 

manda işçiye de makul bir günde
lik verilmeıi işleriyle devlet, doğ
rudan doğruya uğraşacaktır. 

Fa!ange, yalnız bu umdeleri pro
paganda etmekle kalmamakta, bun
ları tatbikat sahasına da geçirmek
tedir. 

Bu hususda başka bir taknn yar
drmcr sosyal kurumlar da kurul
muştur ki bir çok faydaları görül
mektedir. 

Sen· Bernar köpekleri 
Avrupanın bir çok şehirlerinde \re 

bilhassa İsviçrede serbest dolaşmak 
imtiyazına sahib olan köpekler yalnız 
Sen Bernar köpekleri idi. İyi yürekli 
oluşları ve fedakarlıkları ile tanınmış 
olan bu köpeklere karşı hemen herkes 
büyük bir sevgi beslemektedir. Bu 
hayvanların insanlara çok büyük hiz
metleri dokunmuştur. Dağlarda tipiye 
tutulup karlar altında kalmış olan ni
ce canları bu Sen Bernar'lar kurtar
mrşt,r. Bu köpekler sevkedildikleri 
her kurtarma hareketinde, büyük bir 
sadakat ve itina ile hareket etmekten, 
canlarını dişlerine takarak felakete 
uğramı§! olanları kurtannaktan bir gün 
çekinmemişlerdir. Fakat, gün geçtik
çe daha ziyade modernleşmiş olan 
teknik yardJn?. vasıtaları, onları, yıl
dan yıla faaliyet sahalarından uzak
laştırmıştır. Hele aon z.anıanlarda, Sen 
Bernar'lara hiç iş kalmamıştır. 

Rağbetin azalmuı yetmiyormuf gi
bi, geçen yaz, Sen Bernar'lardan biri 
kaza ile bir küçük krzı ısırm1' ve bu 
suretle arkaunda çok büyük mazisi o
Lan bu nesli lekelemiştir. Fakat, za
vallı köpek, in&anlaı:a iyilik edeyim 
kaygısiyle kusur işlemif ve bugüne 
kadar yapmtf olduğu iyilikleri bile 
göz önüne getirilmemiştir: Bir gün 
küçük bir kız koşarken ayağı takılınıf; 
yanı başmqa duran büyük bir Sen 
Bemar, kızcağız düşmesin diye- üze
rine atılmış ve onun bu hareketiyle ço
cuk yaralanmıŞ:. Çok geçmeden ortada 
bir "ivayet dolaşmağa başlamış: Sen 
Bertıar'lardan biri bir insanı yarala
mış,' bu cins artık tereddiye uğradı, 
onların serbest dolaşma imtiyazlarını 
geri almak lazımdır. 

Nihayet bu rivayet, zavallı Sen Ber
nar köpeklerini mahv ve perişan eden 
bir hüküm mahiyetini almıştır. Bu hü
kümden sonra, Sen Bernar'lar toplat
tırılarak demir kafesler içinde hapse
dilmiflerdir. Zavallı Sen Bernar kö
pekleri 1 

On yedi yılda yedi ikiz 

HAKiM ROBiNSONUN 
KATLİ 

diyorum. kurban~ır. Halbuki bu adamın 
Kaşlarını kaldırdı. Greystondan kaçmış olması bir müte-
- Dört kişi mi? arifodir. Firarından sonra kaç yerôe 
Ve gene müslehzi bir tavırla par- görülmüş ve nihayet tüfekle vurul-

makları üzerinde saymaya başladı: muştur. 

- Kardeşim, Conas Hatfild... .. .. Kenedi'ye gelince, Magi'nin onu da-
- Hayır. Hatfild değil. Onun olu- ha kasmadan önce öldürdüğü isbat e-

münden siz doğrudan doğruya me~ul dilmiŞ:tir. Vesley Klayton'a gelince, o
değilsiniz. Dominik vt! arkadaşları bu- nu öldürmüş olan adam cinayetini i-36 

Dominik'in bana hazırlamış old ~ 
,,;uikasdı büyük şefin bilip bilınedi ~.g~ 
1.. .. .. d m ı;ını : uşunuyor u . 

- Vilks size dünkü ziyareti d 
bahsetti mi? m en 

- Evet. Ziyaretinizin manasını ve 
sebebini anlamamış. 

- Mükemmelen anladı. 
_ Onu birini öldürmekle itham et. 

lişsiniz. Kimi? 
- 6 ağustosta işlenilen cinayet husu. 
unda masumiyetlerini kimlerle is
at edebileceklerini öğrenmek istivor
ıum, Bir başka şahsı da itham et~ek 

ve ithamımın delillerini göstermek 
niyetindeyim de. Bu takdirde Vilks'
in itham altında kalmasını istemiyo
rum. Anlıyor musunuz? O da tuzağa 
düştü. 
Kımıldamadan dik dik yüzüme ba

·ıyordu. 

Bir sükuttan sonra: 
- Yoksa, dedi, kardeşimi, benim öl

Jürdüğümü mü sanıyorsunuz? 
- Bundan şüphe etmiyorum. 

Yazan:-R. H. Goldman 
nun hesabını vereceklerdir. Sizi onla- ti' f . ra etmış ve hüküm giymiştir. 
rı himaye edecek vaziyette olmayınc.a 

1 Andriyu Robinson sustu ve baıpnı 
- Ne yapmak niyetindesiniz? çeteniz daha bir çok eski cinayet e~ı- salladı. 
- Sizi elektirkli sandalyaya gön- nin hesabını verecktir. Sizi dört katıl-

dernıek. le itham ediyorum. Kasab Magi... - Hadi, Cerri, dedi, aklınızı 
- Çok milşkil bir teşebbüse gir- - Ya 1 Dedi. mı kaybettiniz. Mitçel gibi manıtıklı 

rnişsiniz. _ Kenedi.... bir adam, bu söylediklerinizi neşret-
- Müşkildi; fakat işin güç tarafı Artık gülmüyoı;du. mek niyetinde olduğunuzu söyleyin-

başarıldı. - Ağabeyiniz. ce size ne diyecektir? 
- Fakat daha elektrikli iskemleye - Ya dördüncüsü kim? Diye sordu. Ne demek istediğini anlamı-ştım. 

oturmuş, değilim. - Vesley Klayton 1 Hiç sezdirmeden: 
.- Zararı yok. Sizi mahvedeceğim. Bunu takib eden sükuttan soğuk - Mitçel'e daha l:rir şey söyleme-

Hatta ölümden kurtulsanız bile artık kanlılığınm sarsılmış olduğunu his et- dim, dedim. 
hükmünüz geçmiyecek. tim. Bir dakika nefesini tuttu ve kaş- Gözlerini yan kapadı, koltuğuna 

Müstehzi bir tavırla : larını çattı. Fakat tekrar kendini top- yaslandı ve ayak ayak üstüne attı. Ce-
- Anlatır mısınız bakayım, dedi, bu ladı. Değişmiş bir sesle: • . vahım onu tatımin etmiş, endişeloerini 

projelerinizi nasıl tahakkuk ettirecek - Hoşuma gidiyorsunuz, dedi. Be- şimdilik hafifletmitti. Düşünüyor • 
siniz? ni dört adam öldürmekle itham etmek dum: "Üç adamın beni mavi otomobil-

- Bildiklerimi yazarak. iddiasmdasınız. Bunlardan biri de a- de beklediklerini biliyor. Suikasdı ha-
- Ne zaman? • ğabeyimıdir. Halbuki herkes ona ne de- zırlayan odur." 
-Yakında. Bir hafta, azami iki haf- rece merbut olduğumu bilir. O benim - Bunu Mi:tçel'e anlattığınız zaman 

taya kadar. şerikimdi; aramızda asla bir ihtilal ol- gülmekten kırılacaktır. Ya Elen ne 
(Yalan söylüyordum. Çünkü itham mam1ştır. Diğer tarafdan, hakimin ka- düşünüyor? 

edic! makaleleri ihtiva eden gazete şu sah Magi tarafından öldürüldüğü her - Ona da bir şeyden bahsetmedim. 
dakıkada basılıyordu bile). kesçe maHlm bir hakikattir. Esasen daha ki~ bundan haberdar 

- Neler yazacaksınız? Cevab verecektim, fakat elini kaldı· değildir. Meseleyi Mitçel'e açacağım 
- Size bunu anlatmaya ~eldim. Sizi rarak beni durdurdu ve devam etti:· zaman, dediğiniz gibi kahkahadan kı-

Çok çal~an bir bulgar re.asamı
nm sergisi Ankara halkev.inde açıl
dılr.tan birkaç gün sonra, Sergievin· 
de "kız en&titüleri ve aanğat okulla
rı aergisi,, ni derin bir hazla seyret
tik. O günün akıamı "İıı.tanbul ıehir 
tiyatrosu" , gene halkevinde, tema.il· 
lerine baJladı: Güzel a.anatlardan 
zevk alanlar, iı zam.anla .. ı dıımda 
kalan saatlerini ıı.arfedecek imki.n -
lar bulmU§ olduklarına haklı olarak 
sevin~ilirler. 

Bulgar dustumuzun. resim ~~w 
bir "muvaffakiyet'' tir. SangatkAr, 
bir müddet kaldığı veya sadece geç• 
tiği türk ,ehirlerinde, kıaa zaman• 
da, yüzden fazla tabloya mevzu 
bulabilmi.Jtir. Kurbağah d~yi. ve -
ya cami ·pençerelerini t~c~ ~la:? 
gibi yıllardan beri ta.zeleyıp onumu• 
ze koyan bazı rea.samlal'JJJll:Zm mev• 
zu seçmede ve iddiasız ol~a bu 
mütevazı arkada§larmdan ogrene
cekleri çok §eyler bulunduğunu ser• 
giyi gezip görenler tudik edecek • 
)erdir: Bay Sava lva.nof'mı ta~l~l~. • 
n ile bütün bir İstanbul galerHı '9a

cuda getirmek ka.bilclir; hem de bir 
ıı.ervet harcamadan ... Ucuzluk aan • 
ğat için bir küçüklük müdür, ve, 
sanğatm değerini para ile ölçmek 
mümkün müdür? Bay Sava lvanof 
tablolarım satarak yalnız seyahat 
masrafım çıkarmak emelindedir. 
Bwıu resim amatörleııi:ne bilha.a.sa 
hatırlatmalıyız. . 

ls.tanbul tehir tiyatrosu'na ~n
ce; evelki ak~am ''sözün kraası» ıl• 
temsillerine b~layan bu trup, An -
kara halkı karşısına, ilk defa, kıy· 
metli bir eserle çıka.bilirdi. Zira 
"sözün kısası bir coınedie bouffe 

' b. f , bile değil oldukça kaba ır arce • 
dı: Raımı'etli Hasan devrinin "tiyat
roperveran' ,.ını gÜlmekten katılmq 
olan nüktelerle mahud "cinas" lar 
neden bu piye&te yoktu?... Buna 
rağmen Vasfi Rıza Galib'in - ve 
bu sonuncunun mübalagalarmı u • 
nubnıyarak - Sanğatlarmı bir kere 
daha teslinı ettiğimizi itiraf ederiz. 
Sanğat, "sözün kısaıı" nda bile aan
ğattır. Umalan ki lıtanbul tehir ti
yatrosu bizi uğrattığı ümidaizlikten 
kurtaracakt1T. Bundan aonra telll$il 
edeceği piyeslerJe kurtaracaktır. 
Anke.n.yt "ko\a.y maharetler,, le 
fethetmek hevesine kapdmrı ıanğat
kir)ar daima kaybetmi§lerdir. Bir 
kaç ay evel aldığımız bir mektubda 
yüksek okulJ11r talebesi, Kral Lir'i, 
Maıkbet'ıi, Mizantrop'u ve bunlar 
nevinden klasikleri görmek istedik
lerini bildiriyorlardı. latanbul §ehir 
tiyatrosu idarıeaini bu arzudan ha
berdar etmeliyiz. 

' "Kız enstitüleri ve aanğat okulla· 
rı sergisi,, hakkında sütunumda k~
lan birkaç satJTda nasıl bahsetmelı? 
"Ankarada timdiye ke.dar tertib e -
dilen sergilerin en gü2eli,, olarak 
vasıflandırabileceğimiz bu sergıyı 
birkaç yuıda belki a~l~t.abil~ce~İ· 
mizi biliyoruz. Bu sergı ıçın, ııındı • 
lik, "büyÜk muvaffakıyet,, demekle 
iktifa edelim. - N. Baydar 

bu anlattıklarımı bir daha hiç tekrar
layamryacağımı sanıyordu. 

Devarn ettim: 
_ Oliv Klayton, kocasını öldürmüş 

olduğunuzu öğrenmişti. Üç sene son
ra onu Greyston timarhanesine trktır
dmız. Bu kadar beıklemenizin sebebi 
neydi? Bunu pek iyi bilmiyorum. Kar
deşinize ışantaj yapmış olduğu için ti
marhaneye atılmış olduğunu söylemiş
tiniz. Yalan. O asd size şantaj yapı
yoıxlu. 

Andriyu dedi ki: 

- Bütün bu söyledikleriniz doğru 
olsaydı bile, sözleirnizi isbat edemez
diniz. 

- Fakat bunlar karilerimi pek en
terese edecektir. 

- Eğer bu iftiraları neşrederseniz 
asıl ben sizi mahveder, ve hapse attı
rırım. 

- Fakat söyleyin, doğru mu, yalan 
mı? 

İtiraf etti: 

- Evet, doğru. Bunu inkara bile ha
cet görmüyorum. Siz bilmiş.siniz veya 
bilmemişsiniz, umurumda değil. Bir 
çocuğun elindeki tabancadan korkul
maz, olsa olsa o kendini yaralayabilir. 

"Hatta size meçhul kalan noktayı 
da aydınlata.cağım. Uzun zaman Oliv 
Klayton'la seviştik. Tabancayı cina
yetten bir hafta kadar evel satın almıs-
tnn. . 

(Sonu var) 
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lYURDDAN RESİMLER 

Adanaya umumi bir bakış 

Kayseri halkevlileri koca 
Sinanın köyüne gittiler 
Köylülere hemıerileri Sinanın yaralllğı 

eserlerin kıymet ve büyüklügunü anlaltllar 

Kayseri halkevlileri bir köy gezisinde 

. Kayseri, (Hususi) - Halkevinin köy gezileri devam etmekte
d~~· .~u ~za~ ~ünü halke~ bütün kollarının i§tirakiyle Ağırnaa 
koyu~e gıtm~ştır. Koca Mımar Sinanın Ağırnaslı olduğu hakkın
da T urk T arıh Kurumunun kararı ve bu husuadaki vesikalar tö
renle halka bildirilmiştir. Burada köylünün a·nlıyacağı bir lisan-

la bir çok söylevler verilmiş, Koca ;-------·--------
Sinanm kıymeti, eserleri hemşerileri-1 
ne anlatılmıştır. 

Bundan başka Kızılırmağın kena
rına kurulmuş olan Yamola köyüne 
gidilmiş, halkevinin her gezisinde ol
duğu gibi köylüye Atatürk resimleri 
armağan edilmiŞtir. 

Cirit oyunları 
Halkevimizin tertib ettiği cirid o

yunları halkda ve köylüde büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Her hafta cirit
cilerin ve seyircilerin thikdarı art
maktadır, bu hafta İlbay ve Halkevi 
tarafından ciritcilere mükafatlar ve

1 ölü 1 O yaralı 

Sarhoı bir ~of örün 
sebep olduğu facia 
Balıkesir, (Hususi) - Kanlıkavak 

adı verilen yerde feci bir otomobil 
kazası olmuş, bir kişi ölmüş 10 kişi 

yaralanmıştır. Hüseyin Er adında rilecektir. 
Temiz su bir şoför kamyonuna zahire yükle-

Şehrimizin çok temiz ve sıhhi bir dikten ve on yolcu aldıktan sonra 
suyu vardır. Fakat eski su yollarının geceleyin lvrindiden şehrimize hare
bozukluğu yüzünden su, şehre gelin- ket etmiştir. Kamyon orta bir sürat
ceye kadar kirleniyor ve içilmez bir le yoluna devam ederken, ön teker
hale geliyordu. Bu suyun demir bo- leklerden birinin Iastiği patlamıştır. 
rularla ve modern tesisatla şehre ge- Araba yokuş aşağı son süratle inme
tirilmesi işi bir müteahhide veril- ğe başlamış, ve bir takla attıktan son
miştir. Kısa bir zaman içinde tesisa- ıra devrilmiştir. Yolculardan birisi 
tın bitmesini herkes dört gözle bek- kamyonun altında ezilerek ölmüş, 
Hyor. Şehrimizin temiz suya kavuş-/ on tanesi de yaralanmıştır. Şoförün 
ması artık bir gi.in meselesidir. serhoş olduğu anlaşılmıştır. 

Aydın halkevi üyeleri Sultanhisarda 

Aydın, (Hususi) - Halkevi temsil kolu Sultanhisara giderek, orada ya
pılmakta olan çacuk bahçesi menfaatine Taş Parçası piyesini temsil et
miştir. Resim. temsil kolu üyelerini Sultanhisarlılarla bir arada göster
mektedir. 

Gazianteb mektubları 

Çiftçiler taraktör ilk traktör 

tecrübeleri yaptılar 
tecrübelerinden 

bir görünüş 

Ga.zianteb, (Hu
susi) - Şehrimiz
de fenni ziraat i
çin ilk adım atıl
mış, ve tanınmış 

çiftçilerimiz trak· 
tör getirtmişler
dir. Traktörlerin 
tecrübeleri kalaba· 
lık bir halk kütle· 
si önünde törenle 
yapılmıştır. Tecrü
beler Tilhalit çift 
liğinde yapılmış

tır. Törene bütün 
civar köylüler da· 
vet edilmiştir. T
raktörün faydalı 

neticeleri yapılan 
tecrübelerle teba· 
rüz ettirilmiştir. 

Hava şehidleri 

ihtifali şehidler a· 
nıtı önünde heye
canlı bir törenle 
yapıldı. Türk se
malarının emniyet 
ve seJameti içini H a V a 
canlarını vermiş o- §ehidleri 
lan kahraman şe- töreninJ e 

hidlerin aziz hatıraları saygı ile anıl
dı. Törene başta ilbayımız olmak üze
re komutanlar, subaylar, memurlar, 
piyade, süvari, topçu kahraman as
kerlerimiz, polis, jandarma, müfreze
leri, okullar ve büyük bir halk kütle
si iştirik etmiştir. 

Şehrimiz çevresine düşen şiddetli 

dolu Arıl, Batal, Hıyam ve Keferce

bel köylerinde zarara sebebiyet ver

miş, fıstık ve zeytin mmtakası olan 

bu köylerin fıstık ve zeytin hasılatını 
bozmuştur. 

Burdurda dokumacılık 
Burdur, (Hususi) - Bir dokuma 

şehri olan Burdurda, dokumacılar ce

miyetine bağlı 4.000 tezgah vardır. 

Dokumacılar bir de kooperatif kur

muşlardır. Dokuma ihracatı Doğuya 

ve Istanbula yapılmaktadır. 

1 Torballda ziraat 
To~ba~ı, (H~susi) - Agaçlarının 

bollugu ıle eşsız güzelliğe sahib olan 
Torbah; muhtaç olduğu suya da ka
vuşacaktır. 80.000 lira sarfiyle Dağkı
zılcadan merkeze 20.000 nüfusu idare
edebil~cek miktarda su getirilecektir. 

Nazılli pamuk üretme çiftliğinden 
gönderilen akala pamuk tohumları, 
d~nemcle.r yapılmak üzere çiftçileri
mıze verılmiştir. Ayrıca; devlet zi
raat ~şle~~e şefi, Adana pamuk üret
me çıftlıgı mütehassısı profesör M. 
Klark ve müdür muavini Cellad gölü 
kuruduktan sonra çıkacak arazının 
10.000 dekarında işletme müessesesi 
yapılıp yapılmıyacağını mahallinde 
tetkik etmişlerdir. 

Bu heyet muhtelif pamuk semtle
dni gezdikten sonra, Tepeköyde mev 
cut iki çırçır fabrikasını da gezerek 
tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Havaların yağışlı gitmesinden do
layı pamukta hasıl olan zararın telafi 
sine çalışılmaktadır. Arpa biçmesi 
başlamak üzeredir. Buğdaylar da va
ziyetlerini kurtardılar. Mahsulün be
reketli olacağı anlaşılmaktadır. 

Tütün dikimi bitmiştir. Geçen se
ne nisbetle fazlalık yoktur. Tütün te
maınen iyi semtlere dikilmiştir. 
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Memleketten manzaralar: 

Kadirli ilçesi mühim bit 
çeltik merkezidir 

. A~a?.a, ~;8us~s.i ~uhabirimizden) - Adana'nın bol sulu,~ 
rımlı zumrud gıbı hır kasabası vardır· Kadı· ·ı· B kü. ··k ·..:ıı 
k b 

· d. k · r ı. u çu , şu..-
~sa a fi~ ıye ad~r yollarının bozukluğu ve bilhassa mev.kiİ' 

nın sapahgı dolayısıyle kendisini tanıtamam d ~ · · 1 ... 
H ıh . . . . ış, egerını an a'9' 

md amıştır. a ukı Kadırlı, hır çok vilayetlerimizin istihsalatı11' 
an, kazancından daha büyük 

İ>İr verim yeridir., 1 ---------------

. ~adirlid.e. mühim miktarda çeltik Bur urda g .. re~ler 
ıstıhsal edılır. Hububat ziraati yapılır - ~ 
ve ihraç edilir. 

Kadirlinin çeltik istihsalatı üc mil ~ 
yon kiloyu bulmaktad~r. Ve bu istih- ı 
salat çeltik ziraatindeki tekamül sa
yesinde son yıllarda her mevsim bi
raz daha artmaktadır. 

Son yıllar içinde Kadirlide, bilhas: 
sa bayındırlık hareketi de hızla ilerle 
mektedir. 

Kaza belediyesi, kasabanın iç yol
larını tamamiyle yenilemiş, bir bele
diye binası, ve zarif ticaret binaları 
küç~.k .~ir ?ark,. bir abide yaptırmı~ 
ve buyuk bır cumhuriyet meydanı aç
tırmıştır. Bu yıl büdcesinin imk.f n da
hilinde daha bazı inşaatta bulu ımak
la beraber ön planda bir sebze hali in 
şası vardır. 

Kasabanın, komşu kazalarla irtiba-
t~n~ geli~ce; K_?zan, Seyhan, Saimbey 
h ıle munakalatı temin edecek yeni 
yollar inşasına da hararetle devam e
dilmektedir. 

Bilhassa Kadirlinin yeni kaymaka
mı Bay H. Baran bu iş üzerinde bü
yük bir gayretle çalışmaktadır. 

Kadirlinin iki ilk okul kasabanın 

rnaarif kad-..osunu teşkil etmektedir. 
Mevcud okullar i:5• h~r sene artan 
kültür sevgisi karşısında ihtiyaca ı-.t. 

fi gelmemektedir. Bu vadide Adana 
maarif müdürlüğü de vekalet nezdin 
de teşebüslerde bulunmuştur. 

Kadirlinin hemen her köyünde köy 
okulları mevcuddur. Fakat bunlar 
tam devreli olmadığından köy çocuk
larının okuma ihtiyacını hakkiyle 
karşıhyamıyor .. 

Kadirlide, içtimai hayat, kasabanın 
kücük bünyesi kadar mütevazıdır. 
ı ıtuA un Aa'!t A"''"' Aa::ıauaya tq;rdyan 

küçük tiyatro kadroları, kadirlilerin 

yegane eğlenceleridir. 

Üç senedenberi kurulmuş bulunan 
bir kulüb, mahdud bir kalabalığı ala
bildiğinden kasabada daha ziyade ai
le toplantılarına yer verilmektedir .. 

Kasabadaki genç muallimler, Ka
dirliye bir kütüphane hazırlamakla 

meşguldürler. 

Kadirli belediyesinin beyaz kömür
den istifade ederek ufak tipte bir e
lektrik tesisatı kurmak teşebbüsü de 
günden güne kuvvet bulmaktadır. 

Nihad Tangüneı 

Çeımede ton bahğı 
avuhğı 

İzmir, (Hususi) - Çeşmede eski
denberi fazla mikdarda Ton balığı 

avlanırdı bu balıklar ihraç edilir ve 
ecnebi memleketlerde çok alıcı bu
lurdu. Bir kaç sene evvel Çeşmede 

yakalanan· Ton balığı mikdarı 150 bin 
kiloyu geçerken son iki sene içinde 
bu mikdar 40-50 bin kiloya düşmüş
tür. 
Çeşmede yakalanan Ton balıkları 

arasında 500-600 kilo ağırlığında o
lanlar da vardır. Çeşmedeki dalyan 
işi ıslah edilir ve bu sahadaki balık
çılığa ehemiyet verilirse Ton balığı 
ihracatı yeni bir döviz kaynağı hali
ne gelebilir. 

Bur~~r, p-ıususi) - Türkiye ~ 
reş . bırıncılıklerine iştirak edece) 
pehlıvanların seçimi bitmistir. c;ii' 
reşçilerimiz, Konyada yapıl;cak rnııt' 
taka seçimlerine hazırlanmaktadır 
lar. Bilhassa 72 ve 79 kiloda gürcŞt' 
cek olanlarda ümid fazladır. 

. 
lzmir fuar1nda 

hararetli ~ah~maıar 
İzmir, (Hususi) - İzmir fuarı içlO 

yapılan hararetli hazırlıklar, bu se11
1 

çok büyük ve zengin bir eserle ıcar 
şılaşacağımızı göstermektedir. 
..Koı:nit.e, sık sık toplanmakta ve ~ 

nun ıhtıyaçları ve işleri ile diğe 

mevzular üzerinde müzakerelerde b 
1 "'.lı'Il~f:t;ıgfüasrnaa muhtelif amele 
grubları çalışmaktadır. Pavyon satı· 
şı iyice hararetlenmiştir. Hatta, y•· 
kında bütün yerlerin satılmış olma.51 

beklenmektedir. Belediye, gerekı fır 
ara iştirak edecek, gerekse fuarı gör 
miye gelecek türk ve yabancı misa' 
firlerin her türlü istirahat ve ihti• 
yaçlarını karşılamak üzere muhtelif 
çarelere baş vurmuştur. Bilhassa ej· 
lenme mevzuuna büyük ehemiyet vr: 
rilmektedif. 

Bu sene, ziya tertibatının da aza~ 
şekle çıkarılması kararlaştırılmıştı!· 

Komite, hükumetin bu mevzu üze' 
rinde gösterdiği büyük alakadan şeb' 
rin de kendi hissesini alacağına 'fC 
bu sene, !zmire hiç olmazsa beş rnil• 
yon lira kadar para düşeceğine ki' 
nidir. 

Bilhassa sanayi müesseselerimizi~ 
tamamiyle iştirakleri arzu edilmetc' 
tedir. Nitekim hükfimet bu ciheti 1' 
Jakadarlara gönderdiği bir tamirn11 

tavsiye etmiş bulunmaktadır. HariÇ' 
ten gelecek firmaların da gümrük 'fC 
satış işlerinde de mümkün kolayhle' 
!arın en fazlası gösterilmiştir. 
Fuarın bizzat başbakanımız Btı1 

Celal Bayar tarafından acsıımafl 
muhtemeldir. 

Bu sene de bir fuar mecmuası çi' 
karılacaktır. 

Büyük banka ve milli müesseselt' 
rimizle viJayetler ve ticaret odalar1' 

nın pavyonları şimdiden hazırları' 
maktadır. Fuarın park kısmı, esasell 
şehrin bir gezinti ve eğlence yeri ol• 
muştur. Fuar zamanında, bu alak" 
nın büsbütün artacağı muhakkak gfr 
rülmektedir. 

Tokat Ortomektebinde jimnastik 

Yukarıdaki resimde, Tokat orta mektebindeki kızlarımızı bit 
jimnastik deninde görüıorı~uz. 
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Altılar muhteliti • Muhafızgücü maçında top ankaralılarda Dünkü maçın seyircileri 

Altılar muhtelitinin ikinci maçı 

Muhtelit M. Gücünü 4 - O mağhıb elti 
Dün Altılar muhteliti 19 Mayıs 

~~d~o.munda ikinci maçım Muhafız 
. . cu ile yaptı. İçlerinde tanınmış ve 
~ı oyuncular bulunan Altılar muhteli-
1 bu maçı 4 • O kazandı. 

. d.Maçın hakemi Eşref Tevfik Mutlu 
ı ı, takımlar . 

AL1'~LAR MUHTELİTİ : 
D Saırn Kaur, Ruhi Korkmaz· Samih 
G ~ranaoy, Bahadır Olcayloy • Kemal 
M uneıen ·Hayri Tolator, Turhan· 
li~~eın Kural. Şahap Yengingüç -
Mu Yın Vuran. Haydar Borakan. 

F liAFIZ GUCU : 
rin ua~. Y_~lal, Halid Atak • Saffet E
~· lutfu Buge • Cihad Alpain • Ah
hirn ~ahangil, Atıf Bezmez. lbra
de Nute~ • Riza Ersever. Şahin Gü-

r • acı Gürakan. 
h Maç erken başladığı için tribünler 

ernen hemen boştu. Fakat saat 14.30 

la
za doğru maça gelenler güzel bir oyun

karşılaştılar. 
_Oyunun ilk on beş dakikası müte

vazın geçtikten sonra muhafızhlar üs
tünlüğü ele aldılar, Naci Gürakan ve 
2ahin Güder tarafından sık sık altılar 

alesini aanyorıaraı. 'Fakat""Ruhi Kork 
lbazın 'Yerinde müdahaleleri ve bilhas -
la kalecinin fedakar oyunu gole mani 
Oluyordu. 

Maç ahenkli ve zevkli devam edi
!:.rdu. Vaziyete göre biribirine denk 
~a~ ~kını oynuyordu diyebiliriz. Hangi 

1. a fırsatlardan istifade etmesini bi -
ırac oka 

N zanacaktı. 
ctekirn .. l . . 

mesinc 3 d ~y e oldu. Devrenın bıt-
Haydar :Bo akıka kalrnıştr. Sol açık 
Şahap Yenr~ka~'dan güzel bir pas alan 
lünü attr. gınguç altıların birinci go -

Bunu takib 
_______ eden dakikalarda Mu -

hafız Gücü kalesi ikinci bir gol tehlike
si daha geçirdi. Fakat Halid Atak mu
hakkak bir golü kornerle kurtardı. 

Devre 1 - O altılar muhteliti lehine 
bitti. 

1K1NCI DEVRE· 
İkinci devre başlar başlamaz Altı

lar muhtelitinin daha atılgan ve mu
hakkak neticeyi kazanmak istiyen bir 
oyun tatbikine başladığını gördük. Bu 
enerjik oyun tesirini gösterdi. Ve 5 in
ci dakikada Muhafız Gücü kalesine i
kinci gol de girdi. 

MağlUbiyet ihtimalinin katiliğe doğ
ru gdişi muhafız güçlüleri harekete ge
çirdi. Eğer Cihad Alpain'in güzel ve 
yerinde pas tevzileriyle karşı taraf ka
lesine kadar inmeğe muvaffak olan, fa
kat buradan ilerisine geçemiyen Muha
fız forvetleri gol fırsatlarını kaçırma

mış olsalardı belki oyunun seyri de de
ğişecekti. Fakat 10 - 15 dakika süren 
baskı neticesiz kaldı ve Altzlar muhte
liti tekrar canlanarak onar dakika ara 
ile sol açıklarının ayağıyle üçüncü ve 
dördüncü gollerini yaptılar. 

Mac biraz sonra 4 - O Muhafız 
GücU iıcyhinc neticelendi. 

Milli küme takımlannın 

puvan vaziyetleri 
Maç. Oa. Ber. Mağ. At. Ye. Pu. 

Güneş 11 10 1 O 31 7 32 
Be.taş. 11 7 1 3 27 10 26 
M. gücü 12 4 1 7 20 30 21 
Üçok 10 5 o 5 24 25 20 
G. saray 10 5 O 5 15 24 20 
Harbiye 12 3 1 8 16 24 20 
Alsck. 12 3 O 9 17 32 17 

NOT: Bu cetvel Fenerbahçe ve Alt1/ar 
muhteliti maçları hesaba almmıyarak ya
pılmıştır. 12 maç yapan takımların oyunu 
kalmamıştır. 

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

Bölge kupası 
Milli küme dılındaki takımlar arasında 

ma~lara devam edildi 
Diln öğleden evci 

.. .. h ve sonra A 
gucu sa asında bölge k nkara 
rına devam edildi. upasx nıaç1a- Avrupa maçlar1 : 

tık oyun 9.30 da G 
Güne, B. takımları aençlerbirliği _ 
H k B . rasında ld 
a.ğ~m • Hıkmet Akgülün ~d u. 

ettı ı maç, gol sayısın ı arc 
ın verd· v. • 

heyecan havası içinde . ıgı hır 
cedc Gcnçlerbirliği küç~~~tı _ve neti
lib geldiler. erı 4-5 ga-

Bundan sonra, hakem B . 
Baykurt'un idaresinde A k · Selım 

n ara ·· ·· Dcmirspor B. takımları ka 
1 

gucu 
Son günlerdeki birinci takrşı aştılar. 

h .. l ım maçla 
rından da a guze geçen bu -
A 

.. .. .. k oyun 2-3 
nkaragucunun azanrnasiylc . 

ı d
. neıce-

cn ı. 

Gerıçler Birliği-Galatasa " ray 
Öğleden sonra gene Ankarag" .. 
h d G 1 b" l"•• ucu sa asın a enç er ır ıgı - Galat 

ray birinci takımları bölge k asa
upası 

maçlarını yaptılar. 
Gençlerbirliği birinci devreyi b" 

tek golle bitirebildi. İkinci devredır 
w e 

gol saysının artacagı tahmin edilir-
ken, adeta tek kale oyn~yan Gençler
birliği takımı forvetlerı çok becerik
siz kaldılar ve ancak bir. gol daha ya
pabildiler. Maç 0·2 netıcelendi. Ku
lübler arasındaki bölge kupası maçla 
rından yalnız, Ankaragücü - Galata
saray, demirsopr - Güneş maçları kal
mıştır. Bugüne kadar yapılan maçla
ra göre puvan vaziyeti şudur: 

Mac;. Ga. Bcr. Mağ. At. Ye. Pu. 

G. birliği 4 4 o o 11 4 12 
A. gücü 3 3 o o 9 4 9 
Güneı 3 1 o 2 6 8 s 
D. ıpor 3 1 o 2 2 6 s 
G. saray 3 o o 3 2 8 3 

Alman - ittılyan üniversitelileri 
futbol maçı 

Napoli, 22 a.a. - Almanya üniver
sitelileri milli takımı ile İtalya üni
versitelileri arasında 35 bin seyirci ö
nünde yapılan futbol maçı 2-0 italyan· 
!arın galibiyetiyle neticelenmiştir. 

Alman milli takımı Aston Vil
layı 2 • 1 mağlfıb etti. 

Dusseldorf, 22 a.a. - Alman milli 
futbol takımı, Aston Villa ile yaptığı 
ikinci maçını 2-1 galibiyetle bitirmiş
tir. 

Alman milli takımı şu şekilde tertip 
edilmiştir: 

Rafael (Viyana) - Janes (Du
ıeldorf), Streitel (Münih), - Vag
ner, Mok ((Viyana) Kitzinger 
(Şvaynfort) - Haneman (Viyana), 
Gallea (Şalke), Gavtcl (Noyen
dorf). Noymer, Pesser (Viyana). 

Maç baştan nihayete kadar çok he
yecanh olmuJ ve ilk sayıyı 14 üncü 
dakikada ve hiç beklenmiyen bir anda 
İngilizler yapmışlardır. , 

22 inci dakikada beraberliği temin 
eden almanlar s dakika sonra ikinci 
sayılarını yaparak haftayimi 2-1 galip 
vaziyette bitirmişlerdir. 

İkioci haftayimde, oyun bidayette 
nıütevazin bir şekilde cereyan etmiş, 
devrenin sonlarına doğru ingilizler a
ğır basarak iki yan haf da dahil oldu-

p R 
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İstanbulda milli küme maçları 

!--_D_ü_n_ya_s_p_o_ru_I 
lngili: milli takımı 
lsviçrclilcre yenildi 

Zürih, 22 a.a. - Geçenlerde Beri in
de Almanya milli takmını 6-3 mağllıb 
etmiş olan İngiltere milli takımı bura
da karşılaştığı İsviçre milli takımına 
2-1 mağliib olmuştur . 

G S I
• • d • ı d • "-"" • 1 Pe1ri;a~ıı~ııt:::~~c:~;l~güiz 

Paris, 22 a.a. - Volverhampton in-• araray zmır e yenı ıgı ~:!i=.:~::::;:;~·:1 ;~·:.~~~:i~nP•· 

takımı lstanbulda 3-2yendi 
İstanbul, 22 (A.A.) - Milli küme 

futbol şampiyonası maçlarına bugün 
de Alsanc.aK - Galatasaray müsabaka
sile devam edildi. 

Hava rüzgarsız ve sıcaktı. Sahanın 
etrafını üç bin kadar tahmin edilen 
bir kalabalk çerçeveliyordu. 

Serı oyurı 
Birinci devre heye~ansıı; ve zevksiz 

geçti. Her iki takım teknikten ziyade 
sürat ve enerji gösteriyordu. Top da
ima havadan ı;evkediliyor, oyun kon
trolsüz bir cereyan takip ediyordu. 
Hakemin oyunu sıksık kesmesi müsa
bakanın zaten yarım olan zevkini bfü,. 
bütün kaçırıyorsa da iki tarafın da 
sert oynamak temayülü bu suretle ber
taraf edilmiş oluyordu. Buna rağmen 
kasdi hareketler müş.ahede edildi. Ha
kem cezri kararlar verdi. Galataı:;a

raydan Adnan'ı sert ve tehlikelı bir 
çıkış yaptıgı için, alsancaklı Saimi de 
tekme attıgı için oyundan çıkardı. 

Penaltı kcıçtı 

ltalya - Yugoslauycı ma<;ı 
Ccnova, 22 a.a. - Yugoslavya milli 

takımı ile İtalya milli takımı arasında 
burada yapılan futbol maçı İtalyanla
rın 4-0 g:-~i?i: eti ile neticelenmiştir. 

Birinci devrenin en şayanı dikkat 
hareketi galatasaraylı Süleymanın bir 
penaltı kaçırması oldu. Alsancaklılar 
bu tehlikeyi ve son dakikalarda iki 
muhakkak sayı ihtimalini atlattıktan 
sonar birinci devreyi sayısız bitirme
ye muvaffak oldular. Bu devrede Ga
latasaray daha ağır basıyor, fakat se
mereli bir oyun çıkaramıyordu. 

Bahiı tutuştuğu atın geliıini aeyreden ankaralılar 

1 kinci devre . 

İkinci devrenin ilk dakikalarında 
alsancaklılar Galatasaray kalesini sı
kıştırmaya ba.Jladılar. Bir karışıklık 
arasında Salimin topa eli ile dokun
ması beşinci dakikada Galata~aray. a~ 
leyhine bir penaltı cezası verılmesı~ı 
intaç etti. Fakat Cemil havadan bır 
vuruşla bu fırsatı kaçırdı. Maamafih 
bir dakika sonra yirmi metreden Ga
latasaray aleyhine verilen bir firikik 
vuruşunda İlyas güzel bir şütle takı
mına güzel bir gol kazandırdı. Oyu
nun bundan sonrası cidden heyecanlı 
oldu. Galatasaraylılar bütün enerjile
riyle çalışıyorlar. Biraz yavaş ve ağır 
oynayan Gündüz sol açığa, Bülend 
ortaya alındı. Bunun neticesi iyi oldu. 

Gal.aıasarayın golü 

18 inci dakikada Bülend güzel bir 
sıyrılışla beraberlik golünü çı~a~d~. 
Bunu 26 inci dak~kıada tzmir sag ıçı
nin güzel bir vuruşla attığı ikinci 1~
mir golü takip etti. Oyun çok canlı bır 
safhaya girmişti. Galatasaraylılar ye
niden beraberliği tesis etmek için u~
raşıyorlar. 29 uncu dakikada Eşfak bır 
firikikten bu fırsatı takımına kazan
dırdı. Oyunun neticesine yakın Gala
tasarayın tazyiki artryor. Gündüz 
kuvvetli bir eşape ile ceza çizgisine 
girdi. Sıkı bir şiltle galibiyet golünü 
çıkardı. 

Maç netice değişmeden sonuna ka
dar devam etti ve galatasaarylılar mü
sabakayı 3-2 kazanmıf} oldular. 

ğu halde yedi kişi ile hücuma geçmiş
lerse de beraberlik sayısını yapama
mışlardır. Bu suretle ikinci karşılaş
ma 2-1 alınanların galibiyetiyle bit
miştir. 

Aydın bölgesi maçlannda 

Sümerspor -başa geldi 

Naz.illi Sümer Spor Takımı 

Nazilli, (Hususi) - Aydın bölge- -------------
sinde spor faaliyeti, canlı ve hararet
li geçiyor. Birinci devresi biten lik 
maçlarında emektar Menderes sporla 
Aydın spora bir de Sümer spor ra
kib çıktığı için maçlar daha zevkli ve 
meraklı yola girmişti. Bu devrede bir 
senedir çok sıkı ve muntazam çalı§an 
Aydın sporun kazanacağı söyleniyor
du ve adeta bu umuluyordu. Fakat Sü
n_ıer spor bir sürprizler serisine giriş
tı, evvela Aydın, sonra da Menderes 
sporu ve sırasiyle de diğer kaza ku
lüblcrini yenerek başa geçti ve birin
ci devreyi hiç kaybetm&dcn kazanmış 
oldu. Bu hafta başlıyacak iktnci dev
rede bilhassa Sümer sporla Aydın s
por arasındaki maç bu devrenin en en
trcsan maçı olacaktır. 

Adanadaki bisiklet 
koıularının birincisi 
Adana, (Hususi) - Bir buçuk ay

danberi şehrimizde devam eden böl: 
ge bisiklet müsabakaları bu hafta nı 
hayete ermiş ve neticede bölge b~r~n
ciliğini şehrimiz İdman Yurdu bısık
letçilerinden Bay Salahaddin Tüz-
men kazanmıştır. . 

Salahaddin Tüzmen 936 senesınden 
beri mıntakanın bisiklet birinciliğini 
muhafaza etmektedir. 

Son 125 kilometrelik bisiklet yarı
şı Mersin - Silifke arasında olmuştur. 

Canh Kertenkele ile süs 
Londrada yeni ve acaib bir moda 

çıkmıştır: Bu moda kertenkeleleri 
canlı olarak süs diye taşımaktır. 

Bu modayı ortaya ilk defa atan Jon 
Dond adında bir kadındır. Yenilik çı
karmak merak ve ibtiJasında olan bu 
kadın, günün birinde bahçesinde gör-

'ı düğü mini mini bir kertenkeleyi yaka· 
layarak göğsüne koymuş; ondan sonra 

1 

gidip aynaya bakınca, bu hayvancığın 
göğüste güzel bir süs olacağını düşün
müş.İlk günler kertenkelenin boynuna 
bir zincir geçirerek bulüzüne iliştir-
miş ve bir çok davetlere öyle gitmiş. 
.dir müddet sonra zincire de lüzum 
görmemiş. Hayvanı göğsüne koyunca, 
yapışıp kalıyor saatlerce hiç kımılda· 
mıy<>rmuş. 

Bayan Dond, hayvana işkence yapı 
lıyor iddiasını da reddetmektedir. 
Kertenkeleye her gün bir çay kaşığı 
su veya çay iç.iriyormuş. Başka bir 
:...ülfeti yokmuş. 

Bu bayanın kanaatince, kertenkele 
insanlardan çok hoşlanıyor, onlara ya· 
kın olmak istiyormuş. Fakat bu düşün
ce, bayanın düşüncesidir. Kertenkele
ciğin dili olsa da söylese 1 

Ölüm 
Eski Edirne vali muavini merhum 

Rükneddin oğlu, merhum General 
Saffet damadı, mülga mukavelat tet
kik komisyonu azası Şevket Koyru, 
Emlak ve eytam bankası umum müdü
rü Cevdet Gölet bacanağı ve mühen

dis Ziya Saffet Gökçay eniştesi Adli

ye müfettişlerinden Muzaffer İmer kı 
sa bir rahatsızlığı müteakip vefat et

miştir. Cenazesi bugün, öğle namazı
m müteakip Hacıbayram camisinden 
kaldırılacaktır. 3120 
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Büdçe görüşmeleri başhyor B. Yusuf Ziya Öniş deniz 

Maliye vekili buaon 15 inci 
Cümhuriyet büdcesinin 

·ana hatlarını anlatacakllr. 

Hakim Robinsonun 
katli 

Tefrikamız birkaç güne 
kadar bitiyor. O bittikten 
sonra meşhur İngiliz edibi 

Oskar Yayldln 
Lord Artur 

Sevilin cinayeti 

tic~retimizin esaslarını anlattı 
( Başı 1. inci sayfada ) 

300 kişilik davetlisini Mudanyaya gö 
türdü. Misafirler oradan otobüslerle 
Bursaya gittiler. Çelik Palasta öğle 
yemeğini yedikten sonra Bursayı, 
Yeşil cami ve türbeyi, İpekiş ve me
rinos fabrikalarını gezdiler. Mütehas 
sısların gerek tarihi eserler ve gerek 
fabrikaların iş ve istihsal vaziyetleri 
ve mesai sistemleri hakkında verdik
leri izahatı dinlediler. Akşam saat 
altıda gene otobüslerle Mudanyaya 
oradan Trak vapuriyle lstanbula dön 
düler. 

lelerle yapmıtlardır. 
"Hulasa etmek icab ederse bugiitl' 

kü tonaj mikdarı dundur. Yakın bit~ 
zamanda tonaj mikdarımız yarım mil' iT 

yonu bulmalı ve geçmelidir.,, 
Muhterem misafirlerimiz, 
Ulu Önderimizin iradelerini tatbi) 

için Trak vapuriyle tahakkukunu ~ 
düğümüz programımızı hakkiyle i 
ra ettirmek üzere bizleri direktifi 
riyle himayeleriyle sevk ve idare ed~ 
cek olan hükümetimizin Başvekilitl" 
den naklen verdiğim bu müjded_. 
sonra bir noktaya daha işaret edere~ Kamutay bug~n saat on dörtte toplanacak ve 1938 mali yılı 

büdceıi tetkik ve müzakerelerine batlayacaktır. 
On beıinci büdce Kamutaya, cumhuriyetin, en yükaek rakamı 

taııyan büdceıi olarak gelmektedir. Yeni büdcemizin ana hatla
nnı izah ve tahlil edecek olan Maliye Vekilimizin Kamutaydaki 
bugünkü nutkunun çok enteresan olacağı tahmin edilmektedir. 

gümrük resmi, kağıdlarda beşer santi
metre fasılalı filigram çizgileri bu
lunmak ~artiyle 100 kiloda 50 ve istih
lak vergisi de 100 kiloda 80 kuruşa in-

Denizbank, gidiş ve gelişte misa
firlerini ağırlamak ve kendilerine bu 
vesile ile memlekette muhtelif saha
lardaki inkişafı, iktısadi ve sınat faa
liyetleri yakından tanıtmak için, i
cab eden izahatı verdi. 

sözlerimi bitireceğim. 
Bugün 18 milden fazla süratle b 

leri Mudanyaya götürüp getirme 
olan Trak ve bunu takiben gelce 
yeni vapurlarımızın ekonomik sah• 

dirilmiştir. Bu suretle memlekete gi- isimli romanını tefrikaya 
recek kağıdlardan okul kitaplarına başlıyacağız. İçinde nükte, 

.. alınacak olanların tahsisatını, 200.000 
Malı aene sonu yaklatmıı ol- lirayı mütecaviz bir kısmı Ankara 

mahsus olanları Kültür bakanlığı em- zarafet ve cinayet gibi bir-
rine verilecek gazetelere ve mecmua- k h I Vapurda büfe vardı,· misafirlerı'ni 

da olduğu kadar içtimai bünyemiz 
zerinde de yapacağı hayırlı tesirle 
izaha lüzum görmiyorum. Mazi i 
bugün bulunduğumuz nokta arasında .Juğundaı~ Ka?1utay. büdce mü- Gazi Enstitüsünde orta okullara öğ

zakerelerı netıcelenınceye kadar retmen yetiştirilmek üzere kursa iş
ber gün saat 14 de toplanacak- tirak ettirilen ilk okul öğretmenleri
tır. ne verilecek ücretlerle yeniden k{ır. 

Hükümet Karnutaya verdiği umu- sa çağrılacak eğitmen masraflarını 
mi muvazene kanunu projesi ile 1938 ve 350 bin liradan fazlası köy okul 
mali yılı masrafları için 248.307.048 eğitmenleri için vilayetlere yapılacak 
lira tahsisat istemiş ve büdcenin gö- yardımları, 200 küsur bin lirası başla
rüşülmesi sırasında 500.000 lirası pos- nılmış olan inşaatın bitirilmesi mas
ta telgraf idaresi için maliye büdce- raflarını karşılamak üzere ayrılmış, 
sine, geri kalanı da dörtte bir nisbe- geri kalan kısmı da muhtelif ihtiyaç~ 
tinde olmak üzere ödeyecekleri pos- lara taksim edilmiştir. 

l "d ~o areketlcr hu unan bu ara aı olanların tevzi sureti Bakan- büfeye davet eden B. Yusuf Ziya ö-
lar Heyetince kararlaştırılacaktır. eseri okurlarımızın lezzet- niş bir nutuk verdi ve dedi ki: 

Büdce kanunu projesinin 26 'ıncı fo takip edeceklerinden "- Muhterem misafirlerimz · 
maddesiyle de Ankarada yapılacak • • Türk ticaret filomuza halis' türk 
Hukuk fakültesi binası için 938 mali emınız... ısmi ve yepyeni teknesiyle katılan 

ki mesafeyi tebarüz ettirmek üzer' 
ti.irk bayrağiyle sularımıza giren ~ 
ticaret gayelerine tahsis edilmek istt' 
nilen Seyribahri ismindeki ilk buh&tyıh büdcesinin 735 inci f~slına konul- Romanı Arkadaşımız Trak vapurumuzun birinci seferinde 

muş. olan 250.000 liraya ·ilaveten 1939 NURETTiN ART AM bulunmak bahtiyarlığını beraberce 
ve 1940'yıllarına sari daha 600.000 lira- tattık. 
ya kadar teahhüde girişmek için ·Na- Tercümet etmi§tir. Bizi Mudanyaya saatte 18 milden 
fıa vekiline salahiyet verilmesi teklif lı...._ _____________ ,.,,,~ fazla bir süratle götüren ve bu sürati 
edilmektedir. makina sarsıntısı duyulmadan temin 

ta ve telgraf ü~reti ~çin tahsis.at ayır- NaJuı J' ek.illetinde • 

lı geminin 1843 senelerinde işlemeit1 

başladığını hatırlayalım. Seyribahı1• z 
den sonra geçen ihmal senelerini yu• 
karıda areztmiştirn. 

Birkaç aya kadar bizim ihtiyaçları• 
rnız ve rnaksadlarırnız için ısmarlatı • a 
mış tu Trak gibi yeni gemile~• 

mamıı olan daırelerın bu tahsısatları-
na ilave edilmek üzere ceman 768.000 
gümrük muhafaza teşkilatına aid rno
törlere alınacak telsiz cihazları karşı
lığı olmak üzere 25.000; yeni yapılan 
Tahran elçilik binası mefruşatı için 
40.000, hususi idarelerden umumi mu
vazeneye alınacak ilk tedrisat müfet
tifleri için 240.000; Ankara kanalizas
yon projesi masrafları olmak üzere 
50.000; cumhuriyetin on beşinci yxl
dönümü masrafları olmak üzere 100 
bin; görülen lüzum üzerine milli mü
dafaa ihtiyaçları için daha 312.000, 
jandarma ihtiyaçları için 140.000, 
müteferrik bazı ihtiyaçlar için 26742 
lira ki ceman 1.726.742 liranın isteni
len bu tahsisata ilavesi kararlaştml
mıı ve büdce ~ncwneni, bir kısım mas 
raf tertiblerinden indirmeler yapa
rak, yekWıu, 249.954.020 lira olarak 

Nafıa vekaleti büdcesinde bu sene 7 
milyon liradan fazla bir noksanlık 
vardır. Bu noksanlık, karşılığı fevka
l!de kaynaklardan temin edilmek üze
re bu sene demiryolları inşaatına aid 
masrafların bu büdceden çıkarılmış 
olmasından ileri gelmiştir. 

iki devir 
ve 

(BaŞı 1. inci sayfada) 
komisyon bu işi üzerine alınış, bir ta
limatname vücuda getirilmiş ve bü
tün vilayetlere ve mutasarrıflıklara 
bildirilmişti. Bu heyet bu işin mali ve 
teknik idaresi için bir kumpanya vü· 
cuda getirmişti. Sergi bir çarşı man
zaraaş halinde ahşaptan yapılmıştı. 
Serginin, önce yalnız imparatorluk sa
nğat işlerine hasrı düşünülmüş, fakat 
sonraları bunun yanına ve dikili ta
şın garbine tesadüf eden arsa üzerine 
"Zamimei ıergii oamani" adiyle Avru
panın buharlı ve buharsız:, .sanğat ve zi
raat aletlerine mahsus olmak üzere 
büyilk mikyasta bir sergi binası daha 

iki sergi 

eden şu beyaz ve güzel vapurla de
n~z ticaretimiz ve ticaret filomuz ge
nış şerefli tarihine başlamıştır. 

Büyük Şefimiz Atatürk'ün ilham 
ve iradeleriyle varılmış olan bugün
kü etabi iyice tebarüz ettirebilmek 
üzere biraz maziye döneceğim. 
Osmanlı saltanatın.dan cumhuriyet 

devrine kadar geçen zamanlarda türk 
yoruz: deniz ticareti namını alabilecek bir 

le seferlerimizi yapmak mazha • 
riyetini Atatürkümüze ve onun ita" 
delerini bir porgrarn halinde tatb~ 
etmekte bulunan cumhuriyet hüküınC 
timize medun oluğuuzu tkrarlıyar~ 
beraber geçirdiğimiz bu mutlu gUnil 
kutlarken büyük şefimizi sonsuz tr 
zirnlerimizle ve tükenmez minneti• e 
bir defa daha anıyorum.,, ~~ 

teabit etmiıtir. 

lkıısad 1' ekaletinde 
Bu sene İktısad vekileti büd<:esinde 

görülen 178.526 liralık azalma; muka
bili, geçen sene Maden tetkik ve Ara
ma enstitüsüne verilmek üzere bu ve
kalet büdcesine konulmuş olan 
1.040.000 lira, bu sene bu 'ihtiyacın kar 
şılığı fevkalade kaynaklardan temin 
olunmak üzere bu büdceden çıkarıl
mıştır. Bu itibarla bu sene İktısad ve
kaleti büdcesine 861.474 lira tahsisat 
verilmiş olmaktadır. 

Bu tahsisattan 500 küsur bin lirası 

"- Sergi böyle mcmaliki padişahi faaliyet yoktu, dernek doğru olur. 
eşyasına münhasır tutulmamış olsa Kanuni Süleymanla Fransa kıralı bi
daha münasip olmaz mı idi? rinci Fransuva arasında yapılan mu-

- Hacet olmamalıdır, zira İstanbul- ahedenin tatbikinde gösterilen ihmal 
da gezmek, Avrupa emtiasiyle dolu yüzünden kabotaj haklarımızdan isti
bir sergiyi temaşa etmek gibidir. Siz fade edemez hale gelmiştik. Türk ti
ken<li nefsinizle kıyas ediniz, gerek caret filosu bu metruk vaziyetten 
levazımı beytiye ve gerek elbiseniı: i- cumhuriyet devrinde silkindi ve ka
çinde hangisi memleKetimiz eşyasın- botaj haklarımızdan istifade edecek 
dandır? Biz Avrupa emtiası istimali- hali iktisab ederek cumhuriyet dev

ne başlıyalı kendi memleketimiz em- rini 35908 safi tonluk 28 parça pos
tiasının nasıl şeyler olduğunu bilmez ta gemisiyle idrak ettik. Bu rnikda
bir hale geldik.,, rın ihtiyacımızı karşılıyabilecek bir 

J' apur hareket ederken ~ı 
Vapur 8.30 da ilk seferini yaprn~ ~e 

üzere hareket ederken büyük tezahiil"' kı 
ler yapılmış ve limandaki vapurla' h 

düdük çalarak Trakı selamlamışlal"' te. 
dır. Çı 

1Stanbulda bulunan Dahiliye .,,,. 
kili ve Parti Genel Sekreteri B. Şii1'7 
rü Kaya'ya bu münasebetle aşağıd~ 
telgraf çek.ilmiştir : • . 

Sayın Dahiliye Vekili ve Hal 1li 
Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kay 

Mudanya 22/:i 
Bu rakam. 1Q~7 hiirtre.4'iıtlJO lc.abuLe

olunan tahsisata göre 18.936.244 lira 

bu sene Nevyorkta açılacak olan bey
nelmilel•bilyük sergiye iştirik masra-
sı va....-•• •y•A....,. . 
faz lası, ihraç mallarıınrzın standardi
zasyon işlerine aid mürakabe ve kon
trol hizmetlerini kuvvetlendirmek 
maksadiyle o tertibe konulmuş, geri 
kalanı vekaletin muhtelif ihtiyaçları 

için dağıtılmıştır. 

_.._!. - - -
rı olan 30.000 İngiliz lirası kumpanya 

Bundan yetmiş beş yıl önce açılan hadde çıkarılması ve filomuzun ye
bir serginin sermayesi ecnebi oldugu nilenrnesini büyük Şefimiz Atatürk 1 Atatürk'ün iradelerile deniz tica-1

• .- .. ·~--T:1-------·- ..:t.:--:..,_:_ 11'\,4 •--.:.L..:.-1 -·• ••• 

faydalı kısmı da ecnebidir. İstanbul Millet Meclisinin a~ılış nutukların- önünde açılan parlak ufka doğr• bir fazlalık göstermektedir. 

FW$la t.aluiBat alan daireler: 
1937 mali yılı büdcesinde 3.627.064 

lira olan Kamutay büdcesi, bu sene 
341.000'ı lira fazlasiyle 3.968.070 lira 
olarak teklif edilmittir. Bu fazlalık
tan mühim bir kısmı, inşası kararla
şan yeni Meclis binası için 1938 yılı 
içinde yapılması lazımgelen itlerin 

0 kartılrğıdır. 
404.960 lira olan Cumhur Reisliği 

büdceai 1320 lira fazlasiyle 406.280 li
radır. 602.034 lira olan Divanı Muha
sebat büdcesinde 1.302,165 lira o
lan Başvekalet büdcesinde 3545 lira 
eksiklik vardır. 

Geçen sene 20.251.749 lira olan Ma
liye Vekaleti büdcesi, bu sene, 
1.666.851 lira fazlaaiyle 21.418.600 li
radır. Bu fazlalığın mühim mikdarı, 
bazıları evelce kabul edilmiş bulunan 
kanunlar, bazılarında yeniden görü
len lüzum ve zaruretler icabı olarak 
muhtelif daire ve müesseselere yapı
lacak ayrdımları ve verilecek parala
rı gösteren istisnai masraflar kısım
larına konulmuştur. 

Devlet Sura3ında 
Devlet Şurası büdcesinde 15456 li

ra fazlalık; istatistik umum müaür
lilğü büdcesinde 73.951 lira eksiklik 
vardır. Meteoroloji işleri umum mil· 
düdüğü yeni büdcesi, geçen seneden 
129.055 lira fazlasiyle 646.140 liradır. 

Diiyunu Umılmiyede 
Düyunu umumiye büdcesi, geçen 

seneden 1.589.115 lira fazlasiyle 
50.738.390 liradır. Düyunu umumiye 
büdceai üzerinde yapılan tetkikler 
neticesinde 1938 senesi içinde öden
mesi lbımgelen borçlar karşılığının 
tamamen bu büdceye konulmuş oldu
ğu -..e geçen sene 6 milyon lira kadar 
ayrılabilen fevkalade tahsisat karşı

lıklarından, hazine bonolarından do
ğan faiz ve amortismanları için bu 
sene 10 milyon lira ayrılmıştır. 

Sıhaı J' ekiileti biidce1'inde 
Geçen sene büdcesine 1.040.557 li

ra fazla tahsisaı konulmuş olan Sıhat 
Vekaleti büdcesine, bu sene de 
1.403.043 lira fazla tahsisat konul
muıtur. Bunun 400.000 lirası, hudud 
ve sahiller sıhat umum müdürlüğü 
büdcesinden idare edilmekte iken, bu 
sene, vekAlet büdcesine alınan mer
kez hıfzıssıhha müessesesinin masraf 
lan olup geri kalan kısmı, sıhi hiz -
metlerin kuvvetlendirilmesi için ay
rılmıı bulunmaktadır. 

Maarif J' ekaleıinde 
Maarif Vekaleti büdcesi, bu sene, 

2.440.759 lira fazlasiyle 14.670.130 li
radır. Bu paranın be' yüz küsür bin 
lirası, yeniden muallimler kadrosuna 

Milli Mü'dafaada 
Milli müdafaa büdcesinin kara, ha

va, deniz ve diğer fasıllarında 15,5 mil
yon liraya yakın bir tahsisat fazlası 
vardır. Bunun 8.5 milyon liraııu hususi 
kanunu mucibince sarfedilmek üzere 
ayrı bir fasla · konulmuJ, geri kalan 
kısmı da bu vekilete bağlı muhtelif 
dairelerin ihtiyaçlarına göre taksime
dilmiştir. 

Diğer biiclcelt?rde 
Diğer büdcelere gelince: Tapu ve 

kadastro umum müdürlüğü büdcesi, 
bu sene 101.268 lira fazlasiyle bir mil
yon 47·1.490 lira olark; Gümrük ve in
hisarlar vekaleti büdcesi 22394 Hra 
fazlasiyle 5.666.370 lira olarak, Dahi
liye vekaleti büdcesi 216.992 lira faz· 
}asiyle 5.073.190 lira olarak, Matbuat 
umum müdürlüğü büdcesi 1991 lira 
fazlasiyle 188.000 lira olarak, Emniyet 
umum müdürlüğü 1.333.213 lira fazla
siyle l.000.180 lira olarak, jandarma u
mum kumandanlığı büdcesi 403.170 li
ra fazlasiyle l0.613.470 lira olarak; 
Hariciye vekaleti 229.885 lira fazlasiy
le 3.535.810 lira ola!'ak, Adliye veka
leti büdcesi 353.737 lira fazlasiyle 
9.600.340 lira olarak, Ziraat vekaleti 
büd<:esi 1.030.738 lira fazlasiyle yedi 
milyon 143.700 lira olarak teklif edil
miş.tir. 

Büdce kanun projesinin üçüncü 
maddesine göre 938 mali yılı içinde 
osmanh bankası ile olan hazine cari 
hesabından başka kısa vadeli avans ve 
cari hesaplar akid ve ktipdına ve aza
mi bir yıl vadeli hazine bonoları ihra
cına Maliye vekili mezun bulunmak
tadır. Ancak hususi kanunların verdi
ği salahiyetler hariç olmak üzere te
davülde buluna~ak hazine bonoları 
hiç bir zaman on milyon lirayı geçmi
yecektir. 

Mahremiyet veya amele yokluğu gi
bi hususi ve zaruri hallerde tahkimat 
işlerinde çalıştırılacak erlere yirmi 
kuruşu gcçme.mek üzere yevmiye veri
lebilecektir. Verilecek yevmiyelerden 
hiç bir suretle tevkifat yapılamyacak
tır. Bu sene devlet hesabına parasız o
kuyacak talebenin sayısı 1500 olarak 
tesbit edilrniJtir. 

Gümrük ithalat tarifesinin A-328 
pozisyonuna cfahil matbaa kağıdların
dan gazete ve mecmua tabında kullcı
nılmak üzere 2465 tonu ile okul ders 
kitaplarının basımında kullanılmak ü
zere (328 A, B) pozisyonlarına dahil 
her nevi matbaa kağıdlarından 612 to
nundan 938 mali yılı içinde alınacak 

tarafından verilmişti. 

Sergi talimatnamesinde gördüğü
müze göre, imparatorluk sanayiine 
h"8redilen kısımlardaki eşyaların hep
si el ve tezgahtan çıkmıt feyleroen i· 
baretti. 

Buna mukabil, diğer pavyonda Av
rupa sanayi alemi kuvevtle kendini 
gösteriyordu. İlk defa yedi sekiz bey
gir kuvvetindeki düğen makineleriy
le öğütme, eleme, vinç, pamukları bal
yalama makineleri, el arabaları, hatta 
inek sağmaya mahsus aletler bu sergi
de görünmekte idi. 

O :zamanın gazeteleri bu eşyalardan 
hayretle bahsediyorlar, "Mecmuai fü

nun,, bugün her evin tabii eşyaaı hali
ne geçen pikiş makinesinden bahse
derken, "dikiş makinesi: i~bu alet her 
türlü ince ve kalın mensucat üzerinde 
dikiş dikip belki onbeş, yirmi terzinin 
gördüğü işi görebilir,, diyor. 

halkı makinenin ne olduğunu ilk önce da emir ve işaret buyurdular. O gün- ilk seferini yapan Trak vap~ 
bu sergide görüyor. Halbuki bu maki- den itibaren ticaret filomuzun artı- lstanbuldan hareketinde ve MudaO" 
neler o zaman dünyanın bütün çehre- rılması ve yenilenmesini ortaya ko- yaya varııında halkın tükran ve ae .. lr 
sini değiŞ,tirmiş, insanlık yeni ve şa- yan hükümetimiz üç küçük, dört or- vinç tezahüratile karıılandığını dr 1 

yanı hayret bir devre girmi~ bulunu- ta ve üç büyük olmak üzere safi to- rin hürmetlel·imle arzeylerim. 
yordu. Kol faaliyeti iktısadi ve sınai naj tutarı 36.000 e çıkan on yeni ge- Denizbank U. Miıdürii 
sahada tamamen rolünü kaybetmişti. mi ısmarlayarak ticaret filomuzu es- Yusuf Ziya Ônİf E. 
İmparatorluk Avrupanın bu hamleli kilerini kadro harici etmek şartiyle Trak vapuru Mildanya - İstanbul 0 

devrinden intibah duyacak halde de- 1938 senesinde 71908 safi tonluk 38 yolunu iki buçuk saat indirmiştir. Sa· 
ğildi, nitekim bu karanlık devir, ta parça posta vapuruna çıkartacak teb- atte 18 mil sürati vardır. Vapurun da· ~ 
cumhuriyete kadar sürmüştür. cıle layık bir azim ve fedakarlığı türk bili teçhizat ve taksimatı fevkalade e 

milletine karşı gösterdi. rahattır. Türk ticaret filosunda mu• :1r 
Yetmiş beş yıl ara ile kurulan iki Bu mikdar ilerde daha ne kadar ar- b' ks d h" k · "' . . k d" . b ayyen ır rna a a ızmeıt etme üze· ..... 

sergıyı mu ayese e ınce, yetmış eş tacagw ı, ve türk ticaret filosunun is- 1 "Ik d 1111 

ı k b'l d' ı ·b· b' re yaptırı mış ı vapur ur. 11 .. yı a mu a 1 
' ye 1 yı gı 1 az ır za- tikbalde alacağı ehemiyeti sayın Baş- Birinci mevki yalnız gitmek üzere 

man içinde göze kestirilen hedefin e- bakanımız Celal Bayar'ın sosyete şı·- 110 k 1 k sb' d'l · · A ~ h · · · · · uruş o ara te ıt e ı mıştır. y-
emıyetı kendılığınden meydana çı- lep'in u.- gemisini ziyaretlerinde irad f 1 • 1 ka ::ı: rıca pazar se er erı yapı acak ve bu- aa 

r. ettikleri beyanattan bir kısım ala- günlerde gidiş geliş 150 kuru11 olacak- 111 .. Gene o zaman intişar etmekte olan rak sizlere müjdeleyeceğim. t ı-
gazeteler, bu sergilerde görülen rna- Başvekilimiz deniz ticaret filomu- ırV. ·· .. k f 1--I"'d 1 
kinelerin hiç olmazsa halk tarafından zu, bu"tu··n ~u··mulı'yle ı"zah buyurduk- apur yurur en ev!Ul Cl e güze ' 
k :r büyük süıati olmasına rağmen sarsın· 
ulalnılabilmettini temin maksadiyle ları beyanatlarının hulasasını şu cüm tı hisedilrnernektedir. 
~ğatmektepleri açılmasına karar ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
rildiğini yazmakta.dırlar. 

Bu sergide makineler mütehassısla- Filhakika az sonraları bazı vilayet- 1 Küçük Dış Haberler 1 
İngiltere polis idaresi 

rı tarafından işletilmek üzere halka lerde, İstanbulda sanat mektepleri a
gösterilmeıkte idi. Fakat bu sergiye çılmışsa da bu mektepler basit hır 
rağbet çok azdı; çünkü hallt, buharlı kadro dahilinde kalmışlar ve bir türlü 
ve buharsız sanayi makinelerinin rol- inkişaf edememişlerdir. 
leri hakkında asla malQmat sahibi de
ğildi. 

Avrupadan ilk osmanlı sergisine ge
tirilen makinelere bakılırsa bunların 

Gene aynı gazete bu hususta şu hemen hepsinin iptidai maddeler is-
cümleleri yazmaktadır. "İtbu zamime- tihsalinde kullanılan şeyl~r olduğu 
ye memaliki rna.hruse mahsulatı müte- görülür. Çünkü Avrupa, kendi fabd
nevviasına mahsu. diğer sergi mahalli kalarının faaliyetlerini temin .içın 

kadar küliyetli seyircı gelmeyip şim- ham maddelere muhtaçtı .. Avrupa esa
dilik günde nihayet birkaç yüz: adam sen imparatorluğu bir pazar haline 
bulunmaktadır. Hele kadın seyirciler getirmiş olduğu için evvela ham mad
pek nedret üzere olup bunun için dahi deyi elinden alacak ve yerine mamul 

. maddeler verecekti. Halbuki iktısacii anlara mahsus gün tayin olunmıyarak 
rical ile beraber duhullerine rnezuni- ve sınai sahada muvaffak olm::ık için 

kullanılması zaruri olan makineleri de yet verilmiştir.,, 
yapacak fabrikalar lbımdı. 

X 8. Hitler'in huzuriyle bugün Mü
nıh metropoliten'i temelatma töreni 
yapılmıştır. 

X İngiltere - İsviçre enternasyonal 
futbol müsabakasını büyük bir sürpriz 
ile İsviçre milli takımı kazanmıştır. 

X İskoçya - Holanda enternasyonal 
futbol müsabakasını lskoçya milli takı
mı 3-1 kazanmıştır. 

X 938 de İtalyanın nüfusu 43 milyon 
691 bin kişi olarak tesbit edilmiştir. 

X Hariciye nazırı B. Bonne Polon • 
yanın Paris elçisi Lukoviç'i kabul et
miştir. 

X Litvanya ile Polonya arasında ya
kında ticaret görüşrnelri başlıyacaktır. 

Sergi kadın ve erkekler için ayrı ay-
rı günlere ayrılmıştı. Kadınlara ayrı
lan günlerde eşya sahiplerinden maa
da kırnsenin sergiye gırmemesi için 
en şedid tedbirle rahnrnı~tı. Sergiye 
girmek için cuma ve cumartesi günle
ri altı kuruş gümüş para ve diğer gün
ler için de uç kuruş vermek lazım ge
liyordu. 

Bu devirde el sanatı tamamen iflas 
etmek üzere idi, İstanbul doğrudan 
doğruya Avrupadan giyiniyor, hatta 
Avrupanın gıda maddelerini alıyordu. 
Vilayetlerde, İstanbul halkının Avru
pa malından başka hiç bir mala rağbet 
etmedikleri, kanaati yerleşımişt, ve 
halk bunda tamamen haklı idi. Çünkü 
İstanbullu, bir altın liraya Avrupa ma

X İngiltere ile Yugoslavya arasında 
Davis kupası maçları Zağrebde başla -
mıştır. Hakemliği Zağrebteki Fransa • 
nm jeneral konsolosu yapmaktadır. 

Bugün sanğat hayatımızda tutulan 

yol ve bizim dünkü sergide gördüğü

müz faaliyet istikametleri, doğrudan 

doğruya makine yapacak makineleri 

vücuda getirmek işi olduğu anlaşılıyor. r 
Başka milletlerin iktısadi tazyikleri al
tında kalıp ezilmemek için bu büyük 
ihtiyacın telafisi yeni türk neslinin 
istidad ve enerjisinden beklenmekte i-

Büyiik ingiliz şairi Şekspir'
in bütün eserlerini hulasa 
halinde bir tek kitab içinde 
okumak istiyorsanız: 

lı kundura giyjyordu. 

di. Bu tahakkuk etmiştir. . 
Bir türk vatandaıının böyle bir ser

ginin kapısından girdiği zaman, gör
düklerinden aldığı kuvvet büyüktür. 
Sonra bu serginin her şeyi bizimdir, 
ve gene unutmamalıyız ki bu sergi ye
di yrlhk bir çalışmanın mahsulüdür. 

Uzun yıllar uyutulan, oyalanan bu 
istidadların böyle birden şahlanması 
büyük tali ve saadetlerimizin kurul
makta olduğunu ne güzel gösteriyor. 

" Şekspirden hikayeler '' i 
okuyunzu 

Nurettin Artanı tarafından 
çevrilen ve dört yüz sayfa· 
dan fazla tutan hu güzel 
eser, 100 kuruşa satılıyor. 

İatanbulun o zaman nasıl bir Avru
pa pazarı haline geldiğini "Mir'at,, ga
zetesinin bu sergi dolayısiyle muha
vere tar.zım:laki şu Y.a.zıımdan öğrcnl· F..enJ Celôl Güven ... ....._ ______ ___ ~ 

Skotland Yard, Londranın, bütün 
dünyaca tanınmı' polis merkezidir. 
Te9kilatı fevkalade mükemmel olan b\I 
müessese ingilizleri tatmin etmemeğe 
baflamış. Çok yavaş hareket ediyor di
ye muaheze ediliyormuş. Skotland 
Yard'ın bu halinden, haydut ve hıt
sızlar çok memnun imişler. Çünkü ıe· 
hir hududu dışında her hangi bir vaki 
olunca, Skotland Yard hemen müda
halede bulunamıyormuş. Sebebi de, iç )'a 

bakanından emir almadcl<ça, Skotland 
Yard harekete geçemiyormuş. Tabii. 
bu vaziyet karş:ısında her hangi bir ci· 
nayet veya hırsızlık vakasında iç ba· 
kanı emir·verip bu meşhur polis teşki· 
latı harekete geçinceye kadar bir ço1' 
ip ucları kaçırılıyormuş. 

Bu şikayetler üzerine Londra polis 
teşkilatının merkezleştirilrniş olan i· 
darcai dağıtılacakmış. Yalnız, bir mil· 
yonu bulan meşhur parmak izi kolek· 
siyonu merkezde alıkonulacakmış. Bii· 
yük Britanyanın bazı kısımlarında i· 
kinci bir arşiv teJkilatı yapılacakmtŞ· 
Bunlardan biri, merkezi Mançester ol· 
mak üzere şimali İngiltereye, bir diğe• 
ri merkezi Notingham olmak üzere or· 
ta İngiltereye, biri de merkezi Ja!ce· 
field olmak üzere şarki İngiltereye 
tahsis edilecek Plimavt'daki arşiv de 
garbi İngilterenin polisine verilecek· 
mit. Gil'in Kardif'de ayrı bir PolİI 
merkezi olacakmıı. 

Bu beı polis direktörlüğü'nün, en 
modern telsiz istasyonlariyle teçhiz e· 
dilecekleri rivayeti dolaşpıaktadır. 

Çok büyük bir dikkat ve itina ile ha· 
reket edilmekte olduğu için, baş mU
fettif Corc Blakbum'un nezareti altın· 
da yapılmakta olan hazırlıkların epef 
ıuun ıüreceji aöyleamektcdir. 

llo 

dil 



H i K - A y E i~K·Jll•Z•IKii 
Nöbetçi Eczaneler 

Pa.ıar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya • 

Genç kız ruhu bu .. 
Salı : Ege ve Çankaya " 
Çarpmba : Sebat ve Yenitehir • 
Perıembe : İltanbul eezaneıi 
Cuma : Merkez 
Cumartesı : Ankara .. 

l..iu bi~udanm gül baba aokağında, kü-
araa t\>de oturuyodru. Yeşil ağaç

n :ı:dan kıvrıla, kıvrıla dağa tır
ntilc r IOkağın sükUneti, Lili'nin 

&ab h ruhuna çok uygundu. Genç 
Uctı ~ &aat altı buçukta yatağından 
la : . nneıinin hazırladı"ı çayı te-r ıçtı li b 
itan . · . emen ıokağa fırladı. Yo-
arger~::~: Sık adımlarla yürüyerek 

~· lcizdeı .. 0Prüıünü geçti. Saat tam 
• dı. B ıtınin başında bulunması la-

Çinıin· a.baı~ öldükten sonra ailenın 
hna.dı 1 :~ın edecek hiç bir şeyleı i 

ir foto~ ıçın çahf111ağa başlamıştı. 
hta raf atelycsiiıde i.f bulmuştu. 

rın1 han akta.rna kadar fotoğraf cam· 
Bi nyo ediyordu. 

r •ktanı .. 
e dönü ll2ui işinden çıkmış evi-
ıvrı\dıiordu. Tam gülbaba sokağına 
irdenbi 

1 •~rada gördüğü manzaradar. 
~ ~e Yakıı;~l ırk.ildi. Köte ba'ında genç 
iit' ~ıYordu. E 1• hır adam durmuş ona ba
lat he.i "•rd ~nde de bir fotoğarf maki

~enıen rnc:k. en~ adam Lili'yi görünce 
fsinde re 

1.n~sıni kaldırdı. Bir saniye: 
r Lili ka &rnını çekiverdi. 

'1111' fkını k§larını çattı. Korkusundan ve 
ğr 1 dan seaini çıkaramadı. Evine 

u Ve ldeta kopnağa bqladı. Genç 
11& h' ın uzaktan kendi.aini takib ettiği

ıs ediyoıQu, 

llııc"" * ~ u günij ıene ayni yerde karşı-
' ~r. Gcn.c adam hürmetle şapka
~lılcardı. Selam verdi. Lili'nin yü
l~ kınnızı oldu. Baf mı çevidri. 
hına ını:n yüzüne bile bakmadan 

DeJiı..~l ett~. .. .. .. .. d" 
ir g"" -n ı ertcsı gunu gorunme ı. 
~ aonra Lili evine dönerken gül 
IO&a-"l' &ının başında şık bir spor o· 

az J~ Kördü. Otomobile doğru bi
örc'- Dll~ca. içinde meçhul a§ıkmı 
pk~nael~~ı gülümaiyerek elini 
rt bakıtl Köturdtt. Fakat, Lili'nin 

elam ve~ıwkar11aında elini indirdı. 
Lili, gece g: ccaaret edemedi. 

arnad ~ k g Ç VakıtJaar kadar uyu-
1. !ılı spor oto 

uıtu üz . Jnobille, geni' o-
.. g el delıkanlı b. .. l '. .. .. 
un ö~ünden gitrniyordır tDüu: ~- gdo~uk: 
• aoguk d u. şun u 

avrandıg~ . 1 rdu N"h ına pışrnan o u-
rnan· ilt\ ayet, bir daha kartılaştığı 
ka 1 atlarına mukabele edeceği-

rar Yere~k uyudu. 

* Genç adam ..... 
· . b" uınıdını kesmiş olacak 
• ır daha ·· "km . ikçe LT• . gozu edı. Günler geç-
eli1-- 1

1
1 nın. sabırsızlığı artıyordu. 

-n ıyı hır daha .. b" .. 
ırpını111n d gore ılmek ıçın ,,-r u. 
Bir ıabah at 1 
nla """•ou- e yede çahgırken heye

·-ından fırlad B 
ıştıklar arkar1... .. . 1

•• eraber ça-
ı• ona ba'· __,. gozlerını hayretle aç
cr &ryordu: 
- Ne oluyorsun? 
Lili alnını oğutturd . 

H . H" u. - ıç.. ıç ... 
Diye kekeledi. Sonra b" f w 

aınıını arkadaşına uzatıp ırd otograf 
a• G" . b • sor u: 
i~ - ızı, u resımdeki dal'k 1 . d anındaki kadını tanıyor ın~ an?ı ıle 

- Göster bakayım! ... Ha D~~ 
· ··· un geı ıılerdi buraya... .-
l..ili'~in yüzü bir a~da sarardı. 
- Kım bu adam? Bıliyor ınusu ? 

- Güzel dalikanlı değil mi? n 
Lili dudaklarını bükerek: 

is -. Eh, pek fena değil. - Dedi. _ 
~ nım daha ziyade yanındaki kadın 

~
. • llofuma gitti. 

: .. - Kadını tanımıyorum. Erkek bü
)uk bir müegsesenin dierktörüdür. 

l· :~_zengin bir adamdır. Yanında her 
--·ıcuı başka bir kadın görürüm. Belki 

,. de, bu kadın şimdiki sevgilisidir. 
l· Lili daha fazla sormağa cesaret ede
r· ~Cdi. Arkadaşının şüphelenmesinden 

0 rlctu. Beyni alt üst olmu,tu. Resim. 
dek' b · Ö ı u kadın ya onun nışanlısı ise? 

[ı:. Yle iae kendisiyle tanıpak için ne-l den bu kadar uğraftı? Yoksa 1 •• Başka 
it ftlakaadları mı vardı? Zavallı kızın bu 

dii§üncülerden başına ağrılar geldi. 
Biran evel evine dönmek iatiyor

ıı du. 
:-

ı· , 

Yolda kendini biraz toplamağa gay
·et etti, Annesinin, halinden 'üphele-
~rek üzülmesinden korkuyordu. Şim
. büttın kalbi bu yabancı adama kar. 
derin bir nefretle dolmuftu. 
~erkenden yatağına girdi. Ba-

Çeviren: F. Zahir Törürtelıüney 

§!ını yastıkları araıına gömerek acı, a
cı ağladı. 

* Fotoğraf salonu sahibi telefonu aç
tı: 

- Allo .. Allo ... Evet ... Şimdi retoş 
yapıyorlar ... Bir dakika... Adresinizi 
yazayım ... Gülbaıl:ıa sokağı 12 numara
lı apartıman, ikinci kat ... Rica ederim, 
merak etmeyiniz ... Memurlarımdan bi
ri ayni sokakta oturuyor, akşam üzeri 
onunla gönderirim.. Adiyö, bay direk
tör ... 

Lili'yi çağırttı: 
- Madmazel, eve giderken 8654 nu

maralı siparişi de götüreceksiniz. İşte 
adres. Siz zaten o tarafda oturuyorsu
nuz. Sakın unutmayın 1 

Lili siparişi kime götüreceğinin 

farkında değildi. 
- Emrcderainiz. - Diyerek patro

nun yanından ayrıldı. 
Adresi okuyunca dona kaldı. Ha

yır.. .. Onun evine gidemezdi. Hayatını 
ve bütün ümidlerini alt üst eden bu a
damla yüz yilze gelemezdi. Resimleri 
başka birieiyle gönderecekti... Anne
sinden rica ederdi. .. En doğru hareket 
bu idi ... 

Eve dönerken yolda onunla kartı· 
la,tı. Delikanlı gülerek yanına sokul
du: 

- Bonsvar Lili. Re.siniler hazır mı? 
Kız şaşırdı. Ne yapacağını, nasıl ha

reket edeceiini keatıremedi. Bu adam, 
onun ismini nereden biliyordu? 

Lili ilk ıafkmhğın tesirinden kur
tularak kendini topladı. Çantasından 
fotoğraf zarfmı çıkardı. Ciddi bir ta
vırla genç adama uzatarakı.: 

- Buyurunuz. - Dedi. Bqiyle kısa 
bir selim verip yürüdü. 

Artık zihni büsbütün karıpıştı. Bu 
adam ondan ne istiyordu. 

Ertesi günü, postacı Lili'nin anne
sine bir mektub getirdi. Zarfın içinde 
bir de fotoğraf vardı. Mektubta tun
lar yazıliydı: 
Sayın bayan 1 • 
Sizi rahatsız ettiğim için affınızı rı

ca ederim. Başka çare bulamadım. Bu 
vasıtaya müracaat etmeğe mecbur kal
dmı. Sevgili kızınızla tanışmak husu
sunda sariettiğim bütün gayretl~r bo
şa çıktı. Nihayet, sizi rahatsız etmeğe 
karar verdim. Ben de Gülbaıba eoka
ğında ve size pek yakın oturuyorum. 
Buna rağmen kızınızla tanıfJT13ğa bir 
türlü imkan bulamadım. Çalıştığı fo
toğrafhaneyi öğrendim. Kız kardetim-
1 e birlikte resim çektirmek bahanesiy
le oraya gittik. Belki; oarda kendisi
ne tesadüf eder ve bu suretle tanışı-

u ~uııdimiz 
de bop çıktı. Artık ıize iltica ediyo
rum. Mesud bir yuva kurmamız im
kanlarını hazırlamanızı yalvaryorum. 
Cevabınızı ıabırsızlıkla bekler, el

lerinizden öperim sayın bayan. 
Modaros Peter 

Kadın mektubu dikkatle okudu. 
Sonra başını kaldırarak 

- Yavrum! - Dedi. - Sokakta se
nin resmini çeken, yoksa bu seneri 
mi idi? 

_Ne münatebet anneciğimi ... 
_ o halde mesele yok ... Pek ali, bu 

adam senin hoşuna gidiyor mu? 
_ Fena bir adama benzemiyor ..• 
- Anlaşıldı. Bugün . hemen. c~vab 

vereceğim. Yalnız, ötekı serserıyı ar
tık unuttun mu? 

_ Emin ol anneceğim ... Aklmıa bi-
le gelmiyor .... 

1 LAN 
Ankara ıaz komutanlık Harbiye 

ayniyat muhasibliği tarafından ıark 
ceza deposu namıoa doldurulan 10-5-
938 tarih ve C serili 5496 sayılı ( 450) 
liralık ayniyat makbuzu kaybedilmit 
olduğundan yenisini alacağımdan es
kilinin hiç bir hükmü olmadığı ilin 
olunur. 

HacıAgop 

n AL K ve YEN l 
SiNEMALAR 

Seans saatleri 
Her ıün 

YENl HALK 

14.45 
16.45 
18.45 

Cuınarteıi pnleri 

14.30 
16.30 
18.30 

YEN1 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Pazar günleri 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

YENl HALK 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Gecelen saat 21 de 
Lüzumlu Telefon 

Numaraları 
Yanıın ihbarı: (1521). - Telefon, müra

caat ıehir: (1023-1024). - Şebirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Anza Memurhıtu: (1846). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Ta it ı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806. 3259). - Yenieehir. Havuzba
tıı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Uluı takıi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah Akşam 
İlk Son 
~el er sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye o.4:> 23.00 
K. dere'den U:us M. na 7.15 23.20 
Ulu& M. dan Çanltaya'yı 7,25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keı;iören'den Uluı M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dın Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'teo Uluı M. na 7.00 21.00 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUluı M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den Aı. fıbl. ra 7.00 -.-
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenitıehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M dan Yenlşehir'e 7.10 23.00 
S. pu:arı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.50 
Akköprüden S. paaarı'a. 1.00 9.45 
!i U. Meydanı ile lataıyon arumda her 

bet dakikada bir mefer olup tren sa
manları seferler daha 111ktır. 

4$ U. Meydanı ile Yeniıebir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan anımda saat 8 
den 20 ye kadar vasati her bq dakika
da; nat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntaaam ae(erler ..,ardtt. 

~ Aqamlan Uluı Meydanından saat 23 
deki aoo seferlerle bunlano Ulus Mey
danına döntltleri ainemalarm daiıbt 
... tlerine tlbldlrler. 

Posta Saatleri 

~ uat 19 a kadar latanbul cihetine 
melııtub kabul eder. 
Teab.hitltl 18 • kadardır. 

Tren Saatleri 
ffaydarpaıa'yı : ffet aabah 8.20.Her 

aktam 10.15 ve 19.50 
de puartni, perıembe 
cumartesi Toros 

Samaun hattına ıUrat.) 
: Hergün 0,35 (Ka)'Ho 
ri, Sıvaı, Amasya bu 
hat lizerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergiin 9,35 
Zonııuldak hattı : 15.00 
Kınkkale'ye rayotobüıı .. 16.05 

GONDELIK. 

' 

Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 23 

S. D. 
Güneı: 4 35 

Rami-1354 
Mayıı: 10 

S. D. 
Akpm: 19 27 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1 ı 3 4 5 ' t 1 9 

t--+--"-
2 ._.......__,,,__ 
s 
4 
5 ._ ...... _. 
• 't-t--+-+--~+--.J-
• 9 

Soldan aağa ve yukarıdan apğıya: 
1- Aiaçlara ve dıvarlara sarılan bir ne· 

bat. 
..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

§ ALTIN YAGMURU 5 
: Mevsimin en gUzel revUlerinden : - -

2- Tatlı deltt • rözle alın arasındadır . 
3- Birden fazla ayı. 
4- Beyaz - vatan. 
6- Afallamak. 
7- Projektör. 

., .....................................• ;: 8- Kadının ilk hecesi - bir nota. 
9- Bir nota - bnmaa aıdcb. 

ULUS -9-

Yeni macar kabinesinin 
takip edeceği politika 

lan ve bu derece zengin bir medeniyet 
içinde kök salmış bulunan bir mili~~· 
her türlü yabancı nüfuzlara kartı bu
yük bir mukavemet kuvveti~e malik
tir. Asırlarca müddet cermamzme kar
ii muzafferane mücadelesi de bunu ia
bat eder. Fakat Almanyanın himaye
siyle, Trianon muahedesiyle kaybetti·· 
ği üç milyon macarı tekrar hududları 
içine almak ümidi, bugün, diğer b~
tün mülahazalara üetün gelmek tehh· 
keeini gÖ6termekte<iir. 

La Repüblik'te Ediı Brik.on 
yazıyor: 

Naib Horti'nin iktidar mevkiini tev
di ettiği yeni macar kabineainin ilk 
meş.galeai, memloeketin liberal kaıno
yunun B. Daranyi kabinesi karşısında 
fazla müsamahaıkar davarnmakla it
ham ettiği naayonal - sosyalist hare
ketini tahdid etmek olaca.le: giıbi görü
nüyor. 
Baıvekalete gelen, Macariıtanın bü

yük ekonomik eksperi teli.kki edilen 
bir teknisiyen, B. Bela lmredi'dir. Se
lefinin kabul ettirdiği bet yıllık pla
nın mülhemi olan yeni baı vekil şimdi 
onu tatbik mevkiine koyacaktır. Bu 
plin, bilhassa, Macaristam büyük Al
manyanın vasalliğinden kurtarmak 
gayesini güdmektedir. Çünkü Anş
lustan beri, Macaristan ihracatının 
yarıya yakın bir kısmını Almanya 
çekmektedir. 

'Gene bu planın ihtiva ettiği tedıbir
lerden bazıları, üstelik, köylerde ha
kim olan hazin sefalete nihayet vere
cek mahiyettedir. Topraktan mahrum 
cahil köylüler için çok cazib bir zirai 
kolektivizm va.z edoen oklu haç propa
gandacılarının gayretlerini önlemek i
çin bu en emin çare olacaktır. 

Maalesef, bu vaziyetin icab ettirdi
ği derin erfonnlar, hala çok canlı o
lan eski feodal ananelerle kar,ılaş
makta ve pek ağır ilerlemektedir. 
Bunların, his edilmesi daha ağır olan 
tesirleri, peikolojik urwura iatinad et
tiği için çok daha sUratle ilerleyen 
fqist propa&andalariyle yarıt edecek 
kuvvete malik değildir. Gerçi B. İm· 
redi bu propagandaların batı bot kal
masına müsaade edeceğe benzemiyor. 
Müfrit sağcı tahrikleri merhametsiz
ce tenkil ed~eğini ilan etmi~tir. 

Alınan gaeaelerinin reabiyonları
na bakılırsa (bu gazeteler bbkı Ro
manyada Goga'nnı dilpnHinden eon-

Polonyall casus Kontes 
Kontca Vielopolaka Varşovanın en 

güzel kadınlarından biri diye tanılı· 
yordu. Bu 'ehirde, kontca, kendisin
den çok dahi& Y8flı kocasının serveti, 
Rusyadaki 'mt.akinin muaaderetainden 
sonra bir haylı azalınıt olmasına rağ
men, Varşovada çok lüks bir hayat ya
fıycrdu. 

Kontes, Franuda oturan anneeini 
görmek için •ık aık bu memlekete gi · 
diyor ve. Kot Dazür'de ikamet ediyor
du. Berlın • .,/>aris-Varıova yolu \Uerin 
rJec!ir. Ge!;en senenin ağusto.unda gü
zel kontesi Paria sergisine götüren 
tren Berlin iataayonuna girdiği za. 
man! kompartimanına iki polis memu· 
ru gırerek kadını tevıkif etti. 
Alman makamları, kontesin casus ol
duğunu söylüyorlardı. Almanyada hiç 
kalmamış olduğu halde Almanya aley· 
hine naııl casusluk yapmıf olabilir? 
Sualine cevaben de, Almanyada caau11-
hı.k yapan ajanların ona treooe müla
ki oldukları bildirilmiştir. 

Polo~ya elçiliğinin teıebbüaleri, 
kont Vıelopolaki'nin tik.ayetleri neti-
cesiz kaldı. Güzel kontce tecrid edil
di. Aylarca müddet ne ziyaret kabul e
debildi, ne mektub yazabildi. 

Kontesin altı yafmda olan çocuğu
nun a&zından doğruca B. Bitlere çe
kilen telgraf da "Bana annemi iade edi-
niz?" deniliyordu. Alman mahkemele
ri caıua kadını mücbbed hapee mah
kfım etti. Şimdi Vart0vada, g\Uel po
lonyalının Polonyada mevkuf bulunan 
alman cuuslariyle mübadele edileceği 
rivayeti dolqtıiını fr&JWı.z ıueteleri 
yazmaktadır. 

Beıik iclnde yatan ölü com 
Son günlerde Pariııte hazin ve ibret 

verici bir aile faciaıı geçmiftir. Mad
mazel sokağında beş numaralı apartı-

ra olduğu gibi yahudi boraasının re· 
vanit'inaen bahsetmektedir) yeni hü
kümetin macar demokrat cephesine 
daha büyük bir emniyet telkin ettiği 
söylenebilir. Bununla beraber bu kabi
ne, teşekkülü itibariyle, sarih suret
te sağa mütemayildir. Hatta Uç bakan
lık (propaganda bakanlığı bu meyan
dadır) hükümet partisinin müfrit sa
ğına mensub kimselerin elindedir. Ve 
bu keyfiyet, B. lmredi'nin beyanatı 
kadar teskin edici değildir, çünkü ma
car nazizmi tarafından geniş bir sem
patiye mazhar olmakta ve hükümet 
mahfillerinde B. Daranyi kabinesinin 
kurbanı olduğu iki yüzlü bir vaziyet 
ihdas etmektedir. 
Diğer taraftan amiral Horti Füh

rer tarafından, bir alman harb gemisi
nin denize indiırili9inde hazır bulun
maya davet edilmiftir. Bu görüşmede 
nazizmin mi, yoksa macarizmin mi da
vası muzaffer olacaktır? 

Prenaib itibariyle, macar nazizmi
nin cermanofil ve kollektiaivist tema
yüllerine muhalefette muhafazakar
lar ba§ta gelir. Hakiketen macar mu
hafazakirlıiı cennanizme kaflı tarihi 
bir mücadele ananesinin varisidir. Bu 
mücadele bir millt misyon derecesine 
yUksclmittir. Çünkü Macaristan'ın 

Tuna havzasında hegemonya'ya sahih 
olmak arzusu, bir yandan cenub ve şi
mal islavlarının birle~esine, diğer 
tarafdan Tuna milletlerinin cermen 
kültürü tarafından temeil edilmesine 
bir ıed tetkil etmek 9uQrundan kuvvet 
almaktadır. 

Hatta kendi Uaerlerine Almanya
nın yaptığı cazibenin teairini hafiflet-
rmk ihtiyacıdır ki Avusturya Maca
ristan imparatorluğu zamanında ya
bancı mi\ettcn halkın macaT un~un\ 

tarafından temsil etmek arzusunu do
iurmı19tur. 
Yardılıttan bu derece otoluatik o-

olduğu görülmüştür. Sorguya çekilen 
kayıdaız baba, ayni odada.ki bir beşik
te yatan çocuğunun ölümünü daha ye
ni öğrendiğini aöylemiş ve tunları 
söylemiştir: "Karım son günlerde, u
yuyor veya rahataızdır, diye beni ço
cuğun yanına ıokmıyordu. Nihayet 
bugün bakayım, dedim, beşiğe eğilin
ce "bu çocuk ölmüf,, diye haykırdım. 
Bunun üzerine karım kaçtı." 

Bir taraf dan bunu söylerken hüngür 
hüngür ağlayan babanın sarhot oldu
ğu tetıbit edilmif. Ve kendisi tevkife
dilmiştir. Kadın da bir müddet sonri\ 
bulunarak sorguya çekilmiş, çocuğun 
bir kaç gün evel öldüğünü, fakat koca
sından dayak yemek korku.siyle haber 
vermediğıni, öteki çocukları ölünün 
yanına sokmamaya çalıştığını söyle
~iştir. 'l'~k~.kat kadının da kocası gi
bı gece gunduz urhoş olduğunu te&bit 
etmiştir. Ölen yavrunun cesedinde o
topsi yapılmıı, adli tabib raporu, ço
cuğun iskelet gibi olupından, gıdasız
lık yüzünden ölmüı olduğunu teabit 
etmiştir. 

Böylece hazin olduğu kadar kor
kunç bir aile facia.aının esrarı çözül· 

müt oluyor. Sarho9 olduğu için çocu
ğuna südünü vermeyi unutan bir ana. 
on gün ayni odada kızının mütefeuih 
cese.:liyle bir arada y&fadığı halde, bu
nun farkında olmayacak kadar kendini 
içk~de kaybet.mit bir baba. ve bu ıesei.ı 
facıanın masum ve bihaber seyircileri: 
Oç küçük yavru 1 

Hangi romancı muhayyilesi bu ka
dar ıstırablı bir sahne tasvir edebilir
di! 

Bergama kermesi basladı 
Bergama, 22 a.a. - Bu sabah aaat 7 

de çalman davul ve zurnalarla "Ker· 
mes,, ilin edilmittir. 

manın bir daire.inde Maletra adında 
bir karı koca ile dört çocuklarJ yaşa
maktadır. Çocukların en küçüğü me
mede, en büyük yedi sekb yaılarm
dadır. 

Kaaaba bayraklarla ve taklarla bat· 
tan bap donatdmıt ye süslenmittir. 
Dün akf&mdan beri relen ziyaretçi
ler ve misafirler mühim bir yekılna 
varmııtır. 

İmıirden vali B. Fadıl Güleç ile 
birçok zatlar ve gazetemümePili de 
gelmiılerdir. Davetliler çok gilzeJ 
kartılanmakta ve ağırlanmaktadır. 
Bugün köylerden de akın halinde 
halk gelmittir. Halkmnde mızıkalar 
çalmakta " milli oyunlar oynanmak • 
ta, 11Dtikklerde cesilmektcdir. 

Yapılan bir ihbar üzerine polia bu 
dairede bir araıtırma yapaıı§. Monik 
imıindeki küçük yavrunun on gün e-

ffl öJmUf " ~e•ülı MI.im celmit 

B. lmredi avrupalı bir göürşe ma
liktir. Beyanatında garb devletlerin
den ve kUçilk antanttan manidar bir 
şekilde bahsetmiştir. Sinaya'dan uza
nan eli tutacak mıdır? Bu, daha ziya
de, üç devletin, azlıklar mesele:\ini hal 
huausunda gösterecekleri hüsnüniye· 
te bağlıdır. O azlıklar meselesi ki, ol
duğu gibi, aaati ,tarih kadranında, ye
niden çalmaktadır. 

Belgradda 

Komüniznı 

propagandası 
Belgrad, 22 a.a. - Belgrad üniver

sitesinin teknik fakültesinde yapılan 
arqtırmalar neticcalnde ortaya çıka· 
rılan mühim mikdarda komüniat pro • 
pagandası malzemesi hakkında bir 
makale ne,reden Saınu Prava gazete
si bu hadisenin komintem elemanla -
riİe bazı yabancı elemanların gençliği 
milli vazifeaini yapmaktan menetmek 
için uğratmağa devam ettiklerini a
çıkça meydana çıkarmış olduğunu yaz 
maktadır. 

Gazete, muhalif partilerden bazı ai· 
yasi fahsiyetlerin hareket tarzından 
infialle bahsetmekte ve bunları üni
versitelerle diğer fen enstitülerini 
para mukabilinde ihanet eden tahrik· 
c;iler\e para i\~ tutul.tnll! konı.üniatler 
için bir yatak haline getirmit olmak• 
la ittiham etmektedir. 

Samu Prava, sene sonu imtihmılıl • 
rmm normal bir ,ekilde inkip:f mı &ı
lemek iatiyen sol cenah elcmanlarnma 
faaliyetini protesto etmek üzere diin 
kalabalık bir kütle halinde iiniveraite 
de toplanan naıyonaliat gençlikten 
ve bilhasaa yugoelav radikal birliğin .. 
den övücü bir lisanla bahse_tmektedıir. 

Yeni Türk 
İstanbulda Eminönü Halkevi tara• 

fından negredilen bu aylık fikir mec
muasının mayıs tarihli 65 inci sayısı 
şu yazılarla çıkmıgtır: Aziz Ozan: 
Resmi ruhsat ile yapılan hafriyat, 
Pr. Ragıb O.zdem: Dillerde ses ceb
hesi, Hüseyin Namık Orkun: Hiyung 
-Nilan, M. Halid Bayrı: 1897 Türk· 
Yunan aavatına aid iki destan, Naci 
Yüngül: Bizans, Remzi Saka: Tica
ret hukuku ve hususi hukukda birlik 
tezi. Hikmet Turhan : İstanbul bibli
yoğrafyası, Zahir Sıdkı Güvemli: Uç 
kiti arasında. Feyyaz Fergar: Son 
asır fransız pirleri. Gençlerin yazı-
ları. 

Bahcıvan .. 
Hindin büyük piri Rabindranat Ta

gor bizde çok alaka ve rağbet gören bir 
edibtir. Nobel edd>i milklfatiyle mil· 
letine eşsiz bir şeref kazandırmış olan 
ve yazıları her dile çevrilen Tagor'un 
"Bahçıvan" isimli küçük şiirlerden 
mürekkeb eseri bu defa da arkadatı· 
mız İbrahim Hoyi tarafından temiz ve 
sade bir uslubla türkçeye nakledile
rek zevkle basılm" nefis bir cild ha
linde neıredilmi,ıir. Bu güzel baskıya 
rağmen etaerin yalnız 30 kuruf gibi kü
çük bir fiat taşıması, ona, okuyucula
rın rağbetini çekecek ayrı bir meziyet 
otnıaaını temenni edelim. 

Maliye 
Maliye vekaleti tarafından iki ayda 

bir netredilen bu büyük ve faydalı e
serin ikinci teşrin ve birinci kanun ay
larlılla aid nüshası çıkmıştır. 196 büyük 
sayfalık kocaman bir cild teşkil eden 
bu sayıda ~u yazılar vardır: Cumhuri
yet devri maliyesi, Yugoslavya devlet 
maliyesi, günün büdce meseleleri, 
milletler cemiyeti mali komitesinin 
mükerrer teklife dair raporu, devlet 
gurası,divanı muhasebat, temyiz komiı 
yonu kararları, masraf, vergi ve saire, 
büdceler ve büdceyi alakadar eden ka
nunlar, kararlar ve hesabı katiler, ma
li kanunlar, kararlar, kararnameler, 
mali itilaflar ve saire, talimatnameler, 
umumi tebliğler, dı' ve iç haberler, 
alınan umumt irad vergisi kanunu. 
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zarf usulü ile ektıikıneai yapılacaktır. 

RES Mİ İLANLAR 
levazım yiyecek anhan 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 gayeşine kadar altı ay mü<idetle. 

Muvakkat teminat 778.8S liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada Nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak alınal>flir. 

15 de Ankarada ikinci i§letrDe 
alma komisyonunda yapılacaktı!· 

Muvakkat teminat 169 lir~~ır;( 
name komisyonca parasız gost 

Eksiltmeye girmek isteyenler 
ni teminat Ye 2490 sayılı kaıl11 

ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
larla birlikte aynı gün ve saatte 
misyona müracatları. (1469) 

A Levazım Amirli{Iİ 

380.000 yumurta ahncak 
Ankara Levazım Amirlili satın al

ma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon müesseseleri i

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

2 - Muhammen bedeli 6650 lira ilk 
teminatı 498 lira 75 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni vesi
kalarda bulunan teklif mektuplarının 
saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 

(1352) 2708 

Sığır, veya koyun, keçi 

eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
B · 1 ıkesirdeki birliklerin senelik ih

tiya ·r için 90,000 kilo sığır veya ko
yun veya keçi eti kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Hangisi ucuz olursa 
o cins etin ihalesi yapılacaktır. Bu 
üç cins etin bir talip tarafından bir 
zarf içinde olmak üzere her üçüne de 
ayrı ayrı fiyat teklif edilebileceği gi
bi ikisine ve yahud yalnız bir cins ete 
de fiyat teklif edebilir. 

İhale 3. 6. 938 cuma günü saat 16 
da Balıkesirde askeri satın alma ko
misyonu binasında yapılacaktır. Sığxr 
etinin muhammen bedeli 22500 koyu-

nun 36000 ve keçinin 27000 liradır. 
Muvakkat teminat sığır etinin 1688 

koyunun 2700 ve keçinin 2025 liradır. 
Şartname Balıkesirde askeri satın al
ma komisyonunda ve Ankara ve İs
tanbul Türk Maarif cemiyeti resmi 
ilan işleri limited şirketi büralarrnda 
görülebilir. Talihler teklif zarflarına 
mensup oldukları yerin ticaret oda
sında mukayyed olduklarına dair ve
sikalarını da koyacaklardır. 

Teklif mektublarını ihaleden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabi
linde komisyona tevdi edilmesi. 

(1S04) 2992 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır garnizonundoa bu

lunan birlik için senelik ihtiyacı o
lan 1.496.000 kilo odunun 2 .haziran 
938 tarihinde saat 11 de kapalı zarf 
ihalesi yapılacaktxr. 

2 - Muhammen bedeli 20944 lira 
olup muvakkat teminatı 1570 lira 
80 kuruştur. 

3 - Münakasa Diyaııbakxr Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İstekliler münakasa günü ve 
saatten bir saat evvel teminatlariyle 
birlikte zarflarını komisyona verme-
leri şarttır. (1405) 2850 

500 lon bugday öğütlürülecek 
Ankara Levazım Amirlili satın al

ma K omisyonundan: 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

9 kalem yas sebze ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Cinsi 
Saıtın Alma K omisyonundan : 

Çalı fasulye 
Ayşe kadın fasulye 
Barbunya fasulye 
Patlıcan 

Kabak 
Domates 
Kuru sovan 
Patate 

mikdarı muhammen B. ilk teminatı 
kilo Lira K. Lira K. 
300 45 
650 97 
650 113 

1000 175 
600 60 
600 90 
800 80 
800 100 
3SO 140 

so 
7S 

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

2- Muhammen bedeli 7500 lira ilk 
teminatı 562 lira 50 kuruetur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanunt ve
sikalarda bulunan teklif mektuplannm 
saat 1 O ne kadar komisyona verilmesi. 

(1351 2707 

mrmınm• 
Askeri Okullara 

talebe alınıyor 
1 - 938 - 939 ders yılı için lstan

bulda bulunan Kuleli ve Maltepe as
keri liselerile Bursa askeri lisesi, Kı
rıkkalede bulunan askeri sanat lisesi 
ve Konya, Erzincan askeri orta okul
larına talebe alınacaktır. Kaydü ka
bul şartları hakkında malGmat 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. 

3 - Mekteplerin bulunduğu şehir -
ler haricinden müracaat edecek tale -
beler ayrıca 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 

(1501) 3016 

Erat paviyonu ve komutanhk 
binası yaphnlacak 

M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Ko-
misyonundan : . 

1) İzmir tayyare alayında yaptırrla 
cak altı adet erat pavyonu ile bir ko
mutanlık binası inşaatına talih çıkma
dığmdan yeniden pazarlıkla eksiltme
ye konmuştur. 

2) İnşaatın hepsinin keşif bedeli 
(201.555,11) iki yüz bir bin beş yüz el
li beş lira on bir kuruştur. 

3) Eksiltmesi 10 haziran 938 cuma 
günü saat 15 dedir. 

4) İlk teminat (13.577,76) on üç bin 
beş yüz yetmiş yedi lira yetmiş altı 
kuruştur. 

5) Keşif, proje ve şartnameler 10 
lira 06 kuruşa M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

6) Eksiltmeye gierceklerin kanun\ 
teminat ve 2490 sayılr kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgele
riyle idari şartnamenin dördüncü 
maddesinin (F) fıkrasında yazdı bel
geleriyle birlikte teklif mektublarmı 
ihale saatından behemehal bir saat e
vetine kadar Ankarada M. M. V . satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1530) 

3116 

Ekmek , .... · ıhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Beher metresin.e tahmin edilen 

fiatı doksan beş kuruş olan (90.000) 
doksan bin metre ekmek torbalık bez, 
kapalı zarf usulü ile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 24.6.1938 cuma günü sa
at 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (S.525) beş bin beş 
yüz yirmi beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (528) ku
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
k.omiyonundan almır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ta· 
limatnameeine göre vekaletten alınını' 
malzeme müteahhitliği vesikasile bir-
likte aynı gün saat 14 e kadar komis
yona vermeleri l~zımdır. (1487) 2974 

Demiryol~arı . -~. 
Bir binek otomobili 

kiralanacak 
Devlet Demiryollan Satın Alma Ko

misyonundan : 
Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin 

edilen kapalı bir binek otomobili 31-
5-938 salı günü saat 15 de Ankarada 
idare binasında aç ık eksiltme yolu 
ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek isteyen
lerin 99 liralık muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği vesikala
rı ve otomobil sahibi olup Ankarada 
icrayı sanatla mezun bulunduklarına 
dair almış oldukları vesaiki komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

1300 {am tomruk alına< 
D. D. Yollan Satm Alına 1' 

yonundan: 
Metre mika.hı muhammen ~' 

liar olan 1300 adet çam tomru)( 
perşembe günü saat 15.30 da 
zarf usulü ile Ankarada idare 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ~ 
liralık muvakkat temin.at ile ka11' 

tayin ettiği vesikaları ve n3'fıa, 
ahhidlik vesikası ve tekliflerill1 

gün saat 14.30 a kada·r komisYoıı 
liğine vermeleri lazımdır. ti 

Şartnameler 174 kuruşa ~ 
Haydarpaşa, İzmir ve Eskişdı1!1 
nelerinde satılmaktadır. (1476) 

Telgraf bandı ahno' 
D. D. Yolları satın AI. Ko: 
Muhammen bedeli 24750 lir<! 

450.000 aded telgraf bandı 4. 1· 
pazartesi günü saat 15,30 da 
zarf usulü ile Ankarada idare 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ıs.ı 
liralık muvakkat teminat ile kail 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa .f,, 

Devlet Demiryolları ikinci İşletme ahhidlik vesikası ve tekliflerini 

Bu işe aid şartname parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesinden alına
bilir. (1410) 2944 

KesilmemiJ odun ahnacak 

Dairesinden : gün saat 14,30 a kadar komisyoıı 
Muhammen bedeli 2250 lira olan liğine vermeleri lazımdır. ) 

meşe ve gürgen karışık olarak (300) Şartnameler parasız olarak Afi 
üç yüz ton kesilmemiş odun açık ek- da Malzeme dairesinden, Haydar~ 
siltme usuliyle alınacaktır. j da tesellüm ve sevk şefliğinden ~ 

Eksiltme 31-5-938 salı günü saat tılmaktadır. (1477) 301· 

Muhtelif cins odun alınac~ 
D. D. Y ol1arı Satın Alma Komis yonunda.n : 

Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ile muhammen lJl' 
yazılr odun kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 6.6.938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 16 da :ti~) 
paşa gar binası birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler, eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ve e..,r'• 
vesaikle teklif mektublarmın eksiltme günü saat ıs şe kadar komisyoıı 
liğine verilmesi lazımdır. 

Bu husustaki şartname ve mukavele projesinin Haydarpaşa yol ~f 
fettişliği tarafından parasız olarak verilmekte olduğu bildirilir. 

!hale edilecek Muhammen Muvakat 
mikdarı bedeli beher tonu teminatı Tu 

Odunun cinsi ton Lira Kr. Lira Kr. Lita 
25 !ebenin iaşesinden başka giydirilme-
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Taze bamya 

5 - Eksiltmeye gireceıklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektupları ile birlikte ihale 
~~t;nr1,._.., •n o• \,,;,.. • ..,.-.+ ...... 1 t.." ..... :.-.- Safi met1 v~a ~üWell Yie ymıuu ~ u y n Ç • 

..brrkkale askeri sanat lisesi muhafız eratınnr ihtiyacı olan yukarıda ya

zılı dokuz kalem yaş sebze 2 haziran 938 perşembe günü saat 14 :15 kadar açık 
eksiltme ile alınacaktır. lateklilerin 76 lira 59 kuruştan ibaret ilk teminatla
rını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabi
linde yatırarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komisyonuna gelmele-

rL (1500) 2991 

12 kalem yaş sebze ahnacak 
Alma Komisyonundan : :Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Cinai mikdarı muhammen B. ilk teminatı 
kilo Lira K. Lira K. 

Çalı fasulye 
Ayşe kadın fasulye 
ırbunya fasulye 
Patlıcan 

Dolmalık biber 

Kabak 
Kırmızı domates 
Kuru sovan 
Patates 
Taze bamya 
İspanak 

Taze bakla 

400 60 00 
lSOO 225 
750 131 25 

3000 525 
500 75 
500 50 

2000 300 
1800 180 
1000 125 

600 240 
soo 12 50 

300 L'i 

&:ırıkkale askeri sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan yukarıda yazılı on 
iki kalem yaş sebze 2 haziran 938 perşembe günü saat 13 :14 de katlar açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 14S lira 40 kuruştan ibaret ilk te
minatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz 
mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1499) 2990 

Benzin, makine yağı ve saire ahnacak 
Ankara Levazım Aınirliği Satın A lm a Koınisyonundan : 

1 - Kor birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı yazılı 11 kalem 
benzin makine yağı ve saire kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 3.6.938 cuma günü saat 15 de Çorluda kor karargahında yapı

lacakttr. 
3 - İlk pey parası her birinin hizalarında yazılıdır. Heyeti umumiye ilk 

pey parası yekun 3399 lira 39 kuruştur. 
4 - Şartname ve evsafını görmek isteyenler Ankara levazım amirliği sa

tın alma İstanbul levazım amirliği satın alma Çorluda kor satın alına kornsi

yonunda görebilirler. 
5 - Talihler kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgeleriyle bir

likte belli gün ve saatten bir saat evel teklif ımktublarını komisyona vermiş 

bulunmaları laztmdır. 
Cinsi Mikdarı İlk pey parası 

kilo Lira K. 
Benzin 82500 1546 88 

Tank için benzin 60000 1125 

Valvalin 2870 48 42 

Vakum 14025 184 08 

Gres 1930 42 70 

Gaz yağı 3030 40 90 

Mazot 2250 13 50 

Mobilval B. B. 500 15 56 

Mobilval C. 500 12 93 

Tank t.ozu 100 8 59 

Üstüpü 29<7 26 25 

3064 82 

{1498) 2989 

dilir ve her ay bir mikdar da maaş ve- na vemıeleri. (1308) 2691 
nün mahlt1tu 300 12 60 4(j6 7·5 62~ 

Bir makine mühendisi alınacak rilir .(1222) 2515 

Firek gömleği ahnacak 
Safi meşe 200 

(2886/1526) 306f 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis- miıı.yonundan : 
yonun dan: 

3 grup tezgôh ah nacak 
1 - 17 .830 on yedi bin sekiz yüz o

tuz aded firenk gömleği münakasa gü
nünde beher adedine teklif edilen 224 
iki yüz yirmi dört kuruş fiat vekaletçe 
gali görüldüğünden tekrar kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 1-6-938 çarşamba günü 
saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (2995) lira 44 ku -
ruş iki bin dokuz yüz doksan beş lira 
kırk dört kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 200 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde ya -
zılı vesaik, teminat ve teklif mektubla
n ile birlikte ihale saatmdan en az bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(1307) 2690 

Muhtelif leıgah ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.dan : 
1) Müteahhit nam ve hesabına mü

bayaa edilecek olan 6 adet muhtelif 
tezgah açık eksiltmeye konmuştur. 

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

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

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

1 - Milli Müdafaa vekaleti inşa
at şubesine kalorifer ve sıhhi tesisat 
işlerinde mütehassıs olamka ve hiz
mete girdikten sonra iki ıeneden ev
vel ayrılmamak şartiyle üçretli ve 
diplomalı bir makine mühendisi alı
nacaktır. 

2 - Taliblerin 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. 

B) Askerlik vesikası 
C) Zabıta ve Adliyeden alınmış 

hüsnühal vesikası 
D) Tam teşekküllü heyeti sıhhiye 

raporu. 
E) Şimdiye kadar çalıştığı yerler

den almış olduğu vesaik. 
{1470) 2953 

Demir masa, sa ndalya 

ve sai re al.nacak 
Nafıa v~kaletinden : 

2 haziran 1938 perşembe günü saat 
ıs de Ankarada Nafia Vekaleti malze
me eksiltme komisyonu odasında cem
an 10385 lira muhammen bedelli 150 a
det müstatil demir masa 50 adet yu· 

Devlet Demiryollan Satın Alma Ko misyonundan : 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muJıtl 
3 gurup tezgahlar ayn ayrı ihale edilmek şartiyle 30-6-1938 perşembe~ 
ı:ıaat ıs den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare ~ 
smda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler aşağıda gösterilen miktarda muvakkat te~ 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikalarıtıı 

tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 131 

dır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ~eznelerinde satılına~ 
dır. 

Sıra Muhammen Mu va~ 
No Tezgahın cinsi Miktarı Bedel tefili~ 

adet Lira LV' 
1 Sutunlu matkablar ve 43 5SOOO 4(ft 

masa matkapları 
21~ 2 Ufki delme ve fereze tezgahı 1 28000 

3 Dik tornalar 3 30000 2ıl 
(1419) 2945 

hurda otomobiller 
Ankara Defterdarlığından : 

CİNSİ 

Fort kamyoneti 
Buik markalı otomobil 
Bcrliye markalı kamyonet (on dış 

Muhammen kıymeti 
Lira K. 
150 
175 

Depozito m~ 
Lira 1'-

11 ı5 
13 ı' 

lastiğiyle) 25 1 
Lingolen markalı otomobil 350 26 
4 pisiklet 6 motisiklet: parça halinde 30 2 

2862 

Muhtelif binalar kiralanacak 

· varlak demir masa 600 adet demir san
dalya 30 adet şemsiye ve ayağı 140 a
det hasırlı demir koltuk, 50 adet demir 
sepet, 50 adet demir levhanın kapalı 

Yukarıda cinsi ve evsafı yazılı otomobil, kamyonet ve diğer hurda ef 
lar 26. 5. 938 tarihine müsadi' perşembe günü saat 15 de defterdarlıkta f 
teşekkil komisyonda ihale edilmek üzere açık artırmağa konulmuştul'· .. 

İsteklilerin dipozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen komisyona ıııil 
caatları. (1404) 2825 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
miıı.yonundan : 

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

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

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

7 kalem eşya ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Satın Ahna Komisyonundan: 

l - Komisyonca satın alınması laz ııngelen eşya cins, mikdar tahmin bed eli alım tarihi ve usulleri aşağıda 1'' 
zılmıştır. · j• 

2 - Şartnamesi parasız komisyonda n alınabilecek olan bu alımlara girmek isteyenlerin kapalı zarf eksiltmelerı 
çin teminat ve vesikalı teklif mektub larını eksiltme saa.tından en az bir saat evel komisyona vermeleri 
Açık eksiltme ve pazarlık içinde teminat ve vesikalariyle tam vaktında k omisy<ında bulunmaları. 

Mikdarı Tahmin bedeli teminat alxm usuli İhale gün ve saat 
1 - 2000 Kilim 350. kuruş 525 lira kapalı zarf 6.6.938 Pazartesi 
2 - 6300 Yem torbası 80 kuruş 378 lira kapalı zarf 6.6.938 ., 
3 - 400 Keçeli belleme 2 Lira 60 lira Pazarlık 7.6.938 Salı 
4 - 1200 Timar fırçası 125 kuruş 112,5 lira açık eksiltme 7 .6.938 ,, 

C) Akköprü yolu ve civarı, Gök
çeoğlu mahallesi ve civarı İş bankası -
Sarı kışla arasındaki cadde ve müca
viri sokakla.rda olmak üzere Ankara 

5 - 500 Gebre 15 kuruş 225 kuruş Pazarlık 8.6.938 Çarşamba 
6 - 1250 Bez su kovası 110 kuruş 10315 kuruş Açık 8.6.938 ,, 
7 - 750 Zincir saplı şaplı 220 kuruş 12376 kuruş Açık 9.6.938 Perşembe 

lar 

10 
15 
ıo 

ıs 
ıo 

ıs 

ıo 



23. 5. 1938 

1 

kültür bcakanh6ı 
Orta okul öğretmenliği 

kültü B k • 
1 

_ r a anlıgmdan : 
C:Oğ f Orta okullarda türkçe, tarih -

raya . 
alman • rıraz.iye, tabiye, fransızca, 

iııtey ca ve ıngılizce öğretmeni olmak 
llıez enler için yalnız öğretmen okulu 
tarj~·nlarına mahsus 15 haziran 1938 
Çıla 1~de gazi eğitim enstitüsünde a
nav ca sınavdan mada bu yıl da bir sı· 

2 
:._apılacaktır. 

t.tanb:ı~a~lar 1 eylül perşembe günü 

3 _ 1 unıversitesinde başlıyacaktır. 
A) T~·ınava girmek isteyenlerin: 
b Urk Olmaları 
.o) 20 ' 

Ya"ta den aşagı ve 4S den yukar. 
:r 01maınaıarı 
C) H.. ' 

tina usnühal eroabından oldukları. 
Yet} Y~t ve cünha nevinden mahkumı
~Ye~rı 0lnıadığı hakkında mahalli vi· 
?llazb ve>:a kaza idare heyetinden bir 
Yeya ~t~ ıbraz etmeleri (halen işyar 
mu gretmen olanlar bu kayıddan 
inı~t~sna olup mensub oldukları daire 

l 
mı§ ve yaptığı en büyük bina bedelinin 
on bin liradan aşağı olmadığın~ bildi
ren ve yapı müteahhidliği vesıkasını 
göstermeleri lazımdır. Bundan başka 
eksiltmeye gireceklerin ya bizzat yük
sek mühendis veya mimar olmaları 
veya bunlardan biriyle müşt~re.ken 
teklif yaparak mukaveleye bırlıkte 
imza etmeleri şarttır. 

6 _ Teklif mektublarr 13 haziran 
938 tarihine raslayan pazatr~si günü 
saat (10) kadar ?18niaa .va.~ıpar m~
dürlüğünde komısyon reısbgıne verı-

lir. 
7 - Kapalı zarfların ihzarında tek-. 

lif mektubunun yazılmasında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön
derilmesinde isteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 32, 33, 34. üncü maddelerine 
harfiyen riayet edecekleri ilan olu-
nur. (1548) 3118 

.. G mrük ve inhisarlar 8. 

Bergamut esansı 

ah nacak 

ULUS 

938 cuma gününe kadar teklif mek
tublarını vermek lazımdır. 

(1372) 2740 

Hafta f atili ruhsatiyeleri 
Ankara Belediyesinden : 
Hafta tatili ruhsatiyeler!nin 31.5.938 

tarihinde müddetleri hitam bulacağın
dan şimdiden ruhsatiyelerin tebdiline 
başlanmr§tır. Eski ruhsatiyesi olanla
rın bir istida ile Ankara belediye ri
yasetine müracaatla ruhsatiyelerini 
tebdil ettinneleri ilan olunur. (1522} 

3049 

Dükkôn pazarhğı 
Ankara Belediy~inden : 
Halde mevcut 27, 28, 37, 47, 49, 65; 

Samanpazarında 26/ 1, 2412, 22/3 ve At
pazarında 116/120, 24/ 23; Saraçlarda 
38 numaralı dükkanlara istekli çıkma
dığından 24 mayıs 1938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümeninde pa
zarlıkla verileceğinden isteklilerin 
müracaatları. (1520) · 3047 

,. 

Vilayetler -·. ·,· 
Sinop C. Müddei Umumiliğinden : 

bedelli şose esaslı tamiratının kapalı 
zarf usuHyle yapılan eksiltmelerinde 
işe talih zuhur etmediğinden 2490 nu
maralı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan ve evvelce ilan edilen şerait 
üzerinde 13. 5. 938 tarihinden 30 ma
yıs 938 tarihine kadar pazarlıkla iha
lesi takarrür etmiştir. isteklilerin ev
velce ilan edildiği şekilde vilayet da
imi encümenine mUracaatlarr. 

(2784/14S7) . 2925 

Elekf rik şebekesi inşaatı 
Akhisar Belediyesinden : 
Akhisar şehrinin tasdik edilen pro

jesi mucibince elektrik şebekesi inşa
sı kapalı zarf usulü ile münakasaya 
konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 37813 
lira 63 kuruştur. 

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

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

-tt-

:~ 
Satılık : 

! ............................... , 

Acele sa blık hane - Devlet Şura11 
O M. bahçe içinde Elgün so
No, lı haneye müracaat. 

İ Küçük ilôn şartları 
11 Dört satırlık küçük ilinlardan : yanmda 80 

Bir defa ic;iı:ı 30 Kurut 
kağında 5 İki defa için 50 Kurut 

ı Üç defa ic;iı:ı 70 Kurut 2829 

Acele aa bhk arsa - Yeniıehir Se· 
423 - 590 M. uygun fiatla ve-!

Dört defa ic;in 80 Kuru• 
Devamlı küçük i!Sı:ıların her defası için 
10 kuru11 alınır. Meseli 10 defa nqredi· 
lecek bir ilan için 140 kurut alıtıacalrtır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her aa~r. ke-

lanik cad. 
rilece kti r. Tl. 1538 2901 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 1- lipıc aralarındaki bo~lukl~r m'!.•t~ 
marca pars 

1
30 harf itibar cdilmifitır. Bır küçuk ılin 

ellenmiş muhtelif çapta H. 120 harften ibaret olmalıdır" 
Ahcıoğlu Ti. 1538 2902 DlSrt satırdan fazla her satır için aynca 

Acele ıa 
· . • 10 kuru11 alınır. 

bbk ev - Yenışehır Onur- ı 
1111

, .. 11111111 , ............ .. 
-· 1111111111 ........ 1 ••• 

5 odalı uygun fiatla. H. Alı-, . ph r Lakavüz bağla-luk sokak 
cıoğlu Tl. 1538 2903 (17) M. hına ce e ı 

nnda. 7500 M. Ti. 2181. 3103 
Acele aa 

caddesi, ya 
tılık arıa - Dikmen asfalt · ·kı t M'.dafaai 
pılmakta olan Fahri apartı • Acele satılık motosı e - u . . . 

manı ittisa l. 722 M2 h · ıo M d' Hukuk caddesinde motosiklet tamırcısı 
ı cep esı . ır. . , .. t. 3104 

T. 2527 ye veya Paşalar tepesi Ekono- Re<:ep Dınçman a muracaa 
mi sokak 

Satılık 

ve Maltepe 

No. 1/ A haneye. 2935 Satılık- Etlik'te 3 evle nezareti~ 
arsalar - Yeni§ehir Cebeci arsalar. Çacuk Sarayı karşısında ~.ev 

de inşaata elverişli ufak eb- Halk sineması altında bakkal Sabrı ye 
.. t 3096 

attadır. Tl. 2487 Vahdi Doğru Er muracaa • 
2964 Satılık - 2 adet 516 model Fiat açık 

Sablık e 

~~1ı;:en alacakları vesika kafidir.) 
rnenr er türlü hastalıktan ve öğret· 
dan ~~.etıneğe mani vücud arızaların
ti •ıhi ını oldukl~rını isb~t eden he~e
l'az Yeden tasdıkli hekım raporu ıb· 

7· 1 Cbnelen· 
~ E • 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince 1000 -

1600 kilo Bergamut esansı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 3 l-V-938 tarihine ras
lıyan salı günü saat ıs de Kabataşta le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat on beşe kadar 
belediye reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. şehir ve C 

v, arsa. aparbman - Yeni
ebecide acele satılık ev, arsa, 
Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

ve kapalı 6 kişilik otomobil. Görmek is-
tiyenlerin Demirtepe Menekşe sokak 
No. 14 Şoför Riza Günere müracaatla· 

af 

i j• 

ıne ) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğret· 
n okul adil" u mezunu veya bunların mu-

rı 1 okullarda tahsil görmüş olmala-
• 
ö-

larX:retınen okulalrından mezun olan-
etzn· en az iki ders yılı öğretmenlik 

4 
'.:bulunmaları gerektir. 

llay 'Gerek sözlü ve gerek yazılı sı
tetrn&orurları üniversite ve yüksek öğ
ders ~.?kulu talebesinin takip ettiği 

B Ufredatından seçilecektir. 
dag~~~an başka sınava gireceklere pe-

s Jı sorular da sorulacaktır. 
taki"° :Namzetler sınavda kazandıklc:ln 
ti ~~de ~702 numaralı kanunun 1 in
hilin~desınde gösterilen dereceler da
lu Ya .. ~erhangi bir orta öğertim oku-

6 ~o~retıncnliğine atanacaklardır. 
natnz ukarıdaki şartları haiz olan 
\'urac:~~r bir istida ile bakanlığa ba~ 
lerın ba _ardır. Bu dilekçeye şu belge· 

A ~lanınası lazımdır: 
dikl~ :Nufus cüzdanının asıl veya tas

ı sureti 
\' B) Tahsi

1

l derecelerine aid diploma 
d~Ya tasdiknamelerin asıl veyahut taa

tkli suretleri 
C) Hüınu h~l rnad>atası, 

. D) ~ahaııı Kültür idaresinden nü
~ncsıne te~fikan tasdikli 'sağlık ra· ..-.l'U, 

di~ Mahalli kültür idaresinden tali· 
p 1 Ve fotoğraflı fif, 

fot ) 6 adet 4x6,5 ebadında kartonsuz 
Oğraf, 

ğ!u vesikaların ıs hazirandan 1 a
gön~:/93~ akşamına kadar Bakanlığa 
riht ılnıı§ olması lazımdır. Bu ta
ya e:n IOnra bakanlığa gelmiş olan ve-

rakı nı·· b. 1 dilekç 1 us ıtesi noksan bu unan 
yacakte er hakkında muamele yapılmı-
- ır. (1521) 3048 

iktisat bakanhğı 
Muzaffer Talay 

hakkında 
Jktiaad V .Lal , 

lkt" d f'.,ga etınden : 
lu 

1 
ısa vekaleti rrıemurlarından o-

ra~ın~7t6 n~marah kanunun (D) fık· 
ıevk d'tvfıkan yedek subay okuluna 
kulu\! ~n ve 23. 4. 938 tarihinde o· 
T 

1 
ıtırerek terhis edilen Muzaffer 

a ay halen ·f · . 
ği 'b' vazı esı başına gelmedı-

gı ı hastalık ve . b. 
de bı·ıa· saır ır mazeret 

ırmcd'ğ• 
hi neşrindenı .1?den işbu ilanın tari-
fında vazif . ıtıbaren bir hafta zar
dirde müst::~ başın~ dönmediği tak· 
rine kaim oı~a:~.edıleceği tebliğ ye· 

(ıs uzere ilan olunur. 
37) 3081 

Vakıflar Umum Md. 

2 ev yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdu··rl" •.. d . ugun en: 

Evelce eksıltmcye konul M . 
dak. Ik . . an anı-sa ı ha evı cıvarındaki İ .. .. 

b 1 . . d k. ve nonu 
u varı Uzerın e ı vakıf arsal 
'd 1 k . ara ye-

nı en yaptın aca ıkişer katlı .k. 
d . r •k' k. . . ve 1 l 
a~re ı ı ı .ıra evının ke~if mikdarı 

çogaltılarak ınşaatı kapalı zarf usuli _ 
le eksiltmeye konulmuştur. y 

1 - Her iki evin keşif bedeli (Y" . 
iki bin Uç yüz elli yedi) lira (do~= 
altı kuruştur) . 

2 - Bu işe ait projeler, ke.,ifna 
f :il'. me, 
enni şar~n~m~. ~.~ ~eferruatı vakıflar 

umum müdurlugu ınşaat müdürlüğün 
de ve Manisa vakıflar müdürlüğünde 
görülebilir. İsteyene (50) kuruş mu
kabilinde verilir. 

3 - Eksiltme 13 haziran 938 pazar
tesi saat (11) de Manisa vakıflar mü
dürlüğü binasında toplanacak komis
yon huzuriyle yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (Bin altı 
Yüz yetmiş altı) lira (seksen beş) ku
ruştur. 

S - Bu eksiltmeye gireceklerin 938 
7ılına aid ticaret odası vesikasını ve 
938 yılına aid nafıa vekaletinden alın-

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2712 - 1415) 2836 

parselleri 

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

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

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

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

caktır. 

Ankara Valiliğinden : S - Teklif mektupları 30-5-938 pa-
Çubuk deresinde olup hususi idare zartesi günü saat 14 de kadar sıra nu

tarafmdan ihale auretile icara veril- marası ile makbuz mukabilinde 4 ncü 
mekte olan ve 31-5-938 tarihinde icar maddede yazılı komisyon reisine ve· 
müddeti hitam bulan kum parselleri- rilecektir. 
nin numaralariyle muhammen icar be 6 - Mektupların beşinci maddede 
delleri aıağıda göaterildiği veçhile gösterilen saatte yetişmek üzere ia
deleri aşağıda gösterildiği veçhile deli teahhüdlü mektup şeklinde gön-

derilmesi caizdir bu halde zarfın mü-2490 sayılı kanun hükümlerine tevfi-
kan bir sene müddetle açık artırmaya hür mumu ile veya eyice kap~tılması 
konulmustur lazımdır. Postada olacak gecıkmeler 

ihalesi 6~:938 tarihine müsadif pa-
1 
kabul edilmez. 

zartesi &\inli saat ıs de vilayet daimi 1 --: Şartnameye muvafık . olmıyan 
encümeninde yapılacaktır. veya ıçınde şartname dışında §artları 

ihaleye iştirak etmek istiyenlerin ihtiva eden tekliflere .. itibar .ol~n~. 
muhammen bedel üzerinden o/o 7 5 nis 8 - Eksiltmeden mutevellıt bılcum
betinde teminatlariyle birlikte 'mez- ~e rü~um te~il!f ve damğa r.es~i il~ 
kur tarih ve saatte vilayet daimi en- ılAn ucretlerının umum tahlıl ücretı 
cümen salonunda bulunmaları ve şart ve masarifatı ve ısairenin cümlesi mü
nameyi görmek isteyenlerin de husu- teahhide aiddir: 
si idare tahakkuk ve tahsil müdür- 9 - Şartnameyi görmek ve daha 
lüğüne müracaatları ilan olunur. fazla tafsilat almak isteyenlc.r tatil 
Parsel Muhammen günlerinden maada her gün Sinop C. 
No: su Mevkii Bedeli M. U. liği kalemine müracaat etme-

1 Çubuk deresi 530 00 !eri ilan olunur. (1442) 2867 

4 .. 230 00 
5 •• 525 00 
6 
7 
8 
9 

10 
11/12 

,, 
" .. 
" 
" .. 

(1513) 

750 00 
720 00 
550 00 
526 00 
75S 00 

1110 00 
3001 

Fabrikalor · , .. 
200 ton elektrolit bakır. 

Askeri Fabrikalar Ummn Mü
dürlüğü Satm Alma Komisyonun 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (80.000) lira 
olan 200 ton Elektrolit bakır Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Anka
ra satın alma komisyonunca 8. 7. 938 
cuma günü saat ıs de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (4) lira 
mukabilinde komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 
(5250) lirayı havi teklif mektublarını 
mezkQr gUnde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkQr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1518) 3064 

Ankara Belediyesi 

Bir motopomp ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Camlıdere .belediyesi için alı

nacak havalı lastikli iki tekerlekli, 
tek dingil ve çift makaslı ve portatif 
çelik fa&e üzerinde vo istenildiği za
man bir kamyon arkasına bağlanabile· 
cek ve istenildiği takdirde adamlar 
vasıtasiyle el ile çekilebilecek ve kı
zak üstünden indirilecek kolları va
zak üstünden indirilerek kolları va
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini gönnek isteyen
ler her gün yazı itleri kalemine mü
racaat edebilirler. 

3 - Vermek isteyenlerin 31 may.19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 - Bu hususa aid masraflar ve i
lan Ucretleri alıcıya aid olacaktır. 

9 - Daha ziyade malQmat almak 
isteyenlerin bu işe aid şartnameyi al
mak üzere Bursa Cumhuriyet müd
dei umumiliği ile cezaevi müdürlüğü
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

2872 

Şose tamiri 
Eskişehir Nafia Müdürlüğünden : 
Eskişehir • Çifteler yolunun 3 + 

080 - 13 + 000 kilometreleri arasın· 
da Y•P.ılacak 17597 lira 18 kuruı ketif 

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

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

5 - Teklif mektublar ihale günü 
sat on beşe kadar makbuz mukabi
linde belediye reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar encümene gel
miş bulunması lazımdır. 

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

2745 
. 

~ose esash lamirah 
Eakiıehir Nafia Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Söğüt yolunun 9 + 500 

- 10 + 830 kilometreleri arasında 
yapılacak 12837 lira 90 kurut ketif 
bedelli fose esaslı tamiratının 9.5.938 
tarihinde yapılan kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesinde talih zuhur etmediğin
den 2490 numaralı kanunun 40 ıncı 
maddesinin 1 inci fıkrasına göre 
13. 5. 938 tarihinden 30. 5. 938 tarihine 
mUsadif pazartesi günü saat 15 kadar 
temdit edilmiştir. Eksiltme kapalı 
zarf usuliyle olup viliyet daimi encü
meninde yapılacaktır. Muvakkat te
minat 962.84 liradır. 

Bu işe aid evrak: Tafsilat ve hula
sa kefifleri, grafik, sınai ima!At pro
jeleri, fenni ve eksiltme prtnameleri, 
mukavele projeleri her zaman nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. lsteklile
rin nafıa vekaletinden alınmış müte
ahhidlik vesikasını ve ticaret odası 
vesikasını, teklif mektublarını ekle
meleri şarttır. Teklif mektublarının 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
daimi encümen riyasetine tevdii la
zım olup postada vaki olacak teehhür 
nazarı itibare alınmaz. 

(2786/1459) 2927 

Yeni ıose inıası 
Eskiıehir Nafia Müdürlüğünden : 

. 

apartıman 

2965 

Satılık - Ankaranm her tarafında 
sellenmiş küçük çapta inşa
li arsalar Neşet Şeren Tel. 

imarca par 
ata elveriş 
2406 3036 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
beton, kargir ve ahşap ucuz 
artımanlar Neşet Şeren Tel. 

irat getirir 
evler ve ap 
2406 3037 

Satılık 

imar dahil 
- Ankaranın her tarafında 

ve haricinde parça parça aa
toptn arazi, bağ ve bahçeler tılabilecek 

en Tel: 2406 3038 Neşet Şer 

Satılık 
zenli soka 

Apartman - Yenişehirde Dü
kda 20 No: (Kazım Özalp 
deden beıinci bina) İki daire
alı, bir dairesi dört odalı ay
ırlık ve uşak odası. Ortakat
nden sorulabilir. Telefon: 

asfalt cad 
si beşer od 
rıca çamaş 

taki sahibi 
2572. 3067 

Satıbk •• kiralık bai - Harl~iye 
mektebini n ilst tarafında Yukarı 

tağı mevkiinde yanyana 
birisi dört oda bir sofa bir 
r su depoeu iki akar çeşme 

Öveç ya 
iki bağ, 
mutfak bi 
ve bir ha vuz, ~iğcri iki oda bir mut

ar çefme ayrıca bir kuyu ve fak bir ak 
on dönüm mamur miltenevvi meyve 

aiaçlı ballar ikisi birden ve 
rı ayrı satılık ve kiralrktır. 
n halde 4 No. lu dükküna 

ve üzüm 
yahıtd ay 
Taliple~i 
ve (2368) tele müracaatları. 

Sablıkv 

3093 

illi- f stanbulda merkeze 
adar denize bakar kiralık bir 
içck çe meyva bahçeli yeni 

yakın hav 
katı havi ç 

.bir villa satılıktır. Terkos, gaz. aıcak 
r vardır. Ankara Cihan ote-su kalorife 

tinden sor ulması. Tl. 177 S 3099 

Acele satılık arıalar - Elektrik Ş. 
(550 M.) (20) M. cepheli karşısında 

' 

rı. 3098 

Kiralık : 

Kiralık - Demirtepede zemin kat 2 
oda kiler, banyo, mutbak kömürlük. 
Akbay soakğı No. 9 2877 

Kiralık - Yenişehir Tuna cad. Ye
nipazar yeri 40 No. lu Ferit apartıma
mnda 3 oda bir hol fiat 45 liradır. Üst 
katta ve sahiplerine müracaat. 3008 

Kiralık - Yeni şehir otobüs garajı 
karşısı Ersoy apartımanı telefon 3654 
3710 3053 

Kiralık - Şişlide istasyona 2 daki
kada abide caddesi asfalt üstünde No. 
222 5 • 6 oda sıcak su kalorifer möbleli 
ve möblesiz 6 ay ve senelik Tel. 43132 

3055 

Kiralık Daire - Sağlık Bakanlığı 
karşısında Çağatay sokak No. 22 de bi
ri sandık odası olmak üzere 4 odalı ga· 
yet ferah bir daire l hazirandan kira • 
lıktır. Yalnız öğleden sonra Tl. 1976 
Akkaya. 3102 

T ürkçeden ingilizceye ve ingiıızc:e
den türkçeye bihakkın tercüme yapa • 
cak bir memura ihtiyaç vardır. Franaz
ca bilenler tercih edilir. Ankara P. K. 
23 e mektupla müracaat. 3086 

Kurslar: 

Fransızca Dersleri - Diplomalı 'f'C 

tecrübeli bir Bayan tarafından İmti· 
hanlara hazırlık. Necatibey okulu ya
nında No. 2 ı. ci kata müracaat 3070 

Daktilo kursu - 4 7 inci devrelİne 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yenihal arkası yeni ha· 
mam apartnnanı kat 2 Tel 3714 3095 

...1111111111 - 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. -- -- .. ----
:Halkın -- etm --------------

Sümer Bank lıçserl Bez F•lkası Müdürlliü•n -----sağlam ve ucuz bez ihtiyacmı temin makaadiyle imal ~ 
ekte olduğumuz XIV tip anahtarlı kaput fiatlan: § -----------
85 saı:ıtimlik topu 778 kuruş 

Sarıköy - Mihalıccık yolunun 4 + 
400 - 13 + 450 kilometreleri arasında 
yapıla~ak l}-571 lira 19 kuruş keşif 
bede.llı yenı §Ose inşaatı k.apah zarf 
usulıyle ekıiltmelerinde talih zuhur 
etmediğinden 2490 numaralı kanunun 
40 ıncı maddesine tevfikan evvelce i 
lan edilen şerait üzerind~ 13. 5. 938 
taril:ıinden 30 mayıs 938 tarihine ka 
d.ar pazarlıkla ihalesi takarrür etmit 
tır .. isteklilerin evvelce ilan edildiğı 
şekılde vilayet daimi encümenine mü-

- - 7~ santimlik topu --710 kuruş ---- ---- - --Satışlanmız fabrika teslimi ve peşindir. -- -. - -FiatJar asgari bir balya içindir 

racaatları. (2785/1458) 2926 

Ekmek münakasası 
. Konya C. Müddei Umumiliğin 

den : 

1 - Konya ceza evinin bir yıllık 
ekmek ihtiyacı 23.5.938 gUnUnden 9.6 
938 gününe kaıdar 15 gün müddetle 
münakasaya konulmuftur. 

2 - İhale 9.6.938 tarihne dek ~len 
perşembe günü saat ıs de Konya C. 
M. U. liği dairesinde icra olunacak
tır. 

3 -Talihler teklifnamelerini o gün 
saat 14 den evel komisyon riyaaetine 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun
dan has olacak ve talihler bedeli mu
hammeninin yüzde yedi buçuğu olan 
{1997) bin dokuz yüz doksan yedi lira 
{28) yirmi seki~ kur~ teminat mu
~akkatelerini teklifnameleriyle bir
lıkte komisyona vermif bulunacaklar. 
dır. 

. 5 - Dördüncü maddede nevi gôtıtc
~ılen has ekmeğin kilosu şimdiki narh 
ıle 9.5 kunıştur. 

6 - İlan ve sair bütün masraflar 
müteahhide ai<ldir. 

7 - Fazla izahat almak ve sartna
meyi görmek isteyenlerin Konya ceza 
evi DR. lüğüne müracaatları ilin olu-
nur. _(1553) · 31'17 

-- --- --- Bu fia --- -----tlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende --- ---ıatıı yapılır. - -------
------Balyalar 720 metredir 20 top ve - ----- Siparişin bedeli fabrikamıza vasıJ olmadıkça § 

sipariş tediye ve sevkedilmez 644 j ----., ı 11111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

a~~~~~~~~] ~ 
emir karyola ahnacak Kitap bastırılacak .Siyah d 

Türkk UfU Genel Direktörlüğün· 
den : 
1- !n önündeki Türkkuşu kampın 

an talebeler için 105 tane si
r karyola alınacaktır. 
aryolalar altlı üıtlü olacak· 

da bulun 
yah demi 

2-K 
tır. Beher çiftine lnönU teslim .20 :i

men kıymet takdir edılmış-ra muham 
tir. 

3-K aryolalar Ankarada kurum 
de ve !stanbulda hava kuru· 
nde mahfuz numuneye uy· 
ktır. İstekliler bu nümune • 
ün görebilirler. 

merkezin 
mu §ubeıi 
gun olaca 
leri her g 

alesi 25 mayıs 1938 tarihin • 
te yapılacaktır. İlk temina

radır. 

4 - th 
de saat 15 
tı 79.50 1i 
5-J ftirak edeceklerin belli giiıı 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
1. - Matbuat Umum Müdürlüğü 

"Türkiyede matbuat rejimler\, adı 
eseri açık eksiltmeye koymuştuı 

2. - Bu eser bin beş yüz tane ba
sılacaktır. 

3. - Kitabın tahmini bedeli iki 
bin, muvakkat teminat 150 liradır. 

4. - Şartname, Ankarada Matbuat 
umum müdürlilğünde parasız olarak 
verilir. 

5. - Açık eksiltme 6 haziran 1938 
günü saat 2,30 da dahiliye vekaleti 
binasındaki matbuat umum müdürlü-
ğünde yapılacaktır. 3071 

ve saatte Ankarada kurum merkezin-
de huır bJılunmaları. 3032 
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Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR HASAN 
FARE 

ZEH1Rl 

ile öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük hPr nevi fa. 
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruttur. 2614 

Altun Çiçek .................... 
Itriyat fabrikasının seyyar :;atış memuru Bay Nesim Sarfati halen Ankarada 
Yalova otelinde fabrikanın tekmil müstahzeratını yalnız toptan almak is
teyen sayın müşterilerinin emirlerine amade bulundurmaktadır. Satış me
muru cari ayın 25 ci gününe kadar Ankarada kalacaktır. 

Güzelliği kadar şıklığila da 
bir bayan yazıyor~ 

"Güzelliğimi cildimin tazeliğine borçlu· 
yum. cildimin tazeliği ise JOLI FAM krem 

ıerine. Hakikaten bir çok kremler kullandım, 
fakat hiç birisinde JOLI FAM kremlerinin 

güzelleştirici, gençleştirici hassaları , . 
bulamadım. "Geceleri yatarken JOLI FAM ın hafıfce 
yağlı cinsini ve gundüz tuvaletimde yağsız cinsini 
kullandım. Birinci haftada cildimde hayrete şayan 
bir de~işiklık gordüm. İkinci ve ü~ün~ü ha~taların 
sonunda hakikaten- .taze ve cazıbelı bir cılde ve 
parlak bır gCızelliğe kavuşmuşdum. 
Bu sebeple JOLI FAM kremleri tualet masamdan 

eksik etmem ve onları bütün Bayan hemşirelerime 
tavsiye ederım." Bayan M . 9, 

MERAKLI BİR ANKET 

ODEON 
Qlak fabrikasının yeni artisii 

Bayan IFAKAT'İn 
2 70221 YENi OKUDUGU PLAKLAR 

Beni sana bağlayan 
2 70222 B~nim olsan (Yasemin) 

Mıhnetle geçen 
Çözmek elinde değil 

3119 

BESTEKAR SADETTiN KAYNAK 

Bekliyen akibet 
D işlerini kaplıyan kir ıaba

kası sinek kağıdları gi
bi yapıfkandır. Mikropları çe
ker, muhafaza eder ve besıer. 
Dilinizi dişlerinizin üzerine 
gezdirirseniz bu tabakayı siz 
!e hissedersiniz. 

T ehlike baş göstermiş de
mektir Bir gün her şe1 

olup bittikten sonra dişlerini• 
zin donuk sarı bir renk aldığı• 
nı göreceksiniz. Bunu diş ai· 
nları, ve bir çok vahim bat' 
tahklar takib edecektir. 

RADYOLi . 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane diş macuı:udur. ış eti' 
nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, diş etleriui kuvvetletr 
dirir. Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra RADYOLIN kili· 
lanmakla pek kısa bir zaman içinde hakikaten beyaz ve temiz dif 
lere sahih olursunuz. 2613 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
- Satııa çıkarılan ve çok kıymetli eserleri havi olan bu plak-

~ · S TEM Ylll lolllr-Pllk LM. Jlrkıfl ~ lar cidden tavsiyeye fayandır. Maarif Cemiyeti Türk 
Umumi :KURU Si F~r~um~ =--------------------------------------~ Merkezi -

~ ~\~"TQp'4 
§ -\~ L!!~Ii ·~ KURU SİSTEMLE 

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

---yapılan KELEBEK marka ~ ----KONTR • PLAKLAR ~ 
Çarpılma, çatlama, kabartma ve 
saire gibi hiçbir arıza göstermez. 

----
~onı:r-paa10ar -~ -~ _ 

karşı garanti ile satılır. : -KIZIL, KAYIN, KARAAGAÇT AN mamul : 
Kontr-plaklar stok olarak her zaman mevcuddur. • § 

-Satış yerleri: -----

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine ! 

Fabrikamıun BAŞKURT markalt 
yerli mamulahmızı görmeden : ÇA
TAL, KAŞIK ve BIÇAK takım-

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanmkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satı, merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

ve 

Resmi İlôn İşleri Bürosu 

Anafartalar caddesinde Zincirli cami yanındaki dairesini 
Ulus meydanında it Bankası karşısındaki Koçak apartı-
mammn ikinci katma nakletmiştir. 3109 

C% n 
Daima soğuk maden suyu bulursunuz. Reçetelerinizi ucuz yaptı· 

rabilirsiniz. Yenişehir Bakanlıklar karşnsı meşrutiyet caddesinde 
2787 -: l~~~:W~OMURUO~U,M~~~.~~ü :-----------------------

: Han No. 28 - !SAK P1LAF1D1S, Galata, Mah· : Bütün Vekaletlerin bütün mektep
lerin ve bütün bankaların kullandığı 

yazı çoğaltma ı:oakinesi R O T O 

............................... 111111111' 111 ...................... 111 .................................. . 

: mudiye caddesi No. 21. = 
- Ankara da: VEHBİ KOC Ticarethanesi. : 
: 1zmirde : KARL HORNFELD : 
: IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler : 
: YUSUF ve KADRi lŞMAN. : 
: ŞABAN MAHMUD KÖKNER. : 
: Samsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. :E 
E Umumi satış yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han § 
E No. 3. YENİ KONTR-PLAK Ltd. Şirketi Tel. 22401 2058 : 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Q) 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
--- -- Türk Haya Kurumu -- --- --- -- -- ---

PİYANGOSU 
-- BÜYÜK -- -- -- ---- --- ikinci Ke§ide t 1 HAZiRAN 1938 dedir. --- -- -- -

§Büyük ikramiye 45.000 liradır§ -----
----
----

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikı·amiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır .•• 

------------Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden bu piyangoya ;; --iştirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. --
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıır;::-

Ankara Osmanh Bankası Müdürlüğü 
"23-5-1938 tarihine rastlayan pazaırtesi gününden itibaren ye

"ni bir iş'ara kadar cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariç 
''olmak üzere Banka gişelerinin sabah sa.at 9 dan 12 ye ve öğle
"den sonra 15 den 17 ye kadar muamelata açık bulunacağmı sa
"yın müşterilerine bildirir. 

"Cwnartcsi günleri gişelerimiz, evveke olduğu gibi, saat 11,30 
"da kapanacaktn-.,, 3110 

• Türkiye acentası Emin Sait Ersan 
Tel. 2686. P. K. 507 Ankara 2832 

.1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı11L.. - -
§ KİREC ~ - -:E En eyi cins damarsız halis mer-: 
: mcrdcn yapılmış Karaköy çalı ki-E 
E reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
: telefonlardan arayınız. 2093 E -~•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

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 
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İNTİKAM MAÇI 

Piyer Veber
den nakleden 

A. Muhtar 
Ba&toncu 

Kiralık daireler 
Ulus meydanında yeni yapılan 

Koçak han 
mda 

Resmi ve hususi dairelerle şirket· 
lere çok elverişli daireler vardır. Bii· 
yük müesseseler için kat halinde de 
kiralanabilir. Asansör kalörifer ve 
her türlü kolaylığı vardır. Altındaki 
Burla biraderler mağazasına müraca-
at. Tel. 1780 2942 

U L US - 19. uncu yıl. - No.: 6038 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

Malatya Bez ve İplik Fabrikası 
T. A. Şirketinden: 

Şirketimiz Adana Fabrika~n Mamulatı: 
Kaput Bezi Fiatları; 

Tip 

2 
14 
14 

Genişlik 

75 
85 
90 

Top metre 

36 
36 
36 

Fiatı 

725,-
751,-
784,-

Ayrıca elbiselik grizet ve dikişsiz Torba sipari§leri kabul edilir. 

İplik Fiatları: 

Vater Numarası 
,, ,, 
,, ,, 

•• ,, 

" " 

4 
6 
8 

10 
12 

Paketi 

295,-
315,-
335,-
335,-
395,-

Fiatlar fabrika teslimidir. 
Siparişler doğrudan doğruya Adana fabrikamız müdürlüğün~ 

veya Ankarada Yenişehirde Atatürk alanında Şirket İdarei merke· 
ziyesine yapılabilir. 

Siparişler Banka gaNntisi mukabilinde 91 gün vade verilebilir. 
856 

SİNEMALAR HALK 
BUGUN BU GECE 

.llllllL. Robert Montgomery ve Madge Evans - Heyecan - Esrar - Macera şaheseri - -tarafından temsil edilen emsalsiz - - BİR GECEDE UÇ ClNAYET - -- -fransızca komedi - -- - Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 
ÇİFTE ÇAPKINLAR - -- -- - Saat 2.30 da: Tenzilat: 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de - -- --Programa ilaveten: Başvekil Celal - - Fiatlar: 40 - 30 - 20 - -- -Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Aras'ın - -- - Programa ilaveten: Tekirdağlı Hü-Belgrad seyahati intibaatı. - -- -- - seyin - Kara Ali güreş müsabakası 
.. 

Gece saat 21 de: Ankara Palas orkes- - - 1 - -- - Halk matinesi 12,15 de: (it 

trasının refakatinde yepyeni varyete - - '° - ...... 

numaraları. 
~ ..... ,. VİCDAN AZABI 

~------------------------------------~--~~~-----------------~--·--------..../ 

Yangın, hayat, oto.mobil, cam sigorta 1 arı yapı l ı r. H~:.::.:~~::::·!:,~:.·~:;:.~ 
. "'U!ııron" Ankaca acaKe.lıjı 1"' 


