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1 9 3 8 -5 KURUŞ 

Ulwı Baaımevi 
Çankın caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulua -Ankara -TELEFON 
Bll§muharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı i~lcri 1062-1063 
İdare müdürlüğü 1061 
Atölye 1064 ACIMIZ _;. ANDIMl'ZDIR.· 

19 Mayıs stadyumunda ve 

ıebir hipodromunda 
29.5.1938 Pazar saat 16 da ilkbahar 

at yarı;ılan 4. üncü haftası 
4.6. ve 5.6.1938 Cumartesi ve pazar Türki

ye giireş birincilikleri 

atürk şehrimize şeref verdiler 

Ataliirk Ankara garından çıkarlarken •• Atatiirk Seyhand<ı yapılan bir gcçid resmini seyrediyorlar. 

Hatayla 
0Ynıyanlar 

F. R. ATAY 

h. Manda idaresinin emrinde ve 
1~etinde çalışan bir gazete, 

~ırn kaydı başladığından ~r~, 
ıze, Hatay' daki fransız polıtı

~asının hedeflerini gösterir neş
rıyat Yapmaktadır. Bu hedefler 
fUnlardır: 

l - Bir ev etin elinde bulu
ia~ilen bütün vasıtalarla, asker-
e, Jandarma ile, polisle, tehdid 

ederek, döğerek, aldatarak, Ha
tay ekseriyetinin türk olmadığı
hı vesikalandırmak, 

2 - Hatayda yeni idarenin 
tatbikini imkansızlaştumak ve
Ya tehlikeleştirmek. 

Yani Hatay' da kalmak! 
Fakat ortada bir sürü anlaş

~la~, teahhüdler ve bilhassa, 
urkıye gibi bir devletin şeref 

Va "f 
... 
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• c;si varken, bunu açıktan açı-

:~;~an etmek güçtür. O halde 
d 1 kurtarmak, davayı esasm
d an SÜrük gösterecek zavahir el-

'ia e 1~ek lazımdrr. Bir defa ha-
ydı ara anlatılnialıdır ki Fransa, 

ora an k b zik .. Çr nuyacaktır; ve una-

k. ~unlerde her kim Fransa ha-
ınuyef · . · b. h ının devamını ısternez gı-
1 areket ederse ona yarın kar-

!•sı d F ' ' ... n a ransayı düşman bulaca-
~~nı hissettirmelidir; ve nihayet, 
.~n, rnezheb, entrika, para, bütün 

aorn·· urgecilik silahları kullanıla-
rak ek · d"l '. . serıyet paramparça e ı -
melıdır. 

Cenevre ve A k d T·· k" •1 .. n ara a ur ı-
ye 1 e rnuzakereler ve anlaşma
larda bulunrnak dahi bu şekli 
kurtarma OY\lnları d d . arasın a ır. 

Cmayete kadar var b"" t·· . ... an u un 
tazyıklere ragınen S . .. .. .1 . • , urıye so-
n:ıurgecı erının itiraf et ekt 
k d

.1 . . m en :n 1 eı:ını . rnenedernedikleri 
türk nısbetı nedir, biliyorsu. 
~uz: yüzde 4~ ! Derhal söyliye
hın kı bu netıce, bize, Hatay 
türk ekseriyetinin her türlü tah
minlerden daha fazla olduğunu 
iabat etmektedir. Hatay seçimi
nin Fransa'sız yapıldığını, türk 
olduğunu söylemenin cürüm te
lakki olunmadığını, hapis, sün
gü ve sürgün tethişlerinin orta
dan kalktığını tasavvur ediniz. 
Fransızlar bu suykastları ya

Parken, onların bilakis bizim da
"arnızı daha ziyade takviye et
miş olacağını düşünmemek hata
•ında ve bundan çok daha ağır 
bir g~flette bulundular: Hatay 
davasının Lu suretle zahir olaca. 
ğını tahayyül etmek! 

Sözler, anlaşmalar, ahidl.er, 
hepsini, çocuk oyunları halıne 
getirenler, ve yarının vahi~ me
•uliyetlerini hazırlayanlar kımler 

(.SOnu 8. inci say! ada). 

Atatürk Seyhan' da geçit resmini seyrederlerken 

Atatürk Ankarada 

Coskun sevin( 
tezahürleriyle 

"·."":·'""'•~ -~· -~ ,. . . 
·. 1.t ... -·~--~-........_-..._~ 

karsllandllar 
• • . ,,_ : !"~. '. . '.. .. . . . -

19 mayıs perşembe günü Mersin'i şereflendirmek üze
re şehrimizden ayrılmış olan Büyük Şefimiz Atatürk 
dün saat 13.35 de Ankaraya avdet buyurmuşlardır. 
Başbakan Celal Bayar'la Dahiliye Vekili ve Parti Ge

nel Sekreteri B. Şükrü Kaya, Hariciye Vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras, Cumhurreisimizi Kayaş istasyonun
dan istikbal etmişlerdir. 

-, Büyük Önderimiz Ankara garında 
Kamutay Başkanı Abdülhalık Renda, 

M • Q • • d• vekiler, mebuslar, Mareşal Fevzi Çak-UVazene vergısıru ID ıren mak, generaııer, vekaletler ileri ge -
tenleri ve kalabalık bir halk kütlesi 

kabul edildi tarafından coşkun sevinç tezahürle-
riyle karşılanmışlardır. 

• 
proıe 

57.918.000 lirahk fevkalade tahsisat 
kanun projesinin ilk görüşmesi yapıldı 

Büdce görüı elerine bu ü devam edilecek 

Büyük Şef, hole girdikten sonra, 
kendilerine mahsus olan dairede ve 
refakatlerinde Başbakan Celiil Ba
yar, Mareşal Fevzi Çakmak, Dış İş
ler Bakanı doktor Aras olduğu hal
de bir müddet kalmışlar ve kendile
rini karşılayanlara iltifat ederek has
bihalde bulunmuşlardır. 

Seyahat intibalarından bahis buyu
ran Büyük Şefimiz, mahsul vaziyeti. 
halkın sıhati ve muhtelif faaliyetler 
hakkındaki intibalarının pek iyi ol
duğunu söylemişlerdir. 

Atatürk Pompeipolu harabelerinde 

Paris büyük elçimiz Fransız 

hariciye nazı riyle görüştü 

Halay meselesinin bu had devresinde 

İcab eden esash 
teşebbüsleri yaptı 

l 
Faris 2 5 a. a. - Havas Ajansı bildi-

K.. o·· 1 A k riyor: ,Tür.kiye Büyük Elçisi B. Suad 
alim za p n araya Davaz Fransa Hariciye Nazın B. Bon-

• ne'yi ;iyaret esnasında, geçen haftaki 
hareket efh mülakatında tskenderun Sancağı hak-

tzmir, 25 (hususi muhabirimiz bil- kında girişmiş olduğu dateşebbküsül tak-
. • . 1 t r Söz arasın çe os ova dırıyor) - General Marıç ile şehri- marn amış ı · his 

1 
.. 

mize gelmiş bulunan Milli Müdafaa meselesinin me~zuu ba 
1 
~ ~sı fuze

Vekili general Kazım Özalp Ankara- rine, Büyük Elçı: b~li~:s: e e .rant-
. . _ ingı"liz tam ışbır gının umumıye -

ya hareket ettı ve ıstasyonda mera- sız d h 1 ettigvi derin intibaı 
. v le Avrupa a aıı 

sımlc ugurlandı. Jemı"ştir 
tekrar ey • 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sılay'ın reisliğinde toplanmış· 
tır. Ruznamenin ilk maddesi olan milli saraylar müştemilatında 
ve Yalova köşklerinde bulunan eşya hakkında meclis hesabları 
tetkik encümeni mazbatası ile idare heyetinin Divanı ~uh.asebat 
teşkilatı hakkındaki ve 3090 numaralı kanunun bırıncı ı:nad
desiyle verilen teahhüd salahiyetinin arttırılması hakkındakı ka
nun teklifleri görüşülerek kabul edildikten sonra muvazene ~e.r-

DOST YUGOSLAVYA NAZiRi 
ANADOLU AlJANSININ NOTtJ: 

Hatay meıclesinin bu had devrcıi 
esnasında Türkiy.:? Paris Büyük Elçi -
ıinin Hariciye Nazırına vaki olan ziya
retini Çekoslovakya meselesini görü, • 
nıeye matuf gibi gösteren bu telgraf, 
Ankara mahafilindc hayretle telakki e
dilmiştir. Paris Büyük Elçimiz B. Bon
ne'yi orta Avrupa meselesinin inkişaf
lan üzerinde fikir teatisi için değil sırf 
Hatay hakkında hadisatın İcab ettirdi
ği esaslı tcşebbüsatı yapmak için ziya • 
ret etmiştir. Bu ziyaret esnasında 

Fransa Hariciye Nazın Büyük Elçimi
ze Beruttaki manda makamatına anlaş
malar hükümlerinin tnmnmi tatbikini 

isi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve müddetınm 
~zatılmasına dair olan kanun projesinin görüşülmesine başlandı. 

Söz alan Berç Türker (~_fY_onkara-ı 
h. ) Muvazene vergısının azal-
ısar - . 

tılmasmın çok hayırlı hır .~.~langıç 
olduğunu kaydererek, en kuçuk ma-

l d b Şlamak üzere her sene ted 
aş ar an a . . b .. 

• A tt bir mikdar vergının us-
rıcı sure e .. .. . f 
b··t·· tfa edilmesi ve hukumetın e

u un ı d"" b k 
dakarlık yaptığı senede ort . uç:ı 

·1 ı· n başka hayırlı hır ışe mı yon ıranı 

tahsisi mütaleasında bulundu. . 
lndirmelerdc bütün kazanç vergı

si mükeleflerinin bu tahfiften az çok 
faydalanması gayesinin tak~.b ed~ldi
ği cevabını veren büdce encumenı ra
portörü B. Raif K;Jradeniz (Trabzon) 
şu izahatı verdi: 

Tenziltlc kaimi edilen esaslar 

- Bunda muhtelif sebeblcr amil 
olmuştur. Çünki.i biliyorsunuz ki mu
vazene vergisini hükümet, üç, dört ve 
nihayet beş sene zarfında tedricen ve 

~So~ 8. inci say! ada) 

Mazorka civarında 

İspanya sular1nda 
tayyareler bir ingiliz 
, 

gemisini ballrdllar 
Valansiya, 25 a.a. - Bu sabah Ma

jork adasından gelen bir kaç deniz tay 

yarcsi limanda bulunan Fortegal in-
giliz ticaret gemisine dört bomba at-

mıştır. Bombalardan ikisi gemiye isa
bet ebniş ve gemi derhal batmıştır. 

Mürettebattan iki kişi yaralanmış ve 

di_ğeJkri knı:tarılmıştır. 

General Mariç Kocatepe 
ile Mudanyaya gitti 

Generftl M{lriç lzmir valm B. Fadı Giileç'le beraber 
( YQZ!lftt 8. inci ~ ] 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Türk hava kurumu 

genel merkez toplantısı 
Türk Hava Kurumu Başkanlığın. 

dan: 
Genel merkez kurulu 28 mayıs 938 

cumartesi günü saat 16 da altı aylık 

toplantısını yapacağından üyelerin 
kurum merkez binasında bulunmaları 
rica olunur. 
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Üç manzara 
19 Mayıs günü, çıplak enselerini, kollarım ve bacaklarını bahar gü

neşıniıı velud ışıklariyle kızartarak, Ankara sokaklarmd~n stadyuma 
doğru bir sel gibi akan türk gençliğini seyrederken, bu manzaranın, en 
yakın mazide, hatta tasavvuru bile imkansız olduğunu düşünüyor ve 
dahn dün, Anadoludan gelen zafer haberini, münevver İstanbul un nasıl 
tekbir nidalariyle karşılamış olduğunu hatırlıyorum. 

Geçen gün, türk gençliğinin teknik sahadaki metodik çalışmala
rını ve bu çalışmaların nefis eserlerini, sadelik içinde mükemmel bir 
olgunlukla bize teşhir eden sanğat okuiları sergisini gezerken, yine ma
zi gözlerimde canlandı. Her sahada bilgiden, ihtisastan mahrum edilen 
türk yavrularının küflü ve rütubetli medrese köşelerinde çürütüldüğü 
devirleri hatırladım. 

Ve pazar günü, bir gezinti dönüşü, istasyondan, üzerinde otobüs ve 
otomobillerin bir karınca faaliyetiyle biribirini kovaladığı ağaçlı asfalt 
cadde boyunca, masallarda bir sihirbaz değneğinin dokunmasiyle mey
dana çıkan harikaları zihnimde tedai ettiren şehre bakarken, yirmi yıl 
öncesinin Ankarasmı, bugün köşede bucakta kalan son izlerini bir ara
ya toplıyarak, muhayyelemde canlandırmaya çalıştım. 

iki devrin mukayesesini yapmak için istatistiklere, tetkiklere, uzun 
araştırmalara, ne hacet var? Yüzlercesi arasından tesadüfün gelişi gü
zel karşınıza çıkardığı bir iki manzara, düşünmesini ve görmesini bilen
lere ne harikulade bir belağatle konuşuyor. 

Denizdeki balık gibi, farkında olmadan içinde yüzdüğü nimetlerin 
kıymetini türk çocuğuna daha iyi farkettinnek için, zaman zaman, göz
lerini, çok uzağa değil, kendi çocukluğumuzu hatırlatan günlere doğ
ru çevirtmeliyiz. - YAŞAR NABi 

Gül bah{ef erinin kuruluıu 
Geçenlerde (Roıe Centifolia) kı· 

zanlık gülünü truııtmı§, ehcmiyet ve 
faydalarını anlatmı§tık. 

Şimdi de kızanlık güllerinin yc
tiıtinne usullerinden bahsedeceğiz. 
Kızanlık gülleri en kolay olarak 
çelikleme usulü ile çoğnltılırlar. 

Bir senelik kızanlık gül dallan 
pek çabuk kolayca kökle§tne 
kabiliyetini haiz olduklarından 1rül
lük yapılacak bahçeye doğrudan 
doğruya köksüz dikilerek yerinde 
kökleıtiril ebilirler. 

Nitekim: Kızanlık gül bahçeleri
nin kurulması da yetiıtiricilikle be
raberdir. 

~oyre.ıo: Her hangi bır ev bahçe-
sinde kızanlık güllüğü yapılmak ü
zere ayrılan parter ilk önce 40-50 
santim derinlikte kazılarak temizce 
İ§lenir. 

Böylece hazırlanmq olan parter 
üzerinde 80 - 100 aantim aralıkla, 
25 santim derinlik ve geniılikte bi
ribirine mütevazi çelik hendekleri 
açılır. 

Bu çelik hendekleri içerisine 8-10 
santim kadar milli toprak veya da
ha iyisi ince dere mili konursa kök
leşme için çok faydalı olur. 

Dere mili bulunamadığı takdirde 
kızanlık gül çelikleri doğrudan doğ 
ruya hendek içerisine de dizilebilir 
ae de bu takdirde köklepne nisbeti 
daha dütük olur. 

Çelikler; kızanlık güllerinin bir 
senelik dallarından 30-40 santim u
zunluğunda kesilen parçalardır. 

Bunları gülcüler kıı başlangıcın
da keser ve mil içerisine katlaya
rak ilk bn.harn kadar muhafaza e
derler. 

lapnrtn gülcüleri böyle kızanlık 
gül çubuğu hazırlayıp her aene ilk 
baharında satmaktadırlar. 

Anlatıldığı ıekilde açılan hendek 
ler içerisine bu çubuklar uç uca 
gelmek üzere boylu boyunca dizilir 
ler. . 

15 kilosundan bir mıskal yani (4.8) 
gram gül yağı alınır ki bunun bu
günkü raice göre tutarı bir liradır •..• 

Bu hcsabla büyük mikyasta da 
yetl§tınuu~ıuı 1.1u,.uK enemıyetıe 

dilediğimiz kızanlık gülü beher dönü
münden yalnız çiçek tutan olarak sahi
bine 30 lira getirebilir. 
Çubukların verimi de aynca he

sablanacak kadar mühimdir. Filva
ki İıpartalıların sipariş çok olduğu 
senelel'de mahsulden geçip çubuk 
ticaretini tercih ettikleri de vakidir. 

Bulgar hükümeti gül çubuğu ih
r cını menetmiştir. Fakat istenilen 
miktarın Isparta ve Burdur havali
ıinden temini kabil olduğundan kı
zanlık. gülünün memlekette intişa
rında güçlük görmüyonız. 

Kızanlık gülleri kırmızı ve beyaz 
renkte çiçek açarlar. 

l<ınnızı güllerden çıkarılan yağ 
(15); beyaz güllerden çıkarılan ise 
( 19) gradoya kadar derece alır ... 

Bununla beraber beyıt.zlar kırmı
zı güllere nazaran daha az verimli 
olurlar. Güllük tesisinde bahçenin üç 
te biri beyaz ve Üçte ikisi de kırmı
zı güle ayrılmalıdır ... 

(Rose Centifolia) kızanlık gülü
nün memlekette intitan çok ehemi
yetli ve faydalıdır. 

Kızanlık gülü: Bulunduğu yeri 
güzel kokuya doyurur ve para ka· 
zandırır. 

Onu seve aeve yefİffİrelim. 
ULUÇAM 

ULUS 26 - s - ıi38 

• Kamutay ŞEHİR HAYATI tic 1 re ı 
• .z 

Halkevinde: encümenlerinde Başlıca ihraç mallarımız kıymet 
Projeksiyonlu konferans Arzuhal encümeninde : ve mikdar itibariyle yükseliyor 

Bugün saat 18 de Ankara dil, tarih, 
coğrafya fakültesi doçentlerinden Ba
yan Muine Atasayan tarafından (Be
şer ırklarının tasnifi esasları) mev
zulu bir konferans verilecektir. 1sti
yen gelebilir. 

Encümene tevdi edilen arzuhaller -
den ruznameye alınmış olanlar hak
kında vekaletlcrden dav:t edilen sa
lahiyetli müdürler dinlendikten ve 
mevcud ahkfim tedkik edildikte,n son
ra bu arzuhaller kaı-ara bağlanmıştır. 

Ba§vekiilet istatistik Umum Müdürlüğü 1938 senesi nisana 
na aid dış ticaret istatistiklerini tamamlamış bulunmaktadır. 
Alınan neticelere göre, geçen senenin aynı ayına nazaran ith 

latta 6.201.000 lira, ihracatta da 1.552.000 lira bir artış vard~r. 
İthalat ve ihracat kıymet yekunlarının 1936 - 1937 sene)N"!Y 

HalkcYliler l\lamakta 
Halkevinin gezici kol gençleri dün 

akşam da Mamağa gitmiştir. Mama
ğın büyük kahvesinde halla toplan
mış ve kendilerini bekler bir vaziyet
te bulan kol gençleri köylülerimize 
birçok tehlikeli hastalıkların geçme 
sebebleri ile frengi hastalığının ne su 
retle vücuda girdiğini ve bu hastalı
ğın feci akıbetini gösteren filimler 
göstermişler ve karagöz oynatmışlar
drı. Bunu müteakib gençlerden birici 
halkı tenvir edecek sözler söylemiş 
ve bilhassa frengi hastalığı hakkında 
ve korunmasına dair izahat vermiştir. 

Virjil, hayatı ve eıserleri 
Dil, tarih ve coğrafya fakültesi do

çentlerinden Hamid Dereli, halkevin
de verilen konferans serisinden ol
mak üzere, dün seçkin bir kalabalık 
huzurunda, büyUk Roma şairi Virjil'
in hayatı ve eserleri hakkında çok gü
zel tertib ve tasnif edilmiş değerli 
bir konuşma yapmıştır. 

Virjili bir insan, bir romalı ve bir 
şair olarak gözlerimizin önünde yaşa
dığını gördüğümüz ve tanıdığımız 

bir adam gibi canlandırabilen bu izah -
lar neticesinde hakiki ve büyük san
ğatkarın nasıl inanan, bilen, yurdu ve 
tabiatı seven bir insan olacağı bir ke -
re daha kuvvetle belirtilmiş oldu. 

Virjilin bikolikleri, jeorjikleri ve 
eneyidi usta ve güzel bir tedkikden 
geçirilmiş olarak dinleyicilerin gözü 
önüne kondu. Genç bilginimizi tebrik 
ederiz. 

Belediye reisi 
muavinliği 

Çankaya kaymakamı Bay HulQk Ni
had Pepi'nin açık bulunan belediye
miz reis muavinliklerinden birine ta
yın c:auaıgıuı nıau..nuu';:r"•1.:- uı:;1~u-

dik. Ankarada bir iki senedenberi de
vam etmekte olan vazifesinde daima 
muvaffakiyetlerine şahid olduğumuz 
genç idarecimize, yeni vazifesinde 
muvaffak olacağından emin olarak 
tebriklerimizi beyan ederiz. 

~merikadaki vatandaılarım111n 

felaketzedelere yardımı 
Amerikanın Detroit şehrinde bu

lunan Türkiye çocuk esirgeme kuru -
mu tarafından orta Anadoluda yer 
tep ren tisi yilzilnden f elikete uğrayan 
vatandaşlarımıza yardım yapılmak 
üzere Türkiye kızılay cemiyeti genel 
merkezine be§ yüz on dolar gönderil
miştir. 

Milliltlüdafaaencümeninde: 
mukayesesi, rakamlara üç sıfır ilave edilmek üzere, şudur: 

------------------, 1938 1937 

Askeri fabrikalar tekaüd ve mua
venet sandığı hakkındaki kanun layi
hasının müzakeresine devam edilmiş
tir. 

• • .. • , I 1thaUi.t i4.S6S 8.364 7-~1 ilk le rısat muf ettıılert ı~:;;ı~a idhala~·::ddel:~~~~n 4 a;·}J 
rakamları: 

Dahiliye encümeninde ., 
ı - Emniyet teşkilat kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun layihası, 

2 - Birinci, üçüncü ve dördüncü 
umumi müfettişliklerle müşavirlikl;

rinin teşkilat kadroları hakkındaki 
2856 sayılı kanuna ek kanun layi 
sı müzakere ve intaç olunmuştur. 

Kamutayda 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name şudur : 
1 - 19~8 mali yılı muvazenei umu -

miye kanun layihası ve büdce encü
meni mazbatası • 

Çağrı 

x Sermayesinin tamamı devlet taar
fından verilmek suretiyle kurulan 
iktisadi teşekülerin teşkıilatı ile idare 
ve mürakabeleri hakkındaki kanun la 
yihasını müzakere eden muvakkat en
cümen bugün saat onda toplanacak
tır. 

x Milli mlidafa encümeni bugün sa
at onda toplanacaktır. 

x Maliye Encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak
tır. 

Poliste 
Birden bire yürüyen 

OlUll.lUDU 

U1 us basımevi karşısındaki Reisler 
garajı önüne tamir cdUmek için hıra • 
kılan 919 numaralı hususi otomobil i· 
ni olarak hareket etmiş ve yolu süpUr 
mekte olan temizlik işleri amelesin
den Yuauf Termiyer'e çarparak yara
lanmasına sebeb olmu§tur, 

Çalmnn tavuklar 
Atpazarı çarıısında Muharrt"m Ta

vukçunun çarşı ortasına bıraktığı 9 
tane tavuğu Süleyman Apar tarafın
dan çalmmıı ve suçlu kaçarken yaka
lanarak polise teslim edilmiştir. 

İddialı bir sarhoş 
Seyid Şahin isminde biri sarhoş o

larak Tabakhane mahallesinde bağırıp 
çağırarak ve "bana yan bakana yan ça
karım,, diye elindeki bıçakla gelip ge-

umumi muvazeneden 

nasıl maaı alacaklar! 
llk tedrisat müfettişlerinin umumi 

muvazeneye alınmaları hakkındaki 

kanun projesi büdce encümeninden 
geçmiştir. 

Projenin ilk maddesiyle vilayet hu
susi idare büdcelerinden maaş almak
ta <ılan ilk tedrisat müfettişleri u
mumi muvazeneye alınmışlardır. 

Büdce encümeninin tadil ettiği kad 
ro cedveline göre, 15 ilk tedrisat mU
fettişi 70, 30 tanesi 55, 50 si 45; 80 ni 
40; 90 nı 35, ve 120 si 30 lira maaş a
lacaklardır. Yekun 385 dir. 

Projenin yürürlüğe girmesinden 
sonra ilk tedrisat müfettişliğine ta
yin edilecek olanların Gazi Terbiye 
enstitüsünden veya ecnebi memleket
lerdeki mümasil mekteblerden mezun 
olması şart olacaktır. 

llk tedrisat müfettişleri, evvela staj 
jiyer olarak tayin edileceklerdir. Staj
larını muvaffakıyetle yapmış olanlar, 
doğrudan doğruya müfettişliğe geçi
rilecektir. Staj sonunda muvaffak o
lamıyan veya müfettişlikte kalmaları 
vekaletce uygun görülmiyen müfet
ti§ler menşelerine göre tayin oluna
bilecekleri okulların öğretmenlikleri
ne mükteseb maaşlariyle nakloluna
caklardır. 

Bugün vazife görmekte olan ilk 
tedrisat müfettişlerinin bu kanun mu
cibince umumi muvazeneye alınacak
larla bu kanunun meriyetinden evvel 
ilk tedrisat müfettişliği yapmış olup-

(Rakamlar üç sıfır ilavuiyle) 
okunacaktır 

1938 

Yün, kıl ve iplikleri 1.836 
Yün men&ucat 2.689 
Pamuk ipligi 2.22.3 
Pamuk mensucat 3.253 
Demir ve ı;elik 7.336 
Makineler 6.984 
Kara nakliye vasıtalan 2.868 

Başlıca ihracat maddelerinin 4 ay~ 
rakamları: 

(Rakamlar üç sıfır ilav~i~) 
okunacaktır 

1938 

Ti!tün 
Kuru üzüm 
Pamuk (ham) 
Krom cevheri 
Arpa 
Fındık (Kabuklu, 

kabuksuz) 
Ham deri 

12.330 
3.014 
3.645 
1.'409 
1.634 
3.473 

1.138 

Harici ticaretin başlıca memleketler 
itibariyle inkisamı şu veçhiledir : 

(Rakamlar üç sıfır ilavesiyle) 
okunacaktır 

İTHALAT 
1938 1937 

Almanya 6.848 
Çekoslovak. 1.165 
1ngiltere 1.695 
Amerika 1.7.29 
İtalya 405 
İsveç 335 
Polonya 296 

3.482 
!U 

320 
1.523 

626 
177 
49 

İHRAC~, 
1938 19• 

2.721 
1.304 

468 
294 

1.396 
72 

167 

_./ 

1.~ 
~ 
~ 

Dahiliye 
kadrosunda 

•- -u.c_....:..,1.:.ı...- ....-.-•• 1--~~-.... l==='W"'---~.,_~,_..,,,._ 
memleketlere tahsile gitmiş ve tah-
silini bitirmiş olanlardan tekrar ilk 
tedrisat müfettişliğine tayin edilen
lerin 1683 numaralı askert ve mülki 
tekaUd kanununun neşrinden sonra 
husuıi idarelerde geçen hizmet müd
detleri mütekaidliklerine sayılacak

tır. 

İslanbuldaki büyük 
camilerin tamiri 

Dahiliye vekaleti viliy.ctler 
sunda bazı değişiklikler yapı 
hakkındaki kanun projesi, ene" 
!erden geçerek Kamutay ru~ 
alınmı§:tır. 

Büdce encümeninin tcbit cııt:t.if 
kadro cedvelinc göre 150 lira maa, a· 
lan 8 birinci sınıf vali, 125 lira maaf 
alan 10 ikinci sınıf vB.li, 100 lira malt 
alan 25 üçüncü 6lnıf vali, 90 lira maaf 
alan 18 dördüncü aınıf vali vardır. 

çene saldırdığı görülmüş ve yakalana
Tcı>chaşı - Galatasaray caddesi rak müddei umumiliğe teslim edil-

Ankara ile İstanbul vfili muavinle• 
ri 90, sekiz vali muavini 80, beş vali 
muavini 70, birinci sınıf idaro heyet• 
leri azaları 90, ikinci sınıf 80, üçüneil 
sınıf 70, lira maaş .alacaklardır. 1stan• 
bul ve Ankara mektupçuları 70, ikin· 
ci sınıf mektubçular 55, üçüncü aınJ 
mektubçular 45, dördüncü unif melı:• 
tubçular 40 lira alacaklardır. 

genişletilccek miştir. 

Bu da bir başkası İstanbul, 25 (Telefonla) - Belediye 
bu sene Tepebaşmdaki Asri sinemadan 
Galatasaraya doğru giden caddeyi ge -
nişletmeğe başlıyacaktır. 

Prost Kadıköy ve Üsküdar cihetle -
rinde tetkiklerine başladı. Sonbaharda 
buraların da avan projelerini verecek
tir. 

Hamza U car isminde biri sarhoş o -
larak gece yarısı caddelerde bağıra
rak umumi istirahati bozduğundan 
polis tarafından susması söylenmişse 
de dinlemiyerek tekrar nara atmaya 
başlamıt ve yakalanarak müddei u
mumiliğe teslim edilmiştir. 

lstanbuldaki bilyilk camilerin ta
miri sırasında şehrin imarı da naza
rı dikkate alınarak camiler civarında
bulunan medrese, çeşme, sebil, türbe 
ve mümasil binalarında alakalı dai
relerce tamir ve imarlarının da temi
ni kararlaşmıştır. Bu hususu temin i
çin teşkil olunan komisyon lstanbul
daki Haseki, Mahmudpaşa, Mihrimah 
camileriyle civarındaki binaların ne 
şekilde tamir edilecekleri hakkında 
üç rapor hazırlamıt ve Ba§bakanlığa 
vermiştir. 

Başbakanlık tetkik edilerek müta -
lealarmx bildirmek Uzere raporları 
Kültür ve lç Bakanhklariyle Vakıf
lar genel direktörlüğüne göndermiş
tir. 

Sayısı i~i olan birinci sınıf nü.ful 
müdürleri 55, dört tane olan ikinci ıı· 
nıf nüfus müdürleri 45, üçüncü sınıf 
nüfus mildürleri 40, dördüncü smıf nil 
fus mildilrleri 35, beşinciler 30 lira •· 
lacaklardır. 

Çubuklar dizildikten 80nra hen
dek yarısına kadar (harç) toprak
la doldurulur ve hafifçe çiğnendik
ten sonra üzerine bir miktar eski 
gübre serpilerek bolca sulanır ..• 
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bu general çıfthkte kaz veya hın
di yerine 17 tane aeıniz tayyare 
bcalemittir. 

Bu proje ile dahiliye vekaleti me• 
murlnrının kadro ve büdcc imldlnlarJ 
nisbetinde maaş yükseklikleri temin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Çelik hendeğini yarıya kadar 
doldurmakla meydanda kalan ark 
çeliklerin &alma sulanmasında kul
lanılabilir ..... 

Çelik hendeğine doldurulacak 
hnrç, müsavi nisbetlerde biribirine 
kaJ"J§tırılmıı bahçe toprağı, ince de
re mili ve yanmıı gübre ile yapılır. 

Düello ! 
DüeJJo, bu orta fiagdan .A.vrupa

ya miras kalan barbar adet, iki ti
yatro muharririnin birbirlerine kı
llç çekmeleri ve birbirlerini yarala
ma/su dolayısile iransız gazeteleri
nin, hatta bizim gazetelerin diline 
pelesenk olmuştur: Kalemle birbir
lerini haklayamıyanlar, işi kılıca 
döktükleri içirı J 

sin' in ülkesinde tiyatro hayatr daha 
eski ve daha ileridir: Onun için o
rada tiyatro muharrirlerinin birbir
lerine kılıç çekmelerini, biraz da 
haklı mr bulmalr ,nedir? - T. /. 

Bütün dünya gazetelerine ke
paze olmak bahasına yıldızlık ve 
şöhret de geri dursun! 

Çiftlikte beslenen modern 

Bu modern kUJun nasıl yumurt
ladığını bilmiyorsanız İspanyolla
lara, yahud, çinlilere sorabilirsi-
niz. 

Eğlenm,•ğe k'1rşı sigorta! 

Sigortanın ilk vntanı olan ln
gil tercdc yeni ve tuhaf bir aigor
ta dnha icad edilmiş: Eğlenme
meğc kar§ı sigorta ! 

Hava rüzgôrll geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu geÇ· 

miş riizgar cenubu garbiden ııaniyede 
yedi metre kadar hızla esmiştir. 

Çeliklerin dikim zamanı nisan 
ayıdır. Mevsime uöre on bet yirmi 
gün içeri&inde toprak içinde kökle§
mcye bnıhyan çelikler tomurcuk 
gözlerinden de toprak üzerine doğ· 
ru sürgün verirler. 

Halbuki bır garb atalar sözü, "di
lin a<;trğı yarayr hiç bir kılıç aça
maz/,, der. Fransız tiyatro muhar
rirleri ise dillerile açtıkları yarala
rı kılıçla zağlamaf karar vermi§ o
lacaklar 1 

Yıldızlar 1 Bir eğlenti yerine, bir seyahata 
gideceksiniz. Eğlenirseniz ne ala; 
eğlcnemezseniz o zaman sigorta 
idaresi size tıkır tıkır paraları sa-· 
yacaktrr. 

En düşük ısı 13 en yüksek ısı da 2ı4 
derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurdda hava orta Anadolunun ,arılt 
ve doğu Anadolunun şimal tarafların· 
da yağışlı diğer yerlerinde bulutlu 
geçmiştir. 24 anat içindeki yağışların 
kare mctereye bıraktıkları su miktarı 
Bayburtta 11, GümiişJıanede 30, Sivas 
ve Çorumda 2, Ankara İstanbul, Burall 
Kastamonu, Çanakkale, Erzurum, Er• 
zincan, Kayseri ve Ulukışlada bir ki• 
logram kadardır. 

Bu taze sürgünleri yabani otlar
dan nyıld mnk ve toprakları her za
m n nemli kalacak kadar sulamak 
la bakım iıi de görülmüş olur. Bu 
şekilde yerinde kökleıtirilmek su
retiyle yctiıtirilen kızanlık gülleri 
crtcr.i yıl yaz başlarından kıymetli 
mahsulleri olan çiçeklerini venneğe 
başlarlar. 

Normal verim üçüncü yaz başlar 
ki bu da her gül fidanı için 300 
grama kadar çıkar. 

Yağıılı ve gül yapraklarına çok 
çiğ düıtüğü senelerde gül çiçek yap 
rnklarının 1 O, kurak yıllar da ise, 

Tiyatro tenkidinin netameli bir 
§ey olduğuna, ben, oldum olasıya, 
kanaat getirenle;_dcnimdir. 

Bizde de bir defa bir şair, tiyat
ro tenkidine kalkr!jml!J ve bir artis
timizden §Bhane bir tokat yemi§ti. 

Bir münşkkid de yazdrğr maka
leden dolay; böyle bir tokad tehdi
di almı!J, bundan sinirlenmi!J, niha
yet, tehdid sahibine giderek: 

- tlstad, §u tokadr at da vesvese
den kurtulayrml demişti. 

Bizde i!J ancak bu kadar ileri gi
debilirdi. Molyer'in, Korney'in, Ra-

Sinema yıldızları zamanımızm 
en çok methur olan, en çok aevi
len, en çok beğenilen insanlarıdır. 
Onun için bfr çok 1rençler, birer 
yıldız olmak arzusiyle yanıp tu
tuıurlar. 

Fakat yıldız olmanm mazha
riyeti yanı baıında felaketli ta
rafları da vardır: Geçen gün bir 

gazete, sinema yıldızlarından 

Vivyan Romansdan t(>yle bah&e
diyordu: ''Vivyan Romana, meğer 
piçmİ§; on yaıında iken hırsızlık 
etmi§!'' 

Meksikada çift çubuk sahibi bir 
general hükümete isyan etti. Şim
di tayyare ile kaçmağa mecbur o
lan bu asi adamın çiftliğinde on 
yedi tayyare bulunduğunu haber 
veriyorlar. 

Eıki çiftlik sahibleri, kaz, hin
di> tavuk, horoz, güvercin tavuı 

kuıu gib §eyler beslerlerdi; bili
riz ve çiftliğe çekilmek eskiden 
faal ıehir hayatından çekilmek 
manasına gelirdi. Şimdi işe mo
dem dünya bu itiyadları, her iki 
>:Önden de değiıtirmİ§ olau.k ki 

Fakat aynı eğlence, aynı var
yete sizi eğlendirir de beni eğlen
dirmez, diyeceksiniz ama> elbet 
sigorta müthasaısları buna da bir 
çare bulmuş, bir ölçü koymuşlar
dır. 

Bu haberi nlmca bizim eğlence 
yerlerimizden bir çoğunu hatırla
dım: 

Böyle bir sigorta bizde de ku
rulsaydı, her halde, bir aya var
maz iflas bayrağmı çekerdi! 

En düşük ısı Konyada 10, Erı:tı• 
rum ve !spartoda 9, Van, Sivas ve Muğ 
lada 8, Kayseride 7, Karsta 6 derece· 
dir. 

En yüksek ısı fse Adanada 26, 
Elazığda 2&, Malatyada 3-0, Di)l&rba· 
krrda 32 d-~edir. 



1 
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DIŞ iCMAL ...___ ............................... 
Bir kıyamın içyüzü 

~Meksika bizlere çok uzak olan bir 
.._ rnlekettir. Bununla beraber bu 
oııernı k . , ld • e etın aon aylar içinde sahne 
~ ugu hadi11eler, yakın alakayı cel-

~~e&ğe değer. Petrol kuyularının 
anı · ·· ·· ltlet.ile akı yuzunden Mekııika hükü-

. bu kuyulara aahib olan l · 
ız "e A "k nga· 
a mera _ a aermayedarlarmın 
~ l~rı a~ıldıgı malUındur. İngiltere 
k etı, ısermayedarlarm haklan· 

... ~r_:un.aya çalı§ırken, iki devlet a-
---uQaki ·· ~İ• . munaaebetler gerginleı· 

:r ve nıhayet • k -..... m ıtaa ugramııtar. 
uıunaaeb ti . . k &lJld • e eran m rtaa uğrama-

an hır haft M . •pk ı a sonra ekaikada 
la.: 1 

• •Panyadaki Franko iht"l- l" rıızıy b. 1 a ıne 
11&ının ~~e ~ kıy~m çıkmııtrr. Bu kı· 
~ald" n, Cedillo namında bir ge
ltcie . ır. Kendisini dünyaya, ''faıiat 
L rı,, olarak takd" Qllr re· . ım etmekte, cwn-
iUııu ~ii8rdena'nm komünist oldu
Ilı kotn·· ~~ekte ve Mek11ika halkı
~ill'!rı unıatlik aleyhine mücadeleye 
oldu• aktadır. Cedillo, muvaffak 
kuY\l~kdirde ilk it olarak petrol 
!1ıİ de bild" 1 ~.iblerine geri vereceği
htQ- re .. 1rınıttir. Görülüyor ki cum
rile 1.1~1 Cardena'nın petrol §İrketle-

ırıtt · • · -lrlaıi ıgı mucadele yalnız diplo-
Caktır '[haaına münhasır kalmıya
hu rn ~· &aıen ecnebi sermayesinin 
ne uyucadele tarzı Meksika ananeai-
6'rrınag~dur, Mekaikada Amerika 
hiikii!e . arlarını tatmin etmiyen bir 
· -..ıetan. "kt"d &ıne iınk~ • ı an muhafaza etme-

llleı-ik an Yoktu. Birçok cenubi A -
bi, M~ ~~leketlerinde olduğu gi -
lnerika 61

, ada da hükümetler, A
t'\&lur ınlılyonerleri tarafından ku -
d ıonarı \akça_ ik . n ınenfaatlerini koru· 
lnayerıin tidarda tutunabilirdi. Ser
aine da arkaaında da Monro kaide· 
lôrlü.ğ~~~ak yeni dünyanm dikta
"&.-Uı. u Yapan Amerika hükümeti 

-. Ancak ha-ı.. • &•lınittir· ·~dan aonra vazıyet de· 
c'IUnhur · . Yılaondan .onra gelen 
\'e)t, ce reb~•leri ve bilhaasa Rooae-
. ._ nu 1 A. -- • a_ & Y•~ı alt ~erıka eıaarının taz· 

~kaa.dJ lnda Monro kaidesini bu 
t-.ı " ara. alet olarak kullannıak
~er~~ &eçınitlerdir. Uzun zaman 
olan M a. e.tnperyalizminin bir aleti 
~nro kaidesi, aon panamerika 
)alıı b~en sonra, tatbikatından 
ljd~ b~ .. ik h\ikümetlerin meaul 

tan ır ~afh bir beyanname ol· 
~ki ç~~trr da Amerika kıta
~ .. utan de.letleri alakadar 
~ lnüflerek bir aiyaaet teklini al
~. Bu aebebledir ki Amerika hü
l'aQı ı.t~' C~rdenu'm petrol kuyula
te~ inılak etmesine kartı çok muh 
~·~anmıf, hatta Jngiltere hü
ltet •nm bu yÜzden ıiddetli hare· 
J:'ilb.~~eaini de iyi gönnemiftir. 
t.lek:İtika. ~iltere hükümeti bu 
diitın .. •.. •tınde nazik bir vaziyete 
lef> llf tur: Bir taraf tan kendisini 
f ... :a.al ının haklarmı korwnak va.zi~ 

...... e ük 
l'afta.ıı :;1 ellef görüyor. Diier ta· 
oldllj~ MO!l!'O kaide.ine aykın 
iı t..ay·ki an Meksika üzerine yaptı
il~r-i 1~.. fi~i müdahaleye kadar 
bildiii ~yor. Cardenaa da bunu 
aına aığ~-.ıı Monro kaideainin arka • 
luiUna k~rak İngiltere imparator -

• hıgil~tı ~eydan okumaktadır. 
•ine riayetk~ükümeti Monro kaide. 
hükiiznet" dili' olduğu için Amerika 
rını rene ~d e cenubi Amerika efka· 
~eka*a 1 

e .. e~emek dütünceail.e 
ıleri gid ~iikuınetini tazyikte çok 
ketleri ~1Yeceklerinden petrol fir· 
Sıkann' rdenaa'a karıı Cedillo'yu 
aik._d I§ olacaklardır. Fakat Mek-
ha.l"ek:~. ~e~en _haberler, bu kıyam 
diriyor. 

1~~kiıaf. ~demediğini bil· 
>iik b · \lr reaaı Cardenaa, bü-

ar ce.&ret ·· lnın.takaaına . ~oatererek, iayan 
d . - . aıtınıı ve - .:ı •• 1 
•ıı bir nutukta Ce . a:'".ua aoy e • 

tir.ketleri nam dillo nun petrol 
bildinniıtir A•~na hareket ettiğini 
'- • ..ı geneı-aı· "f .. 
llaçtığı ve çiftliği de h .. ı~. çı tlığıne 
ları tarafından İfgal ed~lk~met kıta
~- dağlara çekildiği bil:~k-~en aon· 

ir-. Bununla beraber Cediıl~ı m~te
tnının nihayetlendiği de idd"o d~lya. 
tllez M-•- ·•- :Lt·ı· il . aa e ı e -· <o&aı~a aıı ı a erı eluera· 
Z\ln ·· G 1• ya u • aurer. enera m elinde 57 t 
Yare ld - d b"ld" ·ı ay -d o ugu a ı ıra mektedi k. 
&Yandığı maddi kuvvetin boıı:- 1 

lla delalet eder. Fakat ilk darb:;
tnuvaffak olmıyan Cedillo kıyam e 
llın "h ~ . ık _nı aa muvaff akıyetınden Ünıid 
b~aı)~~~ir. Olaa olsa, Ca~enaa için 

il' uzuntü mevzuu tctkıl eder ki 
Petrol ıirketlel".ile batka sahada nıU 
~dele ederken, bununla metgul ol • 
lkıaııını da iatiyeme.zdi. 

A.Ş.ESMER 

ltükiimct rcislt·rine karşı 
Yapılacak suçların ccza~n 

v aükreş, 25 a.a. - HükUmet, kırata 
g\~ıral ailesi efradına karşı olduğu 
d 1 1 ecnebi devlet reislerine yüksek 
~vlet memurlarına karşı yapılan sui
h stler ve keza siyasi cinayetler ve 
it ll'sızJık için adam öldürmeler hak
~da ölüm cezasmın tatbikini karar-

ırnuıtır. 

ULUS 

DÜNYA HABERLERi 
Çekoslovak yada 

Ölen südetlerin cenazesi 
törenle fakat hôdisesiz 

olarak kaldırıldı 

Balkan antantı 

ve kü~ük antant 
postaları konferansı 
Atina, 25 a.a. - Gazeteler, dün A

tina'da başlayan Balkan antantı ve 
küçük antant postaları konferansını 
selamlamaktadır. 

Parıis, 25 a.a. - Siyasi müşahidler 
gelecek günler içinde bilhassa bugün 
Egerde iki südete yapılacak olan ce
naze merasimi dolayısiyle Çekoslovak 
ya hadiselerinin inkişaf ederek yeni
den tehlikeli bir vaziyete doğurmasın
dan korkulmaktadır. 
Müşahidler pazartesi günü Hen

layn taarfından Hodzaya bildirilen 
taleblerden bilhassa endişe etmekte
dirler. Südet lideri bilhassa şunları 
istemiştir : 

Südetlerin bulunduğu mıntakada in 
zibatın bizzat südetler tarafından te-
mini. 

Çek garnizonlarının "Çek Majino 
hattı" odan geri çekilmesi, 

Bu şerait altında gelecek iki pazar 
günü yapılacak intihabatın geçen pa
zar günü yapılan intihabat gibi süku
net içinde geçmemesinden korkulmak 
tadır. Diğer cihetten bazı siyasi mah
fillerde Almanyanın çek hududunda 
aldığı askeri tedbirleri kaldıracağına 
inanılmamaktadır. Berlindeki ingiliz 
elçisinin Von Ribbentrop ile yaptığı 
ilk iki mülakatın mevzuunu bu tedbir
ler teşkil elliği hatırlardadır. 

ltalyanın vaziyeti 
Müşahitler İtalyanın hareketini a

laka ile. ta.ki? etmektedirler. 'Geçende 
Kont Cıano ıle Lord Pört arasında ya· 
pılan mülakat neticesinde İtalya hil
kümetinin bir Avrupa haııbı tehlike
sine inanmadığı anlaşılmıştır. İtalyan 
matbuatının İtalyan - atman matbuat 
itilafına rağmen alman gazetelerinin 
Çekoslovakya meselesi hakkında ileri 
sürdükleri iddialara makes olmadrk
tarı keyfiyetine hususi bir ehemiyet 
atfetmektedirler. 

Henlayn partisi teminat 
veriyor 

Prag, 25 a.a. - Henlayn partisi E
gende öl<iürUlen iki almanın cenaze 
merasimi eenumda katiyea tahrilı:At
ta bulunmryacağına dai.r dahiliye 
nazırına teminat vermit.tir. 

Hükümet hudud mıntakasmda her 
hangi bir hadiseye meydan venne
mek için 'iddetli enmiyet tedbirleri 
atmıştır. Pra.gdan 50 kilometre ileride 
jandarma kuvetleri tarafından muhte
lif kordon hatları tesis edilmiştir. Bu 
kordon hatlarından geçen bütün araba 
tar ve insanlar sıkı bir muayeneye 
tabi tutulmakta ve vesikaları muayene 

edilmektedir. 
Siideı alman /ırkatfının tebliği 

Prag, 25 a. a. - Südct almanları 
fırkasının bir tebliğinde B. Hodzanm 
B. Henlayne milliyetlerin atatilsüne 
müteallik hiç bir proje tevdi etmemiş 
ve bu ibahta ken<liai.ne bugün izahat 
vermemi' olduğu tasrih edilmektedir. 

Ôlen almanlann cenwse 
törenleri 

Prağ, 25 a. a. - Cumartesi günü vu
kubulan kaza esnasında ölenlere bugün 
yapılacak olan cenaze merasimi dolayı
siyle Henlayn bir nutuık aöyliyecektir 
Çekoslovakya hükümeti ile Hitler bi • 
rer çelenk göndermişlerdir. Hitler'in 
ıönderdiği çelenği Almanyayı temsil 
eden Prağ'daki alman askeri ataıeai ta
§ıyacaktır. 

Hükümet muhtemel bir karga§Cllı
ğa mani olmak için ciddi tedbirler al
mıştır. Eğer'de hemen bütün evkre 
direklerin ucuna siyah kurdelalar bağ
lanmış bayraklar asmışlardır. Henlayn 
tantan bir şekil vermek istemektedirler. 
tan tan bir şekil verme kistemektedirler. 
İki kaza kurbanının hatırasını yadet • 
mek üzere Hont Vessel Lied nevin -
den bir marş besteleneceği söylenmek-

tedir. 
iki almanın cenaze merasimi 
Şeb, 25 a.a. - Şeb hadisesinde ölen 

iki sudet almanın cenaze töreninde 
takriben on bin ki§ iştirak etmiş ve 
merasim esnasında hiç bir hadise ol -
manuştır. 

Yalan luıberler çıkaranlar 
Prağ, 25 a. a. - Ba§vekil Hodza, bü· 

tün gazetelerin ilk sayfaların.da büyük 
harflerle "bazı kimselerin Çekoslovak
ya hükümet erkanı aleyhinde yalan ha
be.rl~ri yayanlar., yazmağa davet et· 
nuştır. Bu gibi haberler aynı zaman.da 
~uhtelif mahallerden işae edilmekte -
~ır. Bu itibarla teşkilatlı bir fesat oca-
17~nın faaliyette bulunduğuna şüphe e
d~lmemektedir. Hükümet halkı bu şe
kilde faaliyette bulunanlan tazım gelen 
"?akamlara haber vermeğe davet etmiş
tır. Hükümet makamları yalan haber 
çıkaranlar hakkında cumhuriyeti koru
ma kanunlan b\itiin §idc:ktile tatbikat-

ta bulunmaktadır. 

Alman se/iri Hali/aksl.a 
görii§tii 

_Londra 25 a. a.-Almanya sefiri fon 
Pıreksen Lord Halifaks ite Çekoslo
vakyadaki vaziyet hakkında uzun bir 
mül~kat yapmıştır. Öğrenildiğine gö • 
re bılhassa Henlayn ile Çekoslovakya 
halkı arasında ba~layan müzakereler 
?etices~nde vaziyetteki gerginliğin za
ıl oldu!?u bu mülakat esnasında müşa _ 
hede edilmiştir. 

Çeko!4lovakya !4P./iri 1,ondra
dnn luıreket etti 

Londra, 25 a. a. - Çekoslovakya'nın 

Londra ıefiri Jan Masaryk bugün Pra
ğa hareket etmiştir. 

B. H<Hlza fransız ve ingiliz 
scf irlerini kabul etti 

Prağ, 25 a. a. - B. Hodza dün sa_ 
bahteyin Fransa sefirini ve öğleden 

sonr~. ~ ingili~ .sefirini kabul etmi§ ve 
bu goruşmelenn mevzuunu hali hazır
daki meseleler teşkil eylemiştir. 

Çekoslovakya hiikiimetinin 
siyaseti ve romenler 

Bükreş, 25 a.a. -Havas Ajansı mu
habirinden: Bütün gazeteler, Çekos
lovak diplomasisinin şecaat ve kiya
setini meth ve sena etmelctedir. 

Prezntul gazetesi, bilha111a diyor 
ki: 

. Çekoslovakyanın müdafaa hareketi, 
b~r mah~ret fecaat ve feref gazetesi
dır. lngıltere diplomuiainin takdire 
~yan olan. hareketi, Çekoslovakya İ· 
çın çok adıline bir müldfattır. 
lndepandanı gazetesi yazıyor: 
Son günlerin hidiıeleri, hakkını 

kendisinden daha kuvvetli bir komıu· 
suna kartı azimkarane müdafaa et
mekte olan bir millete bütün dünya
nın teveccüh göstermekte ve onu bu 
yolda teıci eylemekte olduğunu iabat 
etmittir. 

Çekolllovakya ve /mmıs 
gazet.eleri 

Paris, 25 a.a. - Fransız matbuatı 
beynelmilel vaziyetin ve bilhassa Çe
koslovakya hldiselerinin g8sterdiği 
inkipfla altkadar olmakta devam e· 
diyor. 

Gazeteler ekseriyetle vaziyetteki 
gerginliğin tedricen zail olduğunu 
mU§&hede etmekte ve Çekoslovak hü
kUmeti ile ıüdet almanları arasında 
yapılmakta olan müzakerelerin yakın
da memnuniyet verici neticelere va
racağı ümidini beslemektedir. Bunun 
la beraber gazeteler Almanyayı son 
hidiseler etrafında asabi bir hava ya
ratmıt olmakla muahaze ediyorlar. 

Pöti Pariziyen gazetesinin öğren
diğine göre, Londra ve Pariı hükü
metleri Çekoslovakyaya bitaraf mü
phidler göndermekten vaz geçmiş
lerdir. 

Polonya hariciye encünumi 
reisinin nutku 

Vartova, 25 a. a. - Hariciye encü -
meni reisi B. N eleveki, Çekoelovakya 
ıneaelesi hakkında radyoda ıöylemit ol
duğu bir nutukta hali hazırda buhra -
nın önüne ıeçilmit olduğunu fakat da
hili galeyanın henüz devam etmekte 
bulunduğunu ve Prağ hllkü.meti tara -
fmdan Çekoılovakyada aakin muhtelif 
ekalliyetlerin metalibatı tatmin edilme 
dikçe bu galeyanın sU.kQn butmasınm 
muhtemel olmadığını aöylemittir. Ha
tip demlftir ki: ''Çekoelovakyadaki po
lonyalı .ekalliyet, iktısadt, siyasi ve bar 
ıt hayatta olan hakkım istemekte ula 
fariğ olmryacaktır. 

Almanya ii~rindeki çek 
aakeri tayyareleri 

Açılı§ celsesinde, muvasalalar müs
teşarı B. Nikopulos bir nutuk söyli
yerek kongrecileri selamlamış, iki 
g~~p milletlerini biribirine bağlayan 
ınuşterek hassaları tebarüz ettirmiş, 
halka daha iyi hizmet eylemek ve 
mevcud dostluk bağlarını daha ziya· 
de sıklaştırmak için işbirliği lüzumu
nu bilhassa kaydeylemiştir. 

Çekoslovak heyeti reisi B. Helm
berg, bütün heyetler namına bu nut
ka cevab vermiş ve ezcümle demiştir 
ki: 
"- 1936 da Bükreş'de tesis edilen 

ve o zamandanberi gittikçe inkişaf e
den Balkan antantı ve küçük antant 
postaları arasındaki sıkı işbirliğinin 
ekselansları tarafından müşahede e -
dilmiş bulunmasından dolayı cok hah 
tiyarız. Gayretlerimizi inkişaf ettire
:ek önümüzdeki Buenos - Aires kon
feransına, fikirlerimizdeki tam muta· 
bakatı gösteren müşterek bir eser ha
zırlayacağız ve vereceğiz.,, 

Konferans, bugün de mesaisine de· 
vam etmi§ ve delegeler öğle üzeri 
Başvekil B. Metaksas tarafından ka· 
bul olunmuş ve türk delegeleri de bu
gün gelmiştir. 

Bu akşam muvasala müsteşarı ta
rafından heyetler şerefine büyük bir 
ziyafet verilmiştir. 

karışmazlık 

komitesinde 
Londra, 25 a.a. - Yarın toplanacak 

olan karıf!tıazlık tali komitesi içti
maının ruznamesi §U noktaları ihtiva 
etmektedir: 

1 - GönütlUleri geri çekecek ko
misyonların İspanyaya varması üze
rine karadan kontrolun yeniden te-
sisi meselesi, 

2 - Aynı zamanda limanları da 
kontrol edebilmeleri için müşahidle
rin salahiyetlerinin genişletilmesi su 
retiyle deniz kontrolunun takviyesi 
meselesi, 

3 - iki milyon kadar tutacak olan 
masrafların tevzii meselesi. 

Bir ingiliz lordunu 

ka~ırmak istediler 
Londra, 25 a. a. - İngiliz otomobil 

sanayii kıralı ve birçok Univenitelere 
ve şefkat mUeSSC6elerine yardımı ile 
maruf Lord Müfiyelt, geçen akşam 
Oksford yakınında Moris fabrikaları -
nın bulunduğu Kovley'deki bürosunda 
bir kaçınlına teşebbüsüne maruz kal • 
mıştır. 

Lord, atelyeler kapandıktan sonra 
b~r~un?a çalışmakta olduğu sırada 
b~~-bır otomobilden inmiş olan iki 
kişı büroya gelerek kendisine derhal 
o:omobilleri.n; _binme.sini emretmişler • 
dır. Lord, bıtışik bir odada kendisini 
beklemekte olan bir dostunun nazarı 
di~katini ce~betmeğe kafi gelecek bir 
muddet, şenrleri oyalamış, dostu da 
bu ~üddet zarfında polisi haberdar et· 
mege muvaffak olmuştur. Birkaç daki
ka sonra polislerle dolu dört otomobil 
büron •· ·· ı:n onunde durmuş ve polislcP 
kaçmaga hazırtımmakta olan şerirleri 
tevkif etmişlerdir . 

Amerikaıln hir tayyare 
par~,alamh 

Celeveland, 25 a.a. - Nevyorktan 
Clevelan.da giden iki motörlü bir tay
yare Eveland civarında İndepandans 

kasabasına alevler içinde düfl"Ü§tür. 
T.a~arede bulunan yedi yolcu ile üç 
~1.§ıden ibaret mürettebatı kömür ha
tme gelmi,ıir. 

Berlin, 25 a.a. - B. fon Ribbentrop, 
Almanyanm Prag sefirine çek ukeri 
tayyareleri tarafından atman toprak· 
~ üzerinden uçmalarım çek bükümc-
tı nezdinde tiddetle protesto etmeğe Davis kupasında İtalya 
memur etmiıtir. Polonyayı yendi 

Dörı köye ıecavüs M"l.t::. 1 Cln, 25 a.a. - Davis tenis kupası 
Bertin, 25 a.a. - Alman ı"ıtı"hbarat ltal ' . ya Polonyayı 3 • 2 mag"lub etmi'"-

bürosu tarafından ne .. redilen tebliğ- t İ T 

d 2 
:s ır. talya, Fransa ile cumartesi, pazar 

e son 4 saat içinde alman hududuna çc~;,sıova:.c askeri tayyarc:eri tarafın ~c~~~tesi günleri Pariste karşıla-
dan dört lceıe tecavüz e..lildiii bildi- --------------
rilmektedir. 

Polonyanın ~iyeti 
Varıova, 25 a.a. - Hükümetin or

ganı & o~an Ku.rjer Kodzienney, yarı 
resmı hır teblığ neıretmittir. Bu teb
liğde Fran.sanın tecavüze maruz kal
ması halinde Polonyanın yardıma 
kopnaemı nitrk olan ittifakına sadık 

~l~uğunu Fransanın diğer bir devlet 
ıttıfakları yüzünden sUrüklenece • · h b . . gı 
ar e ıştırak etmiyeceği beyan olun-

ın_aktadır. Siyasi müşahidler bu tebli
ğın Çekoslovakyanın alman askerleri 
tarafından istilası halinde Polonya· 
nm Fransa ve İngiltercnin yanıba~ın
da meV'ki alacağı beyan edilmektedir. 

Sömürgecilik politikasmın 

(Ok a(ık bir vesikası 

L'Oryan 
ne demek 

istiyor? 
Dünkü aayımrzda Benlt'ta L'Or

ya.n gazeteainin bir makale.aini ve 
buna mukabil Anadolu Ajansının 

bir notunu netretmittik. Bir taahih 
yanlıtı olarak, Anadolu Ajan.aınm 
notu, L'Oryan gazete8İnin makale
ainden aynlmamıthr. L'oryanm ya
:usile Ajanam notunu bugün tekrar 
itizarla koyuyoruz. 

Berut, 24 a.a. - Burad çıkan "Ori
ent" gazetesi, 22 mayuı tarihli nüsha
sında Nemy Edde ile neşrettiği bir 
makalede diyor ki : 

"Ankara hükü.meti, kendi davasına 
Hatay halkının yüzde 7 5 ini kazan
mak hayalini beslemekte yalnız de
ğildir. Zira barikadın öblir tarafında 
bulunan yüksek bir tahsiyet de, daha 
evvelden, müstakbel mecliste 40 meb
usluktan 22 mebusluğu türk cemaati
ne vermekte ıdi.,. 

Muharrir, bundan sonra, bugünkü 
listelere yazılma ameliyesinin hakiki 
bir plebisit mahiyetini almış olduğu
nu anlattıktan sonra ya.ııaına şöyle 
devam ediyor : 

Bu plebisit, Kemalist unsurlar için 
hakiki bir mağllıbiyet olacak gibi gö· 
zükmektedir. Kayıt muamelelerinin 
nihayete erdiği İskenderun ve Kırık
han kazalarında, 6600 türke mukabil 
6800 gayri türk vardır. Şurasını da 
kaydetmek icabeder ki, bizzat türkler 
arasında Kemalizm aleyhdarı mevcut
tur. 

Sancağın en yüksek kaz.a~u olan An
takyada kayıt muamelelerine başlan
mıştır. Kati mücadele burada cereyan 
edecektir. 

Resmi istatistiklerin timdiye kadar 
hiç bir suretle seçicilerin ırki menşe
lerini değil fa.kat din cemaatlerini na
.zarı dikkate almasından dolan tah
minlerdeki güçlüklere rağmen guete 
f(>yle söylemektedir · 

Antakya kazasın~ 1 kanunusani 
1936 da mevcut 24.000 seçiciden, 11.7 50 
si sünni, 8700 alevi, 3100 ü rum ve er· 
meni ve geri kalan kısmı da diğer ce
maatlere aid bulunuyordu. 11.750 ailn· 
ni arasında 2000 den fula arap mcv
cud olduğu tahmin edilemez. Pelı: 
muhtemel olarak kayıt muameleleri, 
24 bin seçiciden 10.000 türk meydana 
koyacaktır. Bu suretle, bütün San
cakta türkler 38.000 ki9ilik mecmu
dan 18000 e varacaklardır. Bu da yüz. 
de 47 demektir. 

Geçen haziranda, Sancağın Türki· 
yeye muhtemel bir ilhakı lehinde bir 
karar alabilmek için Kemalist hükü
metinin mecliste gayri türk bet ya
hud 6 mümesailin reyini satın alma
sı kafi geleceğini bildirmiştik. Statü
niln bidayetteki prensipini tadil et· 
tirmekle Tilrkiye, tescile hakiki bir 
plebisit kıymeti verdirmiıtir. Mecli
sin tescil neticesine muhalif olarak 
vereceği herhangi bir karar, açık su
rette seçicilerin serbest surette ızhar 
edilen iradeye muhalif bulunacaktır. 
Eğer Milletler Cemiyeti tarafından 
emredilen tadilat, yalnız böyle bir ih· 
timali ber.tar~f eylemek avantajını 
verse dahı, bız, bu mesud müdahale
sinden dolayı TUrkiye hükümetine 
minnettar kalmalıyız 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 
Lübnan Reisicumhurunun akraba

sından bulunan ve yüksek komis . 
• . fk" ğ erın 

naıırı e drlı ını yaptığı malfim 1 
b 

. .
1 

o an 
u ımza ı e yazılan bu makale b. t . k . . , ızza 

yil sek komııerlığin Hatayda ecre 
d · "h b yan e en ıntı a atta Tiirkiyeye ka . . r§ı an-

laşmalar zıhnıyeti dahilinde hareket 
edecek yerde yavaş yavaş böyle ma-
kalelerle meydana rıkınakta 1 . • :s o an gız-
lı maksatlarını yerine getirmek için 
hasmane hareket ile ortad . _ a prensıp 

olmadrgı ve mıntaka gayri askeri bir 
hat~ katbedilmiş bulunduğu halde as
ken k_~vvet getirilerek polis, jandar
ma, musellah köy bekçisi ve suni ola
rak uydurdukları İttihadı anasır ku
l~bü tethişçilerine bir de Afrika zen
e~ askerlerinin dehşeti ilave edilmif
tır. Bu .. manzaranın efklrı umumiyede 
tebeyyun etmeye başlıyan neticesi, 
z~vall~ halkı bir an evet bu tethifçile
r.ın elınden kurtarmak olmalıdır, şek· 
imde tebellür etmekte ve Orient'ın 
biribirini takib eden neıriyatı bunu 
teshil eylemektedir. 

Kapah dairelerde 

mesafe rekoru 
Moskova, 25 a.a. - Tas Ajansından: 

Sovyet kadın tayyarecileri Potin Os· 

pentenko ile Mari Miraskovaının mo

törlil deniz tayyareleri için kapalı da· 
irede bir mesafe rckocu teaia eıtmiıler
dir. 
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TÜRKiYE BASIN~ 
~------........................ ....ı 

Normale dönüş 
TAN'da B. Ahmed Emin Yalman 

Londradaki mali anlaşma dolayıaiyle 
Taymis gazetesinde çıknn makaledeki 
ağır batlı, samimi sözlerin türk kalble
rinde izler bıraktığını ve diğer İngiliz 
gazetelerindeki liııaıun da bundan fark. 
lı olmadığını yazdıktan &<>nra diyor ki: 

" Bu anlaşma, iktısadi bakımdan bir 
alıı verit itidir. Fnknt iki memleketin 
daha wnumi menfaatleri bakmundan 
müsbet bir it beraberliğinin başlangıcı
dır. İngiltere bize knr§ı dostluğun ve 
güvenin bütün icaplannı yerine getir -
mittir. Bizden eski yolda garantiler a. 
ramamıştır. Mali bir yardımı; siyasi ve
ya iktısadi imtiyaz ve inhisar hareket -
feriyle ödebneğe kallaşma:mı§br. Me:m· 
leketimizin inkişafını ve kuvvetleımesi
ni candan istiyen samimi bir dost ruhi
le hareket etmiıtir. Bu bıırekctile İngil
tere ıunu ortaya koyınuıtur ki, bizim 
dostluğumuza emniyet ediyor, mert ae
ciyemize güveniyor. ve bu kredileri iyi 
kullanmak ve bunların temin edeceği İn 
kitafla bircumunı döviz olarak ödemek 
kudretimize de emniyet ve saygı gös • 
teriyor. 

V anlan netice hükümetimiz için bmı 
başlı batma bir muvaffakiyettir, hem 
de memleket itlerindcki sevk ve idare
nin en yüksek bir harici emniyet .e 
takdir uyandıracak tekilde olduğlRm 
bir imtihandır. 

Biz gittikçe yükselen ih~ -
mız içinde hep: "iateriz, iateriz" ~ 
ruz. Fakat az bir zamanda ne kadar cici 
eli ve müsbet bir pilde yol ald&ğırm • 
zın, lngilterenin göaterdiği derin iti• 
mat ve dostluk gibi bir vasıta ile belir • 
meıi, hem milli aiyaaetimizin çok iyi el
lerde olduğunun, hem de bütün iıte • 
diklerimize vannak kudretinde old.a
ğwnuzun bir müjdesi ve canlı bir deli-
lidir." 

UMUMi HiZMETLER 
CUMHURlYET'te B. Nadir Nadi. 

Dahiliye Vekaletinin geçenlerde bütün 
kaza ve vilayetlere gönderdiği tehir ve 
kasabalarımızda temiz birer otel temin 
edilmesi hakkındaki tamim dolayıaiy • 
le yazdığı bir bat makalede diyor ki : 

"Henm dün yeni hayata ka'\'Ufl!Wt 
bW. için devlet tarafmclan gösterilen 
direktifler çok faydalı oluyor. Muay. 
yen bir mesafe qıldıktan aorıra her te
yin tabiilqeceğine ve devlet hiaaeaine 
bu kader ağır kontrol ve kumanda-..;. 
feleri kabmyacağma emin olabilirn. 

Meeeli fU otel maelesine .,......... 
Neden lıviçrede veya Almanyada 8lhi 
prtlardan mahrum, pis otel bulanmaz? 
Çünkü orada ucuz ve temiz otel zMell 
vardır. Kimse gibniyeceği için fenası 
y~ryamaz. Bizde ise birçok tehirlerde 
bir tek temiz değil, temizce otel yoktur. 
Halk çaresiz ne bulursa oraya befım 
ıolnnağa mecbur kalır. 

Bunun için Dahiliye Vekaletinin ta
nWmi her tehir ve kasabada balca me • 
deni fllrllıara uygun bir tanecik ohun 
yatacak yer temin ebnelde kalmıyac:ak, 
iyi tatbik edildiği takdirde memlekete 
bir temizlik ve intiZMD inkrlibr getİN • 
cektir." 

TARiHTEN BiR iBRET 
LEVHASI 

KURUN'da B. Aımı Ua, yazdığı bir 
bat makalede yeni Türkiyenin iıtildBI 
tarihi ile l talyanm milli birlik tarihi a
raaında franaız dostluğu baknnmdan 
garib bir benzerlik olduğunu ipret e • 
derek fikirlerini fÖYle hulaaa ediyor: 

" Bu iki levhanın mukayeseainden 
varmak istediğimiz netice ıudur: Bey. 
nelmilel hayatta sulhu ve hakkı kendi
sine en büyük düstur olarak kabul et· 
mit olan Türkiyenin bütün dünya dev
letleri ile kendi arasında hiç bir ihtilaf
lı mesele kalmadığı halde, milli miica • 
dele devrinde her memleketten evvel 
türklerle dost olmağa tqebbüa eden 
Fransa ile hala ihtilaflı bir vaziyette 
bulunuyorsa bunun mcsuliycti bize de • 
ğil, Franaanın tarihi bir anane mahiye
tini alan ve fran11zlardan baıka hiç bir 
miUete insanlık hakkı tnnrmak istemi • 
yen haris siyasetine aittir." 

Kanada'mn dış siyaseti 
Ottava, 25 a.a. - Başvekıil mebusan 

meclisinde Kanatlanın hiç değişmiyen 
harici siyasetini tekrar anlatarak her 
hangi bir barba girmek kararını ancak 
parlamentonun verebileceğini söyle
miş ve ~unları ilave etmiştir : 
"- İngiltere her hangi bir ihtilafa 

sürüklendiği takdirde, Kanadanın der 
hal bitaraflığını ilfin etmesini isteyen 
bir çok kimse vardır. Fakat hükümet 
İngiltere ile daimi temas halinde kala 
rak makul bir milli mildafaa progra· 
mı takib e<l~cektir.,, 

Mesud bir evlenme 
Eski gazeteci arkadaşlarımızdan ve 

Emlak Bankası memurlarından Feri
dun Demokon ile, Bayan Saze Son
gaz'ın evlenme merasimi dün Anka
ra belediye salonunda birçok güzide 
davetliler huzurunda yapılmıştır. 

Genç evlilere kurdukları yuvada u
zun saadetler dileriz. 



• 
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Fakat aaat ona doğru cünbüş ge- ı 

ne ba§ladı. Tüfek, sesleriyle Anado
lu sahilinden üzerimize yağan türk 
mermileri ve bizim filonun bombar
dımanının sesleri birbirine karışı
yor. Bu defa ses hiç durmadı, saba
ha doğru bir fransız tugayında yar
bay olan Paristeki rus sefirinin oğlu 
lzvalskiyi Kazamahma getirdiler, ağır 
surette yaralanmı§. Bunun anlattı

ğına göre türkler kesif hatlar ha
linde ve A1lah Allah diye bağırarak 

ıiddetli savletler yapıyorlannıı. 

~~~~~----- -

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

u L u·s 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Sil4hlanma yanıı 

Büyü~ devletler deniz 
siltlhlarını iki senede 

yüzde k1rk a rtt1rıyorla r 
nisbeti bu 

olacak 
Almanyadaki artış 

nisbetten cok üstün 

Fransa 

Ortalık aydınlandığı zaman bu
lunduğum yerden en ileride çarpı
ıan hatlarımızı görmek kabil olu
yordu. Kıtaatnnız (fransız) Morto 
koyuna nazır yarlı bir sırtta muka
vemet etmekte idi. Cebheden geriye 
doğru dizi halinde yaralılar geliyor 
ve vapurlara bindiriliyordu. Biraz 
sonra filo yana§h ve ilerimi§ bulu
nan türk hatlarına yandan bir ate§ 
açtı .•... ilah" 

Arıburnunda ingiliz topları 
1938 
1940 

470 000 t 
6600()() t 

1938 

194(] 

rooo ooo t 
, 250 000 t 

4 'l. 

2/3 mayıs gecesi için de şöyle yazı
yor: "Saat sekize doğru rmıtad ahenk 
başladı. Bizim 7,5 luk toplar sanki 
türkleri taarruzdan vaz geçirmek 
istiyormuş gibi mütemadiyn cndaht 
ediyor. Herkes ''bu gece de taarruz 
devam edecek, Yarabbi hattı harb 
yerinde tutulsa" diyor. V c bu düıün
ce bilhassa erknnıharbieyyi sinirlendiri
yor. Arkada deniz varken hatb rical 
mevcud olamıyacağı ve kıtaatı alel
ade yeniden vapurlara irkab etmek 
gayri mümkün olacağı için daima 
iki hal kar§ısında kalıyoruz: Ya se
bat etamek vya mahvolmak. Bu va
ziytin yegane iyi tarafı, bu halde 
sebatın herkes tarafından aynı de
recede takdir edilmesi hususudur. 
Türk taarruzu bugün de defedildi. 
fakat yegane can sıkan §ey lüzu
mundan fazla topçu mermisi yakıl
miı olmasıydı. Birinci şube müdürü 
bu gece esnasında binlerce mermi 
yakıldığmı ve cephane deppoy mev
cudunun mucibi endite bir vaziyete 
düttüğünü söyülüyordu... ilah'' 

A11l büyük taarruzun yapıldığı 

ve fransız cebhesinin paniğe uğra
dığı 3/ 4 mayıs a:eceai için de !9_yle 
söylüyor: "Bu gece daha iyi sevk ve 
idare edilen ve topçu ile daha gü
%el himaye olunan bir türk taarruzu 
baıladı. Bidayette hattı harb türk 
taarruzlarına iyi mukavemet etti. 
fakat saat dörde doğnı mühim bir 
panik baıladı. Bir Senegal taburu 
çözüldü ve ta Morto kenarına ka
dar karma karışık kaçlı. F ela.ket 
karargahtan görülünce emirberler, 
ahçrlara varıncaya. kadar herkes 
silahlandı. ihtiyattaki krtalar hü
cum borusu çalarak ilerletildi. Ve 
ancak büyiik bir zorlukla bu fela
ketli vazi2yet tashih olunabildi ve 
ıedid bir buhran atlatıldı.'' 

gitti, Bir çok taburlara yüzbaşılar 
ve bölüklere teğmenler kumanda 
etmekte. Kumanda hususunu tanzim 
için General Amad kendi salahiye
tine dayarak bir çok subayları ter
fi ettirmek zaruretini duydu. En 
fena mesele 3/ 4 mayıs gecesi topçu 
cebhanesi mevcudunun sıfıra inmit 
bulunmasıdır. 4 sabahı elde ancak 
2000 topçu mermisi kalmıf ... ilah" 

Bu taarruzlar esnasında fransız 

yabancılar. lejyonunda harbetmiş 
bir lsviçreli nefer ise hatıratında 

§Öyle yazıyor: ''Türkler her ne ba
hasına olursa olsun bizi mevzileri
mizden atmak istiyorlardı. Uç defa 
bizim siperlerin önündeki telörgü
lerini geçerek sipere gelmeğ mu
vaffak oldular ve burada süngü 
süngüye savaıtılar. Bunlar o türkler 
idi ki; Mısırda ve Limnos adasında 
bizim zabitler (yani fransızlar) yal
nız Gelibolu adası üzerine ayak basmak 
la beraber bunları n tabanı kaldınp 
kaçacaklarını sabah akıam bize 
söylemiıtiler" 

Nihayet 4 mayıs sabahı Sodenş
tern karargahının erkanından bulu
nan Kannengisser dahi bu beyhude 
kan dökmelerle itin bir neticeye va
ramıyacağını anlıyor ve Mare§al 
hemıerisinden (Limandan) istediği 

otomobil ile ordu karargahına gi
derek bu tekil ve ıerait altında ta
arruzlardan bir fayda gelemiyece
R:ini...mareıala anla.bvar CüaWü_lıC.an.._ 
nengisser diyor ki "Sodenştem em-
rinde bir kolordudan fazla bir kuvvet 
bulunduğu halde bir defa doğru dü
rüst bir erkana ve karargaha sahib 
değildi. Etrafındaki birkaç kişi ve 
erkan reisi ile bir kolordunun ida
resi mümkün olamazdı. Bir defa 
maiyetteki tümenlerle telefon irti
batı tesis edememi~ti, lisan ve an
laıma güçlüğü, tabiye vaziyetinin 
çok zor bulunması bütün gayretine 
rağmen Soden§terni halli kabil ol
mayan vazifeler karıısında bırak
mı§tr." 

Bunları maretala anlatıyor, bu §e

rait altında taarruzun sökmiyeceği
ni söylüyor, ötekisi kabul ediyor. 
Sonra da şu teklifte bulunuyor. 

- Buraya Genaral Veberi me
mur ediniz daha iyidir. 

Ötekisi cevab veriyor. 
- Veber buraya gelmek Üzere 

yoldadır (Anadolu kıyısmdaki 15 
inci kolordu komutanı) 

ruzdan sarfı nazar edilmesini ve 
yalnız müdafaa ile iktifa olunması
nı emretmeğe ve fakat bilhassa Al· 
çıtepenin asla dü~an eline düşürül
memesini katiyetle talebe" sevkedi
yor. Sonteşrinde dizi incindi ba
hanesiyle lstanbula gönderiliyor. 

Bu suretle de Limanın ''evvela 
düşmanın karaya çıkmasma müsa
ade edip sonra toplu kıtalarla üze
rine hücum" tabiyesi de iflas edi
yor •.. Çünkü bunun için elde her 
§eyden evvel dü~man filosunu sahil
den uzaklaştıracak topçu olmadığı 
gibi hakiki ihraç yerinin doğru ola· 
rak kestirilem~mesinden dolayı ara
da geçen zamandan bilistifade ıi
perlere yerle~en düşmanm piyade
sine bu sip rler içinde tesir yapacak 
topçu bile mevcud değildir. Nihayet 
Limanın tabiyesi haftalar geçtiği 
halde muayyen cebhelerde dii§man 
kuvvetlerine muadil olsun kuvvet 
yığamamı§trr .. 

Bu tecrübe ile Liman kendi tabi
yesinin yanlışlığını şüphesiz anlıya
caktır. Fakat bu tecrübe bize az da
ha bir "vatan" a mal oluyordu .. 

Seddülbahirdeki düıman 

laarruılar1 
Jngiliz ve fransızlar bir kere ka

raya çıktıktan ve bunun arkaımdan 
aelen bizim muka'bil taar.ruzl&rı 
kal"frladıktan sonra ve bizimkiler de 
sükunet arız olunca, daha ziyade 
Seddülbahir cebhesinden yiiklenme
ye teşebbüs etmiılerdir. Bunun bir 
kaç sebebi vardır: 

(Sonu var) 

Hamidiye 
. 
lslanbula dönüyor 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Kara -
deniz sahillerinde dost memleketler 
limanlarına birer ziyaret yapmak üze
re giden Hamidiye gemisi cumartesi 
günü şehrimize gelmiş bulunacak ve 
birkaç gün sonra Akdenize hareket 
edecektir. 

.. 
1 ng i L re.. re_ 

1938 

1940 
1 300 ooot. 
1800 oÖot. 

/talya 

1938 

194-0 
4-3" 000 t 
6ooooot. 

{938 
1514-0 

80().onol 
- 1.oooooot 

lllmanya 

1938 

/J}4-0 

ı~o noo t 
365 oooc 

Btı§lıcC: deniz devletlerinin deniz &ilahlarının artış mikdarını 
gösterir grafik 

Lö Figaro'da A. Tomazi yazıyor : 
Nisanın birinci günü başlamış o

lan mali yılda Büyük Britanya, yal -
ruz filosu için, Fransa'nın kara, deniz 
ve hava orduları için sarfedeceği ka
dar para harcıyacaktır. İngiltere hü
kümeti bu dileğinden avam kamara -
sın.ı haberdar ederken gelecek sene 
daha fazla para istiyeceğini de bildir
u.ıı1uı.~ırıtt ı;v;,~ senesınae ıngtll% 

filosunun yenilenmesi hususundaki 
gayretlerin azami dereceyi bulması 

lazımdır. Alınan nticeler, bu tarihten 
sonra daha iyi hissolunacaktır. 

Büyük Britanya 1936 dan itibaren 
silahlanmağa başlamıştır. O tarihten 
bir sene evelki deniz inşa programı 
ancak 55.000 tondan ibaretti, yani, 
fransız deniz inşa programından bir 
az genişti. Birden bire 200.000 tona, 
ve 1937 de 230.000 tona çıkıldı. De -
niz inşaları 1938 de 150.000 tona 
düştü. Fakat 1936 programında yer 
alan gemilerden çoğu ancak mali yı
lın sonuna doğru, 1937 iptidalann
da, konuldu. Bu programlardan biri 
beheri 35.000 tonluk iki, diğeri de üç 
zırhlı tasavvur ediyordu. Bunlar bi- • 
ribirini takib etmek suretiyle, muh -

temeldir ki 1940 senesi ortalarında 
hizmete gireceklerdir. Bunlarla bir -
likte sipariş edilmiş olan dört tayya
re gemisi ilt on dört kruvazör ve 
1938 programında kayıdlı yedi kru
vazörden üç veya dördü de o sıralar
da ikmal edilmiş olacaktır. 

Geçen 1 sonkanun tarihinde ingi
liz filosu 1.300.000 tonluk hattı harb 
rmuınnaen murexıte?>"'fi. 1940 da u 
filoya 500.000 ton daha, yani aşağı 
yukan % 40 mikdannda gemi daha 
inzimam edeeektir. 

Bu filonun yirmi zırhlıdan maada 
amirallik ingiliz ticaret hatlarını mu 
hafaza için zaruri gördüğü, yetmiş 

kruvazörle iki yüz destroyerden mü
rekkeb bir hattı harb kuvveti olacak
tır. 

Ancak, bu azametli inkişaf, bütün 
nisbetler muhafaza edilmek şartiyle, 
Avrupada görülen deniz inşalarının 
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en ehemiyettisi de değildir: İtalya, 
1938 senesi son kanununda 430.000 
tonluk bir hattı harb filosuna malik
ti. Bundan başka, bu devletin, inşa 

halinde 120.000 tonu daha vardı. İ
talya, o zamandan beri 120.000 ton
luk daha deniz inşasına başladığını 
itan etmiştir. Şu hesaba göre İtalya 
1940 da 600.000 tonluk bir filo sahi
bi olacak ve demek ki, o da, filosunu 
% 40 nisbetinde tezyid etmiş bulu
nacaktır. 

: Yazan: Alexis T olstoi No: 100 --

l: __ R_A_o_v_o__.., 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 karışı 
neşriyau - 12.50 Plak: Turk musi 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve JlB 
herler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Pla1' 

musikisi - 19.15 Türk musikisı' 
şarkıları (Makbule Çakar ve arka 
- 20.00 Saat ayarı ve arabça ne& 
20.15 Radyofonik temsil (LıençJer 
tarafından) - 21.00 Konferans: (Or 
lavı Selim Sırrı Tarcan) - 21.15 :::itU 
!on orkestrası: 1 - Erno Kostal: D~ 
von Granada. 2 - Chopın: Nocturne"' 
3 - Bartholdy: Heimker aus der Fr 
4 - Fetras: Erinnerung - 22.00 Ai 
berleri - 22.15 Yarınki program ve 1 
marşı. 

İstanbul : 

Ugle Neşriyatı: 
12.30 Plakla 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S 
türk musikisi - 13.30-14.00Muhtelif 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: Pl"kl• 18.30 a 
musikisi - 19.15 Spor musahabelerı 
ref Şefik - 19.55 Borsa haberleri -
Sadi Hoşses ve arkadaşları tara fınd•ll 
musikisi ve halk §arkıları - 20.45 lil 
poru - 20.48 Ömer Rıza tarafından • 
söylev - 21.00 Radife Meydik ve ar 
lan tarafından türk musikisi ve halk 
!arı (saat ayarı) - 21.45 Orkestra: 1 
sini: Barbiye dö sevilya fantezi 2 - ?d 
Er dö vals 3 - Glinka: Mazurka 4 - Ho 
Serenad - 22.15 Ajans haberleri -
Plakla sololar. opera ve operet parça 
22.50 - 23 Soıı haberler ve ertesi 
programı. 

AYrupa : 
tu ...... _.. vE OPERETLER: 14 Jj 

- 17 Varşova - 18.30 Moskova -
Königsberg - 20.30 Paris - Eyfel 
Floransa. 

Ol<KESTRA KONSERLERİ VE 
FONİK KONSERLER: 8.10 Frankf 
9.30 Bertin - 10 Stokholm, Viyana -
Laypzig - 12 Frankfurt - 13.10 Kol 
- 17.10 Stuttgart - ıs.ıs Moskova -
Viyana - 20 Keza - 20.30 Stuttgj 
21.10 Beromünster - 21.30 Lükscmbll 
24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 9.30 Prağ - 10 
nigsberg - -11 Hamburg - 11.15 1' 
ya - 11.40 Königsbcrg - 15.20 Vi 
17.15 Roma-21 Miinih. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Br 
Kolonya - 11.20 Beri in - 17 .5 Stok hol 
18.20 Breslav, Kolonya - 19.10 Haın 
Viyana - 19.25 Berlin - 20.45 Stokh 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6 

nigsberg - 8 Laypzig- 12 Münib - ıs 
romünster - 16.45 Pra~ - 19.10 La 
- 19.20 Brno. 

ORG KONSERLERİ VE KORO 
8.30 Münih - 9.30 Frankfurt - 11 
münster - 16 Paris - P.T.T. - 17 B 
- 18.40 Beromünster - 20 Kolonya. 
HAFİF MÜZİK: 6 Hamburg-8.3 

lonya - 8.35 liamburg - 10 Berlin -
Münib, Stuttgart - 12 Alman istasy i 

- 1-4 Kolonya - 14.30 Stuttıı:ar - 1..-:: :W:• • • + ••Wtr'DVl'"ll.11 - JVJ\ afı 

yonları - 18 Münib - 19.10 Königsber 
20 Breslav, Kopenhag- 21 Brüksel
Frankfurt, Hamburg, Viyana - 22.40 
nicsberg. 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Breslav - 1 
Hamburg - 15.15 Frankfurt - 17.50 
- 18.30 Berlin - Z2.30 Stuttgart -
Budapeşte (Siğan orkestrası.) 

DANS MÜZ1G1: 22 Floransa -
London - Recyonal- 22.40 Milano - .. 
Lüksemburg - 23 Krakovi Milano, v 
- 23.10 Moskova - 23.15 Droytvic; -
Tulw:. 

Pariste grev 

Faris, 25 a.a. - Erkek elbisesi di 
işçiler Pariste grev ilan etmişlerdi 
Diğer taraftan Liyonda Ron ne 

üzerinde işliyen kayıkçılar da gre"° 
rine devam ettiklerinden bir çok s 
rüsefain kumpanyası muattal bir 
de durmaktadır. 

Yalova~ İstanbul vapur tarif 

Bu çetin muharebeler sonunda 
duçar olduklan zayiatı da fransız 
muharriri şu suretle anlatıyor: ''Her 
aabah limana doğru bir yaralı · 
lar resmi geçidi başlıyor. Her gün 
yarımada Üzerindeki kuvvetimiz bi
raz daha azalıyor. Hele zabitan kad
rosu neferlere nazara ndaba çok sar
sılıyor. 175 ve MBrJ Afrika alayla
::-mın albayları mecruh, Vandenberg 
tugayının komutanı yan ölü bir halde 

Veber geliyor ve Liman "kendisi 
İçin çok güç bir karar olmakla beraber : 
Seddülbahir cebhesinde artık taar- ı § 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Aka)' 
daresi yaz tarife.sinde Yalovaya gi.i 
üç poıta kaldıracaktır. Tarifenin h• 
ranın yirmisinde tatbikine ba!:latı 

§l___.~_s_o_n_u __ o_n_u_n_c_u_sa_y_ıa_d_a ______ c_a_k_t_ır_. ________________ , __ , 
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Artamonoviç Matveef ile beraber La
heye ve oardan da Parise gonderecek
mi!j. Buna ne demelı, bilmem ... Uzak 
ve oldukça korkunç bır şey ... Allah sa
yesinde hepimiz sıhhatıcyiz. Herr Pi
ter sana selam edıyor: Bir akşam, ye
mekte seni hatırladı. O, her gun uğra
şıp duruyor. Tezgahda, alelade bir a
dam gibi çalışıyor. Çiviler, perçin çı
vileri dövüyor, gemileri kalafatl.yor. 
Traş olmaga bile vaktı yok: Kimseye 
merhamet göstermeden hepimizi tar
tak/Jyor ... F<ıkat filo inşa edildi .•. " 

Roman Borissoviç, parmaklarını 
masanın üstünde tıkırdatıyordu. 

- Evet, filo. Tabi.. Bizzat kendisi 
demircilik, kalaftçılıK ediyor.. Şu 
halde, kudretim nasıl kullanacagını 

bilmiyor .. 
s'aynka mektubu okumağı bitirdi. 

Hafifçe dudakl ı<rını sildi. Mektubu 
katladı. Gene korsajınm içine bıraktı. 

Yabancı memleketlere kanadlanıp 

uxacak gibi oluyorum. Çarevna Pras
kovie Fedorovna'ya da, bana da "mua
şeret usulleri" öğreten bir fransız ne
ler anlatmıyor 1 (bir an nefes aldı). 
Penbe bir elbise ile mönüe oynadığı
mı, herkesten iyi dansettiğimi, fakat 
başım döndüğünü, kavalyelerimin 
benden uzaklaştığını ve kıral Lui'nin 
elinde bir gül ile bana yaklaştığını her 
gece rüyamda görüyorum ... Moskova
da ne kadar sıkıldığımı bilemezsiniz! 
İyi ki sterlicleri asılı oldukları yer
lerden indirdiler: cesedlerden öyle 
korkarım ki ... 
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hayran edecek nesi var ki? Sizle
rin fabrikalarınz var. Biz de ingilizle
ir, holandalıları davet ederiz. Bizim
kileri de fabrika kurmağa zorlarız. 
Possactskiıere güzel sanatları, küçük 
ı:.anatları öğretiriz. Bizim de tüccarı
mız, endüstricilerimiz olur, onlara 
saygı gösteririz ... 

İşte, Lö Forun sarhoşken çakır keyf 
elç.ilıere söylediği hitabeler bunlardı. 
Şarab onların hayretini tezyid edi
yordu. Salon hava.sızdı. Lö For, iki 
pencereyi de birden açmasını major
doma emrederek nemli ve soğuk hava
yı zevkle içine çekti. Güneş batıncaya 
kadar hep ~refe içti. Akşam olunca 
Polonya elçiliğine gidip sabaha ka
dar dansedip gene içti. 

Ertesi gün, Farnç Yakovleviç, mu
tadı hilafına kendini yorgun his etti. 

kuy'un sonu geldi. Nihayet işte 
melun müşavir de geberdi. Her 
görüyor, biliyordu: O sihirli otl,ı 
Petornun aklını başından almıştı. 
kat kimse bunu söylemeğe cüret 
miyordu. Streliçlerin göz yaşları 0 

dan intikam almıştı 1 Yıkılsın a 
Deccal'rn ini, Lö For un sarayı 1 

Anlatıyorlardı: Lö For öleceği 
man mızıkacılara çalmalarını, ~s:: 
rılarla rakkaslara ra.lcsedip zıpl 
rını emretmiş, ve kendisi dıe, yeın 
şil, ölü gibi olduğu halde yatağınÖ 
çıkıp sıçramaya başlamıştı ... Ve o 
man, sarayın tavan arasında uluma! 
ıslıklar işitilmişti: Cehennem zeb8~ 
!erinin gürültüsü 1 

- Çar, mukaudes haftada Moskova
da bulunmak üzere döni.Pyonnuş .. A
yaklarına kapanacağım ... Beni de Pa
rise göndermesini rica edeceğim. 

Franç Yokovleviç, Lö For daha bir 
hafta evel, Danimarka ve Brandburg 
elçileri şerefine sarayında bir ziyafet 
vermişti. Karlar erimeğe başlıyor, 
damlardan sular damlıyordu. Küçük 

salon sıcaktı. Franç Yakoleviç, alev 
alev yanan ocağa arkasını dönmüş, 

büyük projeler hakkındaki tasavvur
larını hararetle anlatıyor ve gittikçe 
coşara}c, çar Petro ile Danimarka kı
ralı ve Brandburg Kurfüst'ü arasında
ki kardeşçe birlik şerefine hindistan 
cevizinden yapılmış kupasını kaldı
nyordu. Çelik yeşiline boyanmış mes
nedleri üzerinde on iki top, majordo
mun pencereden mendili ile her işa
ret verişincle, he;p bir den patlayarak, 
kulağ: sağır edici bir selam veriyor
lardı. Güneşli gök yüzüne beyaz du
manlar yükseliyordu. 

Petro İf bQ§ınJa 

•~:~n postundan bir gocuk giyip ba
şını da bir atkıya iyice sardıktan son
ra kimseyi kabul etmemek emrini ver
di. Petroya bir mektub yazmağa baş
ladı, fakat bitiremedi. Ocağın yanın
da oturduğu halck üşüyordu. İtalyan 
hekim Polikolo ç.ağrıldı. Hekim, has
tanın idrarını, tükrüğünü kokladı, dili 
ni şaklatarak burnunu kaşıdı. Amirala 
müshil verildi, sırtından kan alındı. 
Hiç bir salah görünmedi. O gece, a
teşler içinde yatan Franç Yakovleviç 
kendini kaybetti.... 

Bütün bir hafta, boyarlar, nöbetçi 
siller, Amiral'in tabutu başına koş" 
tutar. Neşelerini de korkularını 

gizliyerek çift pencereli salona git0 
ler. Salonun ortasında bir kerevet 
zerinde siyah ipek!i kumaşla yarısı 
kadar örtülmüş olan tabut duruyor0 
Kılıçlarını çekmiş dört subay tabı.ıtıl 
yanında, ve diğer dört tanesi de ker 
vetin ayak ucunda nöbet bekliyord 
Lö For'un yaslı karısı da aşağıda. 

çıhr kapanır bir iskemleye otur[ll ' 
Antonida, Olga, Nataliya ellerini 

çırptılar: -'Hah! Hah! Hah!" Prenses 
Avdotiya istavroz çıkardı: "Beni ür
kütüyorsun, kızım. H ele bir Farisi 
düş.ün! İnsanı şaşkına döndürecek bir 
yer ... Orası kim bilir nasıl fenadır!" 

Saynka'nın mavi gözleri mahzunlaş
tı, yüzüklerini göğsüne bastırdı: 

- Moskovada öyle s:kılıyorum kil 

Lö For, gözlerini aça aça altın yal
dızlı iskemlesine yaslanıyor, peruka
sının bukleleri hafifçe solgun şakak
larına yapışıyordu. 

- Gemi direğ i imaline salih ağaç
larla dolu ormanlar büyük nehirleri
miz boyunca uzanıp gitmektedir ..• 
Balıklarımızla bütün hırıstıyanlık 

memleketlerini besleyebiliriz. Binler-

ce verstlik araziye keten, kenevir e
kebiliriz. Ya, otları arasında bir süva
rinin kaybolabileceği steplere ne di
yelim? Orlardan tatarlar koğulduktan 
sonra gökteki yıldızlardan kalabalık 
hayvan sürülerimiz olacaktır. Bize de
mir lazundır, ve demir ayaklarımızın 
dibindedir. U ral'da dıemirdan dağlar 
vardır. Yabancı memleketlerin bizi 

Lö For öklü ve Moskova sevincin
den çxldrrdı. Şimdi adık yabMıcı Ku-

tu. 
Boyarlar kendilerini murdar et 

mek için burunlarını ve ağızlarını ~t 
tarafa çevirerek kerevete çıkıyor' 
bu iblisin mavileşmiş eline yanaklllf 
nı dokunduruyorlardı . Bu iş bittil<t' 

(Sonu var) 



26. S- 1938 
.., •• 11 ••• 111 

: ······································································-. . . . . 
~ HAYAT ve SIHAT ~ 
~ . 

•········ --•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sinirlilere hava tebdili 
a·· .. utun loı mevsiminde ve onun de • 

\'~ gibi olan ilk baharda yonılan zih
nın · d' 1 . . 

1
121 ın endırmek, az çok bozulan ai· 

Itır erinizi düzeltmek için hava tebdili
ne gİbneği kararlaıbrdınız. 

• Nereye gitmeli? 
Nereye olursa olsun, dinlenecek bir 

Yere, demeyiniz. iklimin her ıeyle mü
~aaebeti olduğu gibi daha ziyade bozu
Y~~k Deniz kenan, yüksek dağ yahud 
.u .se~ Yayla iklimi, alçakta ovalık ye
~n ıklımi batka baıka türlü tesir eder· 
er. 

Pek Yorgun nörastenik denilecek de-
~de boz 1 · • ı · · ağnl u muı sınır er, sınır a • 
.,, çabuk heyecana uğnyanlar bin met· 
redtrıa yüksekte yerlere tahammül ede
rt>ezler. Oralara ancak şehir hayatından 
~de~e Yorulmuı, hareketsizlikten ada· 
hk erı gevıemiı, yahud bir ateıli hasta-

• tan gene sadece zayıflamıt olanlar 
Rıdebilirler. 
l Çok yorgun olanlara, hele tansiyon
ları artnuı, damarlan aertleımeğe bat· 
atnıı bulunanlara, orta derecede yük
~k, beı yüzle bin metre arasında yer
~ D~a ziyade yorgun, isterik, psi • 
tak tenık olanlar, tikliler, geceleri ba • 
l'e lanna Ok saplanmış gibi kramp gi
b '~ sinirliler orta derecede yüksekliğe a: e dayanamazlar, onlara da büsbütün 
.. ça

1
k, fakat deniz kenanndan içerde, 

.. er er. 

illi İftalıJan azalmış, sinirlerini besliye
ka Y~, çabuk öfkelenen, uykularını 
... -: y den sinirlilere büsbütün sakin ve ... z • 
y rar~~· her taraftan kapalı ovahk 
er er lYJ aelir. 

iç ~nsan kıı mevıimini Anadolu'nun 
li erı t.raflannda geçirince, hava tebdi
~da ilk hatıra gelen deniz ke • 

il'. Vakti J b' • cli-rbakırh Ateti ye. ızım ,,-
taYıp u.ı hekirn de denizden uza:kta ya • 
Ru.nl luOl'u.lduğu için, sinirlenn yor-
övın:; .. na lcarıı deniz iklimini pek çok 
ain .. ı·'ıtii, 0 ndan sonra da deniz havası 

ır ı er. . 1 li ıçın pek meıhur o muıtu. 
·· albuiQ deniz kenarlarının hepsi bir 
~~ek· değildir. Bizim yurdumuzun Ka-

. enızde ıimale açık sahilleri, Akde • 
~zdeki ıarba ve cenuba açık sahillere 
Bo "zetQedifi gibi yalnız lstanbulda bile 

istifadesi daha büyük olur. 
Onul için, sinirlerinizi dinlendir • 

mek üzere hava tebdiline gideceğiniz 
yerin her ıeyden önce güzel iklim ol· 
masana ehemiyet veriniz. G. A. 

Gümrüklerde 
Tayin ve terfiler 

Açıktan BB. Ali Nazmi Dinçol İs
tanbul ikinci sınıf muayene memurlu 
ğuna, Karabük başmemuru Vehbi Öz
bek lstanbul anbar memurluğuna, İs
tanbul anbar memuru Şerafettin Su
nay terfian latanbul veznedarliğına, 
Çanakkale anbar memuru Mithat Er
gin İstanbul anbar memurluğuna, İs
tanbul muhasebe memuru Tevfik Fik 
ret Bulat terfian İstanbul başmüdür
lük memurluğuna, açıktan Ratibe Mu
alla Şener İstanbul memurluğuna, a
çıktan Şadi Şensoy İstanbul muhase
be memurluğuna, İzmit Değirmende
re muhafaza memuru Hasan Kuzey 
terfian İstanbul memurluğuna, Diyar
bakır muayene memuru Mazhar Akın 
Nusaybin muayene memurluğuna, 
Kars anbar memuru Mithat Yıldız 
İzmir yolcu salonu anbar memurlu
ğuna, açıktan Necib Onat İzmir baş
müdürlüğü memurluğuna, açıktan 
Abdullah Zeytincioğlu Anteb memur 
}uğuna, açıktan Abdülkadir Akın Bi
recik muhasebe memurluğuna, Ban
dırma muhasebe memuru Hüseyin 
Cem Mersin gümrük memurluğuna, 
açıktan Safa Ağlarcı İstanbul mani
festo memurluğuna, açıktan Nesib 
Onat İzmir başmüdürlüğü memurlu
ğuna tayin edilmişler ve Mersin me
muru Bahri Sancar, Fethiye memu
ru Ricai Çuhadaroğ1u, Mersin me
murlarından Bedia Müdak, Nuri De
mirağ, Bürhaniye idare memuru Tah
sin Özfırat, latanbul batmüdürlüğü 
memurlarından Zeki Temel, Sahavet 
Gençay, muayene memuru Ekrem 
Akalın, veznedar Mustafa Arif Tü
zün, memur Mümtaz GUnel, anbar me 
muru Naim Talay birer derece terfi 
ettirilmitlerdir. 

~azın Y\ıkan sahilleriyle Mannara 
aahilleri adeta baıka baıka iklimlerdir. ' 

da ırY~b büyük hekim zamanın
bal 0 duğq :ibi, bir .:yelkenliye binerek 

Ev Kadınına 
Reçeteler .. talarca dea.b tberinde clolatmak 

1hU.ftlkün olaaydı bu türlü deniz bava- " ...ı 
••ndaıı ıimdi de sinirlilerin pek çoğu ._ ____________ __, 

Rerçekt:en istifade ederlerdi. 

1 
~u zamanda da büyük bir tranaat • 

lıBntilc vapurunun süslü apartunanında 
aftaiarca sürecek uzunca bir seyahate 

r.kınaıc mümkün olursa, bu türlü deniz 
Yası da sinirlilerin hemen hepsine, 

~ Yorulmuı olanlara da, çok yorgun o· 
aııı.... ..J_. • ı· U4l l)'l re ır. 

Mandalina marmelôtl 
Malzeme: 

1 kilo mandalina, 750 gram ıeker 
bir limon. 

Yapılmaı : 
Mandalinalar yıkanır, kabukları 

hafif rendelenir, içi çıkanlır. Ka
bukları çekilir, mandalina kıam.mm 
suyu çıkanlır tekerle karııır, bir 
gün durur. Erteai gün kaynatılarak 
koyu ıurup haline getirilir. Çekilmiş 
kabuklar atılır, koyulaşmca limon 
sıkılır bir kere kaynadıktan aonra 
indirilir. 

Havuç marmalôtı 
Malzeme: 

Günün politik 
MESELELERİ 

Uzak sarktı 
uzayan harb 

Çinin mukavemeti 
karşısında uzak şark 

harbının seyri 

Yazan: 

lüsyen Romiye 
Figaro 

gazetesinde 

N e İspanya iç harbı, 

ne uzak şark boğuş
ması kısa harb nazariyeci
lerini pek de teşvik edecek 
mahiyette değildir. 

Uzak şark kavgası bu ba
kımdan bilhassa entresan
dır. Bu harb, japon genel 
kurmayının, onu pek kısa 
sürecek sanmasının mah
sulü olmuştur. Hakikaten 
süratli ve semereli bir ne
ticeye varması için zılhiren 
çok ihtimal bulunan bu 
harb başlangıçta süratli in· 
kişafiyle dünyayı hayrete 
düşürmüştür. 

Ç in - Japon harbında 
ideolojilerin talii ina 

nıhuclyacak bir şekil ar
zetmektedir . 

İki üç aydanberi japon
ların gayreti, Çin mukabil 
taarruzları ve çete harble
ri tarafından akamete uğ

ratılmaktadır. 

Çinliler talim görmüş

lerdir ve askeri hareketle
ri alman subaylarından mü
rekkeb bir genel kurmay 
tarafından hazırlanmıştır. 

Halbuki Almanya Japon
ya ile ideolojik ve politik 
bir pakt aktetmiftir. 

Çinlilerin aldıkları ve 
bir alman kurmayının ida
reai altında kullandıkları 

harb mataryelleri büyük 
bir kısmı itibariyle aovyct 
malıdır veya Rusya yoliy
le gelmektedir. 

Çinlilere harbe d am et
mek ve alman muallimlcri
le rus silahlarını ödemek 
imk!nını veren hususi kre
diler, amerikan veya ingi
liz menbalarının mahsulü
dür. 

Şüpheaiz ki alman ideo-

lojisi ile sovyet ve İngiliz 
ideolojileri arasında hiç 
bir yakınlık yoktur.Yalnız 
alınanlar, İngilizlerle, sov
yetler ve amerikahlar, Ja
ponyanm fetihleri karşı
sında aynı derecede zarara 
uğramaktadırlar. 

K ısa bir harb teminde 
mündemiç sitratejik 

hata ihtimali, zaman kazan 
mak ~in, istilacının, hasmı 
mahvetmekten ziyade gö
zettiği hedefleri derhal ele 
geçirmek hususundaki is
ticalinden g e 1 m e k t e -
dir. Böylece istilacı, geniş· 
leııniş ve dağılmış cephe Ü· 

zerinde, kuvvetini tophyan 
düşmanın yeniden dönüşü
ne maruz kalır. Gerisinde, 
çete harblerine meydan ve
recek emniyetsizlik mınta· 
kaln kalması da ayrı bir 
tehlikedir. 

Bugünkü Çin • japon har 
hının hartası bize japonla
nn cüretleri yüzünden bu 
hatayı irtikab etmiş olduk
larını göstermektedir. Çin 
ordu ve kıtalarının kuvvet
li ve mühim bir kuvvet ifa
de etmediklerini isbat ede· 
tek hiç bir şey yoktur. Fa
kat alınan ve Avrupa kur
mayları için de, mUtearrı

zm gerisini tehlikeye dü
şümıek hususunda, bu ha· 
rekattan alınacak dersler 
vardır. 

Japon stratejisine, şim
diye kadar, aral rında pek 
de tecanüs bulunmıyan bi
ribirinden uzak hedefleri, 
kabil olduğu kadar ıüratle 
ele geçirmek ·ıarzusu ha
kim olmuştur. Bir itibar ve 
menfaat hedefi: Pekinin ve 
havaliıinin itgali. Münhuı 

ran askeri bir hedef: rus
ların bir muhtemel yürü
yüşünü önlemek üzere Mo
golistan yollarında eksan
trik bir ilerleyiş. Pek mü
him bir ekonomik hedef: 
Şansinin kömür ve sair ma 
der_: : ~ vaziyet etmek. 
M ünnasrraı. ..tratejik bir 
hedef: Bütün demiryolla
rını ele geçirmek. Bir hi
maye hedefi: Japonlara a
id ticari müesseselerin faz. 
la olduğu Şantung'un fet
hini. Bir diğer itibar hede
fi: Şanghay ve Nankin'in 
işgali. Nihayet bir ticaret, 
silah kaçakçılığına karş_ı 
tedbir hedefi: Çin liman 
ve sahillerinin ablokası. 

Bütün bunlar, mecmuu 
Fransanın ıüç mislini bulan 
bir saha üzerinde, nisbeten 
mahdud asker mevcudiyle, 
son derecede müşkül nak
li ye ve geri hizmeti şartla
rı içinde, gerisinde bırak
tığı ve çete harblerine sah
ne olacak boşluklardan per 
vasız, devam eden bir har
bı anlatır. 

letin meziyet ve kusurları 
üzerinde tesir yapmıştır. 
Japon, müteassıp derecede 

cesur, meşakkate müteham 
mil ve her şeyden perva· 
sız fakat aynı zamanda az 
disiplinli, izzeti nefis re
kabetlerine teşne ve umu
mi görüşlere pek az mukte
dirdir. Harbın ilk safhasın
da, süratli yürümek ve ön 
hedefi birden gözetmek i· 
cabederken, bu meziyetler 
harikalar yarattı. Bununla 
beraber, kusurları da çinli
lere bir öç alma şansı arze
diyordu. 

Çinli seyyal ve mukavim, 
heyecansız, kendine hakim. 
realiteye son derece yakın 
ve onu sal'8ılma.z bir sabır
la takibe amade, görünmez 
ve elle tutulmaz olan her 
şeye karşı tamamiyle sep
tik, hasmi tatmin etmekte 
olduğu kadar ziiflarını is
tismarda da mahir bir o
pOrtünizme sahihtir. Onu 
kazanmak ve inkiyad ettir
mek ayrı, muhafaza etmek 
ayrı bir şeydir. 

Ç inin Japonyayı mağ-

1 ki aydanberi, japon-
lılb etmesini milin· 

lar Şansinin garb ta-
rafını terketmeye mecbur kl.uı görmüyorum. Japon 

kuvvetleri tekrar bir nok
kaldılar. Bilyük kanalda ve 
Şantungun münakale dil- tada birleşince ezici bir \1$-
ğüm noktalarında çetin bir tünlüğe derhal sahib ola. 
surette takılmışlardır. Hat- caktır. Fakat Japonya bu
larının içinde yedi sekiz günkü sitratejide ısrar et
yüz gerilla yuvasında ken- mek isterse harbe muazzam 
dilerini müdafaa etmek miktarda asker sokması ve 

mec.buriyetindedirler. B - ma ı kaynaklarını tamamiy 
fi bozuk Çin kıtaları Pe- le tliketmeei icabedecektir. 
kinle Nankinden bir kaç 
fersah mesafede ateş a5- Bu takdirde ham yalnız kı-
rnaktadırlar. aa olmakla kalmıyacak, u-

Bu aceleci strateji, ja- zak prkın devamlı bir ha
ponların önce lehine sonra rabisine de aebeb olacak
da aleyhine olarak, iki mil- tır. 

vanilya, yarım bardak su, 200 Gr. 
gılikoz. 

Vilayctlçrin içki gelirleri 
hissesi 

Elazığ ve Dyarbakır bölge -
lerindc zelzele 

Yapılmaaı: 

Ayvaların k~bukları soyulur, ezi
lecek derecede haşlanır, elekten 
geçir:ilir, vanilya ortasından yanla
rak konur, Glikoz, teker yarnn bar
dak su ilave edilir. Hafif ateıte 
15-20 dakika kadar pİ§İrilir. 

Kiraz marmalôtı 

rrıa Fakat böyle yaprnağa imkan olarnakp da, denizin bir kenarında kal
"• ZBruri olunca, bu türlü deniz ha· 
-..::.:- istifade edecek pek az sinirli 

18111 
• Çünkü deniz kenanndaki iklim 

l'İ d.;:nın hemen hepsi yorgun sinirle
l'tntıt .. :ti:vade yorar. Hele deniz kena • 
uy)c l"iizıarlan sinirlilere ba, afrm, 
•e ~suıluk, vücud ağrılan setirirler 
b<iıb .~~ düzgün o1mıyan karakterini 
rir] Ulun bozarak sıkıntı ve keder ve • 

er. 
••ndDeniz kenarı sinirliye, deniz hava
old an d~l~yı değil, ancak lstanbulda 
Re) u~·~· gıbı, güzel iklim olmasiyle iyi 
•e e 1 ır. Güzellik de iklimin sıcaklığı 
tii~~ofukluğu, barometre derecesi, 
lad~ t derecesi, elektriği, türlü türlü 
l~a;yonlan aibi aynca ve mühim bir 

1 kilo havuç, 1 kilo 500 Gr. ıe· Malzeme : 

İıpirto ve iıpirtolu içkiler gelirle • 

rinden her yıl bir mikdarı vi15.yet hu · 
susi idareleri hissesi olarak ayrılmak
ta ve bu hisseler iç bakanlık tarafından 
vilayetlere dağıtılmaktadır. İnhisarlar 
Genel Direktörlüğü, ı 937 senesi ispir
to ve ispirtolu içkiler gelirlerinden vi -

ta.yet hususi idareleri payına düşen 
mikdara mahıuben İç Bakanlığa 100 

bin lira vermiıtir. İç Bakanlık bu para

yı vi~ayetlere göre takıim etmi§ ve hu· 
sust ıdarelere gönderilmek üzere bele • 

diyeler banka&ına yatırmııtır. Bu pa· 

radan İstanbul vilayeti hususi idaresi· 

ne 6413, İzmire 3580, Balıkesire 2901, 

Erzururna 2801, Ankaraya 2729, Bur

saya 2602, Kayıeriye 2159, Samsuna 

1844, Çanakkaleye 1464, Edimeye 

l325 lira isabet etmektedir. 

Şehrimize gelen rnalihnata göre Ö· 

t:y g;c.e saat 3 ile 4 arasında Elazığ vi
layetinın Palu kazasında 14 saniye de
vam eden bir zelzele olmuştur. Zelze • 
leden Karabigan nahiyesine bağlı Ter
mal köyünde 3 ev kısmen yıkılmış 7 
evin dıvarlan çatlamıştır. Başka 'bir 
zarar olmamıştır. Çapakçorda da 20 20 
de hafif bir zelzele kaydedilmiştir. Di
yarbakır vilayetinin Hani mıntakasında 
21, 23, l O ve 1,20 de olmak üzere 3 zel
zele olmuıtur. Zelzeleler bir zarar ya • 200 ker, 250 Gr. GılrkoJ:. 1 kilo kiraz, 1 kilo ıeker, 

Y apılmaııı : Gr. gılikoz. 
Havuçlar yıkanır, Üzerleri kazı-

nır, ezilecek derecede haşlanır elek Yapılmcuı : 

ır. Pek YO . • )'J b'] .. 

ten geçirilir. Şeker glikoz ilave edi • Kirazların çekirdekleri sapları 
lir. Hafif ateşte koyulatmcaya ka- çıkarılır, 1/2 litre su ile hafif atet
dar Pitirilir. Arada sırada kanttır- te pitirilir. Suyunu çekince ateıten 
mak lazımdır. s lel iki" rgun sınır ı er ı e gu • 

ederle~~!:karn)( yatmaktan istifade 
"Ü .. ) .Yorgun olmryanlar, her 
"' n o guze ıkli · 
•ını d k mın Yeni bir manzar11 • 

sevre ere geze ki . • . ) _ ce en ıçın on arın 

Ayva marmalôtl 
Malzeme: 

3 kilo ayva, 3 kilo teker, 1 buçuk 

HAKlM ROBİNSONUN 
KATLİ 

Yazan: R. ff. Goldman 
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Asa~i bir kahkaha attı. rından kanın çekildiği hi11ediliyordu. 
r· - B~z sizden daha kuvvetliyiz Cer- \ _ Her ıey bitti mi, Andriyu Robin-

1' dcdı E • ' b · 1 k O!iv · ger o ha~a yaıa~aydı bile, son dedim. Siz bu ·~. enım e, e-
llla Klayton olduguna kımse inaıı· di fare ile naad oynarıa oyle oynamak 
t' zdı Tanınmıyacak bir hale gelmiş· istediniz. Fakat kedi benim. Elimdeki 
ı. delilleri lUtfen aayarmııınız? Oliv 

l< - Fakat değişmiyen bir nokta var. Klayton'un parmak izleri; elektrik 

1 
a~~a Oliv KLayton'un parmak iz- ıöndlirülmesi; Maginin önceden ele 

erını saklıyorum. Onu öldürmekle geçirmesine imkin olmıyan neıter, 
~kiuniyet kararınızı kendiniz imza- Kendinin kafaıına vurulan darbeden 
<lln_ış oldunuz. Jürinin huzurunda her değil, boynundaki nefter yarasından 
§eyı anlatmak, Dora Vilks'in cesedini öldilğilnU ıöylemit olan doktor Ha
Ortaya çıkarmak Hizım, hem de par- ley'in phadeti 1 evet, bUtUn bunları 
İllaklariyle beraber. biliyordum. 

Sarardı. Omuzları birden bire dilt· Omuzları git gide dü9Uyordu. Yüzü 
~üştü : çenesi titreyordu. Halli müca- kül rengi olmu,tu. 

eleye gayret ediyordu ama yanakla- - Uıtelik Noel Lenahan'ın itiraf-

indirilir, elekten geçirilir. Şeker 2 O 
Gr. su ile koyu bir şurup haline ge
tirilir, kiraza gılikozla beraber ilave 
dilir hafif ateıte koyulaııncaya ka· 
dar pİ§irHir. 

larını imzalı olarak kasamda muhafa
za ediyorum. Maginin kadavrasına tÜ· 
feğini boşaltması için Vilksten para 
aldığını orada tahilatiyle anlatıyor. 

Bu vesikanın bir sürü fotografisini al 
dırdım ve on muhtelif kasada emniyet 
altına koydum. 

Kendi kendine söylenir gibi : 
- l.,enahan'ın itirafları l diye mı

rıldandı. 

-Evet, bunu pazar günü elde ettim. 
'Gerçi onun itham ettiği Vilkstir, fa
kat iyi bilirsiniz ki Vilks sizin yeri
nize elektrikli sandalyeye oturmak is
temiyecek, her şeyi olduğu gibi itiraf 
edecektir, Hem hakim öldürüldüğü 
zaman o bürosunda idi. Şahidleri de 
var. 

Durdum. Söz yerine ona bir ıürü 
ru.mruk aşketmişim gibi soluk soluğa
ıdım. 

Terler, Robinson'un yilzünden iri 
damlalarla akıyordu. Başını kaldırma
ya çalıştı, gülümsemeye gayret etti, 
fakat terler durmadan akıyordu. 
Tanmmıyacak bir sesle : 

- Cerri, dedi, bu sefer mağlUb oldu
ğumu sanıyorum. 

.- Hem zannett:ğinizden fazla, de
dım. Bu akıam bana bir suykast tertib 
etmiştiniz. Dominikle arkadaşlarının 
beni mavi otomobilde beklediklerini 
biliyorum. Fakat ben ölmek niyetinde 
değilim. Ölümüm sizi kurtaramaz. Ya 
rm sabah çıkacak olanLa Gazet'i oku
yanlar ne kıratta bir adam olduğunu
z~ anl.ıy~caklardır. Şimdi size söyle
dı~lerımı o zaman bütün dünya öğren
m19 olacak. Otomobildeki arkadaşları
nıza gelince onlar beyhude bekliyor
lar, ben burada ıizin yanınızda kala
cağım. 

- Elen .biliyormu? diye kekeledi. 
- Evet, dedim. 
Koltuğuna yıkıldı ve bir lahze dü

şünceli durdu. Sonra, alçak ve sakin 
bir sesle dedi ki : 

- ~ağlC'tb olmaya hiç alışmamıştım, 
~errı. Bu sefer muharebeyi kaybet
tım. 

Sesimi çıkarmadım. Hatt! az kalsın 
ona acıyacaktım bile. 

- Ölmeyi tercih ederim, dedi. Ben 
ancak kudret ve itibar içinde yaşama
ya alışkınım. Cerri, bana bir hizmette 
bulu~ i.termiain ? 

mamıştır. p 

Bingöl vilayetinin Genç kazasına 

bağlı Valer nahiyesinin Kırnaı köyüne 

aid Harkuz mezraasında da zelzele ol _ 
muştur. Bu zelzelede mezraanm 1500 
metre murabbarndaki b'ır kıs .. • ım arazısı 
17 santımetre bir röküntU v • • ır e aynı ara-
zı meylınde 33 santimetre bir akıntı hu-
sule relmiştir. Mal ve can za iatı ol-
mamıştır. y 

- Ne hususta ? 
- Gitmek, ortadan kaybolmak isti-

yorum. Bana yardım edermisiniz ? 
- Hayır, kaçmanız bana kafi bir ce

za görünmUyor. 

. - Bunu demek istemedim. Ebedi 
bır seyahatten bahsediyorum. 

- Sizi öldürmek mi? bu benim ya
pacağım iş değil ı 

- Bana bu hizmeti yapabilirsiniz, 
dedi. ..... 
O~omobil motorunun gilrültüıü ve 

makıneli tüfeklerin ateşi daha yeni ke 
silmişti ki Mitçeli telefona çağır
dun. 

- Çabuk, Mitçel, dedim. Hususi bir 
tabı Andriyu Robinson öldü. Evet öl
dü. Kapısının önünde Dominik, Mal
loy ve Şotti isminde üç Gangester' ta
rafından öldürüldii !... Anlıyormusu
nuz ? ... Evet, makineli tüfekle, hay
dudlar, Dominik'in mavi otomobiline 
binmişlerdi ... Ne? .... Evet ... Bir daki
ka evvel... Düdüğü işitiyor musunuz? 
Polisin radyolu otomobilinin düdüğü
dür ... Buraya geliyorlar. 

Telefonu astım ve bu sefer de Lau-
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Büdce ve büdcelerimiz 
Mali:;c Vekilimiz, cumhuriyetin oa 

beıinci ve Celal Bayar hükümetinin bi
rinci büdcesini evvelki gün Kamutay
da verdiği nuhıkla izah etti. Mebusla
nrruz, büdcenin irad ve masraf fasılla • 
n üzerinde kılı kırk yararcasına dura
cak, mütalea)anru bildirecek, temenni • 
lerde bulunacak, ve nihayet kati ıeldi
ni alacak olan büdce meriyete girecek
tir. 

Devlet büdcesi hakkında müzal.e -
reler cereyan ettiği bu günlerde kendi 
büdcelerimiz akla geknemek mümlriin 
müdür? 

Büdce kelimesinin lehçemize ~ 
vezninde botça ıeklinde girdiğini ben 
bile hatırlanın. Halkın, manasını iyice 
kavrayamadığı kelimeler hakkında itti
baslara düşmek adetidir: kim bilir, 
belki bohça ile botça arasında bir 
münasebet de vardır. Büdce (budget) 
eski fransızcadan küçük cep, küçük ke
se manasına bogette, yahud bougette 
kelimesinden gelme İngilizce bir keli • 
medir ki, bugün, bir devletin, bir müea
ıesenin, bir ıahsın irad ve masraf talı • 
minlerini ihtiva eden cedveli hahra ge
tirmektedir. Devletler ve müesseseler 
gibi ferdlerin de büdceleri olmalıdır, 
değil mi? Esasen bu usul bizde pek zi. 
yade taammüm etmiş olacak ki hemen 
her yerde işitiriz: "Büdcem müsaade 
etse! ... Büdcesini hiç düşünmüyor ... 
lnun, büdcesinin dıfına çıkmamalıchr! 
ilaahirihi .... '' 

Aile büdce1erini acaba nasıl blftzİlll 
etmeliyiz? 

Bunda da, tıpkı Kamutayda olduğu 
gibi, parlmantarizm kaidelerine riayet 
etmek habra gelir: Ailenin enceği ve 
kadını, hatta varsa büyük oğlu veya kı
zı, ay baılannda mı, yılbaşlannda nu 
olur, her halde aile gelirinin beklendiği 
günlerde, usul ve erkan dairesinde top
lanmalı ve baş baıa venneli ve aile rei
si söze şöyle başlamalıdır: 

- Ailemizin saadeti kadar ciddi bir 
meseleyi görüşmek üzere toplanmış 

bulunuyoruz. Masrafımızı iradnnrza 
uyduracağız. Buna dair düşündükleri • 
nizi birer birer söyleyin. Biliyorsunuz 
ki hep birlikte ıv kadar para kazanıy~ 
ruz. Masraflanrmzdan başlıcalan da 
ıunlardır: kira, iaşe, giyim, tenvir ve 
teshin. iı başına gidip gelme, tütün, he-
kim ... 

Tam burada, ailenin büyük oğlu, i
ki seneden beri istediği bisikletin bede
lini büdcenin tanziminde dikkate al
mak ricasında bulunacaktır. 

Baba suratını nasıl asmasm? 
Ana müdahale edecektir: 

- Çocuğun hakkı var ! 

Genç kızın gözleri parlayacak, yiiri 
pembeleıecektir: 

- Benim de bir mantoya, hiç olmaz
sa bir tayyörle bir empirme kostüme 
ihtiyacnn olduğunu biliyorsunuz/ ... 

Fakat baba nelere muhtaçbr: te
kaüdiyesi yoktur, sigortaya ginnek is· 
ter. Akşam baş başa kaldıkları zaman 
kansı ile evin bin bir ihtiyacını bah5e 
koymakta, ve bunlan son taksitler bit -
tikten sonra gene taksitle tednrikten 
bqka çare bulamamaktadır: kanape
lerin yüzleri eskimiş, iç çamaşırlan g:İ· 
yilemiyecek hale gelmiştir. Akmbadan 
1reçenlerde evlenen gence bir hedive al
mak lazrmdır. Yaz tatilinden istifade e-

derek beş on St"ÜnÜ deniz kıyısında ge
çinncği yıllardan beri tahayyül etmek

tedir, ve ..... 

Bilmem, ailelel".İn büdccleri olabilir 
m! 

Fakat, olacak olurıa ancak bunu 
aile reisinin (istcrıeniz istibdadı deyi • 
niz) yüksek otoritesi meydana getire • 
bilir. 

Nerede o erkekler, mi, diyeceksi
niz? - N. Baydar 

derbek'i telefon başına çağırdım: 
- Burada, Cerri Spens ... Beni din

leyin ... Andriyu Robinson'u öldürdü
ler ... Durun söyleyeyim ... Katiller Do
minik, Malloy, ve Şottidir ... Çabuk o-
lun ... Evet, ... Kensigton meydanı ... Ma-
vi otomobil .. .. 

Elen'in numarasını açtım. 
- Mesele hal oldu, Sevgilim. .. Evet 

onun evinden telefon ediyorum. Size 
hepsini anlatacağım ... Yok canım ba-. . 
na bır şey olmadı, merak etmeyin .•. 
B.eni dinleyin .... Fakat hemen değil, 
hır saat sonra ... Evet ... on bir buçuk-
ta .... 

Holde, kapu üstündeki ampulü sön
dürmek için düğmeyi çevirdim ve ka
pıyı açtım. Şose üstünde fenerleri 
yanmış bir sürü otomobil duruyor
du. Gölgeler gidip geliyordu. Bir dü
dük sesi işittim ve bir hasta arabası 
kaldırımın kenarında durdu. 

Caketimin yakasını kaldırdım. Ve 
başaçık, yağmur altında sokağa çık· 
tını. Şapkam ve empermeablim üstüm
de yoktu. Çünkü Andriyu Robinson 
dışarı çıkarken bunları giymişti. Ben
den rica ettiği hizmet de bu idi. 

-BİTTİ-
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IYURDDAN RESİMLER Gaziantebte 
Çocuk balo ·u 

ve kıraliç~i 
Gaziantep, ( Hu
susi ) - Çocuk 
haftasında çocuk 
esirgeme kurumu 
tarafından güzel 
bir çocuk balosu 
verildiğini ve bu 

baloda bir çok 

müsabakalar ya

pıldığını g e ç e n 

mektubumda bil
dirnıiJtİm. Gön-

. "' 

derdiğim 

b a 1 o 

Yezdan 
kıyafet 

resim, 
kıraliçesi 

Dai ile 
mü saba-

kalarında birinci
liği kazanan Oz
can Kökneli bir 
arada göstermek
tedir. 

Ödemişliler Nazilli basma 

fabrikasını gezdiler ıK ü ç ü k l e r ~l 
müsameresind~ 

Zonguldakta ay ı ş ığ ında denizde bir kömür yükleme 

Bütün Trakya 'elektrikleniyor 

Malkaranın tesisat. bitti, diğer 
yerlerin tesisatı da bitmek üzere 

Edirne, (Husu
si) - Keşan e
lektriği için 30 
bin lira ikraz em
ıi gdmii\İr. E:ıa

sen tasdikli olan 
pHin bugünlerde 
eksiltmeye çıka
rılacaktır. Ma•ka
ranın elektrifi 
bitmiştir. Açıl
ması bir gün işi

dir. Uzunköprü 
elektrik tesisatı 

devam ediyor. 
Son ısmarlanan 

makineler ve Ba

baeskinin elek

trik projesi de 
gelmiştir. Edirne - lıtanbul biıiklet koıularına girenler bir arada 
Bunun gibi Babaeski Halkevi pro-ı 

je ve resimleri tasdik edilmiş ve 
Kırklareli halkevine aid malzemenin 
mühim bir kısmı da gelmiştir. Esa
sen paraları mevcud olduğundan her 
ikisinin de eksiltmeye konması gün 
işidir. 

Meriç gazinosu bitmiştir. 15 güne 
kadar açılacaktır. Edirnede ilk ola
rak bu kadar güzel ve modern bir kır 
gazinosu yaptırılmıştır. 

Hayvan ıslahı 

Sıfat mevsimi girdiği için 38 yerde 
aşım durakları fenni tarzda yapılmış
tır. 7 büyük merkezde tavuk civciv 
makineleri çalışıyor. <Bu sene en gü
zel damızlıklar bütün vilaytlerin is
tasyonlarına verilmiş olacaktır. 

Fratta bogulanlar 
Erzincan, (Hususi) - Kemah civa-

rındaki köylülerden bir karı koca, 
Fırat üzerindeki eski ve bozuk köp
rülerden birinden geçerken gözleri 
kararmış ve nehre düşmüşlerdir. 
Bundan bir hafta evvel Mıgısı köyün
den Şerif Çinar adında bir adam da 
Fırata düşerek boğulmuştur. 

Gelin alaymda kanh bir hadise 

Edirnede 19 Mayıs bayramı 

Erzincan, (Hususi) - Bir gelin 
getirme töreni yapılırken bir kavga 
çıkmış iki kişi yaralanmıştır: 
Şehrimize 15 kilometre mesafede 

bulunan Molla köyünden gelin alma
ğa giden bir kafile arasında yolda bir 
kavga çıkmıştır. Bu esnada Nuri Mu
hacir adında bir adam tabancasını 
çekerek bir çocuğu ağırca yaralamış, 
bir adam da ayağından yaralanmıştır. 
Yakalanan zanlı bundan evvel de bi
risini öldürmek suçiyle 15 seneye 
mahkum olmuş bir sabıkalıdır. Kav
ganın bir intikam hırsiyle yapıldığı 
sanılmaktadır. 

Edirne, (Hususi) - 19 Mayıs gençlik bayramı şehrimizde ve 
bütün Trakyada heyecanlı törenlerle kutlanmıttır. Gençlik kala
balık bir halk kütlesi önünde cimnastik gösterileri yapını§ ve çok 
alkı§lanmıştır. 

Aynı zamanda şehrimize gelen Ga r 
latasaray takimı da erkek lisesi takı- Bir dogumda Ü( (OCUk ! 
miyle maçlar yapmıştır. Gönderdiğim Adıyamandan yazılıyor: 

resimler, Galatasaray, Edirne erkek ı Adıyaman inhisarlar idaresi zinı:ı t 
. . . . ve kontrol memuru Bay Sadıkın eşi 
Iısesı oyuncularını bır arada ve cım- bir doğumda üç kız çocuğu doğµ, 
nastik §Cniiklerini gQ&ter.aıek~ir. muştur. ,Çocuklar sıhathdırlir, , 

1 Edirnede 
kültür 

çalışmaları 
Edirne, (Hususi) - Eğitmenler 

kursu çalışmalarına hararetle devam 
ediyor. Son üç gün içinde 20 öğret
men umumi müfettişliğin nakil vası
talariyle Kırklareli, Vize, Edirne ve 

1 Babaeski kazalarındaki köy kalkm-
II13sm en llt'1n!ll11!!ta:rtnm0!·c;-.~~~"'°""""""~!!!ll!!ö-...,,,......,İİO!olJ~~ıi!-"!'!İİ!!li1jl!!.,.., 

köylerdeki çalışmalarını incelemekte
dirler. 

Bu sene iki vilayetimiz daha 16 
milimetrelik sinema makinesi getir
tecektir. Bunlar Trakya Umumi mü
fettişliği stüdyosu ile birlikte çalı
şacak ve öğretici filmlerin alınmış 

negatifleri verilmek suretiyle istifa
de sevresi genişlemiş olacaktır. 

Kız öğretmen okulunun arsa ve ara
zisi Maarif vekaletinin emirleriyle 
ve yeni istimlaklerle çok genişlemiş
tir. İki aya kadar aynı şartlar altında 
lisenin arsa ve arazisi de genişliye
cektir. 

Azad obaları bu sene de Trakyanm ı 
muhtelif yerlerinde 13 haziranda açı
lacaktır. 

Trakyada açılan muhtelif kurslar 
hararetle devam ediyor. Bunlardan 
bazıları sona ermiş ve çok iyi sonuç
lar alınmıştır. 

Trakyanm ikinci devre nalband 
kursu da İstanbulda Selimiyedeki 

nalband mektebinde başarı ile bit
miştir. Üçüncü posta 40 kişi olmak 
üzere 15 haziranda açılacaktır. Köy
lüler bu kıymetli elemanlardan bü
yük sevinç duymaktadırlar. 

Nazilli, (Hususi) - Ödemişliler hususi bir trenle ve 1800 kişil' 
bir kafile ile Nazilliye ve Sümer Bank'ın Nazilli ovasında kurd 
ğu basma fabrikasını ziyarete gelmişlerdir. 

~demi~ ~e Nazilli halkevleriyle be- r terilmiş, ödemişliler atalarını, Egeni 
ledıyelerının hazırladıkları bu gezi bu köşesine bu güzel eseri kazandı 
programı çok güzel bir gün geçiril- ran kıymetli ve şerefli hatırayı fabri 
mesine ve basma fabrikasının gezil- ka perdesinde görünce heyecanları 
mesine imkan verdi. mışlar, atalarını uzun uzun alkışla 

Ödemişliler, şehir istasyonunda hal mışlardır. 
kevi bandosu ve kalabalık bir karşı- Ödemişliler fabrika kantininde do 
layıcı gurubu ile istikbal edilmişler, durma ve kahvelerle izaz edilmişle 
fabrika treniyle, otomobil ve muhte- ve fabrikanın her tarafını gezmişler 
lif vasıtalarla fabrikaya getirilmişler dir. Sumerli küçükler bir de müsamt' 

D.ğ t afta sağlık koructt ' re vermişlerdir. Misafirler pamug-uıı ı er ar n :.ı:ıırsu dir. Fabrika sinemasında misafirlere, 
da bitmek üzeredir. fabrikaya gelişit'le, basma halinde çı• 

fabrikanın en büyüğümüz Atamızın kışına kadar olan safhayı alaka ite 

Erzincamla hapishane 
Erzincan, (Hususi) Şehrimizde bir 

hapishane yapılması düşünülmekte
dir. Bunun için lazım gelen teşebbüs
ler yapılmıştır. 

Konya Halkcvi Ba!'kanı .. 
Konya, (Hususi) - Halkevi baş-

kanlığında değişiklik yapılmış ve baş
kanlığa İlyönkurul üyelerinden avu
kat Tahir Mıhçı getirilmiştir. 

Erzincan orta okuluna pavyon 
ilavesi 

Erzincan, (Hususi) - Orta okul 
binasının darlığı yüzünden iki sene 
denberi çifte tedrisatla idare edilmek 
te idi. Bunun için de okul binasının 
yanma bir kaç pavyon yapılarak ge
nişletilmesi düşünüln:~. Bu husus 
mekteb idaresi tarafmdan Kültür ba
kanlrğına bildirilmi!' ve bazı arsala
rın istimlakiyle yapılacak pavyonlar 
için tahsisat istenmişti. Bu ilavelerin 
inşası için otuz bin liralık bir proje 
yapılmıştı. 937 mali yılı için mevcud 
beş bin lira tahsisatın sarfiyle ilk 
pavyonun yapılmasına başlanmıştır. 

Geçen gün bu pavyonun temel atma 
töreni ya,eılmıştw. 

u~urlu eliyle açılmasına ait film gös- seyretmişlerdir. 

Adana ha lkevinin temsilleri 
Adana, (Husu

si) - Şehrimi:ı: 

halkevi temsil şu· 
besi önümüzdeki 
repertuarına bü· 
ytik bir faaliyetle 
:ıazır lanmaktad ır. 

Adana halkevi 
gençleri bu yıl a· 
danalılara b e Ş 

temsil vermişler· 

tlir. Bu beş temsil 
dört beş defa tel:· 
rarlannıış ve şeh· 
rin en biiyük salo· 
nunda bu temsil· 
teri dokuz bin ki· 
şi seyretmiştir. 

Gönderdiğim re· 
:ıim temsil kolu 
gençlerinden bit 
kısmını son oyna· 

dıkları e s e r i rı 

makyajlarilc g~· 
termektcdir. 
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Atatürkün Mersin seyahatleri 

~ 

Atatürk dün Ankara garında kendilerini karşılayanlar arasında 

Atatürk Seyhan kenarında Olküpark'ta otururlarken 

Atatürk Seyhan kenarında ve Ülküpark'ta istirahat ederlerkert-. 

Atatiirk•·· . 
anıl. un •on .seyahatlerı esna-
- a ctlınmıı bir bQ§ka resimleri 

• 

iplik imalatı 
arfhrllacak 

Devlet sa ' · iplik f . nayı programında bulunan 
abrıkalarından Malatya ve Er

;ur~m fabrikaları henüz ikmal edıilip 
aaJıyete ba ı ille . . ş a.rnamış olduklarından 
ınleke.tımızde günden güne inkişaf 

eden kü ··k çu sanat ve ev dokumacılığı-
nın artmakta 1 . 1. 

Atatürk son seyahatlerinde Viranşehir mevkiinde deniz 
kenarında gurupu seyrederlerken 

hi}" . . 0 an ıp ık ihtiyacını da-
l ~ ıplık fabrikaları temin edemedik- fabrikalarının imalatındaki bu çoğal- Mcksikada isyan kalmadı 
erınden hariçten ithal .:ı!ı . l'k ma pı'yasa ihtiyacını tatmin etmediği 

lnikd euıı en ıp ı 
'l\t. arının artmakta olduğu ithalat is- takdirde, devlet fabrikalrının, muvak- Sanantonio, 25 a.a. _ Meksikadaki 
;t~klerinden anla~lmaktadır. katen hariç.ten memlekete kolaylıkla Cedillo isyanı parasızlık ve gönüllü te 
l a atya ve Erzurum fabrikalarının gelen' bazı dokumaların i~la~ını bı- darik edilmemesi yüzünden aldm kal

~a ı~m~ya başlamalarına kadar hariç- rakmak suretilc piyasanın ıhtıyacını rnıştır. 
en ıplık ithalini doğru bulmayan lk- karşılıyacak nisbette iplı.·k imal ede- Dolaşan bir rivayete göre, Amerika-
tısad kAl · ·· kt d 
1 ve a etı, bugun mevcut fabrika- cekled haber verilme e ır. ya kaçmakta olanCedillo yakalan-
arının imalatını artırmak suertıiyle ·Gerek hususi ve gerek deıvlet fahri- maık 

ıı · üzeredir. Kendisinin ba.şlı-
l cırıçten ithal edilecek ipliklerin mem kaları lktısad vekaletinın arzusuna 
~etten teminini düşünmüştür. Bu ı.;ygun şekilde çoğaltacakları imalatla- ca yardımcıları sergüzeştin niha
'k ksadla pamuk iplik imal eden faıb- rından bir kısmını şimdilik stok et- yete ermek üzere olduğunu hisse
~ atörleri vekalete davet ederek on- mekle mükelef olduklarından ellerin- dereık birer birer Kardinas hükümetıi
arıa yaptığı temas netıcesinde bu ar- de daima fiat spekülasyonlarına mani ne teslim oluyorlar. Çünkü Cedillo 

zu_s_ unun temini kabil oldug-unu gör- olacak mikdarda her numaradan iplik k d. · .... en ısıne Amerikadan tayyareler te-
... uştür. stoku bulunduracaklardır. Bu yeni . 
. Bundan böyle yerli paırnuk iplik fab hadler dahilinde iplik imalatının İktı- mın edecek olan Laredo ile diğer ar
tıkalan İktısad vekaletinden altlıkla- sad vekaleti tarafından sıkı bir kon- kadaşlannın tevkifi üzerine son mu
rtAdirektif mucibince inıalatlarmı aza- ı trola tabi tutulacağı da anlaşılmakta- ı va_ff~k olmak ümidlerini de kaybet-
rtıı surette çoğaltacaktır. Pamuk iplik dır. mljtıir. 

Bergamada kermes neşe 
i~inde devam ediyor 

Kermeste 
Cirid, zeybek, kalkan 

bengi oynıyorlar 
İzmir (Hususi muhaıbirimiz • 

den) - Roma, yunan, selçuk, 
osma:nh medeniyet eserleri ile 
dolu olan, yakınındaki dağlarda 
dünyanın en güzel bir çam orma
nını, arkasındaki sahillerde de 
nefis bir plajı ritlerini biribirlerine savuruyorlar. 
taşıyan Berga- Saha, al.kışlar ve heyecan içinde .. 
ma, şimdi Ker- Kalkan, şu bizim en eski türk oyu-
mes bayramı te- nu da büyük bir alaka ile seyredili-
zahüratı içinde yor. Avcıların uçurdukları güvercin

ler, arkalarından boşaltılan namlula-
çalkanıyor. rın savurdukları kurşun ve saçmalar-

Kermes, bir nevi 
panayırdır, fakat la gene geri dönüp geliyorlar, cansız 
eğlenceli, hususi- olarak yere düşüyorlar. 
yetlerle dolu bir Daha ilerde, okçular, sadaklarından 
panayır.. çıkardıkları oklan yaylarına yerleş· 

Bir yığın oto- tirdiler ve hedefe çekmeğe başladılar. 
büs ve otomobilin Büyük bir heyecan ve eğlencedir gi-
bulunduğu saha- diyor .. 
da, boydan boya Gün, böyle geçiyor. Yarmdan son-
çardaklar, çadırlar ra Kozak çam ormanlarında, muhte-
ve şemsiyeler ha- lif yarışlar ve eğlenceler var. Çam a-
zırlanmış, davet - " ğaçlarında atlamalar seyredilecek, a-
lilerin ve halkın ~· '· • ğaçtan ağaca sıçrayış ve geçişler gö-
bir kısmı buraları- rülecek. Bergamada at yarışları ola-

Bergama Kermesinde oyunlar ·k· nı doldurmuş, kıs- cak, sergiler açılacak. Bir ı ı gün 
men de sahaya yayılmıştı. na başladılar. Zeybekler meydana çık sonra da Çandarlı plajlarında bir gün 

Çevik yerli atlar üzerinde zinde, trlar, ağır ağır oynıyorlar. O kadar yaşanacak. 
mahir süvariler yıldırım hızı ile ge- zevkli, o kadar güzel oymyorlar ki.. Halkevinin bahçesi ve salonları tık 
çiyor, davul, zurnalar ve mızıka, bol delikanlılar, kollarını kaldırıp par- Iım tıklım .. 
bir güneşin yıkadığı sahayı çmlatı- maklarmı çınlatırken, sanki kendile- Ziyaretçiler, harabelerden meydan-
yordu. rinden geçip gidiyorlar. lığa, eğlenceden buraya koşuyor, ta-
. ~rkamızdaki dağd~, Akrepol bütün Biraz sonra ok atma, cirit, av oyun- şmıp duruyorlar.. Zeybekler saz ça-
ihtışam ve gururu ıle ovalara bakı- ları, cop kaldırma ve kalkancılar mü- lıyorlar, köylü kadın ve kızlar, mü
yor. . barezesi başlıyor. nevverlerle bir arada oturmuşlar, bu 

Davullar, sıra ıle meşhur Bengi, ı Atlara binmiş yiğitler, sahadan rüz l meyanda, köy delikanlıları ile bera
Dağh ve dörtlü harmandalı oyunları- gar gibi esiyor ve naralar atarak ci- ber, kalkıp zeybek oynıyorlar. 

irletik: Amerika devletleri Nevyorkta 
sergilerin en muhteM'mini hazırlıyor 

Nevyorkta hazırlanan serginin maketi 

1.939 senesi, Nevyork şehrinde müs- s~lleri t~~ı~acaktır. Tabii ziyaretçile- cazibeyi vermeye çalışacaktır. 
takil Amerika hükümetinin kuruluşu- rın e~ buyuk kısmını şimal ve cenup Bir de Amerikayı memnun etmek 
nun 150. ci yıldönümüdür. Amerika, bu Amerıkası halkı teşkil edecektir. Bu- arzusu da hesaba katılmalıdır. Muaz
yıldönümünü pek parlak bir şekilde nunla beraber Avrupadan, hatta Ok- zam bir sulhçu kuvvet olan birleşik 
kutlamaya hazırlanıyor. Bu münase- yanus.ya ve A~yadan pek çok seyyah devletlerin sempatisi, bütün devletler 
betle önümüzdeki sene Nevyorkta, beklenmektedır. Timurlenk, Serhas, tarafından aranan ve gözetilen bir 
şimdiye kadar dünyada görülmüş ser- Napolyon gibi cihangirlerin ordusun- kıymettir. Fakat bu sergide en büyük 
gilerin en muhtı>şemı kurulacaktır. d: buna benzer bir kozmopolit kalaba- rolü oynayacak, hiç şüphesiz gene 
Her sahada dev işler yapmak azmin - lıga rastlanmış değildir. birleşik devletler olacaktır. Ameri· 
de olan amerikalıların, sergicilik i· Hemen bütün milletler Amerikanın kalılar, eski vatanları olan Avrupanın 
şinde de, gelcek yıl, Avrupa tarafın - davetini memnuniyetle kabul etmiş, sakinlerini bir kere daha hayret ve 
dan daha uzun zaman kmlamıyacak bir ve bu sergide, layıkile temsil edilmek gıbtaya garketmekten hoşlanacaklar· 
rekor tesisi için ellerinden geleni ya- için birbirlerile yarış edercesine mu - dır. 
pacakları anlaşılıyor. Bu münasebet- azzam tahsisatlar ayırmışlardır. in- YukardaJci resim, Amerika Birle-
le daha geçen sene, bütün dünya mil - giltere ile domı·nyonları bu arada baş- 1 1 · · N · l 1 şik Dev et erının evyorkta mılyon -
et eri, Amerika hükümetince, bu ser- ta gelmektedı·r. MalıA gu"'çlu'"kler ı",..ı"nde . . - w• • • :s }arca seyırcıye açacagı sergının ma-
gıde en güzel eserlerini ve bilhassa bulunan memleketler bile saraylarına 
müstakbel hayata ne şekilde hazırlan- milyonlarca dolar ayırmışlardır. Ve 
dıklarmı göstermeye davet etmiştir. şimdiden işe başlanmıştır. Sergi saha-

1937 Faris sergisi 100 hektarlık bir sı üzerinde temeller atılmakta, çelik 
sahayı işgal etmişti. Nevyork sergisi- iskeletler hayret verici bir hızla ço
nin kaplıyacağı yerler ınesahasının ğalmaktadır. 
500 hektarı bulacağını söylemek ser- Buhran zamanında bu kadar cö-
ginin azanıetı· hakkında bir fikir ver- d beb" dı·r~ mer ce davranılmasının se ı ne · 
meye kafidir. Bu serginin 50 milyon Bu bir enternasyonal kumar gibidir. 
kişi tarafından ziyaret edileceği talı.. Masraftan çekinen devlet, başkaları 
min e-dilmektedir. Sergi mayıstan ilk nazrında zayıf, işi bitmiş görünmek
teşrine kadar devam edecektir. Yalnız ten korkar. 
bir fecri gününde 800 bin kişi hazır Bundan başka, ticari maksadlar da 
bulunacaktır. Şehrin kıyısında inti- bu rağbette rol oynar. Elli milyon se
hab edilmiş olan "Flaşing Medov yirciyi bir arada bulan bir ilan, ticari 
Park" da saatte 160 bin kişinin girip bakımdan ne bulunmaz bir nimettir • 
çıkmasına müsaid tesisat vücuda ge- Sergi saraylarını muazzam reklam va
tirilmektedir. sıtaları gibi kabul etmekte hata yok-

Tayyareler, gemiler, trenler, dün- tur. Müşteri bulmak, turisti çekmek 
ıanın her ,y_aıundan Nevyorka i~ için, her millet, kendi sarayına hami 

ketini gösteriyor. Serginin ortasında 
.ber biri 150 kadem yüksekliğinde iki 
kulesi bulunan federal hükümet bina
sında Amerika hükümetinin bütün 

teşkilatına dair nasıl çalışıldığı teşhir 
edilecektir. Öteki sekiz binada da 
sergiye iştirak edecek olan milletler, 
teşhirlerde bulunacaklardır; burası 

''milletler hali,, ismini · taşımaktadır. 
Bütün bu yapılar, her türlü törenle
rin, talim ve geçidlerin yapılmasına 
elverişli bir saha üzerine kurulmuş
tur. 

1009 kadem uzunluğunda ve 600 
kadem genişliğinJe bulunan bu saha 
üzerinde büyük bir çeşme bulunan 
büyük bir havuzla nihayet bulacaktır. 
Ser~ li!Mımarı Hovard L. Çeney'dir. 
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uvazene vergisini indiren 
proje kabul edildi 

57.918.000 lirahk fevkalade tahsisat 
kanun projesinin ilk görüşmesi yapıldı 

Büdce görüıme erine bugün devam edilecek 
( Başı ı. inci sayfada ) 

tamamiyle derpiş etmektedir. Bunun 
birinci senedeki programı yalnız bu 
kanunda derpiş edilmiş, programın 

ikinci senesine aid kısmı da önümüz
deki sene mutlaka tatbik mevkiine 
girecektir. İlk küçük maaşlardan baş 
!anıldığı takdirde bir sene için mu
vazenei umumiyeden yapılması lazım 
gelen fedakarlık ölçülmüş, hesabları 
yapılmış maaşı aslileri çok az olan 
yani takriben 20 liraya kadar maaş a
lan bundan istifade edecek, 22-25 li
ra alanlar da istifade edemiyecekler
di. Bu maksatla küçük maaş esbabı
nın mesela hiç olmazsa 30-35 liraya 
kadar maaş alanların istifade ettiril
mesi imkanı bulunmuş olsaydı o za
man ilk tahfifin küçük maaş üzerin
de yapılacak ve gelecek sene biraz 
daha büyük maaşlar üzerinde düşünü
lecekti. Halbuki muvazene vergisi kü
çük, bliyük maaş diye nazarı itibare 
alınmadan alesseviye bütün istihkak 
sahiblerine teşmil edilmişti. Muvaze
ne vergisinin kaldırılmasına matuf te
şebbüsler olunca onların dahi bütün 
istihkak sahiblerine müsavi muamele 
yapılması derpiş edilmiş ve onun için 
bu yapılmıştır. 

Bir de arkadaşımız başka tarafa 
sarfedilebilirdi, buyurdu. Bu sene 
Yüksek heyetinizin ::abulüne arzolu
nan büdce ile memleketin bütün ihti
yacı derpiş edilmiş ve kafi tahsisat 
teklif olunmuş bulunmaktadır. Mak -
sat muvazene vergisinin, bu vergi 
mükelleflerinin üzerindeki ağırlığı 

tahfif etmek ve kaldırmak olunca, bu
nu o bakımdan düşünmek ve mütalea 
etmek lazım gelirdi. Arkadaşımızın 
mütaleasında bu vergiyi bu sene bir 
tahfife gitmemek senevi dört milyon 
liralık bir fedakarlık yapmasanız ve 
yahut böyle bir para buldunuz buna 
başka bir yere sarfetseydiniz gibi ha
tıra gelebilir yolundaki mütaleat bu 
verginin mükellefler üzerindeki ağır
lığını tahfif etmek ve kaldımak mak-
1>ud olduğuna. .... bu snüı&h ....... n .. ka

nun teklif edilmiş bulunduğuna na
zaran, hiç yoktan bulunmuş bir para
nın şu veya bu yere sarfını düşünmek 
lazım geleceği yolundaki mütaleat 
bittabi doğru olamaz. Onun içindir ki 
bu kanun layihası tamamiyle muva
zene vergisinin bir program dahilin
de tedricen kaldırılması ve muvazene 
vergisi mükelleflerini tedricen bu taz 
yikin altından kurtarılması kasdedil
İniştir. Onun için bu şekilde yapılan 
teklifi büdce encümeni de muvafık 
bulduğu için kabul etmiştir. Bu ma
ruzatım yalnız arkadaşımın küçük 
maaşlardan niçin başlanmıyor, ve ya
hut bu para başka tarafa niçin sarf
cdilmedi şeklindeki suallerine cevab
tır.,, 

Projenin müstacelen görüşülmesi 
hakkındaki teklif kabul edildikten 
sonra maddelere geçildi. 

Yirmi liranın mwıflığı 
Büdce encümeninin derpiş ettiği 

hayırlı işlerden birinin de 80 kuruş 
vergi alanlardan hiç vergi alınmama
sı ve 120 kuruşa kadar vergi alanla
rın da 80 kuruşunun gene vergiden 
muaf olduğunu söyliyen B. Hüsnü 
Kitabçı (Muğla) dedi ki: 
"- Halbuki yevmiye almayıp da 

30 lira maktu ücret alan vatandaş 240 
kuruş vergi verecektir. Bu ~~sav~t
sızlığı gidermek için yekCtn ıtıbarıy
le çok tutmıyacak bir mikdar dalı~ 
fedakarlıkta bulunulamaz mı? Yanı 
80 kuruş 20 lira ve 120 kuruş d~. 30 
aylık ücrete muadil olduğuna gore 
30 lira ücret alan:n da 20 lirası ver-
giden muaf tutulamaz mı?,, . 

B. Kitabçı'nın mütaleasınm otu~ lı
ra ücret veya maaş alanların 20 hra
sının tamamen muaf olması yolunda 
bulunduğuna işaret eden lıüdce en
cümeni raportörü B. Raif Karadeniz 
şunları sövledi: 

"- Arkadaşımızın mevzuubahset-
tikleri bu şeyi biz de yapmak istedik 
Hatta bu layiha encumende müzakere 
edilirken sırf bu mesele için layiha
nın müzakeresini bir gün tehir ettik 
ve Maliye Vekaletinden hesap iste
dik. Verilen hesap n eticesinde : 30 li
ranın 20 lirasın ı muaf tutmak 15.zrm
gelirse 700.000 lira kadar ayrıca bir 
fedakarlık yapmak lazımgelcceğini 
anladık. Muvazene vergisinde yapı
lan bu tenzil ile 4 buçuk milyon liralık 
bir fedakarlık göze alınıyor. Bir de 
ayrıca 700.000 lira fedakarlık yapma
ğa bu ilk merhalede imkan bulama
dık. Ba!'>ka hiç bir sebeb yoktur. Sa
dece umumi muvazene bakımından 
yapamadık. Fakat di ğer taraftan gün
delikler için yaptığımız bu tahfif 60-
70 bin lira kadar bir şey tutuyor. Hiç 
olmazsa hayatını çalışarak kazanan-

]ardan bunu yapalım, dedik ve bunu 
yapmaya imkan bulduk. Vaziyet bun
dan ibarettir.,, 

Bundan sonra maddelere geçildi ve 
proje kabul edildi. 

GörüşiUen kanun projeleri 
Kamutayın dün kabul ettiği proje

ler arasında ödünç para verme işleri 
hakkında 2279 sayılı kanuna ek ola
rak faiz nisbetlerini indiren kanun 
projesi, Diyarbakır mebusu general 
Kazım Sevüktekin ve Erzurum me
busu Şükrü Koçağın Milli Müdafaa 
Vekaletinde (Zat işleri son tetkik 
mercii) teşkili hakkındaki 2515 sayı
lı kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi, İnhisarlar idaresinin mü
tedavil sermayesinin otuz milyon li
raya çıkarılması hakkındaki kanun 
projelerinin ilk müzakereleri de var
dır. 
Kamutayın dünkü toplantısında ka

bul ettiği projeler arasında 57.918.000 
liralık fevkalade tahsisat verilmesi 
hakkındaki kanun projesi ile, mecca
ni leyli talebenin mecburi hizmetle
rine dair olan 1237 sayılı kanuna ek 
kanun projesi vardır. 

Kamutay, bugün saat 14 de topla
narak büdce tetkiklerine devam ede
cektir. 

Paris büyük el~imiz 
f ransız hariciye 
nazıriyle görü~lü 

(8aşı 1. inci sayfada) 

katiyetle enür· ve tebliğ edeceğini te
min ehtÜ§tİr. Bonne - Davaz mülaka
tının eıaıı iıte bundan ibarettir. 

Delege Garo'nun hakikate 
tamamen· mulıalif beyanatı 

n-'"'y&.,..-2.& ..,__..__ Anıulo1u...Aiıu~-

Sinin hususi muhabiri bildiriyor : 
Berutta çıkan Elbelag gazetesi arap 

ajansının bir muhabirine delege Garo 
tarafından verilen aşağtdaki beyanatı 

neşrediyor: 
" Hükilmet, partiler hakkında sey

yan muamele yapmaktadır. İntihabat 
tam serbesti ile cereyan edecektir. San
cak'taki türklerin araplara isnat ettik
leri hareketleri haddi zatinde kendile
rinin yaptıklarını ve arapların muhak • 
kak zaferi önünde türklerin şimdi inti
habatı tehir etmek istediklerini arap a
jansı yazabilir.'' 

ANADOLU ALJANSININ NOTU : 
Elbelag gazetesinin neırettiği bu 

haber eğer doğnı ise B. Garo'nun ha -
kikate külliyen muhalif beyanatta bu· 
lunduğunu kabul etmek laznngelir. 
Filvaki bu mülakatın İçinde vakıaların 
bir tek doğnı ifadesi görülmemektedir. 
Şurasını da ilave etmek lazım gelir ki 
timdiye kadarki intihabatta cebren is
tihsal ettirilen bir zafer varıa o da bil -
hassa ennenilerin araplar üzerindeki 
zaferidir. Çünkü iki kazada türk ekşe • 
riyeti azimesinden sonra gelen en kuv
vetli cemaat ermeni cemaati olarak gö
rülmekte ve bizzat franırzlann neıret
tiklcri İstatistiklere nazaran dahi bir 
garibe seklinde tecelli eyliyen bu neti
ce İntihabat icin hariçten naııl taraf. 
tn .. lstr getirildiğini açıkça göstennek • 
tedir. 

rn~i'!ere -Me•· !~a mfın ~ebeli 
Ncvyork konsolosu Meksikaya 

gfüuleriliyor 

Vaşington, 25 a.a. - İngilterenin 
Nevyork konsolosu B. Erik Artür 
Klög, Meksikadaki ingil '~ elçiliği me 
murunu idare etmek üzere oraya gi
decektir. Diplomasi mahafili, bunu tn 
giltere Meksika münasebatını teshilc 

matuf bir tedbir ve petrol kumpanya
larının istimlaki yüzünden ortaya 
çıkmış olan müşkülatı yatıştırmak i
çin hissedilen bir arzu suretinde tef
sir etmektedirler. 

İngiltere Mıs1ra tayyare 

gönderiyor 
Londra, 25 a.a. - Deyli Ekspres 

gazetesinin salahiyettar mahafilden 
ald ığı maH'imata göre, İngiltere Mısı
ra bir çok bombardıman ve keşif tay
yaresi göndermeğe karar vermiştir. 
Bu tayyareler Kahire ve Süveyş Ka
nalr mıntakasında bulundurulacaktır. 

ULUS 

Hatayla 
oynıyanlar 

( Ba§ı 1. inci sayfada ) 
dir? Artık bu sualin cevabrm bul
mağa çalışmayacağız. Bu tarzda 
düşünenler ne kadar yanılmış 
olduklarını anlayacaklardır. 

Sulhçu olmak, en sarih hakla
rımızın davasında ancak beynel
milel uzlaşma usullerinden isti
fade etmek hususundaki samimi 
ısrarımızın mükafatı bu olmama
lı idi. Fakat dost düşman, her -
kes, nihayette bizi haklı görmek 
için, böyle hareket etmeli idik. 
Ondan pişman değiliz! 

Hayır, ne yaparsanız yapınız, 
sabit olan tek hakikat şudur: 
Hatay ekseriyeti türktür ! Ve bu
nun mukadder olan tek neticesi 
şudur: Müstakil Hatay! 

Ne bu hakikati, ne de bu neti
ceyi değiştirmeğe boş yere uğ
raşmasınlar. Dava, bu oyunlara 
müsaade etmiyecek kadar bü
yüktür. 

F. R. ATAY 

B. Velles 

Amerikanın dıı 

siyasetini anlalll 
Baltimor, 25 a.a. - Marilon protes

tanlar birliği erkanının huzurunda 
bir nutuk söyliyen B. Velles, başka 
memleketlerin dahili işlerine ademi 
müdahale prensipinden bahsederek 
ezcümle şöyle demiştir: 
"- Bu prensip, beynelmilel siyasi 

hayatta takib edilecek her türlü doğ
ru yolun temel taşı gibi görünmekte
dir. Fizik kuvvet, bazı milletlere di
ğer müstakil milletlerin mukaddera
tını tayin etmesine müdahale etmek 
imkanını verdikçe dünyanın rahat ve 
huzura kavuşması kabil değildir. 

Birleşik Amerikanın asırlardanberi 
bu prensipe sadık kalmış olduğunu 
hatırlatan hatib demiştir ki: 

Hali hazırda bu yolu takib etmek
te olan milletleri takbih etmekte ol
duğumuz şu sırada bu prensipi ha
tırlatmamız icabeder.,, 

B. Vellea Amerikanın dış si>'.aseti
nı şu suretle farı etmışur: 

"- Nısıf kürredeki komşulariyle 
mesai birliği, hukuku düvel kaidele
rinin tatbikine çalışan diğer millet
lerle mesai birliği, silahların tahdidi, 
ticarete revaç verilmesi ve nihayet 
Birleşik Amerikanın herhangi bir 
harba sürüklenmesine mani olmak.,, 

Romen genel kurmay başkam 
Varşovada 

Varşova, 25 a. a. - Romen genel kur 
nıay başkanı General Janesko yedi gün 
kalmak üzere cumartesi günü Varşova 
ya gelmiştir. 

. 
lngiliz kabinesi 

vaziyeti gözden geıirdi 
Lon<lra, 25 a.a. - İngiliz kabinesi 

bu sabah haftalık toplantısını yapmış 
ve bilhassa'. son kabine içtimaındanbe
ri enternasyonal vaziyette hasıl olan 
inkişafı tetkik eylemiştir. Lord Ha
lifalaı sulhun muhafazası için lngilte
renin yaptığı diplomatik hareketler ne 
ticesinde elde edilen müsaid neticele
ri arkadaşlarına anlatmıştır. 

Kabine bu hareket tezini tasvib et
miş ve Avrupa için çok vahim bir ih
tilat mevzuu olan sü.det alınanları me
selesinin kati surette halli için İngil
terenin diplomatik hareketlere devam 
etmesine karar vermiştir. Bu hususta 
İngiliz hareketinin inkişafı bakımın
dan aHi.kadarlarla temaslar muhafaza 
edllecektir. 

lngiliz kabinesi lorcllar kama
rasında ekalliyette kaldı 

Londra, 25 a.a. - Hükümet, Lordlar 
Kamarasında kömür sanayii kanun la
yihasının müzakeresi esnasında ekali
yette kalmıştır. Lord Şansliyenin mu 
halefetine rağmen lordlar, kömür ma
denleri mülkiyetinin şimdiki mülk sa
hiplerine tazminat verilinceye kadar 
milli komisyona devredilmesi hakkın 
da Lord Balfur of Bürkley tarafından 
verilmiş olan tadil teklifini 34 reye 
karşı 55 rey ile kabul etmişlerdir. Bu 
suretle verilmiş olan reyin siyasi hiç 
bir manası yoktur. 

Eski Avusturya yedi 
eyalete aynldı 

Berlin, 25 a. a. - Eski Avusturya, 
yedi nazi mıntakasına tekabül eden ye
di idari mıntakaya ayrılacaktır. Eski 
Avusturya Viyana, Tirol, Salzburg, 
Karintiya, Vorarberg, Stiriya, Aşağı 

Avusturya ve Burgenland isimlerinde 
dokuz eyalete ayrılmıştır. Yeni teşkil 

edilen yedi mıntaka şunlardır: 
Viyana, Tirol, Salzburg, Yukarı Tu

na, Aşağı Tun~ Karintiya, Stiriya, 
Führer, her mıntakaya bir nazi mınta
ka ~efi tayin etmiştir. 

Vorarleberg müstesna olmak üzere 
diğer bütün vilayetlerde valilikler kal -
dmlmıştır. 

Bir kilisenin emlaki 
müsadere edildi 

Viyana, 25 a. a. - Stiriyada Sen -
Lambreht kilisesinin menkul ve ga.yri 
menkul bütün emlaki müsadere odil -
rniştir. 

Geri çevrilen viyanalı 
tüccarlar 

Meç, 25 a. a. - Mahalli hükümet me 
murlan, kamyonlarla Siyerk yakınında 
hududa gelmiş olan ve ekserisi eski vi
yanalı tilccarlardan ibaret bulunan elli 
kadar mülteciyi geri çevirmişlerdir. 
Mülteciler Lüks.emburg hududunda da 
böyle bir teşebbüste bulunmuş olduk -
larını söylemi§lerdir. 

Çin tayyareleri japon adalan üzerinde 

Çin filoları şehirlere 
beyannameler athlar 

Hankeu, 25 a.a. - Resmi tebliğ : 
Çin tayyarecilik tarihinde ilk defa o
larak şarki Çin denizini aŞ,all mühim 
bir Çin tayyare filosu, Japonyanın ce
nubunda ve şarkındaki bir çok şehir
leri tamamiyle hükmü altında tutmuş
tur. Bununla beraber Çin tayyareleri, 
bomba atmaktan sakınmışlar ve bomba 
yerine Kinşi adasındaki şehirler üzeri
ne ve köylere, Nagasakiye, Fukuola 
ve Saseboya bir çok beyannemeler 
atmakla iktifa eylemişlerdir. Bu va
ziyet, Çin tayyarelerinin arzu ettiği 
takdirde japonyayı bombardıman cy
liyebileceğini tam olarak göstermek
tedir. 

Geçen gece yarısı, Çin sahilinde 
bir üsten hareket eden Çin tayyarele
ri, saat iki ile üç arasında japon ada
larının en cenubundakini teşkil eden 
Kiusiua varmış ve bir saat müddet şe
hirler ve köyler üzerinde uçmuştur. 
Hiç bir japon avcı tayyaresi, Çin filo
sunun karşısına çıkmamıştır. Maama
fih dönüşte japon sularında bulunan 
japon harb gemilerinin projektörleri 
Çin tayyarelerini tarıyarak bulmuş ve 
tayyareler bu gemilerin toplarının a
teşine maruz kalmıştır. Japon şehir
lerinin yegane müdafaa vasıtasını, e
lektrikleri kesmek teşkil eylemiştir. 
Bu §ehirler üzerine beyannameler a
tıldıktan sonra Çin tayyareleri, Na
gasaki, Kiusiun adasının ş.imali garbi 
istikametinde yoluna devam etmiş ve 
20 dakika uçuş yaptıkları bu mıntaka
lara da beyanname bırakılmıştır. 

Bu sabah salimen dönen tayyareler 
saat 11.30 da Hankeuya inmişler, ve 
büyük tezahüratla kar§ılanmı.flardrr. 

Tayyarelerin inişlerinde milli Çin hü
kilmeti başvekili Dr. Kung ile milli 
Çin hilkümeti harbiye nazırı general 
Ka-Yung-Şin de hazır bulunmutur. 

Muhtemel bir harble 
Kanadanın vaziyeti 
Ottava, 25 a.a. - B. Makenzi King, 

mecliste hükümetin Kanadanın men
faatleri esasına dayanan bir dış siya
set takib edeceği, fakat demokrat mü
esseselerinin mukadderatına lakayd 
kalmıyacağını beyan etmiştir. Ve sö -
züne devamla şöyle demiştir ; 

"Kanatlanın muhtemel bir harbe iş
tirakine ahval ve şeraite göre, karar 
vermek hususunda yegane hakiaı par
lamento olacaktır. Bazı kimseler, der
hal bitaraflığımızı ilan etmemiz ve 
İngilterenin dahil olacağı her türlü ih
tilaflara iştirakten peşin surette imti
na eylememiz hususunda ısrar etmek
tedirler. Böyle bir şey mütearızları 
teşci etmek ve parlamentonun elini 
kolunu bağlamak olur. Biz, sadece 
İngiltere ile ve sulh için mücadelede 
bulunan diğer milletlerle temas halin
de kalacağız ve makul bir milli müda
faa programı takib edeceğiz.,, 

Milletler cemiyetinden bahseden 
hatib demiştir ki : 

"Milletler cemiyetinin bir zecri ve 
tenkil aleti değil bir uzlaştırma orga
nizmi olması lazımdır. Çünkü hali ha
zır otomatik bir askeri veya iktisadi 
müdahale icrasına imkan yoktur.,, 
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DOST YUGOSLAVYA 

General Mariç Kocatep 
ile Mudanyaya gitti 

Bandırma, 25 (Husui muhabirimiz 
bildiriyor) - Dost ve müttefik Yu
goslavya hükümeti harbiye ve bahriye 
nazırı orgeneral Mariç, maiyeti ve 
mihmandarları bugün İzmirden şehri
mize geldi ve istasyonda halkın coş
kun tezahürleri arasında kaymakam, 
komutan ve belediye reisi tarafından 
karşılandılar. 

Misafir orgenerale istasyonda as
keri merasim yapıldı ve orduevine 
misafir edildi. 

General Mariç, orduevinde bir müd
det dinlendikten sonra askeri talim 
yerine geldiler ve askerlerimizin ta
limlerini takib ve teftiş ettiler. 

Dost milletin muhterem harbiye ve 
bahriye nazırı 10.30 da Kocatepe tor -
pidosuna binerek Mudanyaya hareket 

• 

etmiş, ve iskelede mudanyalıların fi 
mimi tezahürlerile merasimle uğ 
lanmışlardır. 

Belgrad gazeteleri ve 
gcrıeroUn seyahati 

Belgrad, 25 a.a. - Bütün gazet 
harbiye ve bahriye nazırı general 
riç'e lzmirde gösterilen samimi b 
nü kabulden bahsetmektedirler. 

Generalin Avcıl.a ajansına 
beyanatı 

Belgrad, 25 a.a. - General M 
Lovçen vapurunda bulunan Avala 
jansının mümessiline Türkiyeye ~ 
tığı seyahat hakkında beyanatta 
lunarak kendisine karşı gösteri . 
hüsnü kabulden dolayı memnuniy 
ni bildirmiştir. ~ 

ispanyadaki vaziyet 

F rankocular ilerlediklerini 
httkümetçiler mukavemet 

ettiklerini bildiriyorlar 
Salamanka, 25 a.a. - Franko harıb 

tebliğinde deniliyor ki : 
Katalonya cephesinde düşman ta

arruzlarına şiddetle devam etmiştir. 
Tremps ve Abalaguer 'de düşman kan
lı bir mağlubiyeıte uğramış ve muha
rebe sahasında 400 ölü bırakmıştır. 
Düşmanın buradaki zayiatı 4000 tah
min ediliyor. 

Teruel mmtakasında, ileri yürüyü
şümüze devam ettik ve Kabezualto 
dağını ele geçirdik. 

Mokueruela mıntaıkasında dü~an 
nın çOk mühim bir kaç mevziini zap
tetdik ve Valdelinaeras civarında ha
rekatta bulunan kuvetlerimizle irtiba
tı tesis eyledik. 

J:'nlTD":IUUlRl~"Crl l'KIC' uu:;ıınıznın 1Z 

tayyaresini dü~ürdük. 

Hiikiimetçiler miikavemet 
ettiklerini söylü·yorlar 

Barselona, 25 a.a. - Asilerin mü
kerrer şiddetli taarruzlarına rağmen 

cumhuriyetçi hatları mukavemet gös
termektedir. Hükümetçiler müdafaa 
ediyor ve aynı zamanda mukabil taar
ruzlarda da bulunuyor. 

Güdar ve Moratilla dağlarındaki 
mevzileri ele geçirmiş olan asiler şid
detli bir mukabil taarruzda geri atıl

mışlardır. Bu mevziler hükümetçile
rin elin.de kalmıştır. Moskueruela 
mıntakasının merkezinde cumhuriyet
çiler düşmanın fevkalade tazyiki al
tında biraz gerilemişler ve hatlarını 
tashih etmişlerdir. 

General Mmıkardonun 
beyanatı 

Salamanka, 25 a.a. - Beleguer mın
takasındaki Franko kuvvetleri kuman
danı general Moskardo cephedeki ga
zete mümessillerine yaptığı beyanat-

ta düşmanın bilhassa Palaguer k<S 
rü başına karşı yaptığı taarruzları' 
fevkalade şiddetli olduğunu ve d~l 
man topçusunun şimdiye kadar İsp"I 
ya harbinde görülmedik şiddette bifl 
topçu ateşi açtığını söylemif ve diit' 
man topçusunun fransız mütehassd' 
ları tarafından idare edilmiş olduğ1J' 

nu ilave eylemiftir. Uç bölük d~ , 
milisi frankocuların tarafına geçmiıf' 
tir. 

Frankocıdarın kabi.ne 
toplantısı 

Burgos, 25 a.a. - Kabine ~netti 
Franıkonun riyaseti altında dün aJ 
16 dan gece yarısına kadar devam ~ 

n U~Un Dlr-"l.vpıaını )'<lprtıq 'Ve sıya .. 
si vaziyeti tetkik eylemiştir. Na.zrrıaı 
meclisinin bu müza:kereleri hakkınd' 
hiç bir tafsilat verilmemiştir. 

Almanyada 
Zays - İnkuarf dahiliye llllll 

Viyana, 25 a. a. - Avusturya hülıdt' 
metinin reisi ve Almanyanın Avuatur • 
ya valisi Zays - İnkuart, Hitlerirı bil 
kararnamesi ile dahiliye nazırlığına tr 
yin edilmiştir. Maarif ve mezhepler rtlJ' 
zareti de dahiliye nezaretine bağlaDll 
ımştır. 

B. Şu~nig Viyana' dan 
ayrdmadı 

Berlin, 25 a. a. - Resmi bir menbl' b 
Jan bildirildiğine göre Şuşnig hila vt
yanada bulunmaktadır. MumaileyJı r 

hakkında henüz hiç bir karar verilme- 1 
miştir. Şuşnigin Leipziğe nakledildiği 
hakkındaki haberler tekzib edilmektO' 
dir. b 

------------------------------------------------'d 
Kastamonu bölgesi güreşçileri 
müsabakalara · hazırlanıyorlar 

Kcutamonu'nun güreıçileri bir arada 

Kastamonu, (Hususi) - Ankarada yapılacak ( AT ATOR1' 
KUP A~I ) serbest güreş müsabakaları seçmeleri için gurUP 
merkezı olarak ayrılan vilayetimizde hazırlıklar süratle ikmal r 
dilmektedir. 

Bölgemizde müsabaka yapacak o- [Müsabakalar 28 - 29 mayısta Katta" 
lan Bolu, Zonguldak, Çorum. Çankı-ı monu s t a d y o m u n d a yapılr 
rı bölgelerine telgraflar çekilmiştir. caktır. 
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-~· _ ıc~ ederim. Devam edin. 
telt!if~e.nın ayrılmamız hakkındaki 
Sebeb~n~ ~~!"eddüdsüz kabul ~tmiştim. 
beni ını ogrenince vaz geçtım. Ellen 
!ıttıdrn ço_cukluk ve mekteb arkada
dan ~- ~1~ gün haftalık mecmualar
hilta ır_ını karıştırırken Ellen'in bir 
ttıanrsı gözüme ilişti. Ellen, o za
lnuh ar. he_nüz tanınmamış yeni bir 
daıır:rrı~dı. Hikayeyi eski bir arka-

:r ın ısm. . d ğ "' 1 <>ltuına w ını taşı ı ı için ahı kay a 
lnernı ~a başladım. Hikaye, uzak 
ğin he etten gelen yabancı bir erke
•ed· ayatından ve adetlerinden hah· 
bir 

1
{?rdu. Bu erkeğin senden başka 

lard ırnse olmadığını daha ilk satır
- a anlamıştım. 
- n~nıek §Üphelendin? 

di- Şüphelenmedim kanaat getir-
-· .. ICıaa b" . düf ~ ır zaman sonra bır tesa-

Olduğ a bu kanaatimde yanılmamış 
umu ~- . l ... b 

başa, .. ..... ıabat etti. kınızı aş-
Par] gordUrn. Gözleriniz saadetten 

ıyordu l k 1 w c d · §te 0 glin, kıs anç ıgın 
gö le~ek olduğunu öğrendim. Benim 

z erıın h" b"" 1 1 ltıaın ıç bir zaman oy e par a-
h ıştı. Aklıma çocukluğumun en 
,;Yccan)ı bir hatırası geldi: Sürek 

ı. 

- Efendim? 
u - k.Zava11ı vahşi hayvanları koştu_ ft,;. BO§turup nasıl tuzağa düşürdük

:fıit ıkadana aid olan bir erkekle başka 
.. ının meaud olıri&aına gururum 
~&aade etmedi. O Andan itibaren 

et·ene karşı duyduğum kin ve nef-
1 hayatımda kimseye karşı duyma

;ıtrın. Ellen'in aşktan parlayan gü
e &Özlerinin tuzağa düşen vahşi 

ii a~anların gözleri gibi şaşkın ve 
cl~siz baktığını görmek istiyor-

)or~rkek hiç sesini çıkarmadan dinli-
• Çe1t·ıu .. Yavaş, yavaş yüzündeki kan 

oıırı' lttif rengi kireç gibi bembeyaz 
ıııt.:'\. 

ıiin~~ın kısa bir sükCittan sonra sö
evarn etti: 

pı; :Eve döndüm. Ağlamadım. Çır
'l'u:dıın. Düşündüm. plan çizdim. 
kızdı kurdum. Ellen çok güzel bir 
ıevg,' .Muhitinde herkesin hürmet ve 

ısın· 
beıt 1 kazanmıştı. Ortalıkta ser-
cvu s~. dolaşamazdınız. Çünkü; sen 
ranrn ır erkektin. Çok dikkatli dav
len i •.nız lazımdı. Aksi takdirde El
hiHrJ.1n Çok çirkin dedikodular çıka
ha]i 1

• kızın bütün hayatı ve istik
hozu~hvoıurdu. Ellen'in sinirleri de 
de tu. Bu itibarla şüpheli bir ümi-

Uzun b d' l.tut oylu tahammül edemez ı. 

Pclc e~dt heyecen, korku, arzu onu 
ni~a t~ Yıpratacaktı. İşte o zaman 

sın rnesele kalmıyacaktı. 
Pı~ 

tırn. I{ anırnı çok güzel hazırlamış -
Og·· Urduğurn tuzak mükemmeldi. 
dal'Yunden sonra mümkün olduğu ka
bıağ &enin bütün vakitlerini doldur
lı•tı~ Çalıştım. Babam vasıtasiyle ça
bY gın " 
~n a ~ ~uesseseye tCJ1ir yaptırdım. 
t11t ö gır 1§lcri sana yüklettirdim. Ar
ta.11 ;~~-hale gelmiştin ki; çalışmak
lu1tt ıt bulamadığın gibi yorgun-

an da b'" .. !anıl utun neşen kaçmıştı. Ak-
~ııc:~ı, geç vakit eve geldiğin zaman 
)ord ın Yanından döndüğünü bili
ediy urn. Bütün hareketlerini tetkik 
~llc~~-du~ ~ittikçe asabileşiyordun. 
iıın ın sınırlerinin iyice bozuldu
lacı1~ ve aranızda münakaşaların baş· 
hu gını hissediyordum. lşte, senin 
l'altı en b~hranlı anlarında ben sana 
iltzu •şına~a başladım. En kliçük bir 
•enin: bı~e gözümden kaçırmıyor ve 
tele . endıme bağlamak için elimden 
bıarn~ı Yapıyordum. Artık vaziyet ta
hcn· 1Yle tersine dönmüştü. Eskiden 

ıın y dııı . anımdan kaçıp Ellene koşar-
tınd Şıındi ise Ellen'in hırçınhkla
han an kurtulup başını dinlemek için 
ltıin\ge_l~~ordun, Ellen, evvelden tah
ha.rnın~~ıgım gibi bu vaziyete fazla ta
taı l ul edemedi. Ağır bir asabi has
'o~ il ~u.tuldu. Uzun bir tedaviden 
ıat ra ıyıleıti. Zavallı her halde çok 
tır ı~ab çekmişti. Fakat, çektiği bu ıs
hira ona yazı yazmayı öğretti. Kısa 
ıı..._ zamanda meşhur oldu. Sana ge
~ bütün ümidlerin kmlmıftı. 

Kendini tamamiyle işine verdin ve 
çok geçmeden herkesin hürmet ettiği 
zengin ve tanınmış bir adam oldun. 
Kadın bir saniye sustu. Robert göz

lerini karısının ylizüne kaldırdı. Ağ
lamıyordu. Yalnız, dudaklarının ke
narında acı bir ıstırabın derin çizgi
leri belirmişti. 

Patrisia içini çekti. Sonra boğuk 
bir sesle sözünü tamamladı: 

- Neticede ikiniz de kazandınız. 
İkiniz de tanınmış insanlar oldunuz. 
Bu işte asıl kaybeden ben oldum. Bü
tün hayatımı zehirledim. Söyle .. Beni 
affediyor musun ... Affedebilecek mi
sin? ... 

Erkek şöminenin yanma doğru yü
rüdü. Karısına arkasını döndü. Yü
z~~deki .derin ıstırabı onun görmesi
nı ıstemıyordu. Gözlerinden yanakla
rına doğru yaşlar süzülüyordu. Fı
sıldar gibi cevab verdi: 

- Unutmağa çalışacağım ... 
Şöminede yanan kütüklerin son 

alevleri de söndü .. 

Hakim ve müddeiumumiler 
araS1nda değiJiklik 

Adliye Bakanhğr hakim ve müdde
iumumiler arasında yapılacak nakil 
ve tayinlere aid hazırladığı bir karar
name projesini Baıbakanlıfa vermit
tir. Kararname bugünlerde yüksek 
tasdikten çıkacaktır. Adliye Bakan
lığı haziran ayında büyük mikyasta 
nakil ve tayinler yapacaktır. Bu hu
sustaki kararnamenin hazırlanmasına 
başlanmıştır. 1936 ve 1937 yıllarında 
terfi sırası gelmiş olupta henüz terfi 
edememiş olan müddeiumumi, hakim 
ve hakim sınıf•na menaub olan Adli
ye memurlarının terfileri de önümüz 
deki ay içinde yaprlacaktır. 
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Diinkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1234~6-ı& 

1 !,___.._;_ 

Soldan sağa: 

1- Kusuru olmayan. 
2- Kısa de&il. 
3- Peşref çalamayan bir c;algı-.ı ceylan. 
4- Beyazdır, kışın yağar. 
s. Prasanın arkadası. 
6- Bil&i. 
7- Güneıin farsçası. 
8-Kalkmaktan emir - içilen şey. 
9- Kırauıı:ı renkli bir tal - matem. 
Yukarıdan aşalıra: 
1- Kırmızı ekıi bir yemiı. 
2- Kırmızı. 
3- İçine au konulur camdan - bir nota. 
4- ll&i. 
5- Bir nevi domino oyunu. 
t5- İçilecek şey - müeair, sebeb. 
7- Yakın deiil. 
8- Bir yıldız - uzun buton. 
9- Itık - çatık kallı. 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya ,, 
Salı : Ece ve Çankaya " 
Çarı;amba : Sebat ve Yeniıehir " 
Perşembe : İstanbul eczanesi 
Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara " 

HALK ve YEN 1 
SİNEMALAR 

Seana aaatleri 

Her gün 
YENİ HALK 

14.4S 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi günleri 
YENİ HALK 

13 13 
14.4S 14.30 
16.4S 16.30 
18.45 18.30 

Pazar ıünleri 
YENİ HALK 

11 11 
13 13 
14.4S 14.30 
16.~5 16.30 
18 45 18.30 

Geceleri aaat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava~az! 
Arıza Memurluğu: (1846). - MesaJerı 
Şehir Anbarı: (3705). - T a k si Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddeıi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk Vf' aon 
Seferleri 

Sabah Ak~m 
llk Son 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.4S 2.:ı.00 

K. dere'den Ulus M.. na 7.15 23.20 

Ulua M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 21).30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Etlik'• 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 1.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Y eniıehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazan'Ddan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprii'deıı S. paaarı'na 7.30 !l.4S 

§ U. Meydanı ile lstaayon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeni,ehir Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazarı ar~ıında saat İ 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akpmları Ulus Meydanından saat 23 
deki aon seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılı& 
saatlerine tibidirler. 

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

Tren Saatleri 

Haydarpaşa 'ya 

Samsun hattına 

Her sabah 8.20. Her 
akıam 19.lS ve 19.50 
de (Pazartesi, per
eembe, cumartesi 
Toros sürat.) 

: Her&ün 9,35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her&iin 9.35 
ıs.oo 
16.05 

Zonguldak hattı : ,. 
Kırıkkale'ye rayotobüs .. 

GONDELIK 

Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 2t5 

S. D. 
Güneı: 4 33 

Rumi - 1354 
Mayıs: 13 

S. D. 
Akiam: ı9 29 

Orman kornma kıtaları 
işaretleri 

Bakanlar Heyeti, orman koruma 
kıtalan subay, gedikli erbaş. erbaş, on
başı ve eratın ip.retleri ve kıyafetleri 
~akkındaki kararnameyi kabul etmiş -
tır. 

Bu kararnameve göre, orman koru
ma kıtalan, piyade sınıfından sayıla
caktır. Orman koruma kıtalarına piya
de kıtalarından alınan subay ve gedik
li erbatlann diğer sınıflardan ayırd e -
dilebilmesi için ppka kokardlarile ca
ket yakalanna konacak ip.retler töyle 
olacaktır : Y akalarmda açık filizi renk-
te çuhadan bir main ve ppka kokard • 
lan jandarma ve gümrük muhafaza teı
killeri kıyafetlerine kıyasen nefti çu -
hanın ortasına filUi renkte yuvarlak 
çuha konacaktır. Eratın farklı olarak 
şapka kokardları altında o erin hüviye
tine delllet eden bir numarayı ve or -
man koruma krtaları rtlmuzunu göste
ren madeni plika konulacaktır. Subay, 
erbaş ve eratın ppka kokardlan Uz«i
rıe san madeni bir mete dalı kıonula
c:M:br. 

Balkan antantı 
devletleri arasında 
yapılan temaslar 

İngilizce "Büyük Britanya ve Şark" isimli dergiden: 
Bazı devletlerin Balkan milletlerinin istikbaline, oradaki halkın arzu

ları hilafma bir tekil vermek kararında bulundukları hakkında ıayialar 
meydana çıkması üzerine bu memleket diplomatlannın, bu yaronada
yı her hangi muhtemel bir saldırganlığa daha iyi mukavemt etmek 
Üzere aağlaın bir sulh bloku haline koymak için müzakerelere giripne
leri içtinab edilmez bir lüzum olacağı tabii idi. 

Bu harekette, Balkan antantının wnumiyetle lideri sayılan Türk.iye
nin hepsinden daha fazla faaliyete girİ§liği görülmektedir, 
Kısa bir müddet önce Atinada Elen devlet adamlariyle iatifarelerde 

bulunmuş olan Türkiye Baıbakanı ile dıt bakanı, geç.en hafta Bel~ad 
ve Sofyada idiler. 

Arnavudlukla beraber ıimdiye kadar bu birlikten ayrı kalmıt olan 
Bulgaristanın Balkan antantına iltihak edip etmiyeceii bir meseledir. 

Bulgaristanın bugünkü sınırlarınm ha,li ile devam edip gitmeaini i .. 
temediği ve Ege deniziyle Dobricaya inmek arzuaunda bulunduğu aa
nılmaktadır. Fakat, Bulgaristan Balkan antantma iltihak etmeM bile 
kendisi ile diğer Balkan memleketleri arasındaki itbirliiinin geniıle
meııi mümkün ve ziyadesiyle arzuya şayandır. 

Yugoslavya, Bulgaristanla uzun zaman aürmiif olan ihttli.flarmı bir 
hal tekline bağladığı gibi aon ay içinde Ankara ile Sofya arasındaki 
münasebetlerde de inkişaflar kaydedilmi§tir. 

Zamanm ilerlemesi ile bu bağlar, kuvvet ve metanet bulacaktır. Çün
kü birbirleıinc:len ayrı kaldıkça Balkanlılar her hanai bir •ldqanlıia 
mukavemet demezler; Birlettikleri takdirde iae bunun faydau ~almz 
kendilerine değil, bugünkü gÜnde bir model tefkil ettiklri dünya aul
huna da dokunacaktır. 

Çekoslovakya meselesi 
karşısında dünya 

Qazeteleri ne yazıyorlar? 
Almanya 

Lokal Anzeiger ga.zeteai ateşli bir 
makale ile çeklerin askeri tahriklerini 
proteato etmekte ve ,c>yle demekte
dir : 

"Prağ'ın lüzumauz mazeretler &er
det.mekle iktifa etmemesi lazımdır. 
Çeklerin fuzuli tedbirleri infilik 
maddelerini öyle bir yığmıştır ki barut 
fıçısının fitilini çıkann:ık için şimdi 
acele etmek lazım geliyor. 

Gazete bundan sonra 1ngilterenin 
hareketin~n şikayet etmekte ve Çem
bcrlayn'e "formalist ve semplist ha
reketinden dolayı" hücum etmekte
dir. 

Çemherayn'ın nutku karşıı;oın
da almaıılar ne diyorlar? 

Alman matbuatı Çekoslovakya hadi
seleri ve Çcmberlayn'in Avam kamara
sında yaptığı beyanatla meşgul olmak
tadır. 

Bütün gazeteler, Çekoslovakyaoo 
asayişi çek makamatının değil südet 
almanlarının gösterdiği dısiplinin 
muhafaza eylediğini ve südet alınan
larının uğradığı kanlı tazyiklerden 
maada alman hududlarmm da üç defa 
çek askerlerı tarafından ihlali sıireti
le esasen fevkalade gergın bulunan 
vaziyetin daha ziyade vaıhımleşmesine 
de gene Almanyanın sulh azmınin ma
ni olduğunu yazmaktadır. 

Gazetelerin mütalealarına göre, 
Prağ hükümetiyle siluet almanları a
rasındaki müzakerelerin muvaffaki
yetle notıcelenmesi için havadaki 
gerginliği ızale etmek lazımdır ve bu
nun için de işe çek ordusunun terhi
siyle başlamak icab eder. 

{..enıbcrlayn'ın beyanatı 
hakkında 

Çemberlayn'in beyanatı hakkında 
da Fölkişer Beobahter Ş:öyle yazıyor: 

Çemberlayn gerginliği izale için İn
gilterenıin yaptığı teşebbüsleri Ber
lin'in müsaid bir ,ekilde kartılıadığı
nı söylemiştir. Filhakika biz, sulhun 
muhafazası yolunda yapılan her te
şebbüsü selamlarız. Fakat şurasını 
derin bir teessürle kaydedelim ki son 
ingfüz teşebbüsleri istihdaf ettiği he
defe eritememiftir. Hudud hidiaelerı 
enternaıyonal hayatta daima elim ha
diselerdir. Fakat merkezi Avrupa mü
nasebatının geçirdiği bugünkü gergin
vaziyette böyle hidiseler bilhassa se
ferber halde bulunan müsellilı kuv
vetler tarafından çıkarılırsa cinayet
ten ~ fazladır. Eğer ingiliz aiyaeeti 
llMWAffü olmak iatiJIOraa, ki muıvaf-

fak olmasını bütün kalbimizle isteriz, 
İngiltercde, Pragda daha azimkar bir 
liaan kullanmabdır. Ger&inlitin izale
si için kati prt çekoelovak seferber
liğinin kaldırılmaaıdır ve derhal ya
pılmalıdır. Söylediğimiz gibi bu ilk 
f8rtlardan biridir. Sonra ne yapılaca
ğını düfilnilrüz. 

Çek politik faaliyeti 

Berliner Börsen Zeitung diyur ki: 
Çemberlayn'in e1manlara kar~ı ya

pılmakta olan bütün tazyiklerin men
şeinde çek memurlarının bulunduğu
nu ve halen de onların bulunmakta ol
duğunu nazarı dikkatte tuttuğunu ü
mid eyleriz. Çek poliainin faaliyetini 
çoktanbcri biliyoruz. Son zamanlarda 
ç<.k askeri de bu poliıle bu yolda miı
sabakaya çıkmıştır. 

Berliner Lokal Anzeiger diyor ki: 
Londra, Prağ üzerine gözlerini aç

malıdır. Prağ, alman hududlarına te
cavüze başıamı9tır. Bundan dolayı çe
kcslovak zunamdarlarına gayet 9i.d
detli bir lisan kullanmcllıdır. 

Fransa 

Fransız gazeteleri çek vaziye
tini nasıl görüyorlar? 

Çekoslovakya vaziyetinden bahse
den pöti Parizyen gazetesi, vaziyette
~i ~erg.inliği idame ettirecek bir çok 
amıllerın mevcud olduğunu ve maa
m_.afih son 24 saat içinde Avrupaya sü
kunet verecek bazı hadiselerin vukua 
geldiğini kaydettikten sonra Polon
yanın bu buhranlı anda ittihaz ettiği 
hattı hareketi ele alarak diyor ki: 

Fransız - Polonya ittifakı yalnız 
harb zamanında değil sulh zamanında 
da buhranlı anlarda müessir olmalıdır. 

Figaro gazetesi de çckoslovak hü
kümeti ile südet alınanları arasında 
bir anlaşma aktedilmcdikçe vaziyetin 
buhranlı kalacağı mütaleasında bulu
nuyor. 

Övr gazetesi, Çekoslovakyadaoki as
keri tedbirler hakkında Polonyanın 
yaptığı teşebbüsü "çekoslovak hükü
metinin asayiş tedbirlerine karşı Po
lonyanın protestosu" ııuretinde tavsif 
eylemektedir. 

Maten gazeteai ~klerin de hüsnü
niyet göstermeleri icabettiğini yazı
yor. 
Havasın Prağ muhabiir, intihabat 

neticesini mevzuu bahsederek bilhas
sa ekonomik mahafilin Henlayn le
hinde rey Yermİf ol<!ufunu kaydeyle
mektedir. 

Lehistan 
Bir leh gazete ine göre çek 
meselesi naı;ıl halledilir? 

Kuryer Poranni gazetesi Çekoslo
vakya meselesini bahis mevzu alarak 
şöyle yazıyor : 

Südet alınanları meselesi diploma
tik müzakerelerle değil bizzat Çekos
lovakya içinde alınacak tedbirlerle 
halledilebilir. Henlayn 177 nahiyede 
mutlak bir ekseriyet kazanmıştır. Bu 
intihabatın neticesi hiç şüphe yok ki 
südet alınanlarının mukadderatını ta
yin edecektir. Çekoslovakyadaki e
kalliyetlerin muhtariyet temayülleri 
karşısında Prağ hükümeti ne yapaq
ğını şaşırmış vaziyettedir. Vakıa baş
vekil Hodza Prağ hükümetinin Pits
burg muahedesini mecburi telakki ey
lemediğini ve hak ile ahlak arasında 
bir fark bulunduğunu geçenlerde söy
lemişti. Halbuki milyonlarca kişinin 
kanaati hak ile ahlak arasında sıkı bir 
rabıta bulunduğu merkezindedir. 

Felakete 
uğra1rônlara 

yardım 
T. Kızılay C. U. ~rkezinden ı 

Yer sarsıntısından felakete uğrayan 
vatandatlarımıza yardım yapılmak üze 
re aşağıda isim ve adresleri ya.zıh ze
vat tarafından hizalarında yazılı para
lar veznemize yatırılmıştır. Bu hayır 
sever zevata gerek cemıiyetimiz ve ge 
rek felaketzedeler namına teşekkürle
rimizi sunarız. 

305 60 
1500 00 

32 60 

14 00 

Kızılay Bartın !iUbeaindcn 
Kızılay Aydın ıubcsindcn 

erik ka:ı:.uu ağ ı .Ahmcdi-
ye köyu halkıııdan 
Burdur - Kar1&1Danlı ilk oku
lundan 

12 
130 
112 
168 
150 
300 
100 
125 
175 
597 

50 Yalvas Alemdar okulundan 
05 Kızılay Emet ııubesinden 
48 ., Suıehri ., 
65 ., Cihanbeyli ,. 
00 ,, Silivri ,. 
00 ,. M. Kemalpaııa ,. 
00 ,. Dikili .. 

14 
100 
185 

37 
39 

201 
20 
94 
64 
10 

00 
00 
72 
00 
00 
18 
21 
49 
00 
50 
45 
01 
60 

2 95 

7 62 

11 00 

350 00 
42 37 

20 36 

ı26 ıs 
5 00 

132 00 
18 25 

ı5o 00 
103 07 
167 43 
619 46 

40 00 
194 89 

5 00 

ıofi 68 
ıso 00 
10 00 

3 50 

3 ıs 

250 00 
37 83 
65 00 
10 00 

" " 
.. 

,, ,, " 
,. Ayancık " 

Gördes merkez ilkokulundan 
Kızılay Be&iri ııubesindcn.., 

,. Hafik .. ' 
,, Bors;ka .. 
., Araç • 
" Akçakoca .. 
., Patnos .. 
,, Babaeski .. 
,, Sandıklı " 

Erzincan tıımctpaş: okulu ta
lebelerinden 
Malatya Ortakoy nahiyesi Şe
refhan kôyıi halkından 
Mürefte Çınarlı koyıi ilk oku-
lundan. 
Alaşehir Horıı:um koyil ilk o-
kulundan 
Kızılay Seyitgazi şubesinden 
Erzincan Gazi palja ilk oku-

lundan . 
Malatya Ortaköy nahiyt,sı Ce
likll.n ve Abdulharap .köyleri 
halkından 
Kızılay Alaıehir ıubesinden 
Mapavri gençlik demek ko
lundan. 
Kızılay Terme ljubesindcn 

Kargı 
Elbistan .. 

., Çemizgezek 
" Gerze ,. 
,, Kartal ., 

Tutak kazası halkından. 
Boyabat kı:ı:.ıl:ıy liUbesınden 
Siirt Tumen Levazımında 
Yıizbaıı Fazıl Fırat'dan • 
Kızılay Biga ıubesinden 

,, Hayrabolu ,. 
Bersama Gazip:ıfia ilk okulun~ 
dan. 
Adapazarı Çaltıcak köyü oku
lundan. 
Saray koyti Manika ilk oku
lundan. 
Babaeski belediyesinden • 
Kızılay Davas ıubesinden. 

., Şarkoy ,. 
Hayrabolu Karakavak oku
lundan. 

2 55 Pazarcık ilk okulundan 
3 00 ., İlkokulu sınıf 4 A dan 
ı 70 ,. ilk okulu sınıf 4 B den 

50 00 Kızılay Torul şubesinden 
14 50 Aksaray zafer okulundan 
41 00 Kızılay Bala ııubesindcn ---

7234 50 
107987 15 Evelki listeden 

115221 65 

Yeni nüfus rehberi 

Bundan on sene evvel tertib edil· 
miş olan nüfus rehberinin doğruluğu · 
nu kaybetmiş olduğunu göz önüne alan 
İç Bakanlığı, bugünkü mevzuatımıza 
göre, yeni bir nüfus kılavuzu hazırla -
mıştır. Bu kılavuzda nüfus işlerine aid 
kanun, karar, talimat ve tebliğler bu -
lunmaktadır. Bakanlık basılmış olan bu 
kılavuzlan vilayetlere gönderecektir. 
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f Prens Bibesko şehrimize geliyor1 

.. 

Prens Bibesko'nun tayyaresi 

Enternasyonal'hava federasyonu rei&i, Romanya ayan azasından 
prens Bibesko bugün tayyaresile Bü kre§'ten An karaya gelecek ve Türk
ku§unun Ergazi alanında hava kurumunun ileri gelenleri tarafından 

kar§danacaktır. Prensin tayyaresinin, ~ehrimize Y eşilköyde benzin ala
rak öğlenden sonra gelmesi muhtemeldir. 

Sovyetler birliğinde 29 
gecesi verilecek radyo 

mayıs 

konseri 

Keman üstadı Prof. Stolyarski ile beynelmilel musiki müsabakaları
na ittirak eden ve musiki sanatı yolunda gösterdikleri parlak muvaff a
kiyetler için Sovyet Birliği ni~niyle taltif edilen gneç Sovyet keman
cılar grubu. 

ikinci sırada, solda, Türkiyede 1935 senesinde vrdiği konserler ~na
aında kendini tanıtmıf olan kemancı David Oyatrah • 

Suvyet 'Blrllgı Ba.Oyo kumltı::s1 vt: 1 
Sovyet Birliği ile dış memleketler 
arasında kültür münasebetleri birliği 
tarafından 29 Mayıs gecesi, bilhassa 
T&kiye için, bir radyo konseri veri
lecektir. Konsere en muktedir ar
tist iştirak edecektir. Bunlar ara
sında 1935 senesinde Türkiyede kon
serler veren Sovyet Birliği milli ar
tisti muganni bayan Barsova ve ke
mancı David Oystrah vardır. Radyo 
konseri Moskova radyo istasyon1arın
dan nakledilecektir. Konserin mufas
sal programı ayrıca bildirilecektir. 

R. V. 96 dalganın uzunluğu 19.76 
:n. ve R. V. 59 dalganın uzunluğu 
24.88 ın. dir. Bundan başka, aynı kon
ser Kiyef, (dalganın uzunluğu 1210 
m.) Simferopol, Erivan ve Tiblisi ra
dyo istasyonlarından nakledilecektir. 

Radyo konseri Türkiye saatiyle 
:8,30 da başlıyacaktır. Konserden ya
rım saat evvel, yani tam S. 18 de 
konserin teknik provası yapılacaktır. 

İnhisarlar Umnm Miicliirii 
geliyor 

İstanbul, 25 (Telefonla) - lnhisar
Jar Umum Müdürü B. Mithat Yencl 
bugün öğle treniyle Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Anko'o Borsası 
25 - 5 - 1938 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brukscl 
Atın.ı 
Cene11re 
Sotya 
Amstcrdam 
Prag, 
Vıyana 
Madrıd 
Berlın 
Varşova 

Buı.lapcştc 
Bu kreş 
Bclgrad 
Yokohama 
Moslcova 
Stokholm 

ÇEKLE il 
il. ııı• l(;ıp:ını• 

6.25 6.25 
0.1~1696 0./111696 

28.547!> 28.5475 
15.0480 ı5.04SO 

4.7072 4.7072 
87.44 57,44 

3.4756 3.4ı!ı6 
6 •. vö 64.0tl 
l.4..ıu6 ı.4 .. u6 

22.88 22.88 

13.12 13.12 
1.9760 1.9760 
4.2144 4.2144 
4.- 4.-

106.56 106.56 
34.84 34.84 

2.7465 2.7465 
23.8450 23.8450" 
3.1032 3.1032 

ESIJA~l VE TAHViLAT 

Silôhfanma · 
yarışı 

Başı 4 üucü sayfada 

Alman deniz kuvvetleri - küçük 
denizaltılardan miırekkeb küçiık fi. 
loları hariç - 1 sonkanun 1938 tari
hinde 150.000 tonluk hattı harb ge
mileri sahibi idi. Fakat Almanya, 
1940 da 350.000 tonu bulmak sureti
le, deniz ordusunu iki misle çıkar
mış olacaktır. 

Bundan başka, İngiltere ile yap
mış olduğu uzlaşma Almanya'ya da
ha fazla gemi inşası imkanını te
min etmiştir: 1.800.000 tonun yüzde 
otuz beşi 640.000 ton eder. Hiç şilp
hesiz, bundan sonraki alman deniz 
inşalan programında bunun dikkate 
alınmış olduğu görülecektir. Her 
halde, 1940 senesi, İngiltere ve İtal -
ya gibi, Almanyada da deniz kuvvet 
!erinin en ziyade takviyeye mazhar 
olduğu sene olacaktır. 

1 sonkanun 1938 tarihinde 
800.000 tonluk bir filosu olan ve 
200.000 te>nu inşa halinde bulunan 
Japonyanın tasavvurlan hakkında 

sarih malfımat yoksa da in~a etmek

te olduğ'u gemilerden iki biivük zırh
lının 1040 da ikmal edilecekleri bilin
mrktedir. 

Amerika Birleşik Devletleri bu si
Uihlanma yarışında biraz ağır davra
nır gibi görünmektedir. Miadlannı 
tamamlamış olan gemileri dikkate a
lınmıyacak olursa Amerika Birleşik 
1 •vJ .. tlnr: •İn rlf' hir m:ı •l'\•ı to"\luk bir 
filosu vardır. ve bu filo ~50 000 ton
hık yeni in-ıalarla, 1940 da. % 25 nis
bctindc takviye edilmiş olacaktır. 

Fransa ya gelince: inşa11 tamamiy-
1e bitmiş 470.000 tonluk filosuna in· 
... a hıılindc bulunan ı 90.001) tonla 2 
rr:ıayıs tarihli kararnamede zikredi
len 1l0.000 ton daha inzimam ede· 
.-ektir. Ancak bu :ıro:--ramın taalluk 
ettiği gemiler ancak 1942 de bite
cektir .•• 

Kars-Artvin yolunda kor 
Artvin, 25 a. a. - Kars - Artvin a

rasındaki yalnız Çamdağ yolunun a
çılması için her iki vilayetten yola 
ameleler sevk edilmiş ve karlar açıl-

1933 Türk Borcu I. maya başlamıştır. Dağın Artvin tara-
(Kuponsuz) l9.- l9.05 fındaki kısmında elan üç dört metre 

( Vadeli ) 
1933 ikramiyeli yüksekliğinde kar mevcuddur. Yolun 

Ergani 95.- 95.- bir haftaya kadar açılmasını temin i-
Şark değirmenleri ı.ıo l.lO J çin vilayetçe tedbir alınmakta ve a-

\.._..,.______________ mele mikdarı arttırılmaktadrr. 

ULUS 

İstanbul sıhi müc~seseler arttırma ve eksiltme komisyonundan: 
Mikdarı muhammen fiat M. garanti Eksiltmenin 

C i n s Azı Çoğu Ku. Sa. Li. Ku. Şartname bedeli 

Ekmek 
Francala 

Sade yağı 

Vejetalin 

Karaman 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır 

Süt 
Kese yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

Mutbah yumurtasr 
Günlük yumurta 

Kuru kayısı 
Kuru fasulya 
Kuru fasulya "akliye" 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç "Akliye" 
Yeşil mercimek 

791000 
22800 

27700 

5000 

100800 
53000 

23800 
53000 

203900 
61500 
12000 

320400 
140000 

2100 
9900 

25000 
23050 
50300 
45000 
1600 

Kırmızı mercimek 1250 
Kırmızı mercimek "akliye" 15000 
Kuru üzüm 
Kuru üzüm "akliye" 
Barbunya 
Barbunya "akliye" 
Soğan 

Patates 
Patates "Akliye" 
Bulğur 

Zeytin yağı 
eytin 
Zeytin "Akliye" 
Sabun 
Yeşil sabun 

Tereyağı 

Beyaz peynir 
Kaş.ar peyniri 

Toz şeker 
Kosme şeker 

Makarna 
Makarna Unlu 
Şehriye 

Şehriye Unlu 
Un 

~USKUS 

Pirinç unu 

Pırasa 

Lahna 
Bakla 
Ispanak 
Barbunya 
Ayşe kadın fasulya 
Çalı 

Bamya 
Sırık domates 
Yer domates 
Sakız kabağı 

Patlıcan 

Semiz otu 
Enginar adet 

İyi su Damaca.na 

Kesilmiş odun 
Kesilmemiş odun 
Manğal kömürü 

Kok kömürü 
Kırıple kömürü 

3150 
7500 
2100 

15000 
34300 
38400 
40000 
45100 

17950 
6100 
5000 

22300 
10350 

4550 

7300 
3700 

64750 
4000 

7800 
25000 
2650 

15000 

4400 

16350 
12300 

7450 
23650 

4300 
30150 

4300 
2875 
3500 

17050 
18150 
62350 
3900 
5300 

2500 

2215 
1150 

39500 

2825 
1500 

963500 
31000 

37400 

8000 

120500 
75000 

31800 
63600 

239700 
91800 
16000 

415500 
205000 

3175 
12550 
30000 
28850 
66100 
55000 
2000 
1650 

25000 
4425 

10000 
3000 

20000 
45900 I 

52500 
55000 
55200 

23300 
7675 
7500 

28750 
15700 

7000 

10575 
4900 

82700 
6500 

10400 
30000 
3800 

20000 

6000 

21700 
17500 
10000 
31400 
6300 

49200 
6300 
4280 
4550 

23160 
25700 
79700 
5775 
8600 

3500 

2790 
1450 

50000 

3525 
1875 

10 
14 50 

98 

52 

40 
47 

47 
35 

11 

5 
17 

1 50 
4 

50 
14 
11 50 
10 
22 
20 
11 
11 
10 
20 
15 
10 50 
9 

5 

7 
6 

12 50 

55 
26 
21 
35 
21 

115 

45 
70 

27 
30 

25 
20 
25 
20 
15 
25 

20 

5 
6 

7 
6 50 

13 50 
12 
11 
20 

8 
7 50 
8 

15 
4 

7 

65 

330 Çekisi 
250 Çekisi 

4 50 

1850 tonu 
1550 tonu 

Benzin 
Petrol 

19500 25500 19 
4000 6000 1 7 1 

Arpa 27000 36500 5 50 
Saman 7000 9500 2 50 
Kepek 9500 13000 3 50 

7563 37 504 

2748 90 184 

312 

9049 20 603 

1 2525 77 169 

l 1082 44 

4338 23 290 

2230 88 149 

~ 603 76 

1 614 19 

l 1820 93 

1489 96 

2259 35 150 

1 170 63 

ı 1131 15 

I 7070 63 472 

l 439 88 

212 64 

şekli T a r i h 

kapalı 10.6.938 cuma saat 1 

kapalı 10.6.938 cuma saat l 

açrk 10.6.938 cuma saat ıs 

kapalı 15.6.938 çarşamba saat ıs 

kapalı 15.6.938 çarşamba saat ıs 

kapalı 17 .6.938 cuma saat 15 

kapalı 17.6.938 cuma saat ıs. 

kapalı 22.6.938 çarşamba saat 15 

kapalı 22.6.938 çarşamba saat 15 

kapalı 22.6.938 çarşamba saat 16 

kapalı 24.6.938 cuma saat 15 

kapalı 24.6.938 cuma saat 15,; 

kapalı 29.6.938 çarşamba saaıt 15 

açık 29.6.938 çarşamba saat 15,30 

kapalı 1.7.938 cuma saat 15 

kapalı 1.7.938 cuma saat 15,:;0 

kapalı 6.7.938 çarşamba saat ıs 

açık 6.7.938 çarşamba saat 15,30 

Kuru ot 2000 3000 4 50 

-------------------------------------~--------------------------------------------------___./ 
Sıhhi müess~selerin 1938 mali yılı ihtiyaçları olbabdaki şartname ve nü muneleri veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimaı muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli; gün ve saatleri, tahmini fiyat ve muvakkat garanti mikdarları karş.ılarında gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarflarla yapılacak eksiltmeler için ihale saatından bir saat e vel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını komisyona vermetef 

lazımdır Mektublarda teklif olunan fiyatların hem yazı ve hem de rakamla yazılması lazımdır. 

4 - Şart a.neJerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedelle ve di~er leri parasız olarak komisyondan alınabilir ve nümuneler her zaman görU1' 
bilir. 

5 - İstekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir müessesenin tamamen ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. 
6 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun da yazılı belgeleri ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektublar•~ 

kapalı zarflarının içerisine koymaları lazımdır. (3027) 3174 

Macarisf andiiki yahudi!er 
Macar hükümetinin parlfunentoya 

sevketmiş olduğu yahudi kanunu, ge
rek serbest meslekte gerekse artistlik
te çalışan yahudi1erin beş yıl içinde 
yüzde 20 nisbetine indirilmesini der
piş etmektedir. Yalnrz 1 ağustos 1919 
tarihinden evet hıristiyan olmuş ya
hudiler veya cephede hizmet etmiş o
lan ve yahud harb mallılü olduklarını 

isbat eden yahudiler bu kanun hük

münün drşında kalmaktadırlar. 

1930 da yapılan son nüfus saynnın

da, Macaristanda yaşayan yahudilerin 

sayısı 444756 kişi yahud umum nühı· 
sun yüzde 5.1 i olarak tesbit edılmış 
tir. Bunun 204371 kişisi Budapeştcıde 
yaşamaktadır. Bu rakam, macar hükü-
met merkezindeki nüfusun yüzde 20 
sidir. Buna bir de dinlerini değiştir
miş olan yahudilerle, melezler ilave e
ilecek olursa, yahudiler, umum nüfu· 
sun yüzde 10 nunu geçmektedirler. 

Aydında güreş 

müsabakaları 
Aydın, (Husus\) - Türkiye ser

best güreş birinciliklerine iştirak et
mek üzere yapılan Aydın bölgesi gü-

reş müsabakalarına Aydın, Söke, Ka
rapınar kulüblerinden yirmi beş gü
reşçi iştirak etmiştir. 

Neticede: 56 kilodan birinci Aydın 
spordan Hayreddin 2 inci Sökeden 
Reşad tuşla galib, 61 kilodan: birinci 
Karapınardan Zülfikar, 2 inci Söke
den İsmail tuşla, 66 kilodan: Birin
ci Aydın spordan Necati, 2 inci Sö
keden Süleyman Palaya sayı hesa
biyle, 72 kilodan: Birinci Aydın spor
dan İbrahim, 79 kilodan: Birinci Ay

dın spordan Hidayet 2 inci 

Bölgede güreş tarihinin pek kısa 

olmasına rağmen elde edilen netice
ler iyidir. 

Büyük ingiliz şairi Şekspir'• 
in bütün eserlerini hulast' 
halinde bir tek kitab içinde 
okumak istiyorsanız: 

"~ekspirden hikayeler'' i 
okuyunzu 

Nurettin Artanı tarafındafl 
~evrilen ve dört yiiz sayf :ı· 
dan fazla tutan bu güzel 
e1'er, 100 kuruşa satılıyor· 
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RESMİ İLANLAR 
Bayınd1rhk Bokanh ı 

Demir masa, sandalya 

ve saire alınacak 
Nafıa VekD.letinden : 

15 
2d haziran 1938 perşembe günü saat 

ine e Ankarada Nafia Vekaleti malze
a eksiltme komisyonu odasında cem
d n l0385 lira muhammen bedelli 150 a-
ct rnUstatil demir masa 50 adet yu-

~~lak demir masa 600 adet demir san
d Ya 30 adet şemsiye ve ayağı 140 a,:t hasırlı demir koltuk, 50 adet demir 
Pcı 50 adet demir levhanın kapalı 

ıa~ .ıe ı·· ·1 • · 1 kt u u ı e eksıltmesı yapı aca ır. 

lLtıvakkat teminat 778.88 liradır. 
A. 1:ksiltme şartnamesi ve teferru~~ı 
d.~karada Nafıa vekaleti malzeme mu
Urlüğünden parasız olarak alınabilir. 

l° İsteklilerin teklif mektuplarını ta-
11llatnamcsine göre vekaletten alınmış 
~~erne müteahhitliği vesikasile bir
lıkte aynı gün saat 14 e kadar komis
~ vermeleri Uizımdır. (1487) 2974 

M. M. baka_nlağı , · 

Eksiltme durdurulması 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

bıiayonundan : 
e 3. Haziran 938 günü kapalı zarfla 
;sıltmesi yapılacağı ilan edilen 1z
d.ır tayyare alayında yaptırılacak ye-
~ aded ahşab çatılı hangar inşaatına 

a~d. §artnameler değiştirileceğinden 
e sıitnıesi şimdilik tehir edilmiştir. 

(1565) 3169 

~~~ 
Kitap bastırıla~ak 
Matbuat Umum Müdürlüiünden: 
1. - Matbuat Umum Müdürlüğü 

"Türkiyede matbuat rejimleri,, adı 
eseri açık eksiltmeye koymuştur. 

2. - Bu eser bin ·beş yüz tane ba· 
sılacaktır. 

3. - Kitabın tahmini bedeli iki 
bin, muvakkat teminat 150 liradır. 

4. - Şartname, Ankarada Matbuat 
umum müdürlüğünde parasız olarak 
verilir. 

5. - Açık eksiltme 6 haziran 1938 
günü saat 2,30 da dahiliye vekaleti 
binasındaki matbuat umum müdürlü-
ğünde yapılacaktır. 3071 

(" Orman koru~·?..:ı 
Kundura ahnacak 
Orman Korwna Genel Komutanlık 

Sabn Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtalar ihtiyacı için 10000 adet kun 
dura kapalı zarf usulile ihalesi 27.5.938 
cuma günü saat 15 de Ankarada Yeni • 
şehirde komutanlık binasındaki satın al 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4400 lira mu
vakkat teminatı (3300) liradır. 

3 - Şartnameler iki lira mukabilin
de satın alma komisyonundan alınabilir 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektupla • 
nru ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(1428) 2839 

Gümrük ve inhisarlar B. 

4 kalem çivi alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
9000 kilo 15/45 Çivi 

40000 .. 15/50 " 
12000 .. 16/60 .. 
7000 .. 17/70 " 

1 - Yukarda eb'adı gösterilen 
68.000 kilo çivi pazarlıkla satın alına • 
caktır. 

II - Pazarlık I-Vl-938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube • 
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte %7,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2792-1461) 2909 

Ankara Valiliği 

Yol tamiratı 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 178550 lira 51 kuruş

tan ibaret bulunan Ankara - Kırşehir 
yolunun 80+000 - 103+500 üncü ki
lometreleri arasında toprak tesviyesi, 
sınai imaHit ile esaslı tamirat işi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6-6-938 pazartesi günü 
saat 15 de Ankara vilSyeti daimi encü
meninde yapılacaktır. İsteklilerin teklif 
mektupları, ticaret odası vesikası ve 
10177 lira 53 kuruşluk muvakkat temi
nat mektubu veya makbuzları ve Nafıa 

Plan freze tezgôhı 
ah nacak 1

.. ı Vektiletinden 938 takvim yılma mahH ava kurumu su• müteahhitlik ve•ikalariyle birlikte 
sözü geçen günde saat 14 e kadar en,..,.,.......,____________ cümen reisliğine vermeleri. 

D. D. Yollan Satın Alma Komiıyo
rıundan: 

. Muhammen bedeli 18.000 lira olan 
hır aded plan freze tezgahı 8. 7. 938 
cuma &Unu saat 15,30 da kapalı zarf 
usuı·· ·ı u ı e Ankarada idare binasında 
aatın alınacaktır. 

B, işe girmek isteyenlerin 1350 li
raıııı mavakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
tıı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da ınalzeme dairesinden, Haydarpaşa
~a tesellüm ve sevk şefliğinden da-
i:ıtılınaktadır. (1528) 3122 

Avrupa hattında arpa ve sair 
hububata tenzilat 

Kapah zarf eksiltmesi temdidi 
TürkkU§U Genel Direktörlüğün

den : 
26.5.1938 tarihinde eksiltmesi yapı

lacağı ilan edilen 48.370 lira 30 kuruş 
muhammen bedelli muhtelif planör 
malzemesinin elniltmeai 15.6.1938 ta
rihine kadar uzatılmııtır. 

Birinci ilin veçhile isteklilerin icab 
eden vesikalarile birlikte 15.6.1938 de 
müracaattan. 3003 

Mah~emelerden -
~ - ... 

Çorwn Sulh Hukuk Hakimliğin
den : 

Veli Leblebici oğlu Enver kızı Şe -
himenin özrünün kabuliyle Ankara 
Emregül mahallesinde Ömer ded~ oğ
lu hafidi Çorumun Uç mahallesınde 

ı.,':._~· D. Yollan Umum Müdürlü- mukim İhsan yetimi 1341 doğumlu 
'"'"!\den : Necatiye. Ankarada maden tedkik ve 
lı 1 liaziran 1938 tarihinden itibaren arama enstitüsü muhasebe memurla
'll Ububata, tohumlara ve çekirdeklere rından Ali Cavid Mocanın vasi tayini
h absus tenzilli tarifeye (arpa ve sair ne kabili itizar ve itiraz olmak üzere 
taUb~bat) da ithal edilmiştir. Fazla 9. 5. 938 tarihinde No: 1062 karar ve-
ctı fsılat için istasyonlara müracaat e-ı rildiği ilan olunur. 3187 

tlrnesi. (1580} 3173 . . 

Muhtelif • 
cıns odun alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Komis yonundan : 
Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ile muhammen bedeli 
Yazılı odun kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 6.6.938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 16 da Haydar
Paşa gar binası birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler, eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ve evrak ve 
Vcsaikle teklif mektublarının eksiltme günü saat 15 şe kadar komisyon reis-
r ~ · ıgıne verilmesi lazımdır. 

Bu husustaki şartname ve mukavele projesinin Haydarpaşa yol baş mü. 
fcttişliği tarafından parasız olarak verilmekte olduğu bildirilir. 

!hale edilecek Muhammen . Muvakat 
mikdarı bedeli beher tonu teminatı Tutarı 

Od · · ton Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr S . unun cınsı 
afı ıneşe veya gürgen ve 

Y~hud çam veya her üçü
nun mahıtıtu 
Safi nıeşe 

(2886/ 1526) 

300 
200 

12 60 468 75 6250 00 

3065 

Bir senelik yiyecek münakasası 
Ankara Yükaek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdimininin (938} mali yılı içinde l5 
hazirandan Mayıs (1939) sonuna kadar iaşeleri aşağıda gösterildiği üze
re ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Azami aded Günlük iaşe Muhammen bedeli 
(590} Talebe. (54) Kuruş 101.606.40 

(10) Muit. (54) ,, 1.895.40 
(150) Milstahdimin. ' (30) ,, 14.004.90 

117.506.70 

. .ocdel üzerinden beherinin günlük iaşelerinin (10} haziran (938} tari
hıne müsadif cuma günü saat on altıda Rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (8813) liradır. Teklif zarfları tayin olunan gü
nUn saat on beşine kadar kabul edilir. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartname almak iıteyenlerin daira müdürlü-
ii.ine müracaatları. ,(1564} 3'168 

Ke§if ve §8rtnameyi her ·gun Nafıa 
Müdürlüğünde gürebilirler. 

(1426) 2887 

Jandarma 
..f ~ •• - "' 

Yatak ve yastlk kıhfhk 
bez alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma K.omiıayonun-

1 - Bir metresine kırk beş kuruş 
fiyat tahmin edilen vasıf ve örneğine 
uygun doksan sekiz bin metre yatak 
ve yastık kılıflık bez kapalı zarf u
suliyle 10. 6. 938 pazartesi günü saat 
(15) de satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yüz yirmi kuruş 
karşılığında komisyondan alınabile
cek bu eksiltmeye girmek isteyenle
rin (3307} lira elli kuruşluk ilk te
minat makbuz veya banka mektubu ile 
şartnamede yazılı vesikaları muhtevi 
teklif mektublarını belli gün saat on 
dörde kadar komisyona vermiş olma-
ları. (1502} 3077 

Ankara Belediyesi 

Satıhk arsa 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde 1054 üncü adada 
19 parselde 730 metre murabbaı arsa 
15 gün müddetle açık arttırmaya ko· 
nulmuştur. • . 

2 - Muhammen bedeli (3650} lıra-
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) li-
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve:. is_: 
teklilcrin de 27 mayıs 938 cuma gunu 
sat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1464) 2911 

· · ,zayiler · · · 
Zayi -- 1334 senesinde İzmir İtti -

hat ve Terakki mektebinden aldığım şe 
hadetnameyi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı i-

lan oknur. Yeııi~ehir Nt-;:atibey cadde
si 37 num.uadn Etfal E. Ciliv. 2575 

Zayi - Mengen nahiyesinin Türk
beyli köyünün 5 sınıflı ilk mektebinden 
aldığım 120 No. lu şehadetnameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. Ankara 
Yenişehirde mühendisler birliğinde 
Emrullah Öztürk 3182 

Zayi - İstanbul ithalat gümrü
ğünden aldığım 28691 No. 22-3-1938 
tarihli 456 lira 89 K. irat makbuzunu 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. Karabet Sevyan. 

3178 

..1ııı11111111111111111111111111111111111L. -
§ Dr. Bôsıt Ürek ~ - -= -: Cebeci Merkez Hastanesi : -: iç HastalıkJarı miitehassısı : 
: Her gün hastalarını Y enişe- : 
: hir Meınıtiyet caddesi Ürek: 
= apartmanında saat 13 den= 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : - -'"1f1111111111111111111111111111111111111i=' 

~ 

.,. ~ · Vilayetler ~~~/'.t 
Münakasa temdidi 

Zonguldak Urbaylığmdan : 
Müsabakaya çıkarılan ve teklifle

rin 30 haziran 938 tarihine kadar ur
baylığa teslim edilmesi ilan edilen, 
Şehir oteli ve gazinosuna aid proje 
ihzarı işi 29.7.938 cuma gününe kadar 
temdid edilmiştir. 

İştirak edecek olanların şartnamesi 
ile vaziyet planını Zonguldak urbay
lığından almaları ve taşradan istiyen
lerin posta ücretini pul olarak gönder 
meleri ilan olunur. (1595} 3180 

Satılık çam eşcarı 
Antalya Orman Ba§lllühendis Mu 

avinliğinden : 
1 - Antalyanın Alanya kazasının 

Söğüd ormanından bir sene müddetle 
satılığa çıkarılan 4224 metre mikap 
çam eşcarı 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 4. 6. 938 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 11 de An
talya orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mi
kap muhammen bedeli 490 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 1552 lira 32 
kuruştur. 

5 - Satış orman kanununun muvak 
kat 6 ıncı maddesine göre memleket 
ihtiyacı için yapılacaktır. 

6 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek istiyenlerin Antalya orman 
başmühendis muavinliğine, Ankara 
orman umum müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. (1601) 3181 

Elektrik tesisatı 
Mardin Belediye Rei.liğinden : 

1 - İkinci kısmı teşkil eden ve ke
şif bedeli (7260) lira olan Mardin ka
sabası elektrik tesisatı 4-6-938 cumar 
tesi günü saat 12 de Mardin beledi
ye encümeninde kapalı zarf usuliyle 
ihalesi yapılmak üğere 2490 sayılı ka
nuna tevfikan eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 - Bu işe girmek isteyenler 544 
lira 50 kuruş muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği ve şartnamede ya
zılı vesikaları ayni günün saat on bi
rine kadar belediye encümeni reisli
ğine vermeleri lbımdır. 

3 - İstekliler eksiltme şartname ve 
projeleri Mardin belediyesinde göre
cekleri gibi 5 lira mukabilinde suret
lerini alabilirler. 

4 - İhale günü saat 11 den sonra 
gelecek teklifler posta gecikmesi da
hi olsa kabul edilmez. (2972-1554) 

3108 

Elektr.i;. ~ebeke 

malzemesi alınacak 
MU§ Belediyesinden : 

1 - . Kasaba elektrik şebekesine 
muktazı 2790 lira 70 kuruJluk, 1-Ba
kır tel, 2 - Demiriyle fincan, 3 -
~onsol, - 4 Sigortalar, 5 - Siperi sa
ıka, 6 - toprak tesisatı ve saire hazi
ran 938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Teminat mikdarı 209 lira 40 ku· 
ruştur. 

3 - Malzeme mikdar ve vasıflarını 
gösterir liste ve nafıa ve:kaletinden 
musaddak fenni şartnameler lstan~ul 
ve Ankara vilayetleri nafıa dairele
rindedir. 

4 - Talib olanların teminat mak
buzlariyle Muş beltdiyesine müraca-
atları. (1397) 2801 

Elektrik santralı tesisatı 
MU§ Belediyesinden : 

1 - Muş kasabasının nafıa vekale
tinden tasdikli keşifname mucibince 
elektrik santralı tesisatına alınacak ve 
kurulacak. 

1- Turbin, 2- Alternatör, 3- tev
zi tablosu, 4 - Cebri boru ve bunla
rın montajiyle, 4 - lki demir kafes 
direk, 5 - Belediyece emaneten yap
tırılacak projedeki bütün kargir inşa
at ve tesisatını idare ve nezaret hakkı 
ve kaffesinin işletilerek teslim edil
mesi, 

1 - Mayıs 938 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle, kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 
2- Muhammen bedel 8000 lira olup 

muvakkat teminat 590 liradır. 
Şartnameler İstanbul ve Ankara · i

Iayetler nafıasındadır. 
3 - İstekliler 2490 sayılı kanun ve 

şartnamedeki kayıdlar dairesindeki 
vesikalariyle beraber kanuni müddet 
içinde Muş belediye reisliğine müra-
caat c_tmelididcr. _(398) 2802 

İlk mekteb inşası 
Tokat vilayetinden : 

6.5.1938 cuma günü saat 14 de vila
yet encümeninde kapalı zarf usuHyle 
eksiltmesi yapılacağı evelce ilan edil
miş olan Zile kaza merkezindeki 
"21629" lira "50" kuruş keşifli ilk mek
tep inşaatına aid eksiltmede talibinfo 
ibraz ettiği vesaikin noksan olduğu 

görülmesinden eksiltmenin bir ay i
çinde pazarlıkla yapıla.cağı ilan olu-
nur. (2827-1480) 2968 

Bir makinist aranıyor 
Kayseri Valiliğinden : 

Nafıa silindirleri için 75 lira ücret
le bir daimi makinist alınacaktır. Ta
lip olanların ehliyet vesikalariyle be
raber 1 haziran 938 gününe kadar 
Kayseri Nafıa Müdürlüğüne müraca-
atları. 3111 

Şose ve menfez inşası 
Seyhan Vilayeti Daimi Encüme -

ninden: 

(24302) lira 98 kuruş bedelle kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 
Adana - Kozan yolunun 3 + 000 : 
5 + 000 arasındaki (2.000) M. lik şo
se ve iki menfez inşaatına istekli çık
mamıştır. 

Bu inşaat bu bedelle 28. 5. 1938 ta
rihine müsadif cumartesi günü saat 
10 da ihale edilmek üzere pazar
lığa konulmuş olduğundan isteklile
rin bugünde vilayet daimi encümeni
ne ve keşfini görmek için de Nafıa 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (3013/1374) 3171 

Su tesisatı 
Ordu Belediyesinden : 

1 - (30472) lira (78) kuruş keşif 
bedelli dahili su tesisatı ile 500 ton
luk su deposu işi kapalı zarfla 17 ma
yıs 1938 de ihalesi yapılı:ııak üzere 
eksiltmeye konulmuş ise de talihler 
teklif olunan bedel layık had görül
mediğinden bir ay içinde aynı şartlar 
dahilinde pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - İstekliler buna aid şartname ve 
sair evrakı Ankara, İstanbul belediye
lerinde görebilirler ve Ordu beledi
yesinden 152 kuruş mukabilinde ala
bilirler. 

3 - Taliblerin istenilen şartlar da
iresinde Ordu belediyesine müraca-
atları. (3012/ 1573) 3170 

(am odunu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Erzurum askeri satın alma ko

misyonundan 1.000.000 kilo çom odu-
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nu ktipalr zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin bedeli 25.000 lira ilk te
minatı 1875 liradır. Eksiltmesi 10 ha
ziran 938 cuma günü saat 10 da Erzu
rumda askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda 

görülebilir. Teklif mektubları belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Ko. başkanlığına verilmiş veya pos
ta ile gönderilmiş bulunacaktır. 

(1579) 3172 

Sığtr,. veya koyun, keçi 

eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komi&yonundan : 
Balıkesirdeki birliklerin senelik ih

tiyac; için 90,000 kilo s ığır 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. Sığır 
etinin muhammen bedeli 22500 koyu
nun 36000 ve keçinin 27000 liradır. 

Muvakkat teminat sığır etinin 1688 
koyunun 2700 ve kesinin Z025 liradır. 
Şartname Balıkesirde askeri satın al
ma komisyonunda ve Ankara ve İs
tanbul Türk Maarif cemiyeti resmi 
ilan işleri limited şirketi büralarında 
görülebilir. Talihler teklif zarflarına 
mensup oldukları yerin ticaret oda
sında mukayyed olduklarına dair ve
sikalarını da koyacaklardır. 

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

(1504) 2992 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komi&yonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaa

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

(1539) 3087 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi 

Ekmek 

mikdarı 
kilo 

24000 

muhammen B. 
Lira K. 
2400 00 

İlk teminatı 
Lira K. 
180 00 

Kırkkale askeri sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan 24000 kilo ekmek 
27 mayıs 938 cuma günü saat 13 :14 kadar açık eksiltme suretiyle alınacak
tır. İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil gösterilen 
180 lira 00 kuruştan ibaret ilk teminatlarını kırkkale askeri fabrikalar mu
hasebeciliği veznesine yatırarak belli gün ve saatta mektcb satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1408) 2845\ 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 

Cinsi mikdarı muhammen B. İlk teminao 
kilo Lira K. Lira K. 

Ekmek l 7300 1730 129 7 5 
Kırkkale askeri sanat mektebleri erlerinin ihtiyacı olan 17300 kilo ekmek 

27 mayıs 938 cuma gUnü saat 14 :15 kadar açık eksiltme ile alınacaktır. 
İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil gösterilen 129 

lira 75 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırkkale askeri fabrikalar muha
sebeciliği veznesine yatırılarak belli gün ve saatte mekteb satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1409) 2828 

Koyun • 
etı ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi mikdarı muhammen B. İlk teminatı r. 

kilo Lira K. Lira K. · 
Koyun eti 7500 2625 00 196 87 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri talebesinin ihtiyacı olan 7500 kilo ko
yun eti 28 mayıs 93p cumartesi günii saat 11 :12 kadar açık eksiltme sure

tiyle alınacaktır. 
İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil gösterilen 196 

lira 87 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muha
sebeciliği veznesine yatırarak belli gün ve saatte mekteb satın o.ima komis-
yonuna gelmeleri. (1407) 2827 

Sığır eti ahnacak 
Ankara LevazftTI Amirliği Satın Al qıa Komisyonundan : 

Cinsi mikdarı muhammen B. İlk teminatı 
kilo Lira K. Lira K. 

Sığnr eti 4600 1150 00 86 25 
Kırıkkale askeri sanat mekteblcri erlerinin ihtiyacı olan 4600 kilo sı

ğır eti 28 mayıs 938 cumartesi günü saat 12: 12.45 kadar açık eksiltme su· 

retiyle alınacaktır. 
İsteklilerin yukarıda muhammen bedeline mukabil gösterilen 86 lira 2~ 

kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeci. 
liği veznesine yatırılarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komisyo-
nwıa gelmeleri, .(1406). 2826 
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Erkek kafasındaki 
ideal kadın 

dişlerini sabah, öğle ve 

akşam her 

~amekten sonra ., 

• 

1 
ile fırçalıyan kadındır 
Dişleri ~n fazla beyazlatan, 
mikroplara karşı en müessir 
terkib itibarile en mükem

mel diş macunu 
2879 

. ' . ~ ... . ~ . ' . . ., ~ ' 

Motörünüzü 
" Himaye Tabakası " ile 
GENÇLEŞTİRİNİZ 

MUNZAM KILOMETAOLAR ••• 
Yeni VEEDOL yıı~ı. "/.23 niabetinde 
daha dayanıldı kılan motör yatıdır. 
tabammu:ı.a •e tortu tetelr.lr.ulü11e 
mukavemet eder ve munzam lr.ilomet· 
rolarla fada bir randıman verir. 
DAHA İYi BİR HiMAYE ••• 
Yeni VE E DOL büyük vite,lerde, 
kuvvetli tazyiklerde ve yükaek hara
rette bile himayeşi e m i n d İ r • Seri 
tesiri hasebile ııfırdao ~ğı 20 dere
cede bile qınmııdao ve m a s r ı f l ı 
r.ürtülmelerdı:n korur. 
NOKSAN IOAAE MASRAFI••• 
YENi VEEDOL, Hazinesinde ve 
motörünuzdo beın eziyetsiz, hem de 
dnha uzun ~et hizmet eder. Litre 
başına daha az masrıılınız olacak, 
daha iyi bir randıman verecek ve 
daha faz 1 a kilometro yapacaksıiıı:r.. 
VEEDOL'u kullanmnkta geç kalma
yınız. 

TOrkiye Uaıum Oepozıter ve utı' Merkezi 
Amerikan Madeni Yağlar Evı 

Y. KARAYANOPULOS 
Balık Pazar Ya~ci sokak No. 10 

3 cO lutt IST ANBUL 

ULUS 26 - 5 - 1'9'l6 

.:!JJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllll!:. --- -- -- -Türk Haya Kurumu -- ----- -- -- -- ------ BÜYÜK PİYANGOSU --------- ------ ikinci Keşide 11 HAZiRAN 1938 dedir. ----- -- -
~Büyük - ikramiye 45.000 liradır~ --------------

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır .•• 

------------ --------
Şimdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya 

iştirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. 

-------- --
"':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Satılık : 

Acele sablık hane - Devlet Şurası 
yanında 800 M. bahçe içinde Elgfü1 so· 
kağında 5 No, lı haneye müracaat. 

2829 

Acele satılık arsa - Dikmen asfalt 
caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı -
manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. 
T. 2527 ye veya Paşalar tepesi Ekono-
mi sokak No. l/A haneye. 2935 

Satılık arsalar - Yenişehir Cebeci 
ve Maltepede inşaata elverişli ufak eb
attadır. Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

2964 

Satılık ev, arsa, aparbman - Yeni· 

,~~~~;;.;;:·~~·;:~;····ı 
: Dort satırlık kUçük ilanlard.an : ı· 
:Bir defa ic;in 30 Kuruş 
! iki defa icin 50 Kurus 
iOç defa için 70 Kuruş 
ıDort defa için 80 Kurus 1 
iDevamlı küçük ilanların her defası ıc;in 
po kuruş alınıı. Mesela 10 defa neşredi
Uecek bir ilan içın 140 kuruş alınacaktır. 
!Bir kolaylık olmak üzere, her satır. ke-f 
f lime aralarındaki boşluklar müstesna: 
:30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilan: f 120 harften ibaret olmalıdır.. i 

IDört satırdan fazla her satır için ayı;ıca: 
10 kuruş alımı. ı .............................................................. -.. : 
Kiralık : 

şehir ve Cebecide acele satılık ev, arsa, Devren kiralık apartıman - Yenişe-
apartıman :rı. 2487 Vahdi Doğru Er hir Havuzbaşı yeni Ali Nazmi apartı-

2965 manının beş odalı 10 numaralı dairesi 
Sablık - Ankaranın her tarafında devren kiralıktır. Kalorifer ve her gün 

imarca parsellenmiş küçük çapta inşa· sıcak suyu vardır. İçindekilere müra-
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. caat. 3101 
2406 3036 

Sablık - Ankaranın her tarafında 

irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Netet Şeren Tel: 2406 3038 

Sablık- 2 adet 516 model Fiat açık 
ve kapalı 6 kişilik otomobil. Görmek is
tiycnlerin Dcmirtepe Menekşe sokak 
No. 14 Şoför Riza Günere müracaatla -
~ 3M8 

Acele satılık arsalar - Elektrik Ş. 

karşısında (550 M.) (20) M. cepheli 
(17) M. bina cepheli Lakavüz bağla-

nnda. 7500 M. Tl. 2181. 3103 

Acele satılık motosiklet - Müdafaai 
HukulF caddesinde motosiklet tamircisi 
Recep Dinçman'a müracaat. 3104 

Satılık arsa - Keçiören Tepebaşı 
otobüs durağında 81,000 M. arsa top
tan ve perakende. Atatürk bulvan 41/ 3 
No. lu dükkanda Ekreme müracaat. 
Tl. 3816. 3183 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 4 7 inci devresine 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma veı:ilir. Yenihal arkası yeni ha
mam apartımanı kat 2 Tel. 3714 3095 

İngilizce dersleri - Uzun müddet 
ecnebi mekteblerinde, Boğaziçi lisesin
de hocalık etmış tccrubeli bir mual!i.n 
tarafından. Bilhassa imtihanlara hazır 

olmak aynı zamanda iyi İngilizce öğren 
mek istiyenlcrın Ulus'ta (N) rumuzu
na mektupla müracaatları. 3185 

.. iş verenler : 

Türkçeden ingilizceye ve İngilizce

den türkçeye bihakkın tercüme yapa -
cak bir memura ihtiyaç vardır. Fransız
ca bilenler tercih edilir. Ankara P . K. 
23 c mektupla müracaat. 3086 

Aranıvor : 

Möbleli oda aranıyor - Yenişehir
den Kavaklıdereye kadar her tarafta o
labilir. Konfor ve sükunet şarttır. Ulus 
ta müşavir rumuzuna mektupla müra -
caaL 3163 

l~ arayanlar:. 

Her nevi arazi etüd, mesaha inşaat 
oplikasyonu işleriyle hesabatı kabul 
edilir. Ankara P. K. 436 (Dip. Topo) 
ya müıacaat. 3177 

lı arayorum - Tahsilim orta muhte
lif müesseselerde çalıştım. Bonservis . 
lerim vardır. Hesap, yazı, daktilo .işte -
rinde sınangılıyım. Ulus'ta F. z. rumu-
zuna mektupla müracaat. 3166 

Kiralık - Çocuk sarayı bahçesi kar
şısı apartıman katı 4 oda müştemilat 

kapıcıdan sual. 3132 

Kiralık- Yenişehirde İsmet İnönü 
caddesindeki 4 No. lu ev 4 ay için kira
ya verilecektir. İçindekilere müracaat. 

3133 
Kiralık - lstanbulda Kızıltoprak is

tasyonuna 5 dakika<!a Sl:Jdalı-yenl ve 
kargir müstakil bir ev yaz için kiralık -
tır. Bahçe, terkos; ve hava gazı, elek 
trik. Kazım Özalp cadde. Nihayetinde 
Ural sokak No. 8 Moiz apartımanı 2. ci 
katta Bayan Ragibc'ye müracaat. 

3134 
Kiralık müstakil ev aranıyor - Ye

nişehirde 5 odalı konforlu bahçeli bir 
ev -aranıyor. Telefon: 3117. 3136 

Kiralık daire - Y enişehirde 4 oda 
bir hol ve ayrıca hizmetçi odası kalori -
fer ve banyosu ve balkonları bulunan 
Atatürk bulvarına ve parka nazır kon
forlu bir apartıman dairesi kiralıktır. 

Tel. 3117. 3137 

Kiralık - Vekaletlere 3 dakika me · 
safede bütün dükkanların bulunduğ u 
Meşrutiyet Cad. leöşesinde Özenli S. 
No. 6 alt kat 3 oda mutbak banyo 45 
lira. 3138 

Kiralık dükkan - Çocuk sarayı kar
~ısında posta şubesinin bulunduğu dük
kan 1 - hazirandan itibaren kiralıktır. 

Bitişik kunduracıya müracaat. 3146 

Devren kiralık daire - 3 oda 1 hol 
mutbak, elektrik, banyo. İçindeki mo
bilya da satılık. Işıklar Cad. Trakya a
partımanı 6 No. ya müracaat. 314 7 

Kiralık - Yenişehirde Atatürk cad
desinde Yenice apartımanmda kiralık 
daireler vardır. Apartıman katibine 
müracaat edilebilir. 3149 

Kiralık kötk - Etlik cami durağm
da otobüse 50 metre kargir yeni yapı 3 
oda 2 hol mutbak, banyo, elektrik ve 
terkos. Görmek için alt kattakilere gö· 
rüşmek için 2691 No. ya telefon. 3160 

Acele kiralık - Bahriye Cad. Kay 
seri sok ağında Havuzlu apartıman 3. 
ci kat 5. ci daire 3. oda 1. hol mutbak. 
Banyo. Apartıman kapıcısına müraca-
at. 3176 

Bir bay için - Möble ve konforlu o
da. Yenişehir, Tuna C. Yiğitkoşun S. 
No. 15 3179 

Kiralık hane - Cebeci caddesi Kur
tuluş istasyonu karşısında orta mekteb 
varımda Köşebaşı asfaltta No. 1 4 oda 
bir hol, banyo, mutbak daraça. Görmek 
için her gün aaat 5: 8 pazarlar her saat. 

3184 

Kiralık - BAKANLIKLAR KAR
ŞISINDA Belçika sefareti arkasında, 
Karanfil sokak 43 No. da 3 oda, 1 hol, 
konforlu kapıcıya müracaat. 3186 

ozo 
İştahsuhk Mide bozukl .J 

Haums11hk Barsak aıaıeti 

ŞiJkinlik 
. 
inkıbaz 

Ekşilik Sarif ık, safra 
Bulanh Sıkmh, sinir 
Gaz. sanu Karaciğer 

Dil pasltğı Horlamak 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlı 
larında mutlaka Hasan Meyva O 
istimal ediniz. Mide için her yeme 
ten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım 

dak su içinde ve barsak hastalıkları 
da her sabah veya gece yatarken 
karnına 1-2 çorba kaşığı yarım bar 
dak su içinde köpürterek içmelidir 
Hasan Meyva Özü meyvalardan ~ 
meyvaların özlerinden yapılmış bl 
harikai san'attir. Avrupa ve bilha 
İngiliz meyva tuzlarından daha yii~ 
sek olduğu katiyetle sabittir. Bun' 

rağmen Avrupa meyva özlerinden beşmisli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü yalmz bir türlü olup şeker&izdit· 
Ve çok köpürür. 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

LİMON-PORTAKAL-MANDALİNA-çh.FX-ACAC Clı.Eru-MUZ
ANANAS-FRENK ÜZÜMÜ-SİNALKO-ŞEFI' ALİ-KA YISI-ARMUD 

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan Meyva Özünün bütün evsafına malik 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupa da kazinolarda temizliği ve kolay• 

lığı ve ucuzluğu sebebiyle kullanılır . İngiliz ve italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksele 
evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti engüzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine 

mutlaka Hasan Gazoz Ozü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 2747 
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ZiRAAT BANKASI 

f~Tunbul 8etedlynt 

Sehir1Yyiltrosu 

ııııııııııııııı 

1 ... 11 

1111111 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Şehir • 
tıyatrosu 

BU AKAŞM SAAT 21 de 

MAKBET 
[ TRAJEDi] 

Şekspir'den t e rcüme eden: 
Şükrü Erden 

Nureddin Kamil Suner 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

~====================~ 

DiKKAT: saat 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddesinde (Orhan Terzioğlu) mağazasında ve 18 den 
sonra (Halkevinde) satılmaktadır. 3115 ,: __________________________ _, 

Öksürenlere ve 

a-öğüs nezlelerine Katran Hakkı Ekrem 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

'·DANS DEVAM EDiYOR'' 
filminin unutulmaz yıldızı 

ZARAH LANDER'in 
en son çevirdiği 

LA HABANERA 

Seanslar 

2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de 

Gece Saat 21 de ANKARA PALAS 
Oskeatrasının iştirakiyle fevkalade 

dans numaraları 

.... ........ 
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- -- -- -- -- -- -----.., ..... ~ 

BU GÜN BU GECE 
Göz kamaştırıcı revü sahneleriyle 

dolu emsalsiz film 

...._ LT 1 N YACMURU 
Baş Rolde: ALiCE FAY 

Programa ilaveten: Güneş - Harbiye 
futbol maçı 

Seanslar : 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Saat 2,30 da tenzilat : Fiatlar: 40, 30, 20 

HALK MATiNESi 12.15 DE 

ÖLDÜREN ZEHİR 

-1 
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Ya ın, hayat, otomobil, cam 


