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Şehü- stadyomunda 

ve hipodromunda 
7-S-1938 Cumartesi M. Gücü - Alsancak 

Saat 14 de. 
8-S-1938 Pazar Harbiye - Alsancak 

Saat 14 de. 
8-5-1938 Pazar saat 16 da ilkbahar at 

yanşlarmın birincisi. 

Başb an ve Dr. Aras dün geldiler 
111111111111111111111111111111111111111111 

Atatürkle 
Mikado ve B. Hlller 
arasında telgraflar 
Japon imparatorunun doğuınu

oon ytldöntimü münasebetiyle Re
isi Cumhur Atatürk ile İmparator Hi
rohito arasında aşağıdaki telgraflar te
ati olunmu§!tur : 

Majest.e Hirohito 
Japonya lmparatoru 

TOKYO 
Majestenizin doğumunun yıldönü

(Sonu 8. inci sayfada) 

111111111111111111111111111111111111111111 

Mesud 
inkişaflar 

Falih Rılkı Atay 

Cumliuriyet Merkez Bankası 
senelik raporunda beş senelik 
devlet endüstrisi planının tatbik 
davası üzerinde durmuştur. Ö
nümüzdeki yıl içinde tamamlan
dığı zaman, bu plana 90 milyon 
lira sarfetmiş olacağız. 

Bu hususta en büyük say ve 
haşan hissesi, tabii olarak, Sü
mer Baırk'a isabet etti. Banka
mrz 1937 de Ereğli bez, Nazilli 
basma, Gemlik suni İpek ve Bur
sa merinos fabrikalarını da aça
rak, memlekette it hacmini bü
yük mikyasda artırmıştır. Sümer 
Bank müesseseleri geçen yıl 51 
bin ton Jc~r ha.ıı;r.sul•la~- Hanı 
madde, işl"E e maızemesı, ıf ue-
reti ve maaı olarak 9 milyon 600 
bin küsur lira ödediler. Bu ra
kam. 1936 da 6 milyon 200 küsür 
bin lira idi. Hazneye muhtelif 
vergiler için ödenen 4 milyon 
atlO küsur bin lira yukarıdaki ye
k:Unda.ı}. '1ariçtir. Bankanın no
minal serın~y~ai 80 milyon 500 
bin lirayı bulmu§tUr. 

Fakat buna piyasada her türlü 
tahminleri geride bırakan satış 
fazlalığını da ilave edelim: Nis
bet bir sene içinde yüzde elliyi 
aşıyor. Millı endüstrinin inkişafı 
memlekette hayat standardı ve 
istihlak seviyesini senoden se
neye büyük farklarla ilerletmek. 
tedir. 
MalUın olduğu üzere, Milli 

Müdafaa ihtiyaçları müstesna 
olaraık, biz endüstrimizi ken
di ham madde istihsalimizle ken
di piyasa istihlakimizi esas tuta
rak kurmaktayız. Başbakanımız 
Celal Bayar'ın Kamutay kürsü
sünde izah ettiği üzere, milli en
diistride ucuz maliyet davası, 
ham madde meselesinin halledil
mesine bağlıdır. Eğer türk istih
aa.lcisinin alınterini tam değeri 
ile peşin ödeyen milli endüstri 
kurulmamış olsaydı, bu mesele, 
dq. alıcıların keyfine bağlı ka· 
lır, giderdi. Ilugün gerek kiğıd, 
gerek deri, gerek yünipliği en· 
düstrilerinin ham madde veya 
yarı mamul madde ihtiyaçlarının 
en büyük kısmını dıf piyasalar
dan temin etmekteyiz. Yeni zira
at kongresi ve onu takib edecek 
olan zirai plan, işte bu te
zad halini tasfiye edecek, mem
leketi ham deri çıkarıp f ab
rikaları için çetid çeşid ma
mul deri idhal etmek, hudud
suz ormanları varken kağıd için 
lüzumu olan odunu dışarıdan ge· 
tirtmek, ve daha buna benzer ih
tiyaçları süratle kurtarmak ted
birlerini alacaktır. Bu suretle 
milli endüstri müesseselerimiz 
tüıık istihsalcisini daha çok geniş 
ölçüde himaye ettikten başka, 
mamul mal fiyatlarının ucuzladı
ğını ve piyasa satışlannm alabil
diğine arttığını göreceğiz. 

Kendi istihsal ve istihlak İm· 
(Sonu 8. inci sayfada) 

BQ§bakanımızın dün Ankara istasyonunda karşılanCfUtdan bir enstantane 

Romcula qsiz bir zaleT ka- i 
zanarak Musolini alhn Jm. 
pcm.nı alan müli ekipimize 
menıub binici subaylar sol
dan sağa: YüzbQ§ı Cevcul 
Kula, yüzbQ§ı Cevad Gürkan, 
teğmen Saim Polatkan, yüz- i 
bQfı Eyüb Öncü. f .................................................... 

Büyük Önder, binicileriınizin 1 Başbakanın ve 
R d k dıkl . B. Sükrü Kayanın 

oma a azan an eısız tebrikleri . 
~uf ça J.::;.1.1 .11..1.::;.1.1.11.au.a.1 ul'1ulQ.1 

Altı milletin 164 at1a iştirak etmiş olduğu Romadaki binicilik 
müsabakalarrnda, türk binicilerinin, bu müsabakaların en ehemi
yetlisi ve çetini olan "milletler mükafatı,, nı kazanarak, bizzat 
Bay Musolini'nin elinden "Musolini altın kupası,. m aldıklarını 
dün büyük bir sevinçle haber vermiştik. Hele dünya biniciliğinin 
Roma müsabakalarına verdiği ehemiyet göz önüne getirilecek 
olursa, bu muvaffakıyetten dolayı duyduğumuz sevincin mana ve 
mahiyeti daha iyi anlaşılır. 

Evvela şu noktayı tebarüz ettirmek lazımdır ki, türk binicileri, 
bu muvaffakıyetlerini, Almanya, ltalya ve İrlanda gibi, dünyanın 
en meşhur binici ve atlarını yetiştirmekte olan memleketlerin 
ekipleri önünde kazanmışlardır. 

Komaaa yapuan mıucuer uıuı""--u.n.. 

müsabakası hakkında ekipimize riyaset 
eden albay Cevdet Başvekil Bay Celal 
Bayara aşağıdaki telgrafı göndermiş -
tir: 

Başvekil Celal Bayar, 
Ankara 

Milletler kupası müsabakasında 

Musolini altın kupasını ekipimiz kazan· 
dr. Kendi namını taşıyan kupayı bizzat 
ekipe verdi. Almanlar ikinci, irlandalı
lar üçüncü, italyanlar dördüncü, ro
manya.J.ılar beşinci oklular. Zafer dire
ğine çekilen sancağımız İstiklal marşı-

(Sonu J. üncü sayfada) 

Bu müsabakalara, her yıl olduğu------·----------------------

gibi, uzun zamandanberi hazırlanmış 
olan alınanlar, çoğu, meşhur Hanovra 
binicilik mektebine aid olan kırka ya
kın atı .. icstirak etmişlerdir. Alman 
ekipinde Hasse, Brinkman, Mom gi
bi, Almanyamn en meşhur ve usta bi
nicileri vardı. Çok kuvvetli olan al
man ekipi, birkaç yıldanberi bu ku
payı muntazaman kazanmakta idi. 
Avrupanın en kuvvetli ekiplerin

den biri olan italyan ekipi, milli bir 
dava halini almış olan bu müsabaka-

(Sonu J. üncü sayfada) 

İtalyan hükiimetinin 

:Montrö mukaevleı-ine 

iştirakinden sonra 

Koni Ciano ve Dr. Ar as 
arasında telgraflar 
İtalyanın Montrö Boğazlar muka

velesine iştiraki münasebetile dün Dr. 
Rüştü Aras'la İtalya hiriciye nazırı 
Kont Ciano arasında aşağıdaki telgraf 
lar teati olunmuştur: 

Ekselans doktor Areu> 
Türkiye Hariciye Vekili 

Anık ara 
24-temmuz 1923 te Lozanda imzala

nan Boğazlar mukavelesi yerine ka
im olmak üzere 20 temmuz 1936 da 
Montrö'de Boğazlar hakkında imza
lanan mukaveleye itaılyan hükümeti 
bugün iştirak etmiştir. 

İtalya ile Türkiye arasında meveud 
samimi dostluk hislerinden mülhem o
ları bu kararı eıksdansınna aırzetmek 
'VIC bu münasebetle şahsi duyguları-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dünkü ziyaletten sonra Dl§ Bakanımız, B. Roje Garo ve 
B. Numan Menemencioğlu 

B. Roje Garo şerefine 
dün verilen ziyafet 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya 
lı&611sız Büyük Elçisi)lle 

kon uf urken 

Hariciye Vekaleti genel sekreteri 
B. Numan Menemenci oğlu, dün Fran 
sanın Hataydaki delegesi B. Garo şe
refine Anadolu kulübünde bir öğle zi. 
yafeti vermiş ve bu ziyafette, Ha.cici
ye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya, fransız bü
yük elçisi Ponso, haI'k>iye vekaleti ve 
fransız büyük elçiliği erkanı ve em
niyet genel direktörü hazır bulunınuş
tur. Ziyafet samimi bir hava içinde 
geç vakte kadar dostane görüşmelerle 
geçmiştir. (A.A.) 

B. Garo bu akşam gidiyor . 

B. Roje Garo ve Antakya ~ kon
solosumuz B. Celal Tevf.ik Kara.sapan 
bu akşam Hatay'a hareket edecekıler
dir. 

Atatürk B. Celal 
Bay arı ve Dr. AraSI 
kabul buyurdular 

Dost ve müttefik Yunanistan'a yaptığı ziyaretten dönmekte 
olan Başvekil Celal Bayar ile Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüş
tü Aras refakat ve maiyetlerindeki zevat ile birlikte dün Ankara-
ya gelmişlerdir. (Sonu 8. inci sayfada) 

B. Celal Bayar kendisini kar§ılamağa gelen B. Şükrü ~ 
ve geneTallerle birlikte 

Sınırdan itibaren vaoılan 

muazzam tezahürler arasında 

B. Hitler dün akşam 
Romaya vasıl oldu 

Roma, 3 (A.A.) - B. Hitler saat 7 de "G · · t' B 
h d d 

, nnvıç saa ı,, renner 
u u unu aşmıştır. 
Kıral - İmparatoru temsil eden Du··k d .. p· t · ·ı 1 rdan f k 

1 
o ıs oıa ı e nazır a 

ır h ~e?e sekreteri B. Staraçe, hariciye müsteşarı B. Bastiyanini 
ve ~rıcıye nezareti teşrifat genel müdürü, saat 8 de Brenner hu
d~d ıstasyonunda B. Hitler ile refakatindekileri istikbal etmişi«· 
dır. 

B. Hitler, trenden inmiştir. Dük dö r--------------
Pistoia, kendisine Kıral • İmparator ı 
namına '' hoş geldiniz,, demiştir. Mü
teakiben B. Hitler, nazır B. Staraçe 
tarafından selamlanmış ve nazır ken
d.isine Duçe'nin selamını söylemiş
tır. 

Saat 8,18 de kafile tekrar yola çık· 
mıştır. 

B · Hitla-'in treninin hareketinden 
15 dakika sonra Brennero'ya alman 
nazırlarını ve sair zevatı hamil olan 
tre~ ~etmiştir. Nazırlar, istasyonda, 
harıcıye müsteşarı B. Bastianini ta-

(Sonu 8. İnci sayfada) 

Antakyada 
iki hôdise oldu 

Yaralanan Türkler 
seçim komisyonuna 
şikayette bulundular 
Dörtyol, 3 (A.A.) - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Bugün Antakyada intihap propa

gandası yüzünden olduğu bildirilen 
iki vaka olmuştur : 

Harbiye nahiyesinden eti türkler
den "alevi" şeyh Mahmud, Antak:ya
nxn Saray "hüküme.t" caddesinde türk 
aleyhtarı bazı alevller tarafından sopa 
ile başından yaralanmıştır. 

Yine Antakyanın Oııhaniye mahal
lesinden eti türklerden Mehmet Der
viş, Edip Galib, propaganda için git
tikleri ve Antakyaya on kilometre me
safede bırlunan Karamurt nahiyesine 
bağlı Tavla köyünde köyün eti türk 

(Sonu 8. inci sayfadaF 

Yağmurlar yüzünden 

Fırat nehri ve 
Çubuk çayı taştı 

İslanbulda da ıiddelfi. 
yağmurlar yağdı 

Pazar günü yağan yağmur ve dolu 
yüzünden Çubuk çayı ta~mıştxr. E
velki gün çayın irtifaı 126 santimetre 
kadar yükselmiştir. Bu yükseliş doJa
yısiyle 2 hektar araziyi su basmıştır. 
Evelki gece yarısı saat 2 de Çubnk 
barajı açılmış ve bu yüzden dün su
yun irtifaı 72 santimetreye kadar in
miştir. Dün de Çubuk barajı açılmak 
suretiyle su irtifamın azalması imkan 
içine alınmıştır. Çubuk kaymakam
lığı bu yükselişin kaza merkezinde 
ve köylerde tahribler yapıp yapmadı-
ğını tahkik ettirmektedir. · 

Fırat nehri de taştı 
Erzincan, 3 (A.A.) - Karların eri

mesi ve yağmurların devamlı bir su
rette yağması yüzünden Fırat nehri 
taşmış merkez ile merkeze bağlı Ci
min nahiyesinin Mahmutlu, Güllüç, 
Balrbeyi, Karadığın, Dcnizdamı, Sü
leymanh, Semizalı, Çiflik köyleri kıs
me~ ve Kadagonlar, Karakilise köy
lerı tamamen su baskınına uğramrş
trr. İcabeden tedbirler alınmakla be
raber tahribat mikdarının te&bitine 
başlanmıştır. İnsan ve ha:ı:vanca za.yi-

( S:ınu 5. flı-:. sayfada) 
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Göçmenlere dair neşriyatta 
hassas olmamız lazım 

Hükümetjn yıllardanberi planlı bir ~kilde ve muntazamman tatbik 
ettiği göçmen getirme işi, ara sırn, gazetelerimizde en biribirini tutmaz, 
en mübalağalı neşriyata mevzu olmaktadır. Gene son günlerde ortaya 
atılan bazı şayiaları Anadolu Ajansı dün tekzib etmiştir. 

Bazı yanlış haberler vardır ki, zararı, ancak onu okuyanı yanıltmak
tan ibaret kalır. Fakat göçmenlere dair neşriyatta keyfiyet bambaşka
dır. Bugün, balkan memleketlerinde yaşıyan milyonlarca türk, körük().. 
rüne inanmakta istical ettikleri bu haberlere mukadderatlanm bağla
mış bir vaziyettedir. 

Geçenlerde, Yugoslavyadaki iki yüz bin türkün en kısa zamanda 
memleketimize getirileceği hakkında gazetelerimizde bir takrm haber
ler çıktı. Şimdi, cenubi Sırbistan türklerinden aldığını bir mektubtan 
öğreniyorum ki, bu neşriyat orada pek acıklı neticeler vermittir.lki yüz 
bin türkün hemen bir kaç ay içinde Türkiyeye nakli kabil olduğunu sa
nan baZl safdil milletdaşlarımız, ana yurda bir an önce kavuşmak için 
yrllardanberi içlerinde yanan iştiyakla, mallarını mülklerini yok fiatına 
satmaya koyulmuşlar. Derhal emlak fiatları düşmüş, buna rağmen, 
daha da düşmesinden korkan bazı türkler, evlerini barklarını ellerinden 
çıkarmakta acele etmişler. Yuğoslavyadan göçmen getirilmesi için he
nüz verilmiş bir karar olmadığına göre bu zavallılar büyük bir zarara 
girmiş olmakla kalmıyacak, ellerindeki beş on parayı da beyhude bir 
bekleyişle harcayarak sefalete düşeceklerdir. 

Bana bu malfımatı veren tanıdık, bütün ora Hirkleri namına yalvarı
yor: "Aman gazetelerimiz, göçmen itlerine aid neşriyatta çok hassas 
davransınlar, en küçük bir mübalağanın binlerce türkü sefalete ve Ü· 
midsizliğe sürükliyeceğini asla hatırlarından çıkarmasınlar.,. 

Arzusunu bu satrrlarla yerine getiriyor, ve gazeteci arkadaşların dik
katini hakikaten çok mühim olan bu meseleye çekiyorum. Projeleri, 
tasavvurJan. uzun zamana mütevakkıf emelleri, hemen tahakkuk ede

. cek, çarçabnk olup bitecek bir iş gibi göstermenin zararlan, yalnız oku
yuct1ya yanlış malumat vermeye inhisar etmediğini bilelim. 

YAŞARNABl 

Ağaçların yaza hazırlanmaları (sulama) 
Meyvah, meyvaaız ağaçlar, çam

lar ve süı ağaçcıklan ilk yaz &'Ü· 
be§İnİn verdiği hararetle bütün kıt 
daldıklan uykudan uyanıyorlar. · 

Isınan toprağm içindeki nebat 
kökleri taze sürgünlerini etrafa u
zatıp besleyici maddeleri aranıaia 
ba§1adılar. 

Topraktaki besleyici maddeler 
ancak erimiJ halde bulunduklarm
da nebat kökleri emebilir ve nebata 
faydalı olabilirler •• 

Bundan böyle nebatm ince emici 
kökleri etrafmdaki toprağı ilUlamak 
ve bunula da besleyid maddeleri e
riterek faydalı (münhal) bir hale ge
tirmek §arttır. 

Ağaçların ilk yaz sulamaeı da bu 
bakımdan pek mühimdir. 
Yalnız; ağaç ıulamasmda verile

cek suyun ağaç dibine değil, emici 
köklere ulattırılmasma dikkat olun· 
mabdrr. Ağaçların emici kökleri 
dallan gibi etrafa dağınık olarak 

Bugünkü kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. ruz· 

name ıudur: 
ikinci müzakeresi yapılacak maddeler 

bulunurlar. 
Buna göre gövde dibinde açılacak 

küçük bir sulama çanağı ıuyun e
mici köklere kadar ulapnaıma kafi 
değildir. Sulama çanağı; ağa~ dal
larınm uzanabildiği &abanın yarı 
genitliiinae çepeçen. bir hendek 
teklinde açılmalrdır. Bunun içine 
doldunılacak bol ıu emici kökleri 
lıemen bulur ve betleyici maddeleri 
eriterek kök vaaıtaaiyle ağacm bün
yesine ceçirir. 

ilk yaz suyu böylece bütün aiaç
lara ,,erilmelidir. 

Kuru yazm ani bastırdıiı Anka
ramızda. aiaçlarm kökleri i§lemeğe 
geç.incye kadar kökde- ve dallarında 
biriktirdikleri rezerve ıuyu kaybet
memeleri için bu pek mühimdir. 

Bilhaa.sa ağaçlarnnızm tabi tutul
duldan umumi kısa budama dolayı
aiyle eksilen dalların emmede göre
ceklri rolü takviye için ilk 7U: aula
muı bu yıl ihmal edilemi7ecek bir 
ehemiyet almı§tır. 

İstanbul şehir meclisi azilan 

İstanbul, 3 (Telefonla) - İstanbul 
Jehir meclisi azilarının müddeti bit
miştir. Önümüzdeki teırin devresi i-
çinde eylCilde yeniden intihap edile
cektir. Belediye bu yıl inHhabı mun
tazam yapmak için afişler tertib 

etmiş ve Beyoğlu mıntakasmda yapı

lan tecrübeler iyi netice vermiştir. 

ULUS 

Halkevlnde: 

Dünkü kon(erans 

C. H . P. nin tensib ve halkevi di.l, 
tarih, edebiyat komitesinin organize et
tiği konferanslar serisinden olmak üze
re, dün aaat 18 de Halkevinde medeni 
hukuk doçenti Hrfzı Veldet (evlenme 
ve boşanma) mevzulu bir konferanı 
vermiştir. 

Konferansçı dikkatdeğer noktalan 
aydınlatmakla beraber bilhassa ailenin 
cemiyetteki ehemiyetin<ien, mevkiin • 
den bahsetmiş ve değerli fikirleriyle 
dinleyicileri Uzerinde derin bir sempa • 
ti ve alaka uyandınnıştır. 

Müze ve sergi §uhesinin pro· 
jeksiyonlu konferansları 
7 mayı.a 938 cumartesi günü ıaat 

17 ,30 da İstanbul Univeraitesi arkeolo
ji enstitüsü direktörü ordinariyils pro • 
fesör Bossert (eski ve yeni çağlarda 
Akdeniz havzasında doğum, dini ba· 
kımdan ehemiyeti ve veaaiti) mevzulu 
milhim bir konferans verecektir. 

Eski Akdeniz kültür ve sanat tari
hinde büyük bir otorite olan Profesör 
Bosıert bu mevzuu din, kültilr ve sa
nat tarihi bakımından tetkik edecek ve 
bu hususta Etilerle türkler arasındaki 
benzerliği belirtecektir. Bu arada pro
jeksiyonla eski, Eti ve Mısır Metinle -
rinden vesikalar ve reaimler de göste -
rilecektir. Türk tarihi bakımından fev • 
kal!de ebemiyetli olan bu konferans 
serbesttir. Herkes gelebilir. 

Çocuk işlerinin ehemiyeti 
Dün ha1kevmde Doktor Suad İsmail 

Sürkan tara&ndan (Çocuk işlerinin 

ehemiyeti) mevzulu bir konferans ve -
rilmiştir. Çocuğun ağzında süt dişleri 
ve daimi olarak iki çeşid diş olduğunu 
söyliyen konferansçı çocuk için en mU
hiın devrenin doğduktan sonraki sene
lik devre olduğunu söylemiş ve demit • 
tir ki: 

" Bu müddet zarfında geçireceği has
talıkların ve alacağı gıdaların dişleri
nin bünyesi üzerinde tesirleri muhak -
kak olduğu gibi bunların muntazam çık 
nıaları üzerinde de müessirdir. 

Bunun içindir ki her ananın çocu • 
ğunun dişlerini vaktinde çıkarıp çıkar
madığını kontrat etmesi lazımdır. Ço -
çuk altı yedi aylıktan itibaren her altı 

ayda bir bir süt diti çıkarır. (Bu nizam, 
tabii nizamdır. Bazan değişebilir). Böy 
lece üç yaşına gelince bütün süt-·•'lişle • 
rine ağzında malik bulunur. Uç ıene on 
larla yer. Altı yaşından itibaren de her 
ıenede bir bir süt dişi düterek yerini 
daimi dişe verir. 

Binaenaleyh bu devreler de altı aıy· 
da bir ve senede bir yapılacak kontrol 
bu işin intizam altında devam edip et • 
ınediğini meydana çıkarır. 

Bu işte ana ve baba ile mütehassıs 

el ele yürümelidir. Geciken süt dişleri
ne yapılacak röntgen fihnl:ri hidiıeyi 
daha aydınlatır." 

Konferansçı bundan sonra dit etle
rinin ve ditlerin nasıl korunacağını an • 
]atmıştır. 

Kınserle mücade lehlftaı 
İstanbul, 3 (Tlefonla) - Kanserle 

mücadele cemiyeti bugün rektör B. 
Cemil Bilsdin reisliğinde bir toplan
tı yapmış ve hafta programını bazır
laınıftır. Haftada propaganda yapıla
cak; Madam Curi'nin beşeriyete hiz
metleri anlatılacak ve Pari.te yapıla
cak kanser haftasına da Univenıite na
nıına iki prof eaör ~tirak edecektir. 

Rakamlarla Türkiye 

Vilôyelerimiz: URFA 
Bir tarih ıelıri olan Urla'ya aid ra~ 

kamlarda birçok busuaiyetlere rastla • 
rur. Urfanın kazalan arasında' kea.fet 
mikdan 52 yi bulan kazalar olduğu gi
bi, 4 e kadar düımüt olanlar da vardır. 
Merkez kaza 16070 ti erkek, 16661 ri 
kadın olmak üzere 31721 nüfuıludur. 
3330 kare kilometre olduğundan bir 
kare kilometreye 20 nüfuı isabet etmek 
tedir. Urfanm, kesafet itibariyle en 
yüksek olan kaz1111 Birecik'tir. 36476 
nüfuılu Birecik kazaımda bir kare ki· 
lometreye, çen"edeki tehirlerimiz için 
bir rekor olarak 52 vatandq dütmek • 
tedir. Urfa vilayetinin mecmu nüfuıu 
229614 dür. 

Urfa'nm N.ğlam havaıı,· urfaJdara 
uzun yqama imkanını nren bir mas • 
hariyettir. Urfıı•da, 71 i erkek ve 124 Ü 
kadın ohnak üzere 195 vatandat ,.üz 
yaıını ge9Jnİf olarak YBtamaktadlt'. 

Urfa da bekar ıehirlerimiz araıına 
girebilir: 68743 bekar erkeğe mukabil 
42637 evli erkek vardır. Kadınlarda 
nisbet, hemen hemen bu ıekildedirı 
56832 bekar, fakat 44890 evli kadın var 
dır. 

. Urfa, görünür salı:atlıtı olan nüfuı 
bakımından, en az sakatı olan vilayet • 
lerden biridir. 225.534 aailam nüfusa 
mukabil, 4017 görünür ıakab vardır. 
Niıbet, yüzde 1,7 dir. 

Urfalılar, hemen hemen memleket
te faaliyet halinde bulunan bütün it ıa· 
halan üzerinde çalıımaktadırlar. Top· 
rak mahıutleri üzerinde çaltıanlann 
sayıaı 53714 erkek, 28486 kadın olarak 
82199 dur. 5074 erkek ve 820 kadın sa· 
nayi ve küçük sanatlarla ıneıguldür. 
Ticaretle 3334 Ü erkek, 204 Ü kadın o
larak 3538 vatandll§ uirll§maktadır. 

Umumi idare ve hizmetlerle, ser
best mesleklerde çalı§anlann sayı11, 
4510 erkek, 103 kadın olarak 4613 dür. 
Ev iktısadiyab ile uğrqanlar, 112 er· 
kek. 363 kadımdır. 

_lamulay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aşa

ğıdaki mevzular müzakere edilmi§tir: 

Adliye encümeninde : 

Tütün ve tütün inhisarı hakkında
ki kanun projesinin milza.kereeine de. 
vam edilmiştir. 

Arzuhal encümneinde: 

Encümene verilen arzuhalleroen 
ruznameye almm41 olanlar hakkında 

vekaletlerden davet edilen sallhiyetli 
müdürler dinlendikten sonra bu arzu
haller karara bağlanmıştır. 

Dahiliye encümeninde : 
Köy kanununun bazı maddeleri

nin değittirilmesine ve bu kanuna ye
ni hükümler eklenmesine dair olan 
kanun projesinin görüşülmesine de-
vam edilmittir. ., 

Divanı Muluuebat 
encümeninde : 

İnhisarlar umum müdürlilğUnün 
1933 yılı katt hesabı kanunu layihası
nın müzakeresine devam edilınittir. 

Milli Müdafaa encümeninde: 
Fabrika mesleki kursları hakkın· 

daki kanun projesi görüşülmUı ve ne
ticelendirilmiftir. 

4. 5. 1938 

Yünlü dokuma f abrikanıızda 
büyük bir gelipne var 

-· Herelce ve feshane fabri·kalarının 

satıs ve imalôtı devamh olarak artıyor ~-
sumer Bank'a baih "Türkiye Yünlü Dokuma ve Yün İpliği tö 

Fabrikalan Anonim Şirketi" tarafından idare edilen Hereke ve ta 
F eshane yünlü fabrikaları, geçen çalqma yılım, çok müsaid tart· bır 
lar ve kuvvetli bir inki!af ıeyri içinde tamamlamışlardll'. Bu iki tin. 
Eabrikamızm 1937 yılında aldığı neticeler bir müddet sıkıntılı bir 
devre geçirmit olan millt yünlü endüstrimizin ıalah ve yükselme 
u.haıma girmit olduğuna en sarih bir delil teşkil etmektedir. 

Halkevinde sinema 
ve tiyatro haftası 

Her iki faıbrika için şirket ta- l 
rafından 1936 yılı içinde 553.719 ;; 
lira kıymetinde 869.051 kilo yer

Hasılat zelzeleden 
zarar görenlere aittir 

Ankara Halkevi, zelzeleden muzta
rib, yersiz ve yurdauz kalmıg yurddaş
lara bir yardım temin edebilmek için 
bir sinema ve tiyatro haftası hazırla
mıştır. Bu hafta programı içinde halka 
f eltketzedeler menfaatine sinema gös
terilecek, tiyatro ve karagöz oynatıla· 
cak, millt aaz konserleri verilecektir. 

Bu arada tilrk maarif cemiyeti li· 
ıeai tarafından hazırlanmış olan ve 
temsili rağbet kazanan (Gazan) ope
reti de türk maarif cemiyetinin bir yar 
dımı olarak bu programa konulmuş· 

tur. 
Bu haftanın bütün hasılatı feliket

zedelerin menfaatine terke<iilecektir. 
Halkımızın yüksek yardımlarını bu 
teıebbilsten esirgemiyeceklerine emi
niz. Bu hafta zarfındaki eğlenceler 
için biletlerin fiatları çok mutedil tu
tulmuıtur: Loccler 200, parter kol
tuklar 50, balkon 25 kuru§tur. Hafta
nın programını aşağıya yazıyoruz: 

8 mayıs pazar günü gündüz (Ga
zan) opeerti: (Türk maarif cemiyeti 
lisesi talebeleri tarafından bir yardım 
olarak tekrarlanacaktır.) 

8 maya1 pazar ve 10 mayıs aalı gün
leri akşamları Musahibzadenin (Fer -
manh deli hazretleri) komedisi. (Halle 
evi amatörleri tarafından temsil oluu
nacaktır). 

11 mayıs çarJamba günü akşamı 
milli musikı ltonserı ; 

12 ı:nayıs perşembe ak§alllı (Fer· 
manh deli hazretleri) komediai; 

13 mayıs cuma ak;xunı Kl1çUk At.i 
tarafından karagöz oyunu ve ayrıca 

sinema vardır. 
Bu haftaya aid biletler §imdiden 

halkevinde satılmağa başlanmıştır. Bu 
yardıma koıaeak yurddaşlar biletleri
ni halkevinden alabilirler. Bir ınUra • 
caati olanlar için de (2399) numaralı 
telefonda malfunat verilebilir. 

lstanbul itfaiyesi gaz 

maskesi tecrübeleri yaptı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - BugUn 

İstanbul itfaiye müdürlüğü fehrin 
muhtelif semtlerindeki itfaiye grup
larına gaz maskesi tecrübeleri yaptır
mıış ve şehrin bazı semtlerine tayyare
lerle zehirli gaz bombası atıldığı far
%edilcn:k yardım tecrübeleri yapılmış 
tır. Vilayet seferocrlik müdilriyle di
ğer bazı zevat bulunmuş ve neticeden 
memnun kalmışlardır. Tecrübelere de
vam edilecektir. 

li yapağı alınmıştır. Bu yekun 'lü.-
1937 senesinde 934.924 lira kıy
metinde 1.459.661 kiloya çıkmış
tır. Aynı müddet içinde yabancı 
yapak mübayaası 8.559 liralık 
24.207 kilodan 42.083 liralık 
109.152 kiloya, kamgarn müba
yaası 303.925 kilodan 322.196 
kiloya, pamuk 2.359 kilodan 
42.930 kiloya çıkmıştır. 1936 da 
4.611 ton kömür almış olan şir
ket 1937 de kömür mübayaasmı 
6.374 tona çıkarmıştır. Geçense.. 
ne de dıtardan alınmıf olan kam
garn ipliği, bundan böyle Bursa
da faaliyette bulunan Merinos 
yüniplik fabrikamızdan temin 
edilecektir. Şirket Merinos fab. 
rikamızdan geçen sene içinde 
11.217 kilo yüniplik satın almı!" 
tır. 

lMALAT: 
Fesbane fabrikasında 1937 senesin

de 965.297 kilogram iplik bükülmüş
tür. Geçen sene bu rakam 875.858 kilo 
idi. İpliklerin vasatı numarası geçen 
sene 3.69, 1937 de 3.91 dir. Kamga-rn 
ipliği imalatı da 43.293 kilodan 59.292 
kiloya çıkmıştır. Bunlarda vasati nn.
mara 21.6 dır. 

Hereke fabrikasında artık askeri ve 
piyasa şayakları yapılamamkta ve 
bunların yerini tutacak İskoç ve em
sali yerli iplikten kumaşların imali 
gün geçtikçe artmaktadır. Herekenin. 
iplik imalatı 66.010 kilodur. 
Kumaş imalatına gelince: Feshane 

fahri.kasında bir sene evvelinin 
843.118 metresine mukabil 1937 de 
944.442 metre kumaş dokunmuş ve at
la ad,.,:ı; 1 ?O" 777 nnn "'•" • .... ., .,.,,..__ 
e çıkmıştır. Yabancı kamgarn ipliğin
den kuma§ imali 155.459 metre, yerli 
iplikten imal!t ise 788.983 metredir. 
1936 da 612.548 metre idi. 

en 
içi 

1 - Devlet meteoroloji işleri u
mum müdürlüğü hizmetlerinde kulla
nılmak üzere satın alınacak telsiz mu
habere ve dinleme §.Jet ve cihazları için 
300.000 liralrk taahhüde girişilmesi 

hakkında kanun layihası ve bi.kice en
cümeni mazbatası 

2 - Sıhhat ve içtimai muvenet veka
leti teşkilat ve memurin kanununa ek 
kanun layihası ve sıhhat ve içtimai 
muavenet ve büdce encUmenleri maz
batal~rı 
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Hereke fabrikasında bir sene evve
linin 420.434 metresine mukabil 1937 
de 517.286 metre kumaş dokunmu•
tur. Atkı adedi 934.000.00Cl ..ıan 
1.131.800.000 e çıkmıştır. p..ı kumaşla
rın 77.588 metresi ;.ı.vç ve mümasili 
fantazi elbi.,.. "l'e paltoluk, 439.698 
m .. t.-esı de kamgam kumaşlarıdır. 
Kamgarn kumaş imali 1936 da 332.800 
metre idi. Her iki fabrikanın kumaş 
imali yekClnu 1936 da 1.263.550 metre
den 1937 de 1.461.7ı8 metreye yüksel
miştir. Bir sene evveline nazaran ima
lattaki yükseliş nisbeti iplik sıkletin
de Feshanede % 10.5, kumaş (metre) 
imalinde Feshanede % 12, Herekede 
% 24 dür. Umum imalatta art:ış 

% 15,5 dir. Fesbane fabrikasında imal 
edilen battaniye ve velense adedi 1936 
da 20.587 den 1937 de 32.269 a, kilim 
adedi 42.295 den 44.950 ye çıkmıştır. 
İmalattaki artışa muvazi olarak işçi 
vasatisi de Hereke fabrikasında 457 
den 537 ye, Feshane fabrikasında 1009 
dan 1096 ya yüksclmi,tir. 1937 sene
sinde fabrika mami.\latmdan satışlar· 
da bir sene evveline göre artı~ nisbe
ti Hereke fabrikası için % 12, Fe9ha
ne fabrikası için % 26 dır. 

Birincl müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Kemaliye ve Tercan kazalarının 
Erzincan vilyetine ve Ağın nahiyesi
nin de EUlzığ viHlyetinin Keban kaza
sına bağlanmaları hakkında kanun 11-
yihası ve dahiliye encümeni mazbata
ıı. 

Çağrı 

Bugün arzuhal encümeni toplana
caktır. 

• Maliye encümeni bugün toplana
caktır. 

* Dahiliye Encümeni bugün heyeti 
umumiyeden sonra toplanacaktır. 

* Cumhuriyet Halk Partiai kamu
tay grupu bugün umumi heyetten ıon
ra toplanacaktır, 

Mektehlerde imithanlar 

İstanbul, 3 (Telefonla) - İatanbul
daki lise ve orta mekteblerdekıi imti· 
hanların başlıyacağı tarih ve imtihan 
tarzı bir tamimle ba.kanlıktan alüalı
lara bildirilmiştir. 

3 Mayıs ! 
Bu fıkranın üstünde glJrdüğü

nüz tarih, ne tarihi bir gündür; ne
de sayılı bir yzldönümü. O. sadece 
bana yrlda bir defa bir esaretten ö
teki esarete nasrl aktarma edildiği
mi hatırlatır : 

Rutubetli bir mayıs sabahında, 

yıllardan beri cephede ve esaret 
kamplarında ıstırab ve hasret çeken 
bine yakın türk çocuğu, kıçında 

mavili beyazlı milletler cemiyeti 
bayrağı sallanan bir gemi içinde !s
tanbula girmişlerdi. 

''Marmaranın mavi deragufU,, 
onları sarmamıştı; ve hava sisli ol
duğu için onlar, içinde ne gibi la
cialar geçtiğini bildiklui lstanbulı 
karşı : • 

Örtün evet ey haile, örtiln evet ey ıebr ! 

Mısramı söylemek arzusunu duy· 
muşlardı. Bu kadar uı:un sfJren bir 
ayrılıktan, vatan uğrunda çekllmif 
bunca ıstırabdan sonra Boğaz rlJz. 
c•rından başka lcendiJeıini Jıarııla
yıp bit : 

- Ho!Jgeldiniz! deyım olmamı~ı. 
l~e, yüzlerinde çlJI giJne!Jİnin 

yamklrğınr ve glJzlerinde tel örgü
lerin müdhiş hayalini taşıyan bu 
eski esirler, o gün, 1920 yılrnın J 

mayısında bir çuvaldan rıhtıma sil· 
kilen bir bagaj gibi aktarılzvermif· 
Jerdi. 

J mayıs, güya onlar için, bir kur• 
tuluş tarihi olacaktı; olamadı. 3 
mayıs, onlar için, tel örgü ile fev
ri/mi§ bir kamptan, tel örgüsüz, fa· 
Jrat havası daha ağır bir kampa göf· 
mek olmu§tU. 

Ondan sonra til:rk tarihine bit 
çok kurtuluş günlerinin kaydedil
diğini görerek bahtiyar olan o mem· 
leket çocukları için J mayıs bir in
kisar günü, bir s~raba ulaşmanın bir 
yıldönümü olarak kalmıştır. 

Onlardan bir taneslnin bu sebeb
Je bu kadarcık derd dökmesini çok, 
görmeyiniz! - T. 1. ' ·.• 

Tabiiliğe avdet! ... 
Bugünlerde Pariste bulunan 

Mari Pikford, kadınların pek ya· 
kmda renkli saç, renkli yüz, renk-

li tırnak gibi tabii olmayan mo
dalardan vaz geçerek ''tabii"liğe 
döneoeklerini aöylem.İf. 

Bir amerikan gÜzellik enatitü
ıünde yüzde suni gamze yapacak 
bir makine ketfedildiii bir za• 
manda bu ''tabiliie avdet" ne ka· 
dar mümkündür, onu kestiremem. 
Fakat fa.,-eıt dofru çıkana o za
man bir çok atinalanmrzı aaaıl 
tanıyabileceğiz? ~ 

Kırk ikindi? 

Ki.lçilk, muttarid, muhteriz darbeler 
Sokaklarda, camlarda pür ihtizaz • 

Y ukU"lki iki mara, T evfilıı: Fikre. 
tin .,Yağmur' .mıanzumeainin ilk iki 
aatmdır. 

Bir ıiir kitabında belki de cazib 
görünen yağmur, birkaç gündür, te
pemizd~ ekıik olmuyor: Galiba An
kara'nın methur kırk ikindileri, bu 
aene tamamlanacak! 

Geçen ay içinde, aokaia parde
ıüıüz çdap yağmura yakalananlar, 
kendilerini: 

- Niaan yağmurudur, bırakın 
ya.i11n, berekettirl diye kendi ken -
dilerini avutuyorlardı. 

Dört gündenberi 11lananlar için 

bu teselli de kalmadı. Çünkü mayıı 
yağmurundan inci olacağına dair hiç 
bir rivayet habr)anuyonunJ 

- Bay poli•, fU adama •Öyle 
tl.e bana MIG§masut.-

Hava kapah gecf i 
Dün şehıılınizde hava kapalı ve ya

ğışlı geçmiştir. Günün en düşük ısı
sı sıfırın üs.tün<le 7, en yüksek ısı da 
16 derecedir. 

Yurdun ege bölgelerinde hava bu· 
lutu, diğer bölgelerinde kapalı ve 
yer yer yağı§lı geçmiştir. 24 saat için· 
deki yağışların kara metreye bıraktı
ları su mık.darı Kepsutta 44, Dursun
beyde 40, Bursa ve Balıkesirde 33, 
İzmirde 29, Manisa ve Akhisarda 26, 
Kastamonuda 25, Nazilli<le 21, Bigada 
16, Eskişehirde 13, Gelibolu ve Çorum 
da 12, Kırk.larelin<le 11 ve diğer yer
lerde 1 - 10 kiloğram arasındadır. 

Yurdda en düşük suhun-et Kocaeli 
ve Sinopta 10, Diyarbakır ve Yanda 8, 
Kastamonu ve İspartada 6, Erzurum
da4 derecedir. En yüksek stihunetler 
de Balıkesir Konya vıe Diyarbakırda 

15, Edirne, Çanakkale ..ııe Malatyada 
17, Bodrum, Adana ve Antalyada 20, 
İmıirıde 22 der-ecedir. 



DIŞ iCMAL 

"Dostluk, kardeşlik,, 
Fransanın kalkınmosi • • 

ıc;ın Küçik antant llO•se,ıi 

haZff'I+ Batvekil saym Celil Bayar, dost 
~~stan'a yaptıjı ziyaretten geri 
~Ü ve bu döniifte do.t ve kardet 
fl"'ınleketten biraz daha MYl'i getirdi. 

Celal Bayar" arkaclatı Hariciye 
ekili Doktor Rüttü Aru hakkında 
~ . ........ kabul üzerinde cha-

cleiiliz. Her teY karcJet n dost 
ebtten umcluiumuz aibi obUt• 

• Her ıörü!tüiü adam üzerinde de-

Asgari iki senelik bir 
proQram tatbik olunacak 

BIUcn!t. 3 (A.A.) - B. ~ 
ile B. Krolta, 5 mayıs akpımna kadar 
devam edecek ohm k&çük antant kon -
feranemm meeaüdne iftirlk etmek üsıe
re yarın sabah Sinaia'ya geleceld«dir. 

Çekoslovak hariciıyıe nuı:n B. Krof. 
ta, 4 mayısta Sinaia'da toplanacak olan 
küçük antant daim! konseyi içtimamda 
bulumnak üzere dün a1qam Romanya· 
ya hareket etmiftir • 

• eempati uyandıran ve temiz izler 
Jllllı.tr.... Celil Bayal"m ziyareti, türk • 

dottlağu namına yeni bir teza. 
.. 'Yelilesi olmuftur. Biz haf vekilimiz 

Pariı, 3 (A.A.) - Hükümet, kararnameler haldancWd mwna
meıinde memleketin nihai kalkmmumı imkin dairesine 10kmak 
için iıtibsalitm kuvvetlendirilmeai hu.usunun tah•klcuk ettiril
mesinin muvafık olacağını beyan etmektedir. 

fllllılı:lnnda paterilen ba kabulden do
mütebuaiaiz. Sayın Celil Bayar da 

candan kabulün intı"baını veciz ve 
• ~dar iki kelime ile hulasa etmiıtir. 
~19 tapnldarma ayak basar bas-

• ~IM"DU öğrenmek isteyen s•· 

- Dostluk" kardetlik, 
Demiftir. Filhakika bu, türk • ~-

• ~ atluiuaan en cüzel ve en yecız 
IJıir. ifadesidir. TÜl'k. yunan· do•tluk • 
~- itte .ekiz yıl evveli.ine ka· 
"- aynı eiimle içinde ula bir ar&Y• I'• 
1-ni1en dört kelime. Yunanlıların istik

- IU tarihi olan 1830 ....-iyle do•tluk, 
1 laİtarafbk, azlatma ve hakem muahede-

'İni im:zalachimn 1930 senesi arasın· 
dalci tarih" edebiyat aayfa)an kanıh· 
l'llmrı: Bu dört .örin bir arada kulla
llddıft vaki deiilcfır. 1930 senesinde ta
l'İlıin daima mucize olarak kaydedeceği 
l.ir hadise oldu: iki millet bir asırlık 

tarihin yarattıit infialleri yenerek bir 
do•thık mukanleai imzaladılar. Bu 

Tanzim edilmit olan kararnameJer, 
bu kalkınmanın mali ıalihat ve aagari 
iki senelik bir program t.atbiki sureri
le teminini iatihdaf etmektedir. 

ı - Bu ite milletin iatianai ıurette 
yardmı etmesi derpif edilmiftir. Bu 
yardım, bilvasıta ve bilavasıta rüaum
dan yüzde sekiz ni&betinde munzam 
bir vergi alınması şeklinde olacaktır. 
Bu tedbir sayesinde üç milyar iıki yüa 
milyon elde edilecektir. 

Gilmrilk rusmu artırılmayacaktır. 
Maamafih tarifelerin 31 temmuz 1938 
den evvel yeniden gözden geçirilmeei 
kararlaşmıştır. Bu yeniden gözden ge
çirilme sayesinde iki milyar elde edıi· 
lecektir. Nihayet milli müda'lfaa içi.n 
çalııan müesseselerin temettülerine 
bir kararname ile munzam bir l'ffim 
konulacaktır. 

2 - İtlerin revacını temine matuf 
olan istihsalita müteallik tedbirler, 
gayri srhi binalara kargı mücadele i
çin gayri menkuller in,aatınm arttı· 

rılmaaı. Bir çok mali tedbirler, bütün 
yeni inga.atı teshil edecek ve bu in1&
attan muaakkafat vergisi alınmıya
caktır. Bir çok ekonomik tedbirler, 
48 saat kanununun elastikiyetini te
mine matuf bulunmaktadır. 

Fransada milli müdafaa 
için fevkalade tahsisat : 

4.412.500.000 frank 
Paria, 3 (A.A.)-Re..U sa:sete bugün milli müdafaa için 4.412.500.000 

franklık feTkali.de tahai.at karamame8ini netretmi,tir. 
Bu tah•i .. t ,öyle taksim edilmektedir : 
Dahiliye nezaretine 217.500.000, harbiye nezaretine 650 milyon, bah

riye nezaretine 1.041.100.000, haYa nezaretine 2 .267.750.000, müatem • 
leki.t nezaretine 152.150.000, nafıa nezaretine 384 milyon frank. 

MezkW- kararname ile meYcud programdan hariç olmak üzere 21 
ki.nunuevel 1938 tarihine kadar tezgahlara iki zırhlı, bir kruvazör, yedi 
deni:salb semiai koymak .. 1938 den 1942 ye kadar büdce haricinde 5 
milyar frank aarfetmek hUU8UDda bahri~ nezaretine mezuniyet Ye· 

rilmektedir. 
BatYekil Daladiye, reisicumhura gönclerdiii bir raporda, hava Te 

deniz kUYYetleri m...:adunun arttınlmaaı, müatemleke müdaf •••mm 
takvi,..i ve mayi mahrukat depolarmm tevsii lüzumunu bildirmektedir. lbukavelenin imulandıft 30 teıriniev • 

..ı yalan prkm tarihinde daima batır· 
ı....c.ktır. Bu hidieeyi tarihin gidiıine 
aylan sörenler bir noktada yanıldılar: 
P.fulraYelenİn bir taraftan milli yunan 

de.Jeti, dii• taraftan da osmanlı im
Puatorlujunun iatihaleai olan bir dev-
let tarafından imulandıfmr zannetti • 
ler. Hakikatte türk cwnburiyeti, 1830 

3 - Krediye müteallik olan tcdbir-ı 
ler, hükümet, idarelere müte&hhidlere 
ve imtiyaz sahibi firketlere tediyatta 
bulunmaları için mecburi bir mühlet 
tayin etmeğe karar vermiftir. 

Avam kamarasında 

İngiliz • İtalyan anlaıması 
316 reyle tasvib edildi 

lenesinde Yunani•tanm yapbğr gibi, 
İaapuatorluktan daha yeni zamımlar. 
da ayn}anık istildilini illa eden yeni 
lair milli devletti. Binaenaleyh 1930 ae
aeainde elele nren iki milli devlet, im
Puatarluiun ayn iki nriai idiler. Bu 
aa.i,.den Walınca, türle • yunan dott· 
lufunan ıümul ve manaar anlatılır. Kt
.. &ir aman içinde anane halini abna
~~ft~ ..Ehaundan çıkarak 
balkm 1 'ifiiltUDnamnri -
leri de anlatılır. 

Hükümet, milli ekonominin kalkın
masına medar olmak ilzere timdiki 
kanuni ve nizami ahkimı itmam ede· 
cek diğer bir takım tıedbirler de itti
hu etmek niyetindedir. 

B. Daladiye, bugün ikıind grupa da
hil kararnamelerin tetkikine b9ıflMnlf 
tır. Bu kararnamelerin önil.mUMeld 
hafta başlangıcında nazırlar meclwl
nin tasvibine arzedilmeai muhtemel· 
dir. 

Şimali Cin giimrü• 
meselesi hakkında 

1930 tetrinienel mukavelesini, 14 
9"61 1933 misakı takib etti. Şimdi de 
Atim'da Wr munzam muahede imza· 
........ tir. Metni seçen martta neırolu-
b._ ... BaRam antantmı teıkil eden di- k 
ı.ı.. iki ck.atumuzun da tuvı"bin• maz- Lond ra ve T o yo 

anlaştılar 
har olan niua 1338 maahecle•ile türle • 
'1ulan miinetebetleri, ıiyui tarihin 
entente Cordiale tabir ettiji çerçeve 
İçine sirmit oluyor. Fakat mukavele, 
ftlaabede ve mi..ıda te•bit edilen bu Londra, 3 (A.A.) - Gece yar•• 
l'esmi miinaeebetlerin drtmda bir türk • Londrada ve Tokyoda aynı .samanda 
~ dCMtlut- nrdrr ki Büyiik Şefi • neıredilen bir tebliğ, şubat aym~~
lllıiz, bütün milletin bl.cine terceman ri Tokyodaki ingiliz bUy~k . elçllll ile 
olarak, seçen sene .. ,..n bijb.ıqn Me- Japonya dıı bakan mııavını arum
takau' · ti m..ı da b ·~ da "Gayri resmi" mahiyette yapılmak
ınilJ • m ~ liii" ~ri ;.nu "f ta olan müzakereler neticeainde iki 
~~ ır Y tavsı bıemle1'et --.-.mda fimall Çin pmri1k 

9tmiftir. meseleleri baıliainoe cıae edilen anlat-
S.:JJD Celi.I Bayar'm bu defaki zi- ma hakkında tafaillt vermektedir. 

hreti 'bu ebedi birliii talmye yolunda 
JeDi bir merhale tetkil ebniıtir. 

A.Ş.ESMER 

ispanyada 

Frankist ileri 
hareketi 

devam ediyor 
Bilbao, 3 (A.A.) - Havaların fena· 

hiına rağmen Teruel cephesinden i
lerliyen general Varela kuvvetleri 'Gu
dar dağlarında bilkilmetçilerin mil· 
him mevzilerini ele geçirmi,lerdir. 

Diğer bir kol da Pedrizayı zaptet· 
ınittir. HUkilmetçilerin bu mıntakaya 
idhar eyledikleri azim miktardaki 
tnllhimmatm diler cephelere sev~ne 
lınkin kalmamıftll'. 

Alhambra G&fheeinde, mütemadi 
ıurette yağan ~...-ğmura rağmen, 10 ki
lometre kadar ilerledik. ve Miravote, 
Yiıllaroya, Loa Pinares ve El Poboyu 
Z&ptetdik. DUfUWl mühim zayiata uğ
?atılmıttır. 

Madride girnNk yaıak 
Bilbao, 3 (A.A.) - Madridden bil

dirildiğine göre Madride 9ivil halkm 
Cinneel kati olarak yuak edilmittir. 
GbUce girenler c:asualıtklı ittiham o
luııacaldardır. 

Tebliğde ifaret edilen hükümler, 
gümrük varidatı karfılık ıöaterilerek 
Çin tarafından çııkarılan iatikru tah
villerinin yabancı hamilleri menfaat-
!erini ıiyanet ve bu suretle Çinift ken
diaini idameye yardım etmek babainde 
İngiltere için elde ohınmuı mümkün 
en iyi garantileri tefkil eylemekte
dir. 

Fransız ve Amerikan hilkümetlerl, 
dikkate alınan tedbirlerin tatbiki.ne 
muhalefet etmiyeceklerdir. 

Bir Çin albayı öldürüldü 

Şanghay, 3 (A.A.) - §an.ghay mm. 
takasındaki Çin akıncılarınm ku
mandanı Albay Likuanı f ramız im
tiyazlı mıntakasında bir lokantada ye· 
mek yerken öldilriilmüttilr. Müteca
viz albayın kafuma bir kaç kurtuıı 
sıktıktan sonra kaçmaya muvaf f&k ol
muıtur. Likuvangın tuednde •kerl 

vesikalar bulunuyordu. 

Japonya Sovyetleri proıeııo 
eııi •• 

Tokyo, 3 (A.A.) - Japon bUkUmeti 
bugün Moskova nezdinde yeni bir te
tebbU.te bulunarak Çiııe aovyet bu.kil· 
metinin doirudan doiNY& yaptıiı 
yardımı proteato etmittir. 

Japon hükilmeti, bu yardımı Japon
ya aleyhinde baamane bir hareket te· 
li.kki ettiğini bildirmit ve en kma bir 
mühlet zarfında bu yardıma nihayet 
verileceği ümidini Uıhar eylemiftir. 

Londra, 3 (A.A.) - Dün ıece avam kamaraıı, muhalefet İtÇİ 
partisinin teklifini 110 reye karıı 316 reyle reddetmit ve İngiliz· 
italyan anlqmaımı taavib eden hükümet teklifini 108 reye karıı 
316 reyle kabul eylemiftir • 

~~ 

Fransada 

Yıbanalır hakkındı 
yeni hlkOmler 

Parla, 3 (A.A.) - DUn na.sırlar 
mecllai taraf mdan tarrib edilmiı olan 
yabancıı.a akl nbıta kanmameei. 
ecnebilerin frmaıs m6eeaeaekrine 
kartı mutlak bir diirüstıi ile hareket 
etmeleri takdirinde Franaanm anane
vi misafirperverliğinin -.1i haleldar 

Roma, 3 (A.A.) - AYllD kamara
ımda italyan - ingflls ltillfı hakkın
da Çemberlayn tarafından yapılan be
yanat ttalyıda bB,.ok bir memnuni
yetle kartrlaıımııtır. Matbuat hemen 
yalnız Hitlerin ziyaretiyle mefl'Ul ol
muma rağmen büyük harfli bqhldar 
la Çemberlıyn'm nutkunu aynen n-.· 
retmektedirler. 

Gazeteler bu nutuk hakkında doğ. 

rudan doğruya tefsirlerde bulunma
makla beraber nutkun muhtelif kaım 
larmı tebarUz ettirmekte Ye bunun 
inıill.s mebusları taarfından hararet
le kartılandığını kaydeylemektedir
ler. 

olmıyacalmı hatırlatmaktadır. Hal ve 
tavrı uypnıw: olan bütln ecnebiler Çemberi.ayn' e minnet 
bakkmda •ili' cezalar tertib edilecek· ttaı-.. m aktedilen ltlWlan ••da-
tir. Saklı olarak Frwacla bulumn b8 ı- -
tUn yabancılar, bir ay nrf ında .ui- katle tatbik edeceline itimad ettiği 

tl • · normal -kle aokacaklar ve için Çemberlayn'a kartı minnet biale-
ye erını :r · ı..-ı 'lmeL.L d" yahud Franayı terkedeceklerdir. rı ~ enı &l;e ı.r. 

Memleket dıttm pkanlmalarma ka- AVllD kamaramın ba cellesinin 
rar "Nrilmlt olup marlehtlerine dan- "eski doetlutun ib}'MID& tamia edil -
mek fmk&nma malik ~ 1-t- mit blıtırlarda kalacak lllyast bk hadl
dilerinln nesaret altında bulUDClurma- 1e., oldutu uarib edilmekte •e his.zat 
1annı m&mkOn kılacak bir ibalet ma- Çemherlayn'm itirafı ftÇhile franaı.s 
halli t..ım. edilecektir. Baıtln otelci• h(lkfimetiniıı de Roma Mlqmuan ha 
ter, yabuıctlar için htlkDmete beymı - raretle taadik etmlı o1mw bJda ..
name nreceklerdit". s.bte paapoıt yaa g&riUmelı::tedılr. 
yapanlar hakkında da alır cesalar tıer-- Pnnaız - fııtalym g&ilpelerinin ee
tib edilecektir. Vasiyeti normal olM ri w memnuniyete pyM bir tekilde 
•• fmt Frwadan uaklıpn-r arn neticelenecefi bekkında PMi8te imar 
edilen yancı, prefe taraf mdan ~ edilen nikbinane Omidler de burada 
veıt n keyfiyet kendl8lne teblil edi • memnuniyetle kaydedilmektedir. Hk
lecektir. Bu bapta karar •ermek dahi· terin yapacağı ziyaretin bu g&rtlpne • 
liye na.sırma aiddir. Smıdarm kouUO- teri geciktirmiyecep iimid edilmekte
lu hususu tarriye edilecek.,. h.-1 cffr. 
bir kredi paralan olmıyln ~ FnnM • 
da oturmaları arsu edilmiyen yrbatt
cılarm ımıra aeftedllmelerinl t..mn 
edecektir. 

Vaıington halkı da 
secime girmek istiyor 
Vqincton, 3 (A.A.) - Vapııton 

alıaliaine eeçim hakla "1'ilmnl ~le
li reye konulmuı w 6748 muhalif reye 
brp 87092 mpftfrk rey ftrilmittlr. A· 
nayaa mucibince Vqincton ha1lmUll 
teçim balda olmadıp malQmdur. Reyle 
riıı netical parllmentonun adli,e ea
ctlmenine bildirilecek, encUmen de aftl 

yasa metninin dei{ftlrilmesi llnn CC • 
lip celmiyecep ft V8fİnltOn tehrine 
kendini idare etmek hakkının TCrilip 
verilmiyecep h•ldanda biı: karar. Teri· 
loc:ektir. 

INGtı.tz ORDUSUNDA 

Askerlerin yaı Wdi ırftarıldı 

Londra, 3 (A.A.) - Harbiye nezare
ti. 6 aenedn beri 2 ı lıClleye kadar giden 
bir hizmet için uker toplamak buau • 
aunda yeni bir proje butrlamııtır. Mez. 
kftr askerlik müddeti ukere ahnacak 
ıençlerin yapna bağbdır. Askere alma
bilecekleri uamt yap 35 e çrkanlımı • 
tır. 

Harbiye nazın bir guetıedye be
yanatındit - aene orduya yeniden 35 
bin kiti lbını Wluğunu ve bu ra1wm 
doldurmak için de daha 22 bin ~ 
ihtiyaç bulunduğunu söylemiştir. İbti 
yat kuvvetleri içinde 40 bin kiti alma • 
caktır. 

Büyük Önder 
biniciterimizden 

memnun 
... ı. lııei • ...... 

lan doı.y.iyle ,eflerinin kupmmı ka 
wnmak igin 16 u mıt:iJ1bm Pinerolo bi
nicilik mektebine aid olan 86 atla bu 
büyük mücadeleye girdiler. 

Buna mukabil, büyük bir tevuu i
çinde çal1J911 tiirk binicileri, içlerin
de, ne almanlarm Ton'aı Ye ne de 
italyanlarm Serpe'ai gibi, enternasyo
nal birer f(>lıreti olan atlar bulunmı· 
yan 16 hayvanla Roma turnovaama it
tirilı: ettiler. 

Fakat, turnovanın daha ilk günle
rinde, ltalyanların 34, almanların 9 at
la i•tirak ettikleri bir müHbakaya, 
tllrk binicileri, 6 atla igtirik etmişler
di, 49 binici arasında, bu milaabaka· 
yı, yalnız 8 i hatasız olarak bitirmiş
ti. Bu 8 biniciden 4 ü italyan, 3 ü t ürk 
ve 1 i alman idi. Bu müsabakada ''Yıl
dız:,. adındaki ata binen yüzba'ı Gür
kan ikinci ve Almanyanın me,hur To
raeına binen yüzbqı Ha-.e betinci o
labilmişti. Şunu da kaydedelim ki, 
Tora, Berlin olimpiyadlarında "mil
letler mUk!fatınr., kazanmı' olan at
tır. 

Roma binicilik turnuvasının aarl 
ruh.unu te,kil eden bu kupayı, kuan
mak, birkaç yıldır ki, almanlardan 
batka hiç bir millete naaib olmamıt
tr. Bu itibarla, türk binicilerinin, Al
manya, İtalya, İrlanda, Romanya ve 
Yunanistan binicileri önünde kuan
mı' oldukları bu muvaffakıyet, enter
nasyonal binicilik alemi için büyük 
bir hadise olduğu gibi, bizim için de 
e .. iz bir zaferdir. Bu zaferle, R.oma
daki tcref direğinde bayratrmızı dal
galandırmıt olan binicilerimizi ne ka
dar kutlasak gene udır. 

• lıalyan bcuını hararetli 
neıriyatta bulunuyor 

Roma, 3 (A.A.) - Anadolu Ajansı
nın buau•t muhabiri bildiriyor: 

Bugünkü Roma gazeteleri beynel
milel at ko,ularınm dünktl en bilyllk 
müsabakasında Muaolini altın kupası
nı kazanan sünrilerimiain muvaffa • 
kiyetlerinden hararetle bahaediyorlar. 

.Mnucero ıuetesi diyor ki: 
Türk silvarileri büyük tecrübe 'ft 

f(5breti bai.s ekipleri yenmekle ama
m! takdir n hayranlık uyandınDJf· 
tardır. 

Giornale d'İtalia ~yle yazıyor: 
Teknik, atletik ve moral yUbek 

vasıfları haiz olmadıkça hiç bir eki • 
pin M uaolini kupası yartfı gibi en çe
t,il!...J»r imtibmı kuanm.ı mOmklD 
decııcllr. 'Bd eeMDRmr ıcr, cara ••• 
rileri dünyanın en kuTntli ye mahir 
s&varileri aramda haklı olarak mn
ki aimıtlardır. Bunu yil'bek bir lifa· 
katle muhafaza edeceklerdir. 

l •t.anbul gaseıelerinln '"'Jri:raıı 
İstanbul. 3 (A.A.) - Binicilerimi

zin Romada kazandıkları bGy6k ma
mfalı:iyet gazetelerin bucilnkil lfti
gal menularmm en batlıcalarmdan 
birini t~kil etmektedir. 

Guetelerimire na.saran blnat İtal
ya Barekili B. Mu90linrnio koymut 
oldufu altın "Mu801İni" kupamı e
lripimizin kuanmaaiyle neticelenen 
bu müsabaka her tarafta binic:ilerimis 
hakkında büyiik bir hayranlık " tak
dir hiui uyandmnıftır. 

Başbakanın ve 
B.Sükrü Kayanın 

tebrikleri 
(Bafı ı. inci •aylada) 

mız1a aellmlandı. 
Atatürk'e minnet, aaym bilyWtleri • 

mise şükranlar. 
C..det 

Bqvekilimi.s fU cevabı CÖGdermİf • 
terdir: 

Albay C..det BiJaitin 
Roma 

Milletler müaabakaamda Muaolini 
altın kupMinı kuandıpnr.sı bildiren 
telgrafımzı sevinçle aldım. Parlak mu
vaffakiyeti.nW ve minnet duygulanm
a Atatürk'e arzettim. Şefimiz bepinis
den memnun oldu. Tebfir ederim. Ben 
de ekipimW hararetle tebrik ederim. 
Aym mnaffakiyetin bundan 110Graki 
miiubablarda da tecelliaini diler ayn 
ayn hepinizin cö.slerinden öperim. .. ..-. 

c.ws.,. .. 
Ekipimlzln Mu.olini 1nıpMı mU.. • 

bakumda birinciliği kuanmuı dolayı
siyle, Dahiliye Vekı'li n Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri B. Şttk· 
ril Kaya da tilrk ekipi kumandam Al
bay Cevdet Bilgipı'e fırka adına fU 
tebrik telgraf mı gandenniftir: 

'" Btlytik ulmlannm binicilik bd
retlerini beyneJmllel Rocm at koful• 
rmda p.terereit Roma'da t6rk bayra -
fım prel direllne çektiren IUftri1eri • 
midn munffaldyetlerinden ~ 
kabardı. Tebrlk1erim1 nnar, •bay ar
~ ~ .. edndea &perim." 

!"'""""' """' """""""""""'" ""~ 
TÜRKiYE BASINI 
ııııııııııııııııııııuuıııuuuıuııuuuuu 

Halaydan bir misaf1r 
T .. b.,.....arriri B. Ahmed. &min 

Yalman Ankaradan göndeı diii'beıt
mekaleeimı de felwimize gelMif oilıa 
Frananm Hatay delegesi B. Garo'
nan ziyaretinden bahsetmekft ..e eıa
cüımle demektedir ki : 

''B. Garo, Ankarada f U nOktA!'I 
gönip anlayacaktır ki, bizim öm. 
müzle .özümüz tamamile birdir. Ha. 
tayı ancak i&tikli.1 .. bibi bir Yarhk 
halinde görmiye kıymet veriyoruz. 
Buraaı hak.kmda açıkça ortaya koy
duklarmuzdan batka hiç bir ga)lle 
beslemiyoruz. 

Franu ile Ankara itilafJnr ~ 
ederken hataylılera karfı bir m_. 
liyet aldlk. Türk kalmalannı temİll 
etmeyi taahhüc:l ettik. Atatürk '
taahhüdü tiirk milletine Ye batayh • 
lara karp tekrar etti. Türk milleti 
Hatayın iatildi.lini wı türk mahiyelİ
ni mubafaaa etmeaini c:leğipnez bir 
milli ideal diye benilmemiftir. Mille
timizin harici me.eleler üzerinde 
büyiik bir b&uaeiyeti v.rdtr. Büy1İk 
zahmetler neticeainde varciti
nıet.ic:elerden en küçük bir fedalolıt
p. türk milleti razı değildir. 

Bu itibarla bugün Ank:arada bG
lıman genç &ansız miaaf"ırimizin 6-
:serincle bütün türk - &ansız doKla -
iunun samimiyetine ve ahengine aill 
mesuliyetler toplanllllflır. Ankaea 
ile Pari• arumda görüt a)'l"lllğı do
ğuracak hiç bir aebeb yoktur. RatılıY, 
haldcmda bütün iatıecliklerimiz, FNa 
aanm CeneYrede kabul ettiği e.aM· 
rm iyi n hali. niyetle tatb;k.,,._ 
ibarettir. Demek ki, ba eski 'N ,..

prkm bant Ye iatikran için Çl!lk 
luymedi doetlaiu kUVYetlendirec* 
nya bozacak yegne imil Hatayda.. 
ki tatbikat tarzından ibaret.tir._ 

KIZILA YA YARDIM 

KURUN°cla B. A91111 Ua ..,......._ 
zedeler için Kız.taya yarclmn,, ~ 
iı akmdak.i baf11Ulb1eainde oda .I;,. 
mıdolu zelzelui müna.ebetile ._. 
tandqlarm kızday vasıta1lile yaıdı 40 

ma kOfhıldanm an1atmaktadr.. 8. 
.A.- Us, ezcümle diyor 1ıı:N 

• FM.t fitaw • e Kay IE •• IH 
leeinin her _, -· tabwlı ... 1 .... 

unda uyandınhiı yan:hm hW • 
den tanmniyle istifade ~ 
için bu ifi •dece hükümeM ... ...._ 

- 5ırs"- ._.P-k)Xsd J1 
clir. Kh ım kaduıılar .. 'i'O'C 4' 

--~ etmek '" sair ı. g&.llllllt
...u_. için çahfmak üzere JIM'lll.._ 
llette kiiçük, büy;ik ne kaıclar k..ı. 

... ~Yara hepei de hıi
kimetin Ye kızllaym etrafmclıa tıop -
lanmalı, ba cemiyetler bir müddet 
İçin kendi Ya•ıtalari1e baleıcakl.cı 
J'arclıml11r1 onlara devreclıen* ikinc:i 

derecede J'U'Cilmcı ~ tetWI 
....aiclir. 

Kızılay kendi batma va-..ı ..Jıi;. 
dad bir bayır cemiyetidir; ODUD aa -
dece keneli ka,....klan ile )lapacajl 

hin-t de wuri olarU .......... 
nrn hududu içinde kalw; f..._ 
memlekette türlü ınabadlar için ..... 
nıhn11§ olan bütün hayır cemiyetl.a 
elbirlifi ederek kızrlayın etrafında 

yardımcı kuvvetler haline geline 
kiiçük küçük derelerin birlepeein -
- hud olan Miyük nehirler .. 
kı:sday cemiyeti de rDUYa.kkat bir •· 
tiyaç cle..-..i için büyük bir içtimei 
yardım miiuee9"i olur. O ,,.Yit .. 

yardan müeeeeaeainin yapacafı m.
met de o kadar müeuir, o ka.dar aıe

DİI •• o ır.c1ar feyizli hale eelir"" 

BARIŞ ZAMANINDA SAV AŞ 
BODCELERI 

CUMHURIYET'te B. Y-.- Nadi, 
baflllakaleaini "Bant zamanmda 
•Yat büclcelerine tahsis etmittir. 8. 
Nadi lnıilterenin hazrrhldannı ..,. 
aon giinlerde Yergiler üzerinde alıııt.
iı yeni karan :sikrebnekte ve ,.. __ 
um fil .öderle bitirmektedir: 

''Milletlerin mali Yaziyetleri için 
fnailterey.i sadece bir misal olarak. 
l'öaterınit bulunuyonız. Devlet fUU • 

rana malik her millet, hukuk ve hu
chlclunda herhangi bir teeaaüre uğra
aaamak için airr yüklere tahammiil 
etmektedir. Herkes harbclen korkht
fu için bu kabusu kuYVetli olmak 
pansehirile kartrlamaia ehemiyet 
yeriyor. Bant zamanındaki harb 
büclcelerinin sebebi ve manası ba
dm. Filhakika bir parça ağır versi 
Yeamek ber halde harb felaketinden 
çok ehY• bir külfettir. Her zaman 
ayni dei~z hakikat: 

Hamr ol c-.. •ter iet~n ...... 
..-..r• 



ULUS 

[~~~:!.-~~~~-=~E.-~~~~~~~~~~~=~:?J 1:-. _R A D-~-0-......... ..J 

-48-

~ynı günde ba,ka ihraç yerlerin
de neler oluyordu? Şimdi de onu 
aıörelim. 

Ya.zan: M. Şevki Yazman 

İzdivaç dolandıncıhğıni 
nıealek haline sokan 

Yeni bir Don Juan 
Seddülbahir ihracı 

Harekatı iyi anlayabilmek ıçın 
evvela iki tarafın tertibat ve karar-

CD 
' Yetmiıinci kurbanını da aldatmak 

üzere iken nihayet ele geçirildi 
larmı gözden geçirelim: Paris, Nisan -

Hamiltonun planına göre mecmu- Lüi Baptist Düran, pek yakışıklı 
u 50.000 kiıiye varan üç tümenlik bir adam olmasına rağmen, büyük bir 
kuvvet Seddülbahire çrkanlacaktı Donjuandır. O, orta boylu, yus yu-
(29 uncu tümen, deniz tümeni, fran- varlak çehreli elli üç yaşlarında bir 
arz tümeni). Bunlardan evveli 29 adamdır ama, kadınların zihinlerini 
uncu tümen çıkarılacak, fransızlar çelmesini, kalblerini çalmasını bilen 
Anadolu yakaarnda, deniz tümeni biridir. Bu Donjuan geçen hafta Pa-
Saroa körfezindeki göaterit hareket- ria mahkemelerinden birinde, baştan 
lerinde bulunduktan sonra Seddül- çıkardıdı ve her biriyle ancak, bütün 
bahire naklolunacaklardı. servetlerini, para ve pullarını eline 

25 niaan aabah aaat S evvelden geçirinceye kadar nitanlı kaldığı yet-
itibaren harb gemileri tarafından mişe yakın dul kadın ve kıza karşı iş-
Morto limanı, Ertuirul koyu, Tek~ lemit olduğu günahın hesabını verme-
koyu, Teke burnunun ıimalindeki ğe başlı;mıştır. 
X koyu,Kirtenin garbindeki Y (2) Düran, bir insanın nasıl teshir edi-
kumaallıiı evveli yarım aaat bom- leceğini çok iyi bilen bir şarlatandır. 
bardımanedilecek arkadan 29 uncu ~,.t~.J.1<0~11 Gayet soğuk kanla hareket eden bu 
lnsiliz (metropol) tümeninin 7,S tabur ~ adam, çok ş:k giyinmekte, kendi ka-
.. tir kuvveti çıkarılacaktı. Sonra 29 . ~ dar şık bir şoförün idare ettiği lüks 
uncu tümenin diier kuvvetleri ve ':'i bir otomobille gezmekte, en kibar lo-
öteki tümenler en müaaid olan Er- ~ kanta ve gazinolara devam etmekte ve 
tufrul ve Teke koylanna çıkanla- Aı) kafese koymağa muvaffak olduğu 
cak ve tekmil kuvvet Kirte ve Alçı- kurbanlarını en yüksek eğlence ycrle-
tepe istikametinde taarruz edecek- rinde dolaştırarak zihinlerini çelmek-
ti. tedir. 

Kuvvetin mühim bir kısmmm lıiç Onun, kadınlarla tanışmasının da 
telefat vermeden aahile çıkanlması S gayet basit bir tarzı vardır: 
için - eski Trova muharebelerinden edJülbahir mıntakcuı ve Jüımanın ilk ihraç kuvvetleri Bu kadar kadını, o, kısmen evlen-
ilbam almmıı olacak - River Kla- ve bizim tahlrimatımız me büroları delaletiyle, kısmen de, 
yd adlı kömür semisinin Ertufrul basmadan w kayıklar içinde tepe- lar görünebiliyordu. Kuvvetli gemi dünyalıklarının derecesi hakkındaki 
koyunda aahile bindirerek karaya lenmeleri ve f&Yed karaya çıkarlar- dürbünleri sahilin bazı noktalarmda maltlmah garsonlarından aldığı kah
oturması kararlapnqtı. Bundan 80ll- aa ihtiyatlar ileri sürülerek denize ve çiy renkleri belli olan siperler velerde tanımıştır. Düran, tuzağa dü-
ra bordalarmcla açılan büyük kapı- dökülmeleri emri •erilmiıti. içinde tek tük hatlar görüyorlardı, türdüğü kadınların paralarını çekmek 
dan efrad dıtarı fırlayacak ve ge- 0 kadar. için muhtelif çarelere baş vurmuştur. 
minin gerisinde sürüklenen dubalar 1 h rQÇ başhyor Bu batlar bu koca aradanm çe- Bunlardan bazılarına kendini bir bor-
ialde makammda ön tarafa Nrüle- Jik yaJınuru için ne olabilirdi? Ne sacı diye tanıtmıf, kimisine karşı da 
rek ilk İ§l'al zayiatsız yapılacaktı. Burada aahili gözetleyen türk er- mukavemet gösterebilirdi? Bunu borsa direktörü si:sün'ü takınmış ve 

Buna karıılık bizim tertibatımız leri Aribumunda olduiu gibi ay ıfı· bizzat Hamilton ve amirallık da kendilerine daima muvaffak olduğu 
Cla fÖY)e idi: imda hayalet oyunlarını andıran böyle düfÜ.nmÜf, Arıburnu ihracmı spekülasyon itlerinden bahsederek, 

lnsilizlerin çıkartma J'&plıklan hareketlere tahid olmadılar ve 9Ür· gece karanlıfında yaptığı halde bu müaaid bir anda para istemiş ve he
tekmil bu yerlerin muhafazuma prizler sönnediler. Bozcaadadan ihracı ortalrk iyice aiardıktan son- men hepsi de onun bu talebine itaat 
...-k.zi Kirtede bulunan 26 mcı a- yükünü almıt semiler ve kayıklar, ra ve saat beıten itibaren J'&pmaya etmif. 
la7JDUZ memur edilmitti. Bunun I'• önlerinde muazzam filo ile birlikte karar •ermitti. Çünkü bir mü.elles En aon defa niı~uılandıiı kadın, bu 
riaincle •e merkezi Sarafim çiftli- cloirudan ~ Teke bannı ieti- .. klincle olan bu mmtak..,,. ~ ta- adamı ona bir evlenme bUroaunda. l
lind• 21 inci alaymuz ihtiyatta bu- kametini tuttalar, aahah .. at bette. rafını filo ile kavramak her an el- le!DfUmQl bir töhret diye tanıtmıt ol
hmayvrdu. · tan yeri afanrken lnriliz zırhlıları !erinde idi. Veyil batmı gösterecek- duklarını, ilk zamanlar hakikaten çok 

26 mcı alayın bir taburu (üçüncü da ilk yaylım ateflerinin kızıllığmı lere. kibar ve vakt i ve h.:ıli yl'rinıi~ bir A-

taltUI"') Teke burnundan Morto )ima- ortalıia aaçtılar. En önde altı muh- Sa•t S den 5.30 za kadar filonun dam intibaını bırakmıı olduğu halde, 
..... kadar, cliier taburu (birinci ta- rip •e arkada Venjana Ye Agamem. ateti faaılaarz devam et.ti. Bu aırada bir müddet sonra, adamın, hususi ki
bar) Kirle bizaamdan Kabatepe nun, Golyat, Kornovalis, Oryalia, karaya çıkacak kıtalar da filonun tibi yüzünden müfkül bir vaziyete 
mmtakasma kadar, ikinci taburu i.e Aıbiyon :ıarblılan olmak üzere bü- gerisinde kayıklara biniyorlardı. düştüğünü söyliyerek kendisinden ba-
hir bölüiünü Sıimderenin denize tün filo cehennemi bir ateı açtılar. (Sona uar) tın sayılır bir yektln tutan bir para 
döküldüiü yere lıiirmüı olduiu bal- Düten mermilerin çıkardıiı duman- istediğini, oda, yüreği çok yufka ka-
cle Kirle ve civarında ihtiyatta bulu- lar aab&hm sisine kanııyor ve sahi- [21 İnıilizler bu bq ihraç yerini kendile- drn olduğu için adamın arzusunu ye-
nuyordu. lin ötesinde olup bitenleri sözden rine nazaran aaidan itibaren u, v, w, x, rine getirdiğini, parası tük~ninceye 

Ertufrul tabyasmda dört tane de aaldıyordu. Bu atetin altında kalan Y harfleriyle göstermişlerdi. İlk üçli- kadar bu kibar adama yardım ettiğini 

dınları tuzağa düşürmekle kalmamış 
aynı zamanda nineler üzerinde de iyi 
bir tesir yapmasını bilerek epey can 
yakmış. Meseli hasta bir kadına, kı
zının saadetini temin edeceğini, para
sını sağlam yerlere vererek işletece

ğini, bu itibarla gözü arkada kalma
masını söy lemiş; kadıncağız da nesi 
var nesi yoksa, hepsini bu adama ver
mekte tereddüd etmemiş. Gazinolar
dan birinde gördüğü bir dul kadını 
otomobili ile takib ederek, önünde 
durmuş ve kadına, kendisini evine gö
türmeği teklif etmiş. Yolda, bir çok 
dostları arasında şimdiki başbakan 

Daladiyeden ballandıra ballandıra 
bahsettikten sonra, sözü, Çinde ka
zanmış olduğu milyonlara intikal et
tirmiş. Ve nihayet bayanı yemeğe da
vet etmiş. Yemekte dereden tepeden 
görüşürken, kadının yeni ve neşeli 
bir hayat sürmesi için kendisiyle ev
lenmesini teklif etmiş. 

Bir müddet sonra, kadınla haşhaşa 
bulunduğu bir gün, ilk kocasının bir 
hatırası olan yüzüğü kıskanarak çı
kartmış ve ertesi gün bunu bir klise
ye yardım kasasına verdiğini söyle
miş. Hasılı bu bayan da 15,000 fran
gını kaptırdıktan sonra, bir kalpaza
nın eline dilftüğünü anlamış. 

Düran daima münferid hareket etti
ği için muvaffak olmuftur. Meseli, 
terkettiği kadınlardan birinden bir 
diğer kadının koyu dindar olduğunu 
ve muntazaman kliseye devam ettiği
ni haber alınca, oda, kadının gittiği 

kliseye devam etmeğe başlamış ve bir 
kolayını bularak bu dindarın yanına 
sokulduktan sonra, ahbabhğı ilerlet
tiğini anladığı günlerden birinde am
casının cenubi Fransa şehirlerinden 

birinde büyük bir papas olduğunu ve 
bayanla tanıprıaktan büyük bir sevinç 
duyacatını aöylemiı. Kısacası dost
lukları kadından 100.000 frank gidin
ceye kadar devam etmif. 

Bu adam Yf'tmisinr:i kurbanını da 
yere vunnağa liazırlanırken ele geç
miştir. ••Bir sıçrarsın çekirge .. " derler 
ya! Bu da o h.esab ... 

Bir kadın on ayda 
yedi ~ocuk doğurdu 

37 lik Makainı topu vardı, eski Hi- bir aubay a•-in tiddeti hakkında nün bizce muayyen adlan olduiu için söylemittir. 
..... " onu kullanıyoruz, diierlerini aynen ya- B' b d ·· d" h A be 

aarlıkda da biri 12 lik diieri 10,S bir fikir vermek üzere ıunu anlatı- zıyoruz. Bu Donjuan yalnız genç ve dul ka- ır atın a uç, ort, atta Ş ço· 
lak iki batarya bulunuyordu. Seci- yor: Gemilerden atılan topların, ye- cuk doğuran anneler olduğunu işittik. 
dülbahir mmtakaamda ıu tahkimat re dütiip patlayan mermilerin gü. İnsanın inanacağı gelmiyor ama. an-

_.ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll a.._ latacag~ ımız hidisenin cereyanına ba
yapılmıftı: Küçük koylan at91 al- rültüleri Ye bunlann birbirine ka-
tma almak için ..tıil boyunca bir npnaamdan mütevellid ihtizar 0 ka- E Yazan: Alem Tol•toi No: 78 : kılırsa bunun doğruluğuna inanmak 
11ra avcı hendekleri, mühim bazı dar müthitdi ki bir ara kulaklarım E E lazım geliyor. Hidiae ıudur: Nijasa-

1 rd ._.. d kt ı b nok tah---.!~• --' bal Jd' : : landda (Afrika) yerli bir ka<iın on ay 
,.... e • ı ... ına no a arı, u - auannu eaeaMZ e ıe 1 •e :_ --- içinde yedi çocuk dünyada getirrni• 1 
tai i.tinadlar etrafmd& ve Ertujrul batka bir teY bulamayınca cebimin :r 
koyu ile Teke koyunda telörgüai utarmı kopararak kulaklarnna tı- E E Kadının adı Bayan Konyendadır. 
(koylardaki au içinde yapılmqlar- kadım ve ancak o suretle dinlemeie E E Bundan on ay evvel üçü de kız olan 
dı) Sıimdere - eski Hiaarlık hattın- tahammül edebildim. E : üç çocuk doğurmuf fakat, yavruların 
ela d lmk t "k' · b" · b B" • t f bici tt __ _. : : ömürleri uzun sUrmemif. Bu doğum-

a ya a ı ancı ır mevzı a- ızan ara ta aye e _. ~a =- : dan on ay sonra, ikisi kız, ikisi de 
zırlanmııtı. yok. Ne semilerin at91ine cevab ve-

Bu gözcü kıtalara düpnan karaya ren hir batarya, ne ibracm yaklaı- E a o~lan olmak üzere dört çocuk dünya-
aaker çskanraa daha karaya ayak masmdan telqlanıp kotutan inan- : = ya getirmiş. Oğlanlardan biri ölmü,, 

Ankara: 

Öğle neıriyatı: 
12.30 Karışık plı 1: 

neşriyatı - 12,50 Plak: Tuık rnuı>ı-ısı t 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve hü.rıcı ı.~· 
herler - 17.30 Halkevinden naklen ınr;.ıwO 
dersi (Recep Peker). 

Akşam neıriyatı: . 18.30 Karışık pl .. i' 
neşriyatı - 19.15 Türk musikısi ve uallı 
şarkıları (Nihal ve arkadaııları) - 20.00 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Tur~ 
musikisi ve halk şarkı ları (Servet Adnan ve 
arkadaşları) - 21.00 Quartet: (Prof. uıv·ı 
Cemal Erkin) çalanlar: I - 1. inci Kemali 
(Winkler) , 2. inci keman (Kapelman), Vı· 
yola (İzzet Nezihi) , Viyolonsel (Zirkin) 
- 2'1.lS Stüdyo salon orkestrası: l - Harı· 
schmann: Kleine Freuden. 2 - Robert Stolz: 
Buona Sera, Signorita. 3 - Joe Edwards: 
Mein Leben isi mein lied, 4 - Milin Rofterl 
Darinka. S - Moszkowski : Spanische Tarı• 
ze. 6 - Mozart: Menuett - 22.00 Ajans ha· 
berleri - 22,lS Yarınki proıram. 

İstanbul : 

Öğle neıriyab: 
12.30 Plakla türk 

~.usikiıi - 12,SO Havadis - 13.05 Plaklıı 
turk. musikisi - 13.30 - 14 .Muhtelif plak 
neerıyatı. 

Akf&lll neıriyatı: 
. 18.30 Fatih hal· 

kevı gösterit kolu tarafından bir temsil -
19.15 Plakla dana muıikiıi - 19.SS Borsa 
haberleri - 20 Nezihe Ulyar ve ardakaııları 
tarafından türk muıukisi ve halk şarkıları
Z0.4S Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza ta· 
rafından arabça soylev - 21.00 Klasik t ürk 
musikisi 1 Nuri Halil ve arkadaşları tara• 
fından (Saat ayarı) - 21.4S ORKESTRA: 
1 - Suppe: Bokaçyo. 2 - Pizzi: Entermezzo, 
3 - Meyerber: Dans dezombr. 4 - Betoven: 
Mönüe - 22.lS Ajana haberleri - 22 30 
Plakla sololar, opera ve operet parçaları ·-
22.SO - 23 Son haberler ve ertesi ıiınün 
programı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 18.30 Mos
kova - 19.40 Droytviç - 20 Lil. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSRLER: 12 Viyana - 13.15 
Münib - 16 Laypziı - 18.45 Moskova -
19.10 Kolonya - 20 Moıkova, Berlin, Vi• 
yana - Z0.30 Nis, Faris - P. T. T., Straz• 
burg - 20.40 Beromünster - 21.3S Kopen• 
haı - 22.30 Keza - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münih-21 Roma. 
SOLO KONSERLERİ: IS Frankfurt -

1S.2S Hamburı - lS.30 Viyana - 16.15 Pa• 
ris - 17 Berlin, Roma - 17,lS Milano -
17.40 Brno - 18.5 Königsberı - 18.15 
Hamburg - 18.20 Laypziı - 18.30 Kolon• 
ya, Paria - P. T. T. - 19.4S Stuttıart - 20 
Monte Ceneri - Z0.30 Paris - 21.30 Kö
niısberı - 22.5 Lükıemburı . 
NEFESLİ SAZLAR: (Marı v. 1.s): S 

Breılav - 8.30 Keza - 12 Hambur~, La:yp
ziı - 13.15 Stuttıart - 16.15 Varıova - 20 
Bresla•. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
19.10 Breılav - 20.25 Biiluq - 21 Lanıaic 
-~!..ı·f.Fai.ıuzıK: 6.ıo Hamburı - 6.30 
Bertin, Kolonya - 7.10 Kolonya - 8.30 
Frankfurt, Kolonya - 10.30 Hamburı -
12 Alman istasyonları - 14 Laypziı, Stutt• 
ıart - 14.10 Frankfurt, Kolonya - 14.lS 
Berlin, Münib - 16 Alman istasyonları -
19.10 Keza - ZO Stokholm - 20.10 Kopen• 
haı - 21.30 Tuluz - 22.20 Viyana. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttprt -
ıs.ıs Prai - 16 Frankfurt - 20 Laypziı -
22,30 Stuttıart. 

DANS M0Zt0İ: 19.10 :11'::. ııh - 21 .30 
Bertin, Breılav, Viyana - 22.10 Sottens -
22.15 Stokholm - .,.o . .:S London - Recyonal 
- 22.30 Flor•u:><l - 22.40 Laypzig - 22.50 
Lilı. .. uıt>urg - 23 Katovic;. Krakovi, Roma, 
Vilna - 23.10 Moakova - 23.lS Droytviç, 
Milano. 

Ada nada bir idam 
Adana, 3 (Telefonla) - Adalı kö

yünden Bekiri, yüz liraya tamah e<ie
rek öldüren İbrahim Ta§okın hakkın
da Adana ağır ceza mahkemesinden 
verilen ölüm cezası temyizce tasdike
dilmiı ve hürnürn kamu taydan da geç
tikten sonra Adana müddeiumumiliği
ne bildirilmittir. İdam hükmü bu sa
bah Adanada inkaz edilmiştıir. -------------------------------~~ ~ldi~r~p~~~~.~~~. 

ı•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııE - -~~~~~~-~~--~--~~~~~~~~~-~~ = ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Bundan bafka onların ıiliıhları bizim
kilere üstündür: Yatağan uatura gibi 
bir feydir. Sen bir tüıılce kılıcın veya 
kargınla şöyle bir dokununcaya kadar 
o senin kafanı üç kere kesecek vakit 
bulur ... Duvarları delmeğe muvaffak 
olamazsak türkleri mağlUb e<iemiyece
iiz. Duvarları yıkmalıyız, ve askere, 
uzun çaplı silahlar yerine kumbaralar 
ve kazak kılıçları vermeliyiz .... 
Alekaaşka kaşlarını kaldırıp indir

dikten sonra cesurca yerine dönüp ka
ranlık kötcsine çekildi. 

Gordon: 
- Delikanlı gayet iyi izah etti, de

di ... Fakat bu duvarlar yalnız lağımla 
atılabilir. Şu halde istihkimların altı
na doğru geçidler kazmağı ilerletmek 
icab edıcr. Bu it ise nazik ve uzun bir 
ittir ... 

Golovin: 
- Ekmek ihtiyatımızı da bu suretle 

bitirip tüketmiş oluruz. Erzakımız 

bitmek üzeredir ... 
Lö For, dütünceli, sordu: 
- Bu iti gelce.ek yıla bırakmak da

ha iyi olmaz mı? 
Petro, vücudunu geriye çevirmiş, 

cam gibi parlayan gözlerini açarak ye
ni doetlarına, eski sefahat arkadatları
na bakıyordu. Kızararak bağırdı: 

- Haydi oradan siz de, bay general
l~r ... Bundan sonra muhasarayı yalnız 
ba9ıma idare edeceğim. Bizzat ben. Bu 
geceden tezi yok, geçidler kazılmağa 
baılanacaktır. Ekmeksiz kalmamalı-

yız ... Astırırım. .. Harb yaruı batlıyor. 
Aleksatka mühendisleri getir ... 

Çadıra, ihtiyarlayıp tifZMnlamıt o
lan Franç Timmemıan ile uzun boylu, 
kcmilcli, zeki ve açık yüzlü bir yaban
cı olan Adam Vayd girdi. 

- Bay mühendisler - Petro harta
yı yerine koydu, f&mdanı yaklattırdı 
- eylüle kadar dıvarların yıkılmış ol
maaı lizımdır. Bakınız, dütününüz, on
larm altına lağam açmak için size bir 
ay mühlet veriyorum ... 
Kalktı, çubuğunu şamdanda yaktı 

ve çadırdan çıktı - Yıldızları seyret
mek için ... Alekaafka arkasından kula
ğına bir ıeyler fıaıldıyordu. General
ler, "Kumbaracı" nın ititilmcmit ha
reketinden dolayı ne yapacaklarını ta
yin edemiyerek çadırda kalmıflardı. 

M uhaaara devam etti. Taarruzun 
muvaffakiıyetsizliğe uğramıı olmasın

dan cesaretleri artan türkler yaklatma 
tertibatını karma karışık ediyor, si
perlere giriyorlardı. Tatar süvari&i, 
toz bulutları aruı.nda, ordugahın etra
fında at kotturuyor, erzak kollarını 
vuruyordu. Bu çarpıtmalarda bir çok 
kazak öldü. Rus orduıu eriyordu. Da
ima bi.r eksik vardı. Karadenizden ge
len bulutlar fırtınalar getiriyor -
moakovalılar hiç böyle ıeyler gör
memitleri- alevden sütunlar g~bi yıl
dırımlar dü,Uyor, gök gürlüyor, si
perleri ve toprak altı galerilerini w
lar kaplıyordu. Sonra, kapanık günler 
bafladı. Son bahar habersizce gelip 

--- : ları emri verildi. Atılacak Uç pare top --- -: liğuncılara ve askerlere taarruzu ha-------
E ber verecekti. Petro fitili atefleyip u
: zağa, ordugiha kaçtı. ------
E Türkler surları bırakıyor ve istih
: kmların arkasına kotuyorlardı. Tabii ---- _ olmıyan bir ses.sizlik hüküm sürüyor---- : du. Mavi gökte akbabalar uçuyordu. ---------------------

: Tam dıvarın dibinde t»prak birdenhi
E re yükseldi. Bir tepecik gibi kabardı, 
: boğuk bir çatırdı a:kialer yaptı. Yıkı
: lan tepecikten bir alev, duman, toprak, 
: taş ve kalas sütunu geni9Iiyuek yük
: seldi, ve bir an sonra rua siperleri üze
E rine yığıldı. Döne döne sıcak bir ka
- sırga gelip geçti. Alev alev yanan di-

Petronun oğlu Alek•i, kannyle 
çatıverdi: Ordu için kalın elbiseler Petronun istediği gayretin sarfedi
hazırlanmamıştı. Hastalıklar başladı. lebileceğinc kimse inanmıyordu, fakat 
Streliç alaylarında süktln hüküm sü- bunun mümkün olduğu görüldü. Eylül 
rüyordu. Ve hemen her gün denizin ortuına doğru mühendis Adam Vayd 
gittikçe soğuyan sathında yelkenliler gelip kalelerden biri altında bulundu
görünüyor, türklere mütemadiyen tak- ğunu ve geçidde çalışmakta olan a
viye kıtaları geliyordu. damların anlatılmaz bir gürültü ifit-

Lö For, bir kaç kere, Petroyu mu- mekte olduklarını haber verdi: Acaba 
bu, türklerin hazırlamakta bulunduk

hasaradan vaz germeg~ e te"vik etti. Fa-
~ :r ları mukabil bir lağım değil mi idi? Bu 

kat Petronun iradesini sarsmak kabil takdirde bütün it bota çıkmıt olacak. 
değildi. Sert, aksi olmuştu. O kadar tı. Petro eline bir mum parçası alıp sü
zayıflamıştı ki yefil kaftanı bir kazığa rüne sürüne geçide girdi, ve ayni gü
geçirilmişceıine üzerinden sarkıyor- rültüyü kendisi de ititti. Bunun üze
du. Artık şakalapnıyordu. Hatta bir rinc, daha ziyade beklemeyip hazır o
defa, ıarhot bi.r halde orduglhta gö- , lan liğımın atılmasına karar verildi. 
rünmüt olduğu için prena - papayı bir Buraya seksen ilç pud barut ycrleşti
bel sapı ile döğdü. rildi. Kııtalara taarruza hazır bulunma.-

rekler ıslık çalarak ordugihın ortası
na kadar düfüyordu. Yüz elli kadar as
ker ve streliç ile iki albay ve bir bin
baıı öldü veya yaralandı. Kıtalar tarit 
olunmaz bir paniğe yakalandı. Ve toz 
duman ortadan çekilince hiç bir zara
ra uğramamı§ olan dıvarlar üzerinde 
türklerin çılgınlar gibi gülmekte ol
dukları görüldü. 

Petro yaklaıtmağa artık cesaret ede
miyordu. Ay sonundan evci, karadan 

ve denizden umumi taarruza geçilme
si emrini çar (kelime atlayarak, kağı
dı mürekkeb lekeleri içinde bırakarak, 
şöyle böyle) kendi eliyle yazdı. Kıta
lar günah çıkartıp iman tazelemek em
rini aldılar. Ve herke• ölüme hazrrlan
dı. 

Şimdi, çarın, uzun kı~lı küçük bir at 

üzerinde, kıtaları ziyaret ettiği daima 
görülüyordu. ayıf bacakları otlara sü· 
rülüyor, yağmur altında kala kala kı· 
zarını,, fötrden bir ilç köşe şapka ku• 
laklarma kadar geçiyordu. Hamayeai-
nin altına iki tabanca sokmuş olan 
Menşikofla çubuğunu ve fitilli tüfeği
ni taşıyan Aleksei Brovlkin onu her 

yerde iki gölge gibi ta.kib ediyordu. 
Yolda rastladıkları erler sperlere sak• 
lanıyorlardı. Sadece yersiz bir söz söy-
lemekten kaçınmak yetmezdi. Bu üç 
zebaniyi kederli bir çehre bile görscleı 
hemen bir küçük zabit çağırırlar, der· 
hal tahkikat başlardı. En ehemiyetsu 
hadise kırbaçla döğülmeği icab ederdi. 
Kendi aralarında konuşurken "türk 
karğalarını rus eti ile beslemek içiıı 

buraya getirilmi' oldukları" nı söyle
miş olan bazı streliçlerin döğe döğc 

yüzlerini gözlerini şişirdikten sonra 
Petro bunları yere çaktırdığı araba ok• 
!arına astırırdı. 

Petro, geceleyin, 25 ağustos günü a• 
rifesinde, muharebeyi takib etmek Ü• 

zere adaya, Jakob Dolgoruki'nin ya• 
nına gitti. Ordugahlarda kıtalar uya· 
nıktılar. Alay papasları, verilmiş oları 

emre imtisal ederek, yanan odun atet• 
leri yanına oturmuşlardı. Bazıları es· 
niyor, bir takımı şakalaşıyor, diğerleri 
de dini mevzular hakkında görüşüyor· 
lardı. (Sonu var) 
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:1················································································':. GÜNÜN POLİTİK MESELELERi . 
• . . . . . . .. HAYAT ve SIHAT . . . . 
-- •........................•..•.•..••........••..................................• ,: 

Çiıliler ne işe yarardı ? 
İngiliz - f ransız görüşmeleri 

Hangi şartlar içinde Yapıları süslemeğe ve güzellet· 
tirmeğe, diyeceksiniz. Şüphesiz ... 
Yirmi otuz yıl önceki zamandan ka
lan yeni yapılardan bazılarının öte· 
aine berisine aerpiıtirilmit - biraz 
da acemice yapılmıı - çiniler bile 
onlara bir güzellik veriyor. Eaki ya
pılaranızdaki çinilere gelince, onla· 
rm bir çoğu insana tam bedii heye
can veren güzel sanat eserleridir. 

Halbuki çini, fırında kW'UtulmU§ 
olmaaile, üzerinde boyaaile ve cila
.ile, rutubetin geçmesine mani ola
cak en iyi vasıta gibi görünür. Esıki 
mimarlarımız yapılanmn duvarlan
nı, rutubete mani olmak için, bile -
bile mi çinilerle kaplamıılardır, bi
lemiyorum. Fakat çininin rutubete 
kar§ı faydası meydandadır. 

Y eni fransız - ingiliz temasları gazetelere bir 

bayılt mürekkeb harcatıtı. Bu görüşmelerin 
maksadı, programı, batta muhtemel neticeleri üze
rinde bin türlü tefsirlerde bulunuldu. Hatti BB. 
Daladiye ve Bone'nin Londrada tam manasiyle bir 
ittifak imzalayacaklarından, ingilıiz silahlanmasını 
kolaylaştırmak için Fransanın Londrada 80 milyon 
sterlinlik bir plasman yapacağından. dördler ve ya 
beşler paktının hazırlanmakta olduğundan v. s. bah-

güdülen hazırlandı ? 
gayeler nelerdir ? 

sedildiğine ~hid olmad~ m~? YAZAN : ----· 
Bütün bu faraziyeler şım.dılik hiç 

Faka.t, yapıları çini ile kaplamak 
insanların aklına naaıl gelmiıtir? 

Şimdi de ıehirciliğin en mühim 
dii§Üncelerinden biri yapıların içeri
sini havanın rutubetinden, aıcağın
dan ve soğuğundan koruyacak, de -
likli tuğladan daha emniyetli bir teY 
bulmaktır. Ancak, yeni yapıların 
duvarlarr c;inilerle kaplanırsa bu 
mesele halledilir, denilemez. Bir ke
re ilmi tedkik lazımdır. 

bir esasa dayanmamaktadır: Parla- Mişel Pober 
mento mahfillerinde toplanmış bazı 
mübhem rivayetlere veya İngiliz ga
zetelerinin ekseriya biribirini nak.z 
eden haberlerine dayanarak bütün 
bir politik plan tasarlamak ve bunu 
B. Çemberlayn'a veya fransız misa
firlerine atfetmek pek kolaydır. K-o
lay tahminleri başkalarına bırakarak 
hakiki politik vakaları araştıralım. 
Yeni fransız - ingiliz görüşmeleri 
hangi şartlar içinde yapılıyor ? 
Fransa ve İngilterenin müştereken 
tetkik etmekte menfaatleri olan me
seleler hangileridir? Diplomasinin 
bu temaslardan hemen bekleyebile
ceği neticeler nelerdır? 

La Tribün de Nmyon 
gazetesin'den 

Bunu düıünmekle, güzel aanatm 
faydası olup olmıyacağı münakaıa -
ama giriımek iatemivorwn. Belki, 
güzel sanat göstermek de insanın, 

vücudunu beslemek gibi, tabii bir 
ihtiyacıdır. Keramik sanatı ve onun 
en yüksek derecesi olarak gördüğü • 
müz çinicilik de, belki insa.nlarm gü
zel §eyler görmek ve göstermek ihti· 
yacından doğmuıtur •.. 

Bununla beraber, güzellikten bat· 
ka, maddi faydalarrnı görmemek de 
kabil değildir: Rutubete kartı bir 
taraftan yapılan, bir taraftan da on
larJn içinde yaa§yan insanları koru • 
mak faydaları. 

Sonra da her zamanın kendine 
mahsus bir zevıki vardır. Şimdiki ya
pı sanatmm güzelliğinde zevk bulan 
bu zaman yapıların dııardan, hatta 
içerden çinilerle kaplanmasına ta
hammül eder mi? Karııamıyacağnn 
bir şey ... 

raber B. Çemserlayn, B. Halifaks, 
B. Daladiye ve B. Bone arasındaki 
ehemiyetini küçüksemek de doğru 
olmaz. • 

Filhakika bu teması siyasi şumü
lünü anlamak için hangi şartlar i
çinde kararlaştırılmış olduğunu ha
tırlamak kafidir. 1937 son teşrinin· 
de BB. Şotan ve Delbos Londrada 
kabul edildikleri zaman diplomatik 
faaliyetin ön safhasında iki mesele 
vardı: 1 - İspanya ve yabancı as
kerlerin "nisbi" şekilde geri çekil
meleri hakkındaki ingiliz teklifi, 2 
- Almanya ve onun, Führer tara· 
fından B. Halifaks'a izah edilmiş o
lan sömürge talebleri. İngiliz ve 
fransız, bankaları, 1 s p a n y a hu
susunda karışmazlık politikasının 
devam ettirilmesi ve kuvvetlen
dirilmesi, Almanya hususunda da, 
sömürge meselesinin Ancak Av
ru padaki g Üç 1ük1 er in umu
mi heyetiyle birlikte gözden ge· 
çirilebileceğinde mutabık kalmışlar

dı. Orta Avrupaya gelince, 1937 son 
teşrininde yeni bir Hitler "emri va
ki"i tehlikesine inanılmıyordu. B. 
Delbos, fransı.ıı itibarını iade ve 
dostluklarını takviye edecek olan 
turnesine çıkmak üzereydi. Bu iti
bal'la fransız bakanı, orta Avrupa ve 
bilhassa Çekoslovakyaya karşı bir 
uzlaşma ve hüsnüniyet mesajını gö
tiirmeye memur etmekle iktifa o
lundu. 

Eski yapıları yok eden, pek azın
da bizi şimdiki hallerile bile hayret
te bırakacak harabelerini bırakan, 
zaman dediğimiz yıkıcı mefhumun 
en mühim unsuru rutubettir. Rutu
bet daha bir iki yüz yıl Önce, en çe -
tin granitlerden yapılmı§ heykelleri 
çürüttüğü halde, Buraadaki Y e§il 
Ca.miin be§ yüz yıldan beri - ufak 
tefek tamirlerle - haia yeni gelin 
gibi genç ve güzel kalmaaında, du
varlarını kaplıyan çinilerin acaba te
ıiri olmamı§ mıdır ? 

Rutubetin insanlar üzerine fena 
tesirleri ancak yeni zamanlarda il
mi bir surette tedkik edilmekte ise 
de, rutubetten insanlara çok zarar 
geldiği pek eski zamanlardan beri 
hekimlerin de, hekim olmıyanların 
da gözlerine çarpmı§lı. 

Hele rümatizma, pek yakın vak -
te gelinceye kadar, daima rutubet 
tesiri altında hatlar, rutubetle tid
detlenir bir hastalık diye tanınmıt· 
tı. Daha derin tedkik neticesi ola
rak bu hastalığın türlü türlü tekille
ri olduğu anlatıldıktan aonra rutu • 
betin kabahati çok hafiflemiı ol
makla beraber hAla onu suçlu tutan 
'b .. L:i111ler vardır 

!'il erea bOruıari naınanııuaı ......... a .... 

tubetin tesirini hekimlerle birlikte 
herkes de bilir. Rutubetli mevsim
lerde nezlelerin, bütün göğüs haata
hklarmm arttığmı görmek için ilmi 
tedkkilerin neticelerini bilmeğe lü
zum yoktur. Rutubetli bir yerde, ru
••ıbetli hava içinde nefeı borularının 
içerisın:. 'ltaplıyan ince zarlar sünger 
gibi olurlar, mikroplar onların ara· 
ama daha kolaylıkla. girerler. 

Rutubet sıcak mevaimlerde daha 
ziyade dokunduktan baıka, kıt 
mevsiminde de insanın soğuğa kar§ı 
mukavemetini kırar. Rutubetli bir o
da içinde İlllsan pek güç ısınır. insan 
kuru soğukta 7•lnız hareketle ııı
nabildiğ halde rutUl:ietli soğukta ha
reket ıaıtmağa yetipnez ... 

Havanın rutubeti taıtan kurulmu, 
en kaim duvarlardan bile girer. 
Tuğlalar, hele delikli tuğlalar hep 
rutubete kartı icad edilmİ§ feyler ol
dukları ha.ide onlar da yapılarda 
rutubetin içeriye geçmesine büsbü • 
tün engel olamaınıılardır. 

G. A. 

İç bakanlıkta 
Tekaüd ve yetim işleri 

bitirilenler 

Nisan ayı içinde, iç bakanlıkta işle
ri bitirilen tekaüd ve öksüzlerin sayı
sı otuz birdir. Bunların listesi 11dur: 

Kelkit kaymakamı ölü ŞUkrü, Genç 
valiliğinden mütekaid ölü İsmail Hak
kı, Foça nufus memurluğundan müte

kaid Arif Uygun, Erzurum mektubçu

luk eski ser müsevvidi Mehmet, Bucak 
kaymakamı ölü Rüstem Baha Özmen, 
Cezayir bahri sefit valiliğinden müte
kait ölü Ekrem Bulayır, Mtilga dahi· 
liye nezareti evrak kalemi hülefalığın
dan mütekaid ölü Hüseyin Murat, Es
ki Van valisi ve Maraş mebusu Mithat 
Alam, Ankara hususi muhasebe mer
kez muhasebe kitibi ölü Fikri Kara
koç, Aka mutasarrıflarığından müte
kait ölü İsmail Rahmi, Honaz nahiyesi 
mlidürü ölü Zeynel, latanbul iskan 
ıevk ve iaşe memurluğundan mütekaid 
ölü Mustafa Nuri, Kocaeli nufus kati
bi İzzet Özkan Alaiye kavmakam ve-• ... .&ı1••eı.1"""""'"' ~u.u.lc:'Aa&"\. u1u ı.~~e't, ı c:ıc.u• 
ni kaymakamlığından mütekaid ölU 
Kamil, Üsküdar B. Ş. başkatibi İ.zzet 
Demirhan, Seyrüsefer tahsil H. tahaık
kuk memuru M. Ali 'Gürbüz, Tokat is
kfuı katLbliğinden mütekaid ölü Meh
met Nuri Akdoğan, Ladik nahiyesi 
müdürü ölü Mustafa Bakır, İstanbul 
vilayeti eıki tahrirat kalemi mümeyyi
zi ve devlet demir yolları E&k~§ehir 
mağazası şefi Feyzi Gür, Mülga iaşe 
müdüriyeti umumiyeıi kalemi mahsus 
müdüriyeti sicil ve memurin ve ınaa1 
ser memurluğundan mütekaid Meh· 
met Kemal, Manyas - Şevketiye nahi
yesi müdürü Ali Fuad Baydar, Orta 
nahiyesi müdürlüğünden mütekaid ö
ıu Feluni Uyanrk, Aziziye kaymakam
lığından mütekaid ölü Mehmet Nuri, 
Kartal nufus memurluğundan müteka
it Taıaı, İçel hususi muhasebe müdür 
~uavini ölü Saorf Dündar, Heub i§:le
rı M. Masraf Ş. defterikebi:r katibi re
fiki Mehmet Tahir, Fethiye hususi 
muhasebe memurluğundan miltekaid 
ölü Hüseyin Hüanü Saonan, Mudanya 

HAKiM ROBİNSONUN 
KATLİ 

Yazan: R. H. Goldman 
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sakinleşirdi ki SIÇanın taşlar üzerinde l işitiyordur. 
yürüdüğünü bile işitirdik. - Hayır, dedim. Şimdi timarhane 

O zaman karanlıkta onu işitirdik. yeni binasındadır ve d06tunuz rahat 
Sıçanı değil, hortlağı. Bağırır ve in- bir odaya eahibtir. Müsterih olunuz. 
leı·di. Bazan "İmdad 1 imdad !,, diye Elen'in otomobili bahseye girdi. 
haykırırdı. Sesi çok uzaktan gelir gi- Bahçxvanm elini sıkarak genç kıza 
biydi. Bu sesi işiten iki kişiydik. doğru yürüdüm. 

- İkincisi kimdi? _ Endişeli görünüy-orsunuz, Cerri, 

- Sam Şef er. O benim yanımdaki 

koğuştaydı. O da işitiyordu. Bahçede 
bana ondan bahsederdi. İlk geceler bu 
sesi bir kuruntu sanmıştım. Fakat 
Sam da işittiğini söyleyince bunun bir 
hortlak olacağını düşündüm. Benim 
koğuşumda veya Şefer'in bulunduğu 
koğuşta herhalde çok eskiden beri öl
müş ve ruhu duvarların içinde mahpus 
kalmıştı. Onun için her gece haykırı
yordu. 

Onu kızdırmak istemedim: 
- Herhalde düşündüğünüz gibi o

lacak, dedim. Taliiniz varmış ki orada 
çok kalmadınız. 

- Evet, Bay Cerri! Zavallı Sam. O 
hala oradadır. Hala geceleri hortlağı 

dedi. Gene ne oldu? 
- lşler fena, dedim. 
- Gelin bana anlatın, bakalım, ney-

miş fena olan. . . 
Çrkıp balkonda oturdu~. Dedım ki: 
- Magi'nin ölümü benı çok şa9ırttı. 
-Neden? 
- Mükemmel bir plan tasarlamış-

tım. Bütün hfu:liseleri kendime göre 
izah ediyordum. Fakat Magi öldilrü· 
lUnce, benim ümidlerim de suya düş
tü. 

Elen: 
- Anlamıyo~, diye mırıl.danoı. 
- Ben Magi'nin daha önce ölmüş 

olduğunu, sanıyordum, 

* Saat dörde doğru gazeteye döndü-

1 lk önce esaslı bir müşahade
de bulunmak lazımdır. 

Fransız ve ingiliz bakanlarının 
zaman zaman buluşmaları bir itiyad, 
hatta bir anane haline gelme yolun
dadır. İki senedenberi, iki memleket, 
politik sahada, çok sıkı bir şekilde 
iş birliği yapmaktadırlar. 

Evelce, dış bakanları Cenevrede 
senede üç dört defa buluşuyorlar ve 
bu temas onlara kafi görünüyordu. 
Londraya bir fransız seyahati veya 
Parise bir ingiliz ziyareti ancak is
tisnai sebeblere atfolunabilirdi. İki 
senedenberi Cenevre bulu,maları 
artıık kafi görülmemektedir. 

Hükümet reisleri arasında temas
ların da dış bakanlarının görüşme
leri kadar lüzumlu olduğu tezahür 
etmiştir. Buna diğer temaslar da ek
lenmiştir: Bu nisan ayı zarfında, B. 
Dof - Kuper, amirallık namına, B. 
Hor - Belişa da, harb bakanlığı na
mına Parise gelmişlerdir. 

B. Çörçil, yarı resmi bir vazifeyle 
Pariste bir kaç gün kaldı. B. Daladi· 
ye ve B. Bone Londraya geliyorlar, 
ve tetkik edilecek meseleler arasın
da, ingiliz hükümdarlarının Parisi 
resmen ziyaretleri ve son baharda 
B. Löbrün'ün Londrayı zivarcti de 
vardır. 

Bundan böyle, iki hükümet mer
kezi arasında, o kadar srkı ve sık te· 
maslar varıdır ki, bir baka!ılar top
lan tı:sının mutlaka sansasyonel ma· 
hiyeti olması şart değildir. 

B. Laval'in istifasından beri fran
Biz - ingiliz birliğindeki bu devam
lılık, enternasyonal politikanın en 
mühim unsurlarından biri, Fransada 
halk cephesi hükümeıtinin dış poli· 
kası lehine kaydedilecek nadir nok
talardan biridir. 

F ransız - ingiliz görüşmeleri 

devamlı ve metodik bir iş 
birliğinin normal bir tezahürüdür. 

Anlaşmak bazı fazla acaib faraziye
leri önlemek demektir. Bununla be· 

B ugün, umumi vaziyet ve gü
nün meseleleri çok değişmiş

tir. lspsnyada "gönüllülerin nisbi 
surette geri çekilmesi" değil, har
bın bitmesinden sonra yabancı as
kerlerin ve teknisiyenlerin tahliye-
.... : k~t...:.- --..... ,.,."-,... A 1.-o".ııo,ı'::; g,,.. 
lince umumi bir hal şeklinin.imkan
ları sıfıra inmiştir. Orta Avrupa ü
zerinde ağır tehdidler vardır. Buna 
mukabil, İngiltere, İtalya ile anlaş
mak suretiyle iki "ideolojik dünya" 
arasına bir kapx atalam:ştır. 

Akdenizde vaziyet biraz sakinle
miş görünmektedir: Henüz sulh te
essüs etmitdir denemezse de bu çok 
iyi hazırlanmış bir mütarekedir. 

İlk tetkik edilecek meseleler şun· 
lar olacaktır: 

nufus memurluğundan mütekait ölü 1 
Necip, Kad:ınham hususi muhaseb~ 
memuru ölü Mehmet Evren, Kangal 
kazası hususi muhasebe tahsildarı ölü 
Ali Durmuş, 

a) İspanya. İspanyayı yabancı nü
fuzlardan korumak için iki hüküme
tin müştereken gayret sarf etmeleri; 
b) Orta Avrupa. Çekoslovakyaya bir 
alman tecavüzünü önlemek için dip
lomatik çareler ve Fransa tarafın
dan askeri tedbirler; c) Akdenizde 
ve yakın şark memleketlerinde ger
ginliği izale için İtalya ile münase
betler. 

F ransız bakanlarının ziyaretin
den evet Londz-aya milletler 

cemiyeti genel sekreteri B. Avenol'-

ğüm zaman, Hatfild'i bekleme salo· 
nunda buldum. 

- Bay Spens, dedi. Sizinle görüş-
mek istiyorum. 

Sesi titriyordu. Yüzü solgundu. 
- Sizi dinliyorum, Bay Hatfid. 
Öne doğru eğildi ve uzun ellerini 

yazı masamın üzerine koydu. 
- Peşimi bırakmıyorlar, dedi. Beni 

himaye edecek birini nerede bulacağı
mı bilemiyorum. Polise haber verdim, 
fakat bu beyhude vakit kaybetmekten 
başkıa bir şey değildir: Aldandığımı, 
mü.balaga ettiğimi iddia ediyorlar. Bir 
tabanca taşımak için müsaade istedim. 
Red ettiler. Tehdide uğradığımı isbat 
etmemiı istiyorlar. Ne yapayım? Teh· 
did mektubu göndermediler ki onu 
göstereyim. 

- Sizi kim tehdid etti? 
- Bil... Bilmem. Öyle garib şeyler 

oluyor ki : Soka.kta yanıma bir adam 
yaklaşıyor. "Burası babanın evi değil" 
diye homurdanıyor. Bir başka adam 
beni otelin kapısında bekliyor. Bir şey 
söylesin söylemesin,duruşunun bir teh 
did olduğunu his ediyorum. Başka se
ferler mavi bir otomobil yanımda du
ruyor. İçindeki adamlar bana tecavüz 
edecekmişler gibi bir tavır takınıyor· 
lar. Bana bakıyorlar. Sonra biraz ileri
de ayni hal vaki oluyor. 

Kuru dudaıklarına elini götürdü. 
- Himaye edilmemi istiyorum, de· 

di. Polis beni dinlemeye yanaşmıyor. 
Ne yapmalıyım, B. Spens? 

-Bilmem ıki.. . ... 

- Her halde yapılacak bir şey ol
mak lazım. Dağ başında yaşamıyoruz 
yal 

- Zaten dağ başında olmadığınız i
çin bunlar başınıza geliyor ya. Mid-
landda bu gibi şeyler alelade vakalar
dandır. 

-Bana ne yapacaklar? 
Omuzlarımı kaldırarak: 
- Bilmiyorum, dedim. 
- Kanunu temsil edenler beni din-

lemek bile istemiyorlar. 
- Açıkça Andriyu Robinson'un 

dü~;mam olarak ortaya çıkanlar kanu
na istinad edemiyeceklerini önceden 
bilmelidirler. Geçen akşam, sizi bu şe
hirden koğacağını yüzünüze karşı 
hayuurdı. Sözünü tutacağa benziyor. 

- Asla buna müsaade etmiyeceğim. 
Gene omuz silktim. 
- Bu sizin bileceğiniz iş, dedim. 

Benden nasihat istemeye geldiniz. Si
ze asıkça söylüyorum: Yapacak bir 
şey yoktur. 

- Bense gazetenizde bundan bah.se
deceğinizi sanıyordum. Eğer La 'Ga
zet ... 

Sözünü kestim: 
- İmkar.ı yok. Elimizde ddil ol

madıkça bir isnadda bulunamayız. 
Hem bunun size hiç bir f ayda9ı dokun
mazdı. Halk sizinle alakadar değildir. 

- Fakat ayni hal her hangi bit ka-
riinizin başına gelebilir 1 • 

Tebessüm ederek cevab verdim: 
- Evet, d«lim, fakat o kari ancak o 

zaman bu ııneseleylc alakadar olmak 

Un gelmi§ olması sadece bir tesadüf 
eseri değildir. 

9 Mayısta toplanacak olan Ce~v
rc içtimaı, umumiyetle, fransız ve 
ingiliz bakanlarını bugün meşgul e
den ayni meselelerin tetkikine has
redilecektir. 

İngiltere, bilindiği gibi, habeş me
s-elesinin Cenevre ruznamesine alın
masını istemişti. Milletler cemiye
tinin italyan imparatorluğunu hu
kukan tanıması mevzuu bahistir. 

Barselona hükümeti, diğer taraf
tan, konseyin, "İspanyaya yapılan 
müdahalelerle uğraşmasını" bir ke
re daha istemişti. B. Del Vaya, Ce
nevreye gelerek konseyden karış

mazlık politikasının terkini isteye
cektir. 

Bu meseleler üzerinde, Faris ve 
Londranxn güçlüksüz anlaşacakları 
muhakkaktır. İki hükümet, Cenev
reye, çizdikleri programdan en kü
çük mikdarda bir inhirafta bulun
mamak azmiyle gitmektedirler. Fa
kat gene her iki taraf da Cenevre u
sulleri ve kaidelerini ilga etmek is
temiyorlar. B. Avenol ve iş ortakla
rı, Paris ve Londra hüklimetlerine 
realist politikalarını Cenevrenin 
zevahiriyle örtmek için formüller 
bulmaya çalışacaklarıdır. 

M aalesef, Cenevre içtimarnın e
hemiyeti hukuk ilminin bü

yük devletler politikasının hizme
tinde mahir bir manevrasına inhisar 
etmektedir. Kati kararlar bir kere a
lındıktan sonra, metin ust.ahklariy
le her türlü muhalefetin önlenmesi
ne çalışılacaktır. Fransız - ingiliz 
görüşmeleri esnasında, bu içtimaın 
teferruatını tesbit etmek mevzuu-
bahis olacaktır. 

'Geriye gayet mühim olan İngiliz -

fransız askeri iş birliği kalıyor. Bu 

mevzu üzerinde pek yanlış ve müba

lagalı şeyler yazıldı. 

Fransız ve ingiliz bakanlarının 
oırlıKte tetJm.k eaeccxıerren"mumm 
mesele silahlanmanın organizasyo
nu ve finanamanı olacaktır. İngilte
re ve Fransa ihtiyaçları olan tayya
releri Amerikadan almayı düşünü
yorlar. Burada teknik ve mali iş bir
liği imkanları vardır. 

Bir sürü zıd haberler aaraından 

çrkarıJabilecek olan kati done'ler 
bunlardan ibarettir. Sansasyonel te

şebbüslere v~ beklenmedik siyasi 

değişikliklere intizar edıilemez. 
Fransız bakanlarının ayrılışından 
sonra, Paris ve Londra arasında i 
birliğinin devam ettiği, kuvveUen~ 
diği, anlaşmanın tam olduğu söyle
necektir. 

Avrupa üzerindeki tehlikeler dü
şünülürse bu kadarı da müh. bi . un r 
netıce sayılmalıdır. Faris • Lo d 'h . . n ra 
mı ve~ının sağlamlığı, Romaya doğ-
ru g~~ışlemesi vad~yle birlikte, Av

rupa ıçın yegane ünıid kaynağıdır. 

lüzumunu his eder. ,_ 
Başım sallayarak inledi: 
- 1nanılmıyacak şey ı 

. - Evet, fakat maalesef bu hakikat-

btı.r. ~hr?ınızda Andriyu Robinson gi
t mut 1§: ıbir hasım var Unutma 

k . Mi · yınız 
ı dland'da ona "büyük' ıtef d 1 B' . :r ,, er er. 
ızı senatoda kimin temsil ed ~ . . 
1
. ecegını, 

~a 1 veya belediye reisinin kim olaca-
gını 0 kararlaştırır. Conas Hatffild'in 
kendisinden em bin dolar istemek Ü~ 
zer~ Midland'da kalıp kalmryacağını 
tayın etmek onun bileceği iııtir. 

- Beni şehri tcrketmeye mecbur e
demez. 

- İnadmıza hayranım, dedim. Fakat 

iş sandığınız kadar kolay olmıyacak
tır. Hakim hakkında bir şey biliyor~
nız, neden bu sırrı gidip kardeşine 

satmıyorsunuz? Bir aile sırrının, onu 
bilenle birlikte gömülmesi daha doğru 
olacağını düşünür diye mi korkuyor
sunuz? 

İrkildi: 
- Beni öldürmeye cesaret edebilir 

mi? 
- Yok canım, o artrk sizinle meşgul 

olmıy()rdur bile. Sadece hesabınızı 
görmesi için sizi Cek Kurfiyu'ya hava· 
le -etmiştir. 

- Bir gangater mi? 
- Hayır, dedim. Bir iş adamı. Şeh· 

rin, dansing, meyhane, bar gibi bütün 
eğlence yerleri omın elindedir. Ba
zan kanuna aykırı işler de yaptığı o
lur, ama, intihabat işlerin<ie çok nafiz 
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Çin nedir ? 
" Çin ... Böyle bir şey mevcud değil

dir, böyle bir §ey hiç bir vakit mevcud 
olmamışbr. Yalnız, 450 milyon çinli 
vardır ki hemen hepsi insanların hay
ranlığa en ziyade layık olanları, en sa
bırWan, en inadcılan, en çalışkanları, 
en beceriklileridir. Fakat bunların bir 
kusuru vardır: Hiç bir zaman kendi 
kendilerini idare edememişlerror: An
cak yabancı, müstevli ve vah§İ impara
torların ezici boyunduruğu altında bir 
millet teşkil ebnişlerdir. Taçinler. Man 
çu idiler, Yuen'ler Mongol, Çrin'ler ele 
türktü. 

imparatorluğa bir çerçeve ve bir 
bünye vermiş olan bu korkunç sülale • 
ler arasına buı Çin sülaleleri sokul • 
nnış, varlıklarını bir müddet muhafaza 
etmiş, sonra anar~i içinde yıkılıp git• 
mişlerd.ir. Çinin t.aı;siz on sekiz eyaleti 
bugün İ§te böyle bir l'narşi içinde çal • 
kanıp durmaktadır. On sekiz mi? Ha
yır. Hakikatte ancak on üç. Zira, ıu 

anda, Pekin de dahil olmak üzere, ja
ponlar be§ §İmal eyaletini mürakabeleri 
albnda bulundurmaktadırlar. Burala • 
ra biraz sulh gelmi§tİr. Fakat başka 
yerlerde? ... Bu 450 milyon çinliye hük
medecek hiç lçimse çıkmamışbr ... Yuan 
- Şi • Kay tam muvaffak olurken ölü
vermİ§tİr. Sun· Yat. Sen cenublu bir 
kukla idi. Nihayet, bugün muvakkat 
surette ya,ayan Şan • Kay • Şek var -
dır. işe enerji ile batlamışb. Ne yazık 
ki 1936 da San r hir civarında bir pa
ıuya ve bu suretle de gözden düştü. Ar
bk kumanda etmiyor, itaat ediyor. Ki· 
me? ... Bütün Çin. japon davası işte bu 
ıualin cevabındadır . .'' 

Bu satrrlar!n altında bilir misiniz 
kimin imzası vardır? Mahut Klod Fa
rer'in. .. Kırk yıl evvel bir kere daha 
görmü§ olduğu Çine tekrar yapbğı se
yahati son günlerde bitirip Avrupaya 
dönmüş olan akademici, Çin • japon da
vasını 1936 dan beri milletin gözünden 
dütmÜ§ ve artık kumanda etmeyip ita
at etmekte bulunmuş olan Şan • Kay • 
Şek'in kime İtaat ettiği sualinin ceva • 
bmda buluyor: Çin komünist olduğu 
için Japonya oraya nizam ve intizam 
i.mili olarak geliyormuş ve harb ne Çi
ne ve ne de çinlilere karşı imiş! 

Şan • Kay - Şek'in dört gün evvel 
bir gazeteciye verdiği mülakattan şun. 
lan öğreniyoruz: Merkezi hükümetin 

harb kanunları her tarafta iyi karplan

mışbr. Mecburi askerlik hizmetine bü
tan' S""'"!r'"'• l.:o~;ror. MiJJi istikraz ya
pılmaktadır. Yeni ordularnnızd~ mem
leketin en uzak eyaletlerinden gelme 
a~~er!erimiz yanyana barb ediyor. En
~s~n ve münakale inkişaf halindedir. 
Çının maddi, manevi ve siyasi birliği 
tahakkuk. etmiştir. Çin, ~aponya'ya 
karşı tatbık etmekte olduğu yıpratma 
harbmdan muzaffer olarak çıkacakbr:'' 

Klod Farer'ler acaba neden her yer • 
de ve her zaman eski devirlerin hizme. 
tindedir? - N. Baydar 

Teşekkür 
l{ızılın ihtilatı neticesinde tutul

duğum had üreminin tedavisinde gös
terdiği ilmi vukuf ve şahsi ihtimamile 
beni muhakkak ölümden kurtaran Sı
hiye Vekfileti hıfzıssıhha mütehassıs
larından doktor İsmail Hakkı Ardara 
aleni şükranlarımı sunarım. 

Bilecik maarif müdürü 
Hicri Uraz 

bir adamdır. Vücudlan arzu edilmi
yenlerden şehri temizlemesini bilir. 
Hatta bunlar içinde bir Conas Hatfild 
bulunsa bile. 

Sözlerimin manasını düşünsün diye 
bir an durdum, sonra devam ettim: 

- Size bir tavsiyede bulunayım mı? 
Sizi Midland'dan uzaklaşmaya davet 
ettiler. Fakat ne den eliniz boş gide
siniz? Eğer hakimin hayatı hakkında 
ehemiyetli bir sırra vakıf bulunuyor• 
sanız; Robinson'ların bundan zarar 
göm1Clerini istiyorsanız, gidiniz. E
min bir yere sığınınız ve onlar aley
hinde bildiklerinizi bana gönderin. La 

Gazet enteresan haberleri pahalı satın 
almakta tereddüd etmez. 

Gözlerini kapadı: 

- Ne kadar ? Dedi. 

- Bu, ifşaatın ehemiyetine bağlı-
dır. Bildiğiniz neden ibaretti .. ? 

Bir müddet tırnaklarını tetkik etti: 
- Henüz elimd~ sarih deliller yok. 
- Fakat her halde bir §ey ~- bili-

yoısunuz. B:zünle beraber çalışınız. 

Delilleri bulmak hususunda size yar
dım edebiliriz. 

Tereddtıd ediyı:rdu. Birden, başını 
kaldırdı ve itimo.dsız bir nazarla beni 
süzdü. 

çSonu var) 
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Zigana yolunda feci bir kaza Köylerinde elektrik bulunan 
kazamız : DÜZCE 

bir 

Bir kamyonet uçuruma yuvarlandı 
12 kişi öldü ağır yarahlar da var İzmirde yaralanan 

iki genç kız 

Trabzon belediyesi 
kazalara karıı sıkı 

tedbirler aldı 
Erzunım (Huıuıi) - Birkaç 

sün evel Zigana dağında mülhit 
bir facia olmuı, bir kamyon dev
rilmit içindeki yolculardan bir 
kısmı ölmüı bir kı&mı da ağır ve 
hafif yaralanmıftır. Faciayı ye
rinde gören T ra.bzonlu tof ör Ali 
Dörüm, bu tüyler ürpertici hadi
aeyi fÖyle anlatıyor: 

1 1 

Ger:zeden iki görünÜf 

GE RZ E 

Su ve kanalizasyon 
tesisatına kavuştu 

İzmir, (Hususi) - Genç bir kızm 
bir delikanlı ile konuştuğu için babası 
tarafından çapa ile ağır surette yara
landığını, ayrıca bir şahsın da övey 
kzını vurduğunu bildirmiştim. Hadi
senin akabinde her iki genç kızm da 
hayatından ümid kesilmişti. Şimdi her 
ikisi de yavaş yavaş iyileşmektedirler. 
Yaralı genç kızların resimlerini gön -
derıiyorum. 

Antalya cezaevinde kütüphane 
Antalya, (Hususi) - Antalya ceza 

evinde son senelerde açılan A - B 
halk dershanelerini bitiren mahpusla! rın okumaları .için bir kütübbane ku -
rulmuştur. 

Düzcenin genel görünüfii 

Düzce, (Hueuai) - Yem belediye 
büdcemiz 39683 lira olarak tabit edil
mi,tir. Büdıcec!e au, yol ve ,ehir har
taeı İ§lerine mühim mikdarda tahsisat 
ayrılmıftır. Şehrin aydınlığı kafi gö• 
rülmediğinden bu seneki büdceye 
elektrik itleri için yeniden 10 bin lira 
tahsisat konmuftur. 

Kasabamızın içinden geçen Adapa -
za.rı - Bolu cadde.ine bu ecne 500 met
re uzunluğunda bir tecrübe asfalt yo
lu yapılacaktır. 

İlçemizin Efteni gölü civarındaki 
Gölyaka köyünde su ile i§liyen küçük 
bir elektrik tesisatı yapılarak bu kö· 
yün ve köY, mektebile kara.kolun ay
dınlatılması temin edilmiftir. Kı9la 

nahiyesinde de au ile işliycn bir elek
trik tesisatı inşasına başlanmıftır. Bu
nun açılma töreni önümüzdeki buiıran 

aymda yapılacaktır. İlçemizin Çilml 
ve Uıı.kübi köylerinde de birer elek· 
trik tesisatı vücuda getirilecektir. 

Halkevi salonunda 200 kişilik hu
susi davetiyeli bir toplantı yapılml§
tır. Toplantıda dans ve milli oyunlarla 
gece yarısından sonraya kadar eğle

nilmi§tir. - t. Çakman 

Aydın belediye büd~esi 
Aydın, (Hususi) - Şehir mccltsi

miz, içtima devresinin son toplantısı
nı yapmı§, belediye büdcesini 117 bin 
lira olarak teabit etmi§tir. Mülhak 
elektrik büdcesi de 30 bin lira olarak 
kabul edilmiştir. Beledıiye kahvelerde 
kiğıd oynanmasını yasak etmişti. Kab. 
vecilerin mfü.nde is·.·kleri mecJiı ta
rafından ittihltla reddedi!miştiT. 

Pazartesi günü Trabzondan çıktım, 
geceyi Hamsi köyünde geçirdim. Sa
lı günü Zigana dağını aJtıktan sonra 
yolda müthiş bir facia ile kartılaştmı. 
Burası Trabzona 91 kilometre mesa
fede idi. Büyük bir kalabalık vardı. 
Yolda birçok insan cesedi ile karşı
laftık. Kadın, erkek ve çocuk olmak 
Uure 12 ölü sayabildim. Jandarma
lar hala ölü ve yaralı arıyorlardı. U
çurumun nihayetinde darmadağın ol
muş bir kamyonet görünüyordu. Bize 
anlattıklarına göre hadise şöyle ol
muş: 

Şoför Reşad Trabzondan Kelkite 
yolcu götürüyormu!J. Bir kaç aile top
lanarak bu kamyoneti tutmuşlar. Ka
dın erkek çocuk olmak üzere 43 can 
kamyonete dolmuJlar. Tabii bunların 
eıyası da var!.. Şoför Reşad, Zigana
yı aşmı§, tam yolu bitirmek üzere i
ken bir viraj yerinde kamyoneti dev
rilmi!J .. Kamyonet, devrilirken arka 
tarafta oturan bir kadınla bir çocuğu 
ilk aanıntıda dıprı atmış. Bu saye
de çocukla kadın muhakkak bir ölüm
den kurtulmuı .. Diğer yolcular kam
yonetle birlikte 200 metrelik uçuTUma 
yuvarlanmışlardır. Göz karartan bir 
uçurum!.. 

Gerze, (Hususi) - Çam ormanları 

ile süslü bir sırtın eteğinde ve deniz 
sathından 10 metre yükseklikte, hafif 
meyilli bir düzlük üzerine kurulmuş,,------------------------------------------------------------
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lerde kasabanın birçok ihtiyaçları da 
karJılanmı§tır. Kanalizasyon çalışma-
ları hararetle devam etmektedir. Bu
gün kanalizasyon tesisatının dörtte ü
çü bitirilmiştir. Uç koldan gelen men
ba suları, demir borularla kasabamıza 
getirilmi§ ve halk temiz suya kavuş

muştur. Bir seneden beri elektrik işi 
üzerinde çalı§ılmaktadır. Vekaletçe 

tasdik edilen projeye göre satın alına
cak elektrik makine ve malzemesinin 
gümrük muafiyeti temin ediılmiftir. 
Bu it de baprıldıtı t8kdıiııda tirin ka
sabamız bir sayfiye §Chri halini ala
caktır. 

Yuvarlanırken hem kamyonet hem 
de içindekiler paramparça olmu§lar. 
Şoför Re,adda parçalananlar arasın
da .. Yaralılardan birkaçı da Trabzo
na götürülürken yolda ölmüşler .. 

tetkik edilecek ve şüpheli görülenler 
Facia, ,ehrimizde ve muhitte derin tekrar imtihana tabi tutulacaklardır. 

bir teessür uyandırmı,tır. 

Sıln te4birler alımlı 

Trabzon (Husust) - Son feci kam
;ronet kazası üzerine belediye bazı 
mühim kararlar vermi' ve bu kararlar 
vilayetçe derhal tatbik mevkiine k~ 

nulmu§tur. Bundan sonra büyük kü
çük kamyon ve kamyonetler on sekiz 
kifiden fazla yolcu almıyacak ve fO"' 
för yanında yalnız bir kişi buluna
bilecektir. 

Yolcu ve yük bir arada değil, ayrı 
arabalarla nakledilecektir. Bundan 
baJka herhangi viliyetten verilmi' ~ 
hına olsun toför ehliyetnameleri 
Trabzon belediye heyeti fenniyesince 

Gayri nizami yapılan geni§ ve uzun 
karosöli kamyonetlere yolcu bindiril
miyecek, yalnrz eşya alınacaktır. 
Bunlar da zamanla nizami tekle so
kulacaklar. Belediye encümeni dün 
bu hususta lazımgelen kararları almı' 
tır. Geceleri saat 24 den sonra seyrü
sefer, yol imtidadınca yasak edilmit
tir. Bu hususlar, Trabzon valiliğinden 
bütün civar ve arka viliyetler valilik
lerine, yüksek askeri makamata bildi
rilmiş ve ayni makamlar da bu karar
ları tasvib ve kabul etmi,lerdir. 

Bütün münakale yollarındaki jan
darma karakolları, fren kağıdlannı, 
ıoför ehliyetnamelerini yolcu adedi
ni ve seyrüsefer saatlerini kontrol e
deceklerdir. 

Konyada nıezbaba belediyeye 
geçiyor ve et fiatlan ucuzlıyor 

Konya mezbahaı 

Konya, (Hususi) - Belediye mec 
lMi, aon toplantısını yaparak alelade 
nisan içtimalarına nihaıyet vermiştir. 

Bu toplantıda, 1938 yılı varidat ve 
masarif büdcesi müzakere ve 242500 li
ra olarak kabul edilmittir. 

Müteahhit tarafından yaptırılan 

ve inşa bedeline karşılık dört sene mü
teahhit namına işletilen mezbaha 8 ha
ziranda belediyeye geçmektedir. Şehir 
meclisi, gerek et kaçakçılığını önle
mek, gerek hayatı ucuzlatmak yolun
da bir adını atmak üzere mezbahanın 

belediyeye intikali tarihinden itiba
ren, mezbaha resimlerinde tenzilat ya
pılmasını kararlaştırmıştır. Bu karara 
göre, koyun ve keçiden 3, sığır, deve ve 
mandadan da iki kuruş alınacaktır. 

Meclis, etlerin mezbahadan 'ehre 
daha fenni bir şekilde nakli için bir 

kamyon alınmak Uzere büdceye tahsi
sat koymuştur. 

Yeni büdçede ~bir hartası için de 
ilk takait olarak 6 bin lira vardır. 

l'acettin Cavit 

Bafra belediyesinin 938 
büd(esi ve imar programı 
Bafra, (Hususi) - Belediye mecli

sinin nisan toplantılarına bugün niha
yet verilmittir. 938 yılı belediye büd
cesi 49950 lira olarak tesbit edilmiş
tir. Be§ yıllık imar programında tadi -
lit yapılması muvafık görülmüş ve 
program şu son şekli almıştır : 

Yapılmakta olan kasaba haritasınm 
ikmali, müstakbel tehir planının tan
zimi, itfaiyenin takviyesi, suların ısla
hı, fenni mezbaha intası, kanJ.izaayo
nun proje ve keşfinin yaptırılması. 

938 de ba§lanarak 942 yılında bitiri
lecek olan bu programın tatbiki için 
altmı!J bin lira masraf tahmin edilmi§
tir. Bu iş, belediyenin tabii varidatile 
meydana getirilecek ve her yıl biidce· 
ye bunun için tahsisat konulacaktır. 

S. Karahisar Halkevinde 
toplantılar 

Ş. K. Hisar, 3 (A.A) - Dün ö~e
den sonra orta okulda jandarma ko
mutanı tarafından zehirli gaz hakkın
da bir konferans ver ilmi§ ve müteaki-

Köyde kuzulor 

Afyonda iki eserin 
temeli daha atddı 

Afyon, (Huaust) - Bu yıl, fehri
miz için bir imar ve inta senesi olmuş 
tur. Son günlerde iki büyük binanın, 

lise pavyonu ile hastahanenin de teme
li atılmıttır. Yeni hastahane 100 ya
taklı olacak, tam manaaile bir modem 
müessese halini alacaktır. Bina 250 
bin liraya mal olacak, içinde kalorife
r!, aaanaörü bulunacaktır. 

İlbay nutuk vererek yeni müeaaeee
nin kıymetini tebarüz ettirdikten aon 
ra temele cam kavanoz içinde bir ki
ğıd kondu. Kiğıdda §U satırlar yazılı 
idi : 

"Atatürk devrinde yaprılan aayıaız 
abidelerden birisini teşkil edecek olan 
yeni Afyon memleket hastahancainin 
temel atma töreni anıtı .30 nıiaan 1938ıe. 

ben halkevinde Dikmen spor kulübü
nün kongresi yapılmış ve heyeti idare 
seçildikten sonra parti, kmlay heyet· 
leri de toplanarak bir haabj.baldc bu
lurımuılardır 1 

Antalya ö§retmenlerinin gezileri 

Ôfretmenler ilbay oe lıültür Jirelrtöriyle beraber 

Antalya, (HUMl&İ) - Yeni ilk okul gUoil bütün muallimler ba9ta küttBr 
programına göre, ilk mekteblerde be- direktörü olduğu halde otomobillerle 
men biltün derslerin yakın yurtta ve Perge ve Aspendos harabeleri ile Su
muhitte bulunan eıya ve hidi~erden lak, Çandır köylerini ve Serik kazasını 
harekete geçmesi ve bütün denlerde ziyaret etmitlerdir. Gelecek hafta Ma 
önce yakın yurdun incelenmesi ieten- navgat kazası civarında Side harabe -
mektedir. Antalya muallimleri, vakit terini tedkika gidecekler ve yolda An
vakit vilayet merkezinde ve civarında talya vilayetinin şark sahillerini tcd· 
tcdkikler yapmaktadıdar. Bu ~ kik edeceklerdir. 
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Harbiye ldmanyurdu 
dün lzmirden döndü 
·ızmirde yapılan iki futbol 

müsabakası nasıl cereyan etti? 

ULUS 

Milletler cemiyeti için 
Mükôfath iki film senaryosu 
tertibi için müsabaka açıldı 

Milletler Cemiyeti Asamblesinin 18 inci içtimaında verilen ka
rara göre cemiyetin genel sekreteri, Milltler Cemiyeti hakkında 
dokümanter mahiyette iki senaryo tertibini müsabakaya koynıı1t
tur. 
Müuıbakaya konulan senaryo iki nevidir. 

ı:~:~::~:~:~:~:~~:~:~:~:~:~:ı 
ÜLKÜ 

Mayıs sayısı çıktı 

Birincisi Milletler Cemiyeti pak
tının esaslı gayelerini ve cemiyetin 
başlıca faaliyet tekillerini göateRCek 
bir film için, 

İkincisi Milletler Cemiyetinin faa
liyetlerinin hususi cephelerinden bi
ri (meseli bir ıiya&i ihtilifm halli) ; 
sağlık tetkilitı hakkındaki faaliyet 
cephelerinden biri: (meseli aalgmlar, 
seromların standardiza.yonu). müna
kalat teşkilatı hakkındaki faaliyet cep 
helerinden biri (meseli yol i98retle-

Altıncı yılının üçüncü sayısını al • rinin tevıhidi, uhillerin tenviri}, af
dığımız Ulkü'nün nisan nüshası her za- yon ve diğer zararlı maddelerin meş
manki gibi birçok değerli yazılarla çık- ru ticaretleri hakkında kontrol tetki-
mııtır: li hakkında bir film için olacaktır. 

İlk makale Falih Rıfkı Atayın 23 Bu filmlerden her biri seeli film 
nisan başlıklı yazısıdır. "Atatürk 23 olacak ve ifadeleri İngilizce ve fran
nisan 1920 de milli hakimiyet rejimi - sızca tertib olunacaktır. Umumi ka
nin temelini attığı kadar, türk milletine rakteri haiz olan film takriben 2«MIO 
en uzak istikballere dahi şamil olan bir metreden ve hususi mahiyette olan 
ideal vemÜ§tir: Halk için ve halk ile" film takriben 500 metreden uzun ol
gene bu yazıdan bir cümle daha alalun mıyacaktır. 

Harbiye idman Yurdu ly.t'bol takımı ''Atatürk bize yalnız vatanı ve hürriye- Senaryolar mükemmel olacak ft fo-

- Birinde galib ve diğerinde mağ- yapmak üzere iken hakem devrenin ti değil, müatakil bir vatan için ebedi - toğraflar ve sealer hakkında tefenü-
1'1b olduğunuz iki müsabakanın nasıl nihayet bulduğunu bildiren düdüğünü yen hür kalmak sırlarını da verdi. atlı teknik izahatı havi bulunacaktır. 
cereyan ettiğini bize anlatır mısınız ? çalarak biu bu fıraatı vermedi. Bayramımızın hakiki değerini bilelim'' Senaryolar franıızca veya İngilizce 

- Cumarıc.i günü Alsancakla yap- "İJı:inci devrede hakem bize üç ve 9 nisan 1938 de 350 inci yıldönümü- yazılacaktır. Batka dillerde yazıtmıı 
tığımız müsabakada üç dört yüz kadar Uçoka bir penaltı verdi. Oçok penal- nü kutladığı:nuz Mimar Sinan hakkın - olan senaryoların fransızca veya in
seyirci vardı. Birinci devrede rüzgar tılarm ikisini gole tahvil etti. Ha- da R. Mel<U Meriç'in yazdığı on iki say· gilizce tercümeleri genel sekretere ve 
altında oynadık. Oyun mütevazindi. kemin lehimize verdiği penaltı aleyhi- fa tutan makalede, bilyük ınimann ha- rilecektir. 
ve O - O berabere bitti. Alaancağın mü- mize haksız olarak vermiş olduğu pe- yatı hakkında şimdiye kadar yapılan Senaryolar, 1938 ağustosunun birin
dafaa hattı iyi, muhacimleri tesirsiz- naltıların bir nevi tavizi, yani yine tetkiklerden tenkidli bir tarzda bahse- den evet Cenevrede Milletler Cemi
di. İkinci devrede orta muavinimizi halmızdı. Uçok iki gol daha yaptı, biz dilmekte en son ve en yeni vesikalar ve- yeti genel Sekreterliğine gönderile
hücum hattının ortasına aldık. Bu ar- de bir gol ... Bu suretle oyun 7. 3 bitti. rilmektedir. cektir. Müsabakaya ittirik eden, adı-
kadaşımız devrenin sonlarına doğru Hakemin tarafgirliği hakkında faz. Ahla.ki düşüncenin dinamizmi bq . nı senaryo üzerine yazmıyarak aade-
bir gol yaptı. la bir fey söylemek istemeyiz. Yalnız lıklı yazı Ziyaettin Fahri'nin salahiyet- ce bir dövizle i98ret edecek, adını ae

bütün muameleleriyle hepimize o ka- 1i kalemiyle Rauh'dan tercüme edi}mi..._ naryonun metni ile birlikte aynca 
Hakem oyunu sertliğe mani oalcak ~ · h l naati verdi ki -yed on bef gol yapmı• tir. Uıkü ~n ••yı•--~- her nüshada mu ürü bir zarf içinde genel sek-

surette idare etti. Kendisinden mem- :r- T .., - a<U"•uua olaaydık ne yapıp yapacak ve on altın- "Orta zaman türk. islim dünyasrnm retere gönderecektir. 
ııuniyet beyan etmeliyiz. M" bak · · .=o ed cı golü de rakibimize yaptıracaktı." tarihi bir meselesini vermektedir. 63 usa aya ııtmık en eenaryo-

- ikinci oyun nasıl oldu ? Hamiyeti idarecilerin anlattıkları numaralı .an sayıda o devrin kölelik lar, bet ki.iden mürekkeb enternaayo-
-İkinci müsabaka Oçokla idi. Stad- bir kere daha teyid ctmiftıir ki futbo- rejimi izah edilmittir. Bunu Prof. A nal \lir jürinin tetkikine arzedilecek-

da 1200 • 1500 kadar seyirci vardı. Bi- 1 da b · L-a.. -ı·s· me cud- Mez'den dilimize Cemal Köprülü çevir- tir. umuz ır .u.aem .me.... .. ı v Umumi mahiyette olan film eenar-
rinci devrenin ilk yirmi dakiıkaaı baa- d b h r .... ır·ld ol sa ol '";•tir. ur ve unun e ne :ı:--1 e ur - --s yolarmdan müsabakada kaan.na 2000 
kımı.z altında geçti. Fakat rakibimi- ıun bir an evvel halli lazımdır. An- Geçen aayJda baflıyan "Birlqik A- Isriçre frangı, husuat mahiyette olan 
&in çok favullü bir oyun aiatemi vardı. cak bitaraf olmak tazımken karfıla- merika devletlerinde sosyoloji" yazısı film aenaryolardan müsabakada k:Ma
İki arkaclatımız, oyunun geri kalan ,an iı1ai. takımdan birini iltizam ederek bu sayıda tamamlanmIJtır. Niyazi Ber- nana 700 İsviçre frangı möktiat wırf. 
kımunda vazifelerini yapamıyacak de ona muhayyel goller hediye eden ha- kez'in bu yazısında birleşik Amerika lecektiT. 
recede sakatlandılar. Uçoklular biri kemlerin sporumuzda icra ettikleri sosyolojisi bütün ktymetiyle hulasa e- Mükafat kazanan senaryo proje.le-
?~yd vaziyetinden olmak üzere bize yıkıcı tesirleri zararlı neticeleri teza- diJmittir . 
• s.: -· -···-ı-- ~ .._ ı.- -· ~·._.. ...... '-+-'..., ..... -.-.-....-.u.. ...... ..-. ........ " __ rilki:eıtfriiit~=ı~~M!hil~~~~-~~.,.r!~n:in~n~et!!.:e Milletlec Caniyo-
vunı•u ile iki gol yaparak cevab ver- BU.tün ..vırlarda ~emin ...ın....... rne9e -----T ·r- ns& 3 -- Bu buıuata fazla izahat aJmak iste-
dik. Son dakikalarda O çok bize bir mevkıiinin mahiyet ve ehemiyetini id- zaına bu aayı<la da devam etmiştir. Bu yenlerin tsviçre'de Cenevre'de Mil
gol daha yaptı. Oyunun bitmesine ya- rak etmif iyi hakemler yetittirmek nüshada muharrir, islimi denilen pren- Jetler Cemiyeti Genel Sekreterliğine 
rmı dakika kala bir oyuncumuz gol mecburiyetindeyiz. aiplerin mahiyeti ile bunların miri ara- müracaat etmeleri tbımdır. 

zinin teıekkülünde oynadığı rolü izah 

Bölge eskrim 
birincilikleri 

938 seneıi bölge eskrim birincilik· 
leri flöre ve kılıç final müsabakaları 
pazarteei günü akpnı saat 20,30 da 
ba1kevi salonunda kalabalık bir seyir
ci kütlesi önünde yapılmıştır. · 

Müsabakalar çok güzel ve heyecanlı 
olmuştur. Seyirciler arasında sporcu 
vekilimiz Bay Rina Tarhan ve birçok 
güzide zevat yer alnuf bulunuyorlar. 
dı. Müsabakalar büyük bir merak ve a
laka ile seyredildi. Alınan teknik ne
ticeler şunlardır: 

Flöre : 
Altı mUsabı:k arasında yapılan fi. 

nalde birinci Zihni Erensoy (Gençler 
Birliği), ikinci Mustafa Önderer 
(Gençler Birliği), üçüncü Naci Sun· 
gar (Gençler Birliği) dir. , 

KWç 
A!!Mnlisabılun ittirak ettiği bu mil 

aabakalarda: birinci Naci Sungar 
(Gençler Birlifi), ikinci Mustafa ön
derer (Gençler Birliği), üçüncü Zihni 
Erensoy (Gençler Birliği) dir. 

Alle1hk Spor merakhlar1na 
Atıcrlık Ajanlığından : 
T .S.K. Ankara Bölgesinin atı' ae

analarma batJanacağmdan devam et· 
mek iatiyeın meraklı vatandqlarla ku
lilblerde mukayyet olup evvelce is~ 
!eri ajanlığa bildirilen ve yine kulüb
lerde mukayyet olup ~Biden müraca
at etmek iatiyen arkadaf}arın, sicil 
kayıdlannı tesiı ettirmek ve karne
lerini almak ve devam vakit ve saa.tlo
rini anlsmak üzere mayıaın 9 uncu pa
zartesi günü aaat 5 de istaayon civa
rnM!aki poligonda hazır bulunacak a
tı' muallimine müracaatları rica olu
nur. 

Tıp Fakültesi mezunlan 
balo vere~ekler 

İstanbul, 3 (Telefonla} - Bu yıl 
tıb fakültesinden çıkacak talebe Bey
lerbeyi sarayında bir t~b balosu vere
cektir. Balonun bu sarayda verilmesi 
için müsaade ahnmlftır. Balo bazır
lıkları.ru yapmak için t~kil edilen ko
misyon bugün ilk toplantııını yapmlf
tır. 

İımilleki · bisiklet 
yarıılarının neticesi 
İzmit, 3 (A.A.) - Bölge ıeri bisiklet 

yanştannm sekizincisi, dün 114 kilo -
metre meaaf e üzerinde İzmitten Ada
pazarına gidip gelme olarak yapılmış
tır. Bozuk ve arızalı olan bu yolda ya· 
nşa iıtirik eden beş koşucu da müsa
bakayı muvaffakiyetle bitirmişlerdir. 
Neticede Akyefil kulübünden İbrahim 
birinci, Kadri ikinci, Mithat üçüncü gel 
mitlerdir. Bu yanfla mıntaka seri bisik 
let müsabakaları bitmiş bulunmaktadır. 
Umumi puan taanifine nazaran 14 pu • 
~la ~dri birinci, 18 puanla İbrahim 
ikincı, 29 puanla Salih üçüncü Mithat 
dördüncü, Şükrü beşinci olmuflardır. 
İ8tanbul - Edime yanıına bir eeçm.e ol
mak üzere bisiklet ajanlığı önümüzdeki 
hafta 40 kilometrelik bir müaabaka ter
tip etmiıtir. Bu müsabakayı bir saat on 
dakikadan evvel bitirecek olan kotucu
ya mıntaka tarafından ıüzel bir hediye 
verilecektir. 

Kayseri athspor ocağı 

Ankaraya geliyor 
Haber aldığımıza göre Kayseri atlı 

spor ocağı, Ankara atlı ıpor kulübü 
ile manialı müsabakalar yapmak üzere 
şehrimize gelecektir. Bu müsabaka
lar; Ankara merkezinin tayin edeceği 
günlerde yapılacaktır. 

Kayseri atlı ıpor ocağı heyeti, mer 
kez heyeti ile görüFk üzere şehri
mize gelmittir. 

Kayseri valisi B. Adli Bayman'ın 
yardunlariie kısa bir zamanda büyük 
bir mevcudiyet gC>.teren Kayseri atlı 
spor ocağı, tatanbul Sipahi ocağile de 
çarpışmak üzere 1atanbula da gide
cektir. 

,._.,.. lllr ... ... ... 
İetanbul, 3 (Telefonla) - Yeşilköy 

sahillerinde orta yqta bir kadın cese
di bulunmut. muayene edilmit, ölüm
de cinayet eseri görülememit ve gö
mülmesine izin verilmi,ıir. 

eylemittir. Bu değeni tetkike deY8m 
olunacaktır. 

UHdinün geçen sayısında, Nahid 
Srrn'nm üç perdelik piyesinin tefrika
sına baflanmıttı· Bu nU.hada ikinci 
perde netredilmiıtir • 

''1937 yurd ekonomisinden bazı ra
kamlar" bqlrklı yazı da da geçen yılın 
dış ticaret vaziyeti, şeker endüstrisinin 
son yıldaki durumu, 1937 maden istih
sali ve Türkiye tı Bankası bilançosu 
tetkik edilmiıtir. 

Ulkü'nün bu sayısında iki şiir var -
dır. "Kaybolımyan ıııklar'' Fevziye 
Abdullah'ın ve "Bir turna kanadında'' 
Bezmi Berktin'indir. 

Notlar ve iktibaslar kısımnda Ab • 
dülkadir İnan Krrgız ka:r:aklann son 
müstakil hanı Albay'in ahfadından türk 
bilgini Çmğız Çokanoğlu'nun hayatı
nı, ölümünün yüzüncü yıldönümü mü
nasebetiyle yazmııtır. 

N. Collinoa'un La Nature mecmua· 
smda çıkan "Ön Asyada Demirin işlen
mesi ve bunun kavimler göçmesi ile mü 
.naaebeti" bathklı yazısı Ülkünün aon 
yazısında yer almııtır. Burada umumi 
bir mukaddimeden ıonra Sümerlerde 
ve Etilerde demir iıçiliği izah edilmek
tedir. 

Behçet Kemal Çağlar Ulkü'nün bu 
sayısındaki ''halkevlerinde göze çarpan 
çal ... malar ve beliren değerler'' başlıklı 
yazısında ıu mevzulara temas ediyor: 
(Halkevlerini yabancılar da beğeniyor • 
Temsil bakımından halkevleri • yurd
dan ıeı ve haberler • bir misal daha 
(Vezirköprü halkevi) • bir broıür daha 
CUnye halkevinin köy mevzulu eseri) • 
şahsa değil gayeye bağlılık). 

Utkü'nün ~r sayısında ''bir okuyu
cunun notlan" başlığı altında Nahid 
Sım bize içerde ve dıp.rda çıkan yeni 
e.erleri ve geçen mühim kültür hadise
lerini tanıtmaktadır. Muharrir bu nüs
hada geçenlerde ölen büyük muganni 
Chaliapine'in hayatından, Frenesie a
dında bir piyesten, ve geçen ay çıkan 
(Kalem), (İnsan) mecmualarından bah 
aetmiştir. 

Bibliyografya kısmında Dr. Şevket 
A. Kansu, Andre Misaenard'ın "İklim 
ve in.san" "L 'homme et le Climat'' ese
rinden A. Caferoğlu da Rıfkı MelUl 
Meriç'in "türk tezyini sanatları" un -
vanlı kitabından, Orhan Şaik Göksay 
Budapeştede Ludvig Feteke tarafından 
nqredilen ''Palatin N. Esterhazy'' nin 

iki türk doktorun 
muvaffakiyeti 

Bertin, 21 (Hususi) - Nisan.da 

Berlinde toplanan alman cerraıbt kon
gresi, faydalı toplantılar yaptıktan 

sonra ayın 24 ünde kapanmı,tır. Kon

grede auitetekküllerin iraiyet ile mü
nasebeti, ıeyriieefer kazaları, Pankre
as nekrozi ve raporları okunmuftUr. 

Bu arada tanınmıt tilrk doktorlarm
dan Haydarpa,a n.Umune haatahaneei 
operatörü Fet"idun Şevket Evrcneel 

ıuiteşekküller hakkında nadir teea
düf edilen bir vakan;n filmlerini pro

jeksiyonla göetermi' ve izahat vermiş 
tir. Tıb Fakültesi birinci tirürji kli
niği doçenti B. Fahri Arel de profe
sör Sanerbruch'dan sonra küraüye ge
lerek akciğer vereminin cerrahi teda
visi hakkında kendi kliniklerinde yüz

den fazla hasta üzerinde tatbik etti
ği bir operasyon uaulünün neticeleri 
hakkındaki raporunu okumuı ve ra -
por etrafında izahlarda bulunmuştur. 
Her iki doktorumuzun tetkikleri de 
kongre azaları taraf mdan allka ile 
dinlenerek takdir edilmi' ve alkıılan
mıttır. 

Kongrenin ilmi toplantısında cemi

yetin ecnebi azhı arasında 7 kitinin 
cerrahi ilmine neıriyat ve travaylan 
ile büyük hizmetleri olduğunu ve bun 
ların alman cerraht cemiyetinin mu
habir azalığına seçilmeleri rei• Prof. 
Guleke tarafından ilmi heyete teklif 
edilmit. bu teklif alkıılarla bbul o
lunmUftur. Bu yedi kitinin arumda 
kıymetli operatörümüz Feridun Şev
ket Evrensel «H bulunmaktachı-. 

aCJivindeki türkçe yazılar'' adh eıaeriD
den bahsetmektedir. 

w u~·nün 96 sayfa içinde topıadığı 
d~gerli yazıların yalnız isimlerini ver • 
mış bulunuyoruz. Her sayısında ilim ve 
sanat değerini artıran mecmuaya oku
yuculanmızm alik.Mının artmaMıı cl9 
tabii buluyoru.s. 

_.,_ 

Bir okulumuzun güzeJ müsameresi 

Dün Çankaya ilk okulu, güzel bir müsamere vermiştir. Mektebin bütU. 
~bre hlkim olan bahçeainde yavruları müsamereye hazırlan.mı' olarak ~ 
ruyorsunuz. 

Mekteb kıyafetleriyle ve hiç biT değişikliğe lüzum kalmadan, her zamaa
ki o~nlarından birini oynayan küçükleri göeteriyor. Teneffü•lerde bot w 
ne,eli vakit geçirmek için öğrenilmi' olan bu oyunlardan herhangi biriıi, 
aeykciler iizerinde h~ eğlence günlerine mahsua intibalar bırakıyordu. 

Hele milli kıya!etler ve zeybek oyunları, çok güzel olmuştur. Resmim&. 
de bu kıyafetler ıçinde küçüklerin ne kadar göz alm bir güzellik kazan· 
dıfına bakınız. 

Çok zengin olan programda birçok danalar da vardır. Yukarıki reıaim ke
lebek dansı yapan yavruları gösteriyor. Ankaranın en modern yapılarından 
birinde ve kıymetli bir öğretmen kadrosunun idaresinde bulunan Çankaya 
okulunun bu milaamereaini görenler çok beğenmişlerdir. 

Genç elen 
diploma 

subayları 

aldılar 
Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı bil -

diriye : Evelpidea harbiye mektebinden 
mezun olan yeni subaylara diln kralın, 
hWrümet reisi General Metakaaı'ın, 
harbiye müate,arlarımn,kara,deniz ve 
hava genel kurmay reislerinin ve bir -
çok yükselt subayların huzuru ile dip -
lomalarr verilmiş ve yemin töreni ya-
pılmıp. 

Yemin tl>reninden sonra kıral, yeni 
subaylara hitaben bir nutuk irad etmiı 
Ye içtikleri andın kudsiyetini tebarilz 
ettinnittir 

Posta ihbarnamelerinin pulu 
Reemt daire memur ve müst~m

leri, leyli ve D'iiıari mektd> talebeleri 
ve muallimleri, ha.tanede yatan hasta
lar ile mevkuflar adma gelen para voe 
paketler ihbarnameierine daireleri a
mir veya müdürleri tarafından yapı
lan ta.dik ,artlarınm 15 kuruttuk dam 
ga remıi.rıe tabi bulunduğu finans ba
Jwılıfmca alikalılara bildirilmiftir. 

Küçük Dış Haberler 

X Varıova - Bqvekil Polonyadıtki 
ruı ekalliyetlerinin bir heyetini kabul 
etmiştir. Heyet, baıvekile ruslann me
talibatına dair bir muhtıra vermiştir. 

X Sofya - Kıral, yeni mtbusan mec
liainin 22 • mayısta toplanması hakkın
daki emirnameyi imzalamıştır. 

X Pariı - Hariciye nazırı Bonne, 
Fransanın Brüksel sefiri Barjöton, eski 
Romanya bqvekili Tatareıko ve Ame
rikanın Pariı maslahatgüzarı Vilson'a 
kabul etmiştir. 

X Viyana - Eıki Burgenland emni
yet müdürü sahte senetler tanzim ede
rek kendisine mevcut me.tur tahsiaat
t~ Pa:-' ~al~ş olduğundan dolayı tev. 
k~ ~ılmıttır. Mücrim suçunu itiraf et
mııtır. 

X Stokholm - İsveçin nüfusu 31 ilk 
kin~n 1~37 de 6 milyon 200 bin olarak 
tesbıt edılmittir. Bunun dört ·1 
k 

.. 
1 

mı yom 
oy erde yaşamaktadır. 
.. X. ~lgr:..d - Slovenya da bir kaç 
~n ı~ırahat etmiş olan başvekil Stoya
dinc>Yiç Belgrad'a avdet etmiştir. 
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Başbakan 

ve Doktor Aras 
dün geldiler 

~,sone MOU? 

Atatürkle 
Mikado Ye B. Hltlır 

B. Hitler dün akşam 
Romaya vasd oldu 

(Başı ı. inci sayfada) 
(Başı ı. ı'nci sayfada) 

rafından karşılanmışlardır. 

Başta büyük milJet mecliai reiai 
Abdülhalik Renda olmak üzere iç it -
leri bakanı parti genel ıekreteri Şük· 
rü Kaya, vekiller heyeti, riyaseti cum
hur umumi kltibi Haaan Rıza, ba!}ya
ver Celal ile mebuslar, bilyilk erkim 
harbiye ikinci reisi orgeneral Aarm 
Gündüz, §ehrimizde bulunmakta olan 
büyük ve orta elçiler, vekllet müıte· 
şarları, büyük erkanı harbiye ve milli 
müdafaa erkanı, büyük Uniformalarile 
Balkan antantı devletleri ata!}C<militer 
leri, Ankara vali ve belediye reisi ile 
Ankara mevki kumandanı, emniyet 
müdürü, merkez kumandanı, daireler 
umum müdürleri, başvekil ile hariciye 
vekilini karşılamak üzere istasyona 
eelmiş bulunuyorlaroı. 

arasında telgraflar 
(Başı 1. inci uyfada) 

Bitlerin treni bu gece saat 20.30 da 
Roma garına girmiştir. 

ltalyan nazırları bundan 90tlra İtalya -
da bulunan bütün nazilerin toplaaaca· 
ğı Sen - Makıanı kiliaeeine giıdtcekler
dir, 

Akp.m Klrinal ıarayrnda bir gala 
müsameresi verilecektir. 

Ankara garında 

Kendilerine ayrıca bir huıuıi vagon 
bağlanmı!J olan tren durur durmaz 
başvekil Celtl Bayar, hariciye vekili 
Tevfik RUttü Araa ile birlikte vagon
larından inerek kendilerini karıılama
ğa gelmiı bulunan zevat ile ayrı ayrı 

musafahada bulunmuttur. 

Baıvekil Celil Bayar, bunu miitea
kib batta bando mızıka oldufu halde 
kendiıdne ihtiram resmini ifa eden pi· 
yade, jandarma kıtalarile pollı müfre
zesini tefti!} etmİ!J ve istasyonun iç ve 
dışında bulunmakta olan halkın sami
mi tezahürleri arasında otomobiline 
binerek istasyondan ayrılmı,tır. 

Biiyük iJnder'in ne:.dlerinde 

Atatürk dUn tsğleden aonra, Yuna· 
niatandan avdet etmit olan, Baıvekil 
Celal Bayar ile Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Arası kabul buyurarak 
nezdlerinde uzun müddet alıkoymuş
lardır. 

Ra~bakanımızın bir lıt.anbul 

ga~etesine beyanatı 

İatanbul 3 (A. A.) - Baıvekil Ce· 
lll Bayar, dUn ıehrimlze muvualltı 
milteakib kabul ettiği Cumhuriyet ra
zetesi muhabirine ıu beyanatta bulun· 
muıtur: 

"- Hatmet}(\ yunan kıralı ile d~t 
ve mUttefik yunan hUklknot ve mille
tine, Şefimizin, hilkUmet ve milleti
mizin ıeHhn ve HYB'''•"'"" gXtUrdHlr 
Bu vesile ile, iki milletin çok umimi 
hislerle birbirlerine bağlı olduklarmı 
memnuniyetle gördük, 

Dost ve mUttefik Yunanistanın heı 
tarafında, en büyüğünden en küçüğü
ne kadar, samimt dostluk g!Srdilk. 
GördUğürnUz dostluğa mukabil, aynı 
samimt dostluğu getirdik. 

Sullıa hizmet eden aoıtluk 
Bu meıud neticeden ıon derece 

memnun olduk. Çünkü aramızda.ki 
dostluk sulha hizmet edecektir, 

Eeaıen her gUn yeni inldıaflarla 
tekamillüne doğru hızla ilerlemekte o
lan Balkanlardaki kardeflik milnue -
batı yolunda, bununla, yeni ve kuvvet
li bir adım daha atılmı§ oluyor. 

Milletimiz, her yerde llyık olduğu 
muhabbet ve ıamimiyeti e:,örmekte
dir.,, 

l'lliimizle Biryoa belediye reisi 
ara1rında telgraflar 

mU mUnaeebetiyle, en hararett.i tebrlk
lerimi ar.za mUaareat eder ve Majeate
nizin fahat saadetleri ve Japonyanın 
refahı hakkında aamimt dileklerimin 
ka.bulUnU rica eylerim. 

K . .ATATORK 

Keıml Atatark 
TIJ.rkiye Reisi Cumhuru 

ANKARA 

Lütufkar telgraflarından dolayı Ek
selanıunıza hararetle tetelclc:ür eder ve 
şahsi saadetleri ile milletinin refahı 
hakkında samimi dileklerde bulunu-
rum. 

HlROHlTO 
A.tatürkle B. Hitleraraımda 

Alman millt bayramı dolayıılyle Re
i•i Cumhur Atatürk ile Alman FUhre
ri a,ağıdakl telgrafları teati etmitler
dir : 

Ekse/an& Bay Adali Bitler 

Almanya FUhreri ve Bı§vekili 

BERLIN 
Alman milletinin millt bayramı mU

natebetiyle, Ekae11.naınu:a en hararet
li tebriklerimJe birlikte ıahaf saadet
leri ve Almanyanın refa.ht hakkındaki 
ıamimt dileklerlml arzetıı:nekle bilha11-
aa bahtiyarım. 

K.ATATÜRK 
Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Reisi Cumhuru 
ANKARA 

Alman milletinin ve alman reichi
nln millt bayramı milnuebetiyle vakl 
dostane tebriklerinizden ve hakkımda
ki saadet dilekleriniz:den dola.yı ene
lanaınıza içten te.tekkUrleriml arı:ede
rim. 

ADOLF HlTLER 
(A.A.) 

Antakyada 

iki hadise oldu 
(Safı ı. inci ıa1l•d•) 

ıeyhl tarafından .lcabul ~Ud.tkten eon
ra tilrk aleyhtarı alevtlerin taarruzuna 
uırayara.k baflarından ve muhtelif 
yerlerinden yaralanmı9lardır. Yanla
rında bulunan Zeki Kuım, Abdulllıh 
Fevzi, Mehmed Sinak ve feyh Musta
fa Eaad da tecavüz~ ve tahkire uğra

mıflardır. 

V akada kimin parmağı 1'111'? 
Yaralılardan ikiıint &ördilm. Yaka

yı nahiye mUdUrU K&le lhaanın tertib 
ettiği kanaatindedirler. 

Bunun Uzerine tilrkter adına bir he
yet, milletler cemiyeti komı.yonu rei
sine müracaat etmi9tir. Heyet uulyle 
&örU§tl\m. Rela, kendilerine komiayo
nu yarın ıaat onda toplıyarak fl·klye.t. 
lerinl dinleyeceğlnl bUdirmiıtıir. 

Bu toplantıyı mUteaklb, mtlrnklln o
luna komisyon reiıin<len beyanat ala.
catmı. 

lıkenderunda kayıd lıi 
Antakya, 3 (A.A.) - Anadolu Ajan

ıınm huıuıt muhabiri bildiriyor : 
Kayıd, İaken<Uırun mıntakuında 

aah gilnU ba9lıyor. Diğer mrntakatarda 
başlama tarihi sonradan ilan edilc:cek
tir. 

Kıral iıtmyonda 
Kıra! Viktor Emanuel .saat 20.20 ge· 

çe üzerinde faşist imparatorluğunun 
birinci Marefalt üniforması olduğu 
halde iıtasyona gelmişti. İstasyonda 
Mu~llnl, Ciano, bUtUn nazırlar, bü
tün parti erkanı, mareşallar ve gene· 
raller ve ecnebi devlet mümeaailleri 
hazır bulunuyordu. 

Gerek iıtuyon gerek bUtiln şehir ve 
bilhaııea istasyon civarı ve K1rinal 11-

rayına giden yollar ancak maaallarda 
tıitilebilen bir gUzellik ve parJaklı.kla 
tUalenmi' ve donatılmıftı~ . 

Hitler'in treni garda 
Kıral bir mUddet Musolini lle g8-

rilttllkten sonra trenin istasyona git· 
meıi üzerine Perrona doğru ilerlemif
tir. Bitlerin vagonu tam Holun kar,ı
sında durmuJ ve Hitler trenden inıniş
tir. Hitler alman milisinin baş kuman 
danı üniformasını giymi~ bulunuyor
du. Kıral kendisini almanca selamla
mış ve sonra Musolini ilerliyerek ıa.
mımiyetle Hitlerin elini sclcmıl}tır. 

Kirinal wrayına hareket 
Mutad takdim meruimindcn ıonra 

Hitler, bir yanında kıral ve bir yanın
da da MU410linıi olduğu halde ihtiram 
kıtalarını tdtl§ etmi9 ve ıonra kırat
la birlikte tariht mera.sim arabaaına 
binerek Klrlnal asrayma gitmiftir. 
Hitlerin arabasını ddğer on be' mera
sim araba11 takib ediyor ve araıbanın 
gere-k önilhde ve gerek a1:1kuın<la bil"er 
muhafız kıt.ur yürüyordu. 

Halkın çılgınca tezahiirleri 
Halkın çılgınca tezaıhüratı her türlü 

tuavvurun fevkinde idi. Hitlcr ve kı
rıl muhte,em bir alayla Kirinal sara
yına gelmi;Jlerdir. Hitler Romayı zi
yareti milddetince Kitinal sarayında 

oturacaktır. 

Hitler ve kıral aaraya geldikten son· 
ra mUteaddid defalar sarayın balkonu• 
na çık:ınıtlar ve halk ta.rdınıda.n ıl'luş

lanmıııardır. 
Mu.olinl kırat ve Hitle.rle beraber 

l•tmyond&n ayrılma.ınıt ve i•t••yonun 
önünde durarak ıeçen arabaları birer 
birer selamlamıştır. Muaolini iatuyon 
dan alay gittik.ten 90nra otomobille 
ayrdmıttır. 

Radyo neırJyatı 
Alman radyo istasyonları ile irtiba

tı olan orta ve kıea dalialı biltUn rad· 
yo istasyonları, bu ak9am Filhrerin 
Romaya muvaaalatma dair bir tebliğ 
neşretmişlerdir. 

Şimalt Ameııika nasyonal Broad 
Kııting kompanl 9eıbekeaiyle Broa.d 
kastlng sistem şebekesi, KirinaJ. mey
danında B. Hitlerin muvasalltına dair 
vakit vakit nıtrlyat yapmııla.rdır. 

Yol boyunca yapılan teaahür 
Bertin, 3 (A.A.) - ~itlere İtalya 

ıeyahatinde refakat eklen D.N.B. nin 
hususi muhabiri Allamanyanın ~re. 
fine laşiıt İtalyanın ve italyan halkı· 
nın ta Berannerden itibaren biltiln gU· 
serg'1lta yaptığı muazzam kabulU an
lata anlatı bitirememektedir. Tren 
yolu boyunca her köy, her istasyon do
nan.mı~ ve ıüslemnittir. Her is.tasyon
da kesif bir halk kiltle.i "Heil Hlt
ler" diye bağırmaktadır. 

1 O macar mebusu Romaya glUi 
Budapefte, 3 (A.A.) - Hllkilmet 

blokunun sağ cenahına mensub meb
ualardan 10 ki.ilik bir h~yet. Hitlerln 
~iyaretıl mUnuebetiyle Macarlıtanm 
Alman.ya ve İtalyaya olan teeanüdünü 
göatermek üzere Romaya harekıet et
mittir. 

Başbakanımızın seyahatlerine itti
rak eden gazetecilerimizin Biryoı'u 
ziyaretleri dolayısile Biryos belediye 
reisi ile Ankara valisi ve belediye rei
si B . Nevzad Tandoğan araeıntla aıa -
ğıdaki telgraflar teati edilmittir: 

Bay Nevzad Tandoğan Kont Clano ve Dr. Aras Macar matbuatı, Hitler - MU80lini 
mülakatının bUyUk ehemlye.tlni ve 
Bertin • Roma mihverinin bUtün Av· 
rupa ıiyuetl Uzerlndekl kmt nUiuzu· 
nu tebarüz ettinnekte<lir. 

Vali ve belediye reiıi 

Ankara 

Türk gazetecilerinin kadim ve mu

kaddes Olimpiya şehrini ziyaretinden 
bilhassa bahtiyarım. Tarihi yunan 
milleti, yunan memleketinin her kö

şesinde kardeı milletin gazete mil· 
messillerini aynı heyecan ile iıtikbal 
ve bu suretle büyük şeflerimize ta
zimlerini ızh ıır etmişlerdir. 

Biryoa Belediye Reiıi 

Takia Vakolopuloa 

V ali ve belediye reisimiz B. Tan
doğan şu cevabı vermiştir ; 

Bay Takia Vakolopuloı l 
~ .. 

Biryoı Belediye Reiai 
,. 

arasında telgraflar 
(Başı ı. inci ~•yfa.da) 

mm ifadeaini yenilemekle bahtiyarım. 

Ciano 
Ekselans Kont Ciano 
Majeste İtalya Kıralı ve Habeti•tan 
İmparatorunun Hariciye Nazırı 

Roma 
İtalyanın Montrö mukaveleaine İJ

tirakini ve kırallık ve imparatorluk: 
hükümetinin bu jestini ilham eden 
memleketim hakkındaki duycuıarı bil. 
dirmek üzere ekaelanaınızın H1tfen 
gönderdikleri telgraftan dolayı en ha
raretli teşekkürlerimi arzederirn. 

B. Hitler için 
hazırlanan 

proğram 
B. Hitler'in İtalya ziyareti dolayııl • 

l~ büyük bir program hazırlanmıttır. 
Bu program a,ağıdadır: 

4 maym aa.bahı Muaolini alman dev· 
let reitini .ıiyaret edecektir. Her ilmi 
de bun.dan aonra İtalya hUkUmdarlan
nınt meçhul askerin ve fqiat ölülerinin 
mezarlarında yapılacak olan üç mera
simde hazır bulunacaklardır. 

Napolide yapıkıoak tören 
Gece, Führer yanında alman nazır

ları bulunduğu halde Napoli'ye hare -
ket edecek ve 5 mayısta öğleden evvel 
9chrc muvualat decektlr. İ&taayonda 
kıral ve imparator, Piemon prensi -ve 1-
talyan na.zrrlan tarafından karştlana -
caktır. Sonra hep birlikte Konte - di -
Kavur zırhlısına binerek italyan donan 
masmm talimlerini seyredecektir. İlk 
kısmı öğleden evvel, ikinci kısmı öğle -
den sonra yapılacak olan bu talimlerde 
Musolini de hazır bulunacaktır. 

İitler itaJyan kıtal \re imparatoru -
nun refakadnde Napoll'ye dönecektir. 
Ak~am Napoli'de kıralın aarayı ö

nünde halk büyük tezahüratta bulu
nacaktır. Kıralın sarayında tertib e
dllecek aktam yemeğini mUteakib Hit 
ler tiyatroda bir gala mUsamereıinde 
hasır bulunacak ve gece Roma'ya dö
necektir. 

Gcçltresmi 
Mayısın altıncı gUnUnUn öğleye 

kadar olan kısmı muazzam bir aekcri 
geçl<i reımlne tahsis edilecektir. 

Hitler Kirinıl sarayından hüküm -
dırrn refakatinde olarak merasim mıı.
ha!Une gidecektir. 

Program mucibince öğleden sonra 
Kapitol'de mera1lm yapılacak, haılk 
danaları ve muaikiıl, koro heyetleri 
ve karabinerlerln at oyunları ile z:6n -
gfn bir ıUvare tettib edilecektir, 

7 may11ta FUhrer Roma civarında 

Santa - Marinella'da yapılacak olan 
mUhim bazı hava talimlerini seyrede ~ 
cektlr. 

Aynı gUn öğleden sonra Hitlct Du
çe ile birlikte husuıt mahiyette olmak 
Uzere Romada birkaç müzeyi ııezec:ek
tir. Aktam Vcnedik ıarayında bir ga.
la zlyafetıi veri~ıcek ve bunu bir kabul 
resmi tıkib edecektir. 

8 mayısta Hitler program muc:ibin· 
ce hususi mahiyette olarak Romada 
Oıtia'nın lbidclorini ziyarot tdeCck • 
tıir. 

F(Jfiıt gençlerinin j~mnaatik 
ıenliii 

Akpm Musollni ismini alan forum. 
da avangardistlerle faşist ünlverılteai 
talebeleri jfmnıatfk hareketleri yapa~ 
caklar, Lohengrln plyeelnln ikinci 
perdeıtni temsil edecekler ve bu ~ 
yanda hava fişekleri 11.tılacakıtır. 

Hltler bundan aonn F1ore116a•ya 
gitmek ilı:ere Rom.adan ayrılacaktır. 
Kıral Te imparator iatuyonı gele

rek Führer'i uğurlayacaktıt. 
Floran.ada ikameti esn11ındıı. Bit

ler e.zcUmle harbta ve fa,ıat thtllllln· 
de 81enlerin meıarlarını dyaret ede
cek, şehri ve tadhi Toıkana elblte
leriyle bir tema§& tertib edllecek <>
lan Boboli bahçeılni ve ba91ıca mUze
leri gezecektir. Bu ırada Slmorla 
meyd11.nında halk tesahUratta buluna
cak ve fehrln tiyatrosunda bir temail 
verilecektir. 

9 mayr• geceal, Hltler Almanyaya 
danmek il2ıere Floranaadari hareket e
~cektlr. 

Londrada duman 
mücadelesi baıladı 

Londra belediye meellllnln bir top
lantııında "dumanıız bölge" ler talı 
edilmeıi Ye bu mUnuebetle eT ıahib
lerine muayyen baır yardımlarda bu
lunulması teklif edllmiıtlr. 

Fabrika bacalarının dıumanlarına 
kartı açılan mücadele, endUatri kadar 
eskidir. Londrada yılda 75.000 ton Te
ya 3000 ngon pisliğin havadan yağ· 
dığı dütünülecek olursa, bu mücade
lenin ne kadar yerinde ve haklı oldu
ğu dcl'hal anlatılır. 

Zelzele dolayı siyle 

Kız.laya yardım 
devam ediyor 

Liste yekunu 17.000 
liraya yaklaıtı 

Türkiye Kızıla;r Cemi)·eti 
Genel Merkezinden : 

Yer sansıntısından fel3ıke.te uğra· 
yan vatanda;Jlarnnıza yardLlll yapıl
mak üzere aşağıda iıim ve adresleri 
yazılı zevat tarafından hizalarında 

ya.zıh paralar veznemiu yatırılmış

tır. Bu hayır &ever zevata ıerek cemi
yetimiz, gerek fellketzedeler namına 
teşekıklirlerimlıi ıwnaru. 

Lira Kt• • 
1000 00 Kızılay Ea1d,ehlr merkezi 

tarafından 
1230 00 Kızılay Mertln merk-eıi tara

raf ırıdan. 
SO 00 Kızılay maake fabrikası spor 

kulUbUnden 
31 30 Burdur orta okulundan • 
20 00 Karlsruhede teğmen Bay 

Bekir Turgay'dan. 
20 00 Kararuhe~ teğmen Bay Se· 

llhaıddln Öttt'den 
61 00 Ankara hukuk fakültC$i ta

lebelerinden 
50 00 Atpautında Bay A1bi<lin Ur

ganc:todart 
50 00 Keresteci Bay Abmet ~

hinden. 
~ 00 Ollven marango.z faıbdkaaın

da Bay Kerimden. 
250 00 Kızılay Kırıkkale ıube•in· 

den. 
53 60 İstiltl&l furunu ıahibi Bay 

Musatfa Temizel ve Bayan 
Rukiye Temizel ile furun 
müıtahdemlerinden 19 zat 
tarafından . 

35 00 Maliye vekaleti meııkez mu~ 
hasebeciei Baıy Cemal ve 31 

4.5.1938 

Mesud 
inkiıaflar 

(Başr 1. inci sayfada) 

kanlan üzerinde inkitaf eden bir 
milli ekonomi, endüstri faaliyet
leri ile zirai faaliyetler arasında 
Coordination temin ebnekte da
ha uzun müddet geçikemezdi. 
Ekonomi Bakanlığında kafi tec
rübeleri olan yeni ve pek kıy. 
metli Ziraat Bakanımız, kongre
ve plan çalıtmalarmda rehberlik 
edecektir. 

Bugünkü srkmtılarımız Türki
yenin medeni seviyesinin büyük 
bir hızla yükıelmeıindendir. O
nun için bu bize iztirab değil, bi .. 
li.kiı ferah veriyor! Atatürk reji. 
mi tealim aldığı zaman ekmeği
nin ununu dıtardan getiren bu 
memleketin, 1938 ıeneıinde kar
tılattığı endUıtri, ticaret ve zira, 
at meseleleri, o zaman, tahayyül 
bile edilmezdi. Biz onların kartı· 
ıına aevinçle çıkıyoruz: Çünkü 
'imdiye kadar hallettiklerimiz, 
halledecek olduklarımızdan da.. 
ha çetindi ve onların halledilece
ğine de inanca ve teJ.?fjrdirler. 

Falih Rıl kı A.toı,, 

'( ağmurlar yüzünden 

Fırat nehri ve 
Çubuk çayı taşti 

İslanbulda da ılddeffi 
yağmurlar yaGdı 

(Başı J. inci sayfada) 
memur tarafından. at yoktur. 

47 QO Mıiılli müdafaa vekileti e- Jstanbulda §iddeıli yağmurlar 
mekli, ökısliz ve dullar fUbe İstanbul, 3 (Telefonla) - .Bıu akşa
mildürU Bay Ahmet Güzey ma. kadar İatanbulda muhtelif faısıla
ve 29 ıubay, mabeme memu- larla çok 'iddctli yağmurlar yağ~ 
:ru, ~eıap memuru ve ilc~tli metre mura.bbaına 7,5 kiloğram ıu hl
.zat taraf mdan. 

rakmıftLI'. BUhassa saıbah 9 dan öğleye 
250 00 Elektrik itleri etUd idareıı kaôar aağanaık halinde yağan yağlnw'-

tarafından. · 
4 30 Bay Ahmet Koren•dan. lar netkeıinde Feri•köyde Ka.hraman-

50 oo Rebbor manlfotura mağ1Ua- bey, :Y:enitohirdt Karnaval, Kas~ 
eından. 9Mia Plıımanlye ve Boa.tanba,ında Çu-

l A k d ~ 1 I'-'· kurcuına ıı,okaJı:larını ıu bumrt ve bu 
2 ~ n ara eıirmençi ~ ııuu eokaklardıski evler tehUk e-li l>ir vu t:= 

ted firketi. memur w müs;.- ette su ile dolduğu için itfaiyeden 
tahdemlerınden. y . 

51 00 Türk dil kurumu memurla- yardım ist«nek mecburıyetinde lcal
mı:şlardır. Yağmurlar neticesinde ~ 

rındciıi. rin bazı kıaımlarında tramvaylar güıç-
5 00 Zir nahiıyeıl baş öğretmeni lüıkle i~liyebiılmi~, bir kıerm yerlerde 

Bay ti3ı0ibten. de seyrüsefer yağmurların sonuna ka-
150 00 KeI"Cıteci Bay Hüseyin 'Gül- dar durmuştur. 

1U'dtn. 
Kasımpaşa deresi ta"Şımış, Boğa.zıke-

80 00 Kmlay Maskıe fahri.kası bi- sende kaldmma. ç~kmıttır. Bahkpaza
Hlm\lm mcnsubini tarafın-

rında dülekanları su basmış, ve yoldan 
dan. adam sırtında geçllmi'ftir. 

4 20 Kııılay SapanQ fUbetinden Yağmur "ddetfni kaybetıni.f olmak-
3 00 Kırık.kalede Top mühimmat la beraber fasılalarla devam etmekte

fabrik.sında tapa kı1mında 
Kır§ehlr'li Bay Mehn1ed'den dir. 

4 10 Kınklarell Ziya 06.kalp o- -------------
kulu talebelerinden. 

47 54 Kızılay Beypaıatı f\lbealn
den 

10 00 Ödemlfte bakkal Bay Salih 
Yümnil, l6mlil Oençer. 

35 19 Kml&y .. ray fubeei.nden • 
56 00 Kadıkijy kıt lktnci orta okul 

talebelerinden 
U9 34 Gemlik .. Umurt>ey kClyU hal

kından 

71 20 KUçük Yoztat nıhiyelıi hal
kından. 

20 00 Kıul«y Tokat merkezi. vaıı
tulyle polla memuru Bay 
All Pol&t-dan 

25 80 Maliye volc&letl muhuebat 
unıum mildUrlUğll hHaıbat 

tubeti müdür ve memurları 
tarafından. 

267 40 Divanı muhasebat eı:ıkan ve 
memurları tarafından. 

' 00 Bay Erdal İnönü ta~af ından 
5 00 Bay Ömer İnönü tarafından 
.5 00 B•yan Özden 1n8nil tarafın-

dan. 
408 .50 Tcmyb mabıkımıe8i bllflmum 

memurları tarafından. 
204 2.5 Mı.karada bulunan jandarma 

subay ve memurları tarafın
dan. 

5 00 Ucuz aş.evi sahibi Bay Ha
bib GUndUı'den 

100 00 Mimar Kemal okulu talebele-

4948 19 

lcrinin yer sarsıntısında..- fe
l!kete uğrayan kardeşlerine 
lıe'Ve •eve topladııkları yar
dım parası. 

Ankara Borsası 

.. s - 1938 

ÇEKLER 

Londra 
Ncvyork 
Pariı; 

Mllano 
Brüksel 
Atiııa 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 

1 Pta& 
Viyana 
Madrid 
Bcrlin 
Var,ova 
Budapette 
Bükrcş 
Bclgrad 
Yokohama 
Moııkova 
Stokholm . 

Açıht 

15.30 
0.791865 

25.9525 
15.0475 

4.6996 
86.7460 

3.4436 
63,4920 

1.4225 
2'2.7270 

12.6984 
1.9686 
4.1950 
3.9880 

106.0317 
34.5238 
2.7210 

23.8375 
3.08 

tcapams 

15.2975 
0.7915 

25.9625 
15.0535 

4.7014 
86.78 

3.+450 
63.5175 

1.4228 
Z2.73150 

12.7034 
1.9694 
4.1970 
U896 

106.0738 
34.5375 

2,7219 
23.8275 

3.0812 

ESHAM VE T AHVILAT 

"'" 

1933 Türk Borcu I. 19.75 19.70 

" 
,, 

" 
1083 ikramiyeli 

Ergani 

(Vadeli ) 
II. 19.70 . 19.70 

( Peıln) 

95.- 95.-

TUrk gazetecilerinin Olimpiya'yı 
ziyaretleri ve kardeş milletin hararet
li hüsn!i kabulü milnasebetile telgra -
fınızda izhar edilen dostane hissiyat -
tan dolayı en derin teşekkürlerimin 
kabulünü rica ederim. 

Gösterilen bu nazikane alakadan 
fevkalide mütehassis olarak, cumhu
riyet hükümetinin de bu i'tirlkte, bü
yük komşu ve dost memlekete karıı 
Türkiycde beslenen duy&ulara tama
milc tevafuk eden bit muhabbet ve 
dostluk niıanesi gördüiünU ekselan • 
smıza temin etmek isterim. 

Öğle zamant Hltler Venedik sara· 
yında Muaoliniyi ziyaret edecektir. 
Bundan sonra husuıl bir öğle yemetf 
verilecektir. 

Halkın sıhati de bu piıllfin büyUk· 
lüğU niıbetinde zarara uframaktadır. 
Bu kötültiiün ttıetulU. olarak endüstri
nin ileri ıüriilmeai a<Ht olmuftUr 
ama, asıl ıuçlu olanlar. evler, daha 
doğrusu mutlaklardır. ÇilnkU, bunlar, 
fabrika ve lokomotiflerin çıkardıkla
rı dumanın iki buçuk misli fazla du
man çı.karmaktadır. Bunun sebebi de 
gayet baaittir: Dumansız atetin ekse
riya daha iyi ıaıttıimı ve darba ekon
ınik olduğunu endüatri yavaf yavaf 
anlamafa ba,ıamıştır. Fakat e'1 kadın
ları e$ki usulde hata israr ve lna.d et
mt ktedir. Bunun anUne g~mek için 
bir çare dUşilnü1mü9: Ev sakinleri du
man çıkarmamayı taabblld ettikleri 
takdirde, kiradan yüzde 1 ilfi. ytlzde 
2 tenzilat yapılacakmtf. Bunda mu
vaffak olacak olurlarsa. yalnız ırhat 
bakımından ka~nmrş olmryacaklar, 
aynı .zamanda belediyenin temizlik 
masrafı da azalmı' olacaktır. "Duma
nı doğru çıkım" sözü de artık itibar
dan düşecek dernek-

11696 07 Eıvvelki listelerden 

ğü tarafından 3.000 ve cenub demir
yolları anonim firıketi tarafından da 
1.000 lira Kızılay veznesine yatırıl

mı~ır. Kız ılay bu insanı yardımlar do
layısiyle te~ekkUrlerini bildirmekte
dir. 

Ankara vali ve belediye reiai 

Nevzad Tar 

Bu münaıebetle, en ıamimt pbıt 
duygularımın ifadesini kabul buyur
manızı rica eylerim. 

Doktor RQftfi Araa 

Ö~leden sonra Hitler, Duçe ve ma
iyetlerl muazzam blr hava meydanı o -
lan Centrocelle'de 50.000 genç faşist 
ve Avan~ardist tarafından yapılacak o
lan askert bir geçit resminde hazır bu
lunacaklardır. Duçe, Hitler, aJman v~ 

16644 26 

Kızılayın te,ekkiirleri 

Zelrele f el&ketez.delerhıe yardım ol· 
mak ~re Sllırier Bank genel direık
tarlilğü tarafından !.000, 11Cker fabri
kaları anocılm flrketl genel dt~ktacMt-

Diğer yardımlar 

Sandıklı halıkr z~lzele feli.ketzedc
lerlne yardım için 113 lira, Bafra ka
zası merkez O'kulları Kızılay dernek
leri de 13 Hra toplayarak Kızılay ku
rumuna göndermişlerdir, 



H 1 K A y . E 
UÇURUM 

Yazan: Mualla Seden 

-Bit Müliumıa aot defterinden - zm gülü!}ü bol iken beni gorup de 

4 ağu•to• 
Yirmi kadın, bet genç kız, dört eç

kaçmasın" diye yavafça çekilir gider
di 

kin ve onbe§ genç zabitik. Birbirine 4 ağustos sabahı idi.. Sivri bir tepe
kaynaşmış büyük bir kalabalık halinde ye tırmanıyorduk. Yol çok bozuk ve 
farka gidiyorduk. Baınnızda kır saç- çamurlu olduğu için atlarla geçmek 
lı, güler yüzlü, hepimizi ayrı ayrı ok- mecburiyeti vardı. Harika kafilenin 
tayan ve acıtan, babacan bir yüzbaşı en dinç ve deli atına binmek için is· 
Yardı. rar ediyordu. Bu, Şerefin atı idi, fakat 

Günlerdir, kıraç yollardan gih gü· her nedense Şeref ona her zamanki ak
ncş gah sert bir poyraz altında koşa- siliği ile vermiyeceğini söylüyor, bine· 
tak gidiyorduk. Buna rağmen ara- mezsiniz, delidir, atım da bana ben
ııuzda yolculuğundan şikayet eden zer, siz ötekini alın diyordu. Hepi
kimae yoktu, latanbuldan ayrılırken mizden iltifat görmeğe ahpn genç 
&rkada kalanların acısını kaynaşma- kız bu ihtara kızdı. Hiç cevab verme· 
ını.zın verdiği samimiyetle öyle çabuk den atın yularından çekti ve bir ge-
unutmuştuk ki.. yik çevikliği ile üstüne atladı. 

Bizi en ziyade oyalayan genç mil· Siyah bir paıntalon ve beyaz kalın 
ltzım Şeref idi Şeref, iri, çok güzel bir yün kazak giymişti, simsiyah saç· 
.Ucudlu, buna rağmen fevkalade, ha· lan dağılmış, fakaklarınm üzerinden 
rikulide denecek derecede çirkin bir U arn..-n-. ~•1:n, ~ 7 _.0 ,_.,....,. -~~yy:o_rctu.- UDıiZ.ileI.Lıiddetle~-

~·- .. unllMıne g~.-ınz-aen epey u· 
nuşması olmasa belki de yüzüne bak· zakta gidiyordu. Hepimizin gözleri 
ınak mü,kül olacaktı, bunu her zaman- ona takılı idi, yolun darlatarak kıvrı· 
ki pkaaiyle onun ağzından dinlemek lan tepesinde o bir çizgi gibi git ıide 
hepimizi güldürdü. inceliyordu. 

- Mazallah boyum basum da olma· Yol çok çetindi. Sağ taraf dehıet-
la böyle çirkin heriften asker olmaz 1i bir uçurum, sol taraf dik bir kaya 
diye beni orduya bile almıyacaklardı, parçası, yol da o kadar dar ki ... 
derdi. Birden Harikanın atı yolun aon 

Sıvaları dökülmüş, lamba islerinden noktaaında şahlandı. Sanki dimdik 
)'er yer siyahlanmış han odalarında duruyordu. Harika, ince belini ktv· 
gözlerimizi açar açmaz küçilcilk bir rımlaştırarak atın başını çekmeğe ça· 
el aynaaını birbirimizden kaptığımızı lışıyordu. Hepimiz önce bunu bir o
&ördükçe: yun zannettik, fakat Harika atı zap· 

- Bereket o derdim yok. Der ve tedemiyeceğini anlayınca bafınt arka
havlmnı omuzuna atarak avluya yü- ya çevirdi. Bu bir imdad i,aretinden 
zilnü yıkamağa inerdi. başka ne olabilirdi. Bağınnağı kendi· 
Kadından, güzellikten hepimizden ne yediremiyordu. Derhal atları aiir· 

ziyade o bahsederdi. Fakat yanılıp da b dük. Önde babası kôfuyordu, Şeref, 
ir gün kendini veya başından geç- hiç istifini bozmadan en arkada aheste 

Zllif bir macerayı mevzua karıştırmaz- beste geliyor ve bize sesleniyordu. 
dı. Yalnız onun şakrak gülüşlerle, el-
lerini birbirine vurarak, taklidler ya- - Numara be yahu ne de çabuk 

.k. inandınız. Bir •ey olmaz, korkmayın, 
parak öyle güzel anlatıfları, hı aye- :r 
leri vardı ki onsuz aramızda büyük Son süratle kofuyorduk. Hepimiz ba-
hir eksiklik hissederdik, ve en büyük ğırarak atı tutması için sesleniyor· 

duk. Fakat birden nasıl oldu anlama-
tel~•ımız onu kızdırmamak, neşesini dık at ı.. ... a--ğ d ıır •• -, k • ~ :ır- ı uçuruma o.,ru yu-
kaçırmamaktı •• Herkesle alay etme • rüdü. Sonra bir çığlık ... Harika ta'lar 
gülünç taraflarını bulup çıkarmak.,p- arasından yuvarlanarak iniyordu. At 
ııun e.zelt bir Adeti idi. Hele hepimi- d rmuşt şk k b. b" · · u u, şa ın şaş ın ır ırımıze 

1.in bayıldığı, güzelliğini söyleye söy- bakıyorduk. Konuşmalarımız bir u
leye bitiremediği ylizbafının kızı 
"Harika" için öyle tabirleri, buluşları ğultu halinde, bir çığlık halinde çıkı-
Yardı ki kızmakla beraber hepimizi yordu. Kimse bir fey anlamıyordu. Bu 
i61dilrmekten de geri bırakmazdı. ara taşlar üzerinden parçalana parça· 

tana kayan Şerefin inmeğe çalı,tığını 
Harika hakikaten bir harika idi, hayretle gördük, bütün ümidimizi o

hembeyaz yüzünde ıimsiyah pırıl pı- na bağlamıf bağrı,ıyorduk. Fakat in
rıl gülen gözleri, bukleli ıiyah saçla· mek imkansızdı. Şeref Harikayı kur
rı ve incecik beli ile çekmediği kimse tannak için büyük bir kayayı atlamak 
kalrnanuttı. Hatti ihtiyar zabitlerin mecburiyetinde kaldı, atladı ve dU§tÜ, 
bile kızın gençlere fazla iltifatını çe- boğuk bir ses, ip diye bağırıyordu .. 
lremedikleri zaman oluyordu. İpi sarkıttık. Ve Harikayı kan için-

Kimi severdi? Kimden hoşlanrdı? de baygın bir halde yukarı çelı:trk. 
ltte hepimizin bilmek istediği bir su- Ti~riyorduk... Sevgilimizi kurtaran 
al. .. Böyle günlerce onbeş gönlü bir- Şerefin fedakarhğın~a~ hepimiz u· 
den - daha doğrusu 14 demeli buna, tanmıştık. Bütün sesımız.le batırdık, 
çünkü: Şeref bize dahil olmuyor - _ Şeref, ipi tut çekehm.. 
çekmek, azap duymak ne fena .. Buna Ses yok.. Çok pek çok ba~ı~dı.k. 
rağmen aramızda hiç bir karışıklık Ses gelmiyordu. Neden sonra bır ınıl
olmuyor. Zaten o da buna meydan ti duyduk ve Şerefin kendine gelme· 
'Yermiyor ki. Sanki bütün konuşmaları n zuna sini, kuvvet bulmasını uzu :n 
CSlçülü. 

be 
bekledik.. . • 

Birimize günlerden ri biraz fazla Gece han odasında ... iki sevgıli ın· 
iltifat etmiyor. Şeref, bu gilzel Hari- sanın acılı ıızlayıtlarını duymalı: ne 
kaya bizim tutgunluğumuJ:u gördük- fena .. Hasta gibiyim.. Daha dotruau 
Çe katıla katıla güler ''dokuz kurda hepimiz hasta gibiyiz.-. 
bir turta." Hangi birinize pişsin yahu 
bunun? Hem nereaini beğeniyorsunuz * 
anlamıyorum der ve onun su gibi 
kırıla kırıla akan vücudunun ahengi
ni acayip kırık ,ekillere ıokarak kar
tımızda yürür, kızcağızı maskaraya çe
Yirirdi. 
Harikanın netcli olduğu zmıanlar 

Yanından mutlak uzaklqır, "haz1r kı· 

1 Haziran 
Bugün Şereften bir mektub a~dım. 
•.. Azizim diyor, üç gün evvel bır ço-

cuğum oldu. Bereket baqa biç benze. 
miyor ... Tıpkı annesi... Adını "Uça· 
nmı" koyduk güzel mi? 

DK•Jll•l•HE! 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
'Puartesi 
Salı 
Çartamba 
Perıembe 
Cuma 
Cuı:ıarteai 

: Yeni Ye Cebeci eczaneleri 
: Halk Ye Sakarya .. 
: Eıe ve Çankaya ,. 
: Sebat Ye Yeniıebir .. 
: İıtanbul eczaneai 
: Merkez " 
: Ankara ,. 

d.ALK n YENi 

ı:us - -9-

StNE)IALAR 
Seanı saatleri 

YENİ 
Her sün 

HALK Macar revizyonculuğu 
layn'ın da işaret ettiği ğibi aslen sulh• 
sever bir millettir, hem de Südetliler, 
milli varlıklarının nazarı itibara alın • 
maaını istemekle, bilhassa Çek05lovak· 
lann anlaması ve layikiyle takdir etme
si lizm gelen bir arzu izhar etmişlerdir. 

14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Cumartesi ıünlerl 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

Müfrit revizyonistler 
ha rb yo 1 i 1 e ha 11 ini 

bu işin 

istiyorlar 
"Vaziyet tava7..zuh etmiştir~' 

Henla.yn'm, bütün alman azlığı na
mına nasyonal sosyalizme bağlılığım 
ve imanını izhar etmiş olması, pek tabi 
tdir.Zira nasıl ilim sahasında yeni bir 
çığır açan mühim keşifler, derhal bü
tün dünyaya yayılırsa, büyüklüğü nis • 
betinde hususiyeti haiz dünya telakki
leri de aynı şekilde Iıudud tanımazlar. 

La Repüblik'te EJit Brilwn yazıyor: 

Pazar (Ünleri 
YENİ 

11 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18,45 

Geceleri ıaat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yancın ihbarı: (1521), - TelefoI?, müra· 
caat ıehir: (1023-1024). - Şehırlerara· 
11: (2341-2342). - Elektrik ve Havıcaz~ 
Arıza Memurlutu: (1846). - Meaajerı 
Şehir Anbanı (3705), - Talı: ı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Sı~pazan civa
n: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
ıı Bizim tanl: (2323) - Havuzbııı: 
GUven takti: (3848); Birlik talı:ıi: (2333) 
- Çanlı:Jn caddesi, Uluı taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk Ye aoa 
Seferleri 

Sabah 
tik 
sefer 

Akpm 
Son 
sefer ----Uluı M. dan K. dere'ye 

K, dere'den Uluı M. na 

Ulua M. dan Çanka)'&'7• 
Çankayı'dan Uluı M. na 

Ulu M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulu M. na 

Uluı M. dan Cebeci'7e 
Cebeci'denUlua M. na 

6.4!'> 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
2S.OO 

Macar revizyonculuğu, bir müddet
tenberi epeyce hafiflemitti. Ve Bay 
Daranyi'nin meıud idareai altında, 
macar dıiplomasisi bundan iatifade et
miştir. Çünkü, silahlanma hususunda 
hukuk müsavatına ve macar azlıkları
nın vaziyetlerinin ıslahına inhisar e
den talebler, Macaristanla küçük an
tant araamda bir barıf olmadan Tuna 
hav.uuıında her hangi bir kurucu ese
rin baııarılması imkansız olduğunu bi
len garb devletleri tarafından alaka 
ile karşılanıyordu. 
Fakat macar naayonalistlerinin ruhu, 
ve memleketin en kuvvetli siyasi or
ganizasyonu olan ve mahirane propa
gandası dünyanın her tarafında bir 
çok nafiz şahsiyetleri macar davasına 
kazandıran revizyonist birlik uyuma
yordu. Resmen faaliyeti tahdit edilmiş 
olmasına rağmen, saatinin çalmasını 

sabırsızlıkla bekliyordu. İşte şimdi 
Anşlusla bu saatin çaldığını sanmak
tadır. 

Geçen gün 8000 bin ki,inin iftirik 
ettiğı tezahür bunun açık delilidir. 
Bu tezahürde bir çok hatibler sulhçu 
hal şekillerini bir ham hayal ııfatiy
le reddetmişlerdir. Revizyonun ancak 
harb vasıtasıyle elde edilebileceği ile
ri sürülmüıtür. 

Bu tezahür bizi iki mü .. hedeye 
ıevketmektedir: Evveli, hatiblerın 

hemen munhuiran Çeko.lovakyaya 
çatnut olmaları. Halbuki uzun zaman, 

Cebeci'den Aa. fabL ra 7.00 -.- revizyoncuların büyük hedefi Roman· 
AL fabl. dan Cebeci'7• --.- 17.00 yaya geçmif olan Tranailvanya idi. 

Yenftehlr'den Ulas M. na 7.00 ıs.oo Fakat bugün, Budapefte, ideolojiık te-
Ulu iti. dan Yeniıehlr'e 7.10 23.00 sanüd yüzünden, Belgrad ve Bliltre,ıe 

s. paı:arı'ndan Akköpril'ye 15.45 7.30 münaaebetlerini ıalaha ça11'ıyor. Hal-
Aklı:öpriiden S. puan'na ı.oo 9.45 buld, Çekoslovakyaya karfı, Almanya-

1 u. Meydanı ile İıtaıyon arumda her nın yardımiyle sovyetler tarafından 
bet dakikada bir ıefer olap trm n- yapılan ve bu memleketi parçalayaca-

y·"'·~MJ"1111fFstt•.Juktu:~~-ıilll!-r,,~~A....ı.ı ·•••- -*·ed·1
• i·+ihem par

Cebeci, Samanpaıan anımda saat ı tieine, yalnız lalovüyanm 700.000 ma-
den 20 7e kadar Yasatt her b .. dakika- değ.l ha o.A b. · da; nat 20 den 21 e kadar her on da- c:armı ı , t" u:z&t ıalovaklwı 
lı:ikada; aaat 7 den ı en 21 den 2S e da ele geçirmek Umidıini vermektedir. 
kadar her 15, 20 Ye 30 dakikada bir Revbyonimıio mutedil kolu, kUçilk 
muntazam ıcferler nrdır. 

§ Aqamlan Uluı Meydanından saat 23 an.tantın üç devleti hududlarında ke-
deki son ıeferlerle bunların Uluı Me:r- ıif bir halde bulunan mac::arı.rı ana 
danına dönüıleri ıinemalann daiıbı vatana ilıhakla iktifa cıtmeyc ruı ol
... tlerine tlbidirler. 

Poıta Saatleri 
P09ta aaat 19 a kadar t.taabal cihetiDe 
melı:tub kabul eder. 
Teahbiltlii 11 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Ha;rdarpa1&'7& : Her sabah 1.20.Rer 

aktam 19.15 •• 19.50 
de (aa1ı, per,embe, c•· 
marteai Toroı ıiirat.) 

Samımı hattına : Herıün 9,S5 (Ka79e
ri, Sıvaı, Amaa7& ba 
bat üzerindedir.) 

Di79rbaJur battı : Herıiin 9,35 
Zonıuldak hatU ı .. 15.00 
Kmkkale'7e ra7otobila • 16.0S 

GONDELIK. 

Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 4 

S. D. 
Günq: 4 54 

.Rami- ıs~ 
Nisan: 21 

tı. JJ. 
Aqam: 19 08 

Bazı vilayetlerde posta l§lerl 
Diyarbakır, Erzurum, laparta. KM

tamonu, Marq, Mardin ve Zonculdak 
p<>8ta merkez:lerinde po9tanm huıuıt 
çalıpna ile dıaf ıtılmuı, kıymetli mek
tubların, kıymetli ve kıymetaiz poeta 
paketlerinin huauat çalıtzna ile dafı· 
tılma.aı ile beraber evlerde teılim mu
llDCleaicıe b&flanmMı poata umum mü
dürlüiünce kararl•f'"'J!IUr • 

Radyo nıhsatnameleri 
Poeta ıidare.i radyo ruhaatname&inl 

radyonun bulunduğu mahal dı9ındald 
poeta merkezlerin.den alanların yeni 
aene abone ücretleri haıkkmda yeni bir 
karar vermi9tk. Bu karara g&re yecıl 
aene abone ücretleri, nahaatnaınıe kay· 
dinin radyonun bulunduğu poeta mer· 
kerine nakli suretiyle ahmıeaktır • 

Fen memuru aranıyor 
Hemen çahJID&ğa ~amak Uı;ere 

bir kaç fen memuru aranmaktadır. Ta· 
lib oı.ntar bir melı:tubla Ulm putc· 
sine Z. A. rumuzuna müracaat etmeli
dirler. Melrtubta talibin fimdiye S. 
dar buluııduiu ifler hakkında mal~ 
mat, hıtediği ücret milı:darı, kendiai 
hakkmda kimlerden malOmat iatene
bileceii ve eon zamanlarda abnnııt bir 
ftelka fotolrtfı bt1kınrn11bd1r. ş.Men 
mlrKUt kaba1 oı..,.,.. 2541 

1 

ı 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmi§ tekli 

1 1 

'ıı--~~ 
~ 

t---+--+-
5 

Sold•a ul•: 
1- İçine turtu ve reçel konur. 
2· Bir )'ilktek tahıil mlleueeeai. 
3- Yınardailardan akan erimit ımdde -

ekmeiin özü. 
4- Genç bir resaam•muım küçük imli. 
S- Eyvah 1 - 11cak kelimesinin illı: becai -

bir nota. 
6- Bir nota - beo parmaklı uum. 
7- Fasıla - uzun batton. 
1- İçine kut konur. 
9- Uçmaktan emir - plı:, zarafetli. 
Yukardan apf17a: 
1- Yol ıöeteren. 
2- Avuç - uc;malı:taıı emir. 
3- Feryad, filan. 
4- Be:raz - sanat. 
5- Fazilet ve ablak - Aka . 
6- Padilf&hm, nbud eski vezirlerin ni-

lı:lhıız kansı - ha)'L 
7- Kuyruk, illve - flJÜL 
1- Esefle. 
t- Bir nota - brtalat. 

maaına mukabil, milftıi.d unaurlar, ma
car ırkının Tuna havzasında Hege
monyayı elinde tutmak misyonuna sa
hih olduğu kanaatiyle, Macaristanı 
eaki hududlarına kadar genişletmek 
istiyorlar. 

Macaristanr nüfuzu altına almak 
niyetinde ola.n Almanya onun geniş
lemesıni ister. Bununla beraber, Yu
goslavya ve Romanyayı gücendirmek 
ıstemeuığinden, doğrudan doğruya 
macar revizyonculanna müzaharetten 
çekiniyor ve Salasi'nin etrafında top
lanan m.acar nazistlerine daha ziyade 
alaka g<>steriyor. 

Macar revizyonizmi ile nazizmi •
rasmdaki müşterek nokta, bu tezahü
rün telkıin ettiği ikinci mütahededir. 
Çünkü "bütün macar topraklarının 

birleşmesi,, Salası'nin programına d.ı

hildır. 
Liberaller, katolikler ve demokrat

lardan mürekkcb olan genit cephe, 
tahakkuku, Macariıtanın istiklalinden 
fedakarlıkla ödenecek olan bu inti
kam hayalini fiddetle tenkid etmekte
dir. Fakat bu cephe bugün müdafaaya 
çekilmittir. Ve lJaranyi hükümeti, 90n 
çıkardıgı kanunlardan da görüldüğü 

gibi, kendini naziıtlere tavizlerde bu· 
lunmak mecburiyetinde görmektedir. 

Macarların emellerine müzaheret e
den İtalyanın, Tuna havzaeında nüfu
zunu kaybetmif olmuı bu vaziyette 
çok imil olmuftur. Çünkü Budapefte, 
Romada, bulamadığı mUzahareti Ber
linde aramJ!tır. Onun için, İtalyanın, 
bu nüfuzunu tekrar didltımeei, yaziye
tıin aallh bulmumda rol oynıyebilir. 

Almanya 
Henlayn'ın Kar1sbaddaki 

nutku 
Alman gazeteleri, Südet alımuıl•n 

partiai reisi Konrad Henlayn'in Karla
bad'da irad ettiği büyük prQlf~tik 
nutku, ehemiyetle mevzuu baha etmek
te ve biliistiına hepai, Südet daviamm 
artık beynelmilel bir mesele teldi almıt 
olmaaından dolayı memnuniyet izhar 
eylemektedirler. 

Vaziyet, hiç olmazsa tavazzuh et· 
miştir. Pra.sr hükümetinin bunu artık 
olduğu gibi kabul etmesi lazımdır 

''Miihim bir daya" 
Frankfurter Saytung. evvela Orta 

Avrupada mühim bir yer işgal eden bu 
davftnın artık uzun müddet ihmale ma
ruz kalarruyacağının her tarafça takdir 
edilmi§ olmaaından dolayı memnuni • 
yet izhar ettikten sonra meselenin cid
di surette halli için esasen son zaman? 
larda Çekoslovakyada bir takım şartla
rın tahakkuk ettiğini bildiriyor. Gaze
teye göre artık Prag'da bütün siyast 
cepheler biribirlerinden gayet vazıh bir 
ıekildc aynlmrşlardır. Nitekim parla • 
mentoda, Südetli almanlar cephesinin 
parçalanmasına müncer olabilecek bir 
mevcudiye tteııkil eden partiler kalma
mıştır. Gelecek belediyeler intihabatın
da akıbeti kati surette belirecek olan al
man sosyal demokratları hariç, bütün 
diğer südetliler, Henlayn'rn idaresi al· 
tında toplanmışlardır. Bu vaziyet kar
şısında çekoslovak hükümeti, alman • 
cek davbının Südet partisi ile doğru -
dan doğruya müzakereye girişmeden 
hallolunarnıyacağmı artrk anlamıştır. 

Siidet talchlcrinin manası 
Gazete, bundan sonra Hcnlayn ta .. 

rafından formüle edilen şartlan hatır. 
lattıktan sonra diyor ki: 

••Bu talepler, bütün kongrenin esa· 
sını teşkil Qder ve alınanlarla çekler a
rasında daimi bir sükfuı ve anlcfşmarun 
nasıl bir çer~eve içinde mümkün olabi· 
lec:.eğini gösterir. İçlerinde, çekoslovak 
.l.a.lrib.. • • oN. J.wL.aotini .ıasan h'1; .hir nok 
ta yoktur. ~akis. Eğer çekoslovaklar, 
büyük alman rüyasının tahakkukunun. 
ıüdetleri nasıl derinden derine sardığı
n~ anlasalar, zorla eklendikleri yabancı 
bır devlet içinde bir yabancı gibi yaşa -
maktan nasıl muztarip olduklannı bilse 
ler, burasını kendi vatanları olarak ta
nı~a ne derece güçlük çektiklerini 
~r etseler, Henlayn'ın taleplerinin 
ıfade ettiği manayı, bütün derinliğiyle 
kavrarlardı. Önümüzdeki günler, çek· 
05lovak milletinin ve bunarm baş.ında 
vulunan şeflerinin, Üzerlerine düşen 
mcsuliyeti takdir edip etmediklerini 
gösterecektir.'' 

Malum olduğu üzere Henlayn, al -
man azlıklarınm metali.batını 8 nokta -
da huliaa etmişti. Eğer biz bu 8 nokta
yı iki cümle içine sokmak iıteraek, bu
nu ıu §ekilde formüle edebiliriz : Südet 
almanlanna tam bir muhtariyet veril _ 
meli ~ Südet almanlannm nMyonal 
soayahat dünya telakkisine i§tir'1deri 
meşru görülmelidir. ' ''Hakikat galebe çalar" 

Hayirli bir ha~lanmç Berliner Tageblat da şöyle yazıyor: 
">" e- " Halk gruplarının vasi salahiyetle-

Fölkischer Beobachter, Südetlerin riyle mücehhez olarak toplanan Südet 
bütün isteklerini nihayet açık ve kati parti teflerinin beyanatı, bütün alman 
bir lisan ile ifade etmİ§ olmalanndan milletinin ve bütün dünyanın alikasiy· 
dolayı derin bir inıirah duymakta ve le karplap:nıftır. "Hakikat galebe ça • 
bunu çok hayırh bir ba9langıç telakki lar !" Mazarik'in Çcıkos.lovakya için 
et·me· .ktedir. Gazete, bu metal-L-tm hus·· •• -1. ~ 11cU1ettiğib u söz, Jimdi Karlsbaddaki 
nu nıyetle karııtanacağını unutmakta- toplantı için kullarulabilccek en doğru 
dır. Zira, hem çekoslovak mill~ Hen. tabirdir." 
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Yurdda 23 nisan 

Balra'da bayrlMt yapan yaurular. 
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YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR .. ~-
T.C. 

ZiRAAT BANKASI 

Defterdarhk 

Maas yoklamaları 
Ankara Defterdarlığından: 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

: Türkçe sözlü büyük prk opereti : 
: ARŞIN MAL ALAN : -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

Mahkemelerden 
1 - Mütekaidin mülkiye ve askeri- Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha-

• 30 Nisan 1938 vaziyeti 
:AKTiF 

Kasa : 
Altın: Salt kllosra.m 17.151,401 

Banknot 
Ufaldı:k 

Dahildeki muhabirler 
Türk liraaı 

Hariçteki muhabirler : 
Altmı Safi kilocra.m 9,054,614 
Altına tahvili kabil aerbeat 
dövizler. 
Diier dövizler n borçlu klirtnı 
balnyelen 

Hazıne tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karııılıiı. 

Kanunun 6-8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarafındın va
ki tediyat . 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karııhiı es
( bam ve tahvillt (itibart 

kıymetle) 

8 - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Taitvilh iizerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

24. 124.818,18 
21.908.164,-
1.270.1&4,29 

737.287,78 

12. 736.038,32 

21,596,94 

16.838.647 ,93 

158.748.563,-

14.455.059,-

44.690.594,93 

39.193.511,58 
7.013.442,21 

53.775,61 
9.201.452,01 

YEKON ı 

LİRA 

47.303.166,47 

737.287;18 

29.596.283,19 

144,293.504,-

44.690.594,93 

46,206,953,79 

9.255.227 ,62 

4.500.000,-
14.367 .399,21 

340.950.416,99 
~ ~ -- -

PASiF. 
Sermaye: 

thtiyaıt akçem 1 

Adin fcvkalido 

Teda.Uldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan buiııe tarafından Y&ki 

tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 

Karıılıiı tamamen altm olarak 
illveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilbeten ted. 
vızd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı klirinı 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

2. 712.234,11 

6.000.000,-

lSS.748.563,-

14.455.059,-

144.293.504,-

19.000.000,-

13.000.000,-

1.558,90 

31.197.245,48 

YEKON: 

' 

,_ 

L1R~ 

15.000,000 

8. 712.234, 11 

176.293,504~ 

16.328.479.~9 

31.198.804,38 

93.417 .394,82 

340.950.416,99 

ye ile dul ve yetimlerinin haziran 938 kimliğinden : 

yoklamaları 5_5_938 den 27. 5• 938 ak- Ankara idarei huıusiyede merkez -------------------------------------------------------------
tahakkuk kısmında yoklama memuru 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 5 1/2 Altın üzerine avans % 4 1/2 

p.mına kadar yapılacaktır. balıkesirli Sermed Evren'e 
2 - Maaş sahiplerinın yoklama Ica- Salim Diker vekili avukat Must.a-

ğıdındaki suallere ayrı ayn yazı ile fa Tüzün tarafından aleyhinize açılan 
cevab vermek suretiyle askeri müteka 28 lira 50 kuru! alacak davasının ya
idlerin askerlik şubesince dul ve ye- pılmakta olan duruşmasında adresini-

zin meçhuliyetine binaen tebligat ya -timlerinin mülki mütekait dul ve ye
pılamadığından usulün 141 inci mad • 

timlerinin muhtarlık işleri müdürlü- desi mucibince ilanen gıyab kararı 
ğünce tasdik ettirdikten sonra resmi tebliğ olunmasına karar verilmit ve 
senet ve nüfus tezkeleriyle ckfterdar- duruşma da 25/5/938 çarşamba günü 
lık muahesebe müdürlüğüne rnüraca- saat 9,5 ğa bırakılmıştır. Mezkur gün
atları. de mahkemede bizzat ·hazır bulunma-

3 - Bu müddet zarfında müracaat dığınız veya bir vekil göndermediği
etmiyenlerin yoklaması umum maa, niz takdirde gyabınızda mahkemeye 
'.evziinden sonra yapılacağı ilin olu- ı bakılaacğı tebliğ makamına kaim ol· 
ıur. (1283) 2560 mak üzere ilan olunur. (1301) 2599 

. 
İstimlak edilen binalar yıktırılacak 

Ada 
No. 

331 

331 
331 
331 
331 
326 
326 
326 
326 
323 
323 
323 
325 
325 
325 

1696 

327 
327 
327 
327 
321 
321 
321 
321 
322 
322 
322 
322 

Panel No. Muhammen ketif bedeli 
Lira Kuruı 

13 

10 11, 12 

4, s 
7, 8, 9 
ı, 14, ıs 
19, 20, 21, 22. 23, 24 
12, 13, 14, 15, 28. 18 
8, 9, 10, 11 
ı, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
8, 9, 10, 11, 12, 13 
6, 19, 18, 22, 23, 17, 16, 24, 25, 14 
1, 2, 21, 3, 4, 20, s 
8, 23, 10, 11, 31 
27, 29, 15, 16, 17, 18 
1, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 
Ada üzerinde ve lise hududu 
haricindeki bilümum hane ve 
dükkan saire. 
17. 18, 19, 20, 21 
10, 11, 12, 32, 34 
7. 8, 9, 26, 22, 23, 24 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 
7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
11, 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 
1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
13, 14, 15, 16, 17 
1,27,28,3,4,23,24,25,26 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ıs 
16, 17, 18 
19, 20, 21, 22 

14.)U 

2300 
1480 

1630 
2660 

2110 

2280 
2260 
2345 
1650 
2330 
2570 

22°" 
2310 
2630 
2900 

1710 
1580 
2020 . 
1920 
1860 
2330 
1580 
2700 
2545 
1760 
1290 
2650 

Muıvakkat 

teminatı 

Lira kuru' 

J.U/ L.:J 

172 50 

110 
122 25 
199 50 

158 25 
171 
167 
175 88 
123 75 
173 75 
192 75 
165 
173 50 
197 25 
217 50 

128 25 
118 so 
ısı 50 
144 
139 50 

179 75 
118 50 

202 so 
190 50 

132 
96 75 

198 75 

1 - Tııb fakültesi in,a edilmek Uzere aıhhat veklletince iatimllk edilen 
Nümune hutahanesi civarında klin ve yukarda gösterildiği üzere adalara a
it paraellerde mevcud bil&num mebaninin yıktırılması ve enkazının beledi
yece gösterilecek mahalle nakli ve yerinin mevcud yollar seviyeaine kadar 
in,aata müsaid bir tekilde tıeaviyeai. 

2 - Yukarıda gösterildiği üzere her ada hizasındaki muhtelif paraeller 
birden ve kapalı zarf usuliyle ihale edileceklerdir. 

3 - Yıkma ve enkazının nakli itine aid ketif bedelleri ve muvakkat temi
natl:ırı hizalarında göetrilmittir. 

4 - Kapalı zarfla arttırma 16.5.938 tarihine müaadif pazartesi günü aaat 
15 de defterdarlıkta müte,ekkil satıt komisyonun~ yapılacaktır. 

S - Kapalı zarfla arttırmaya girebilmek için iateklilerin hizalarında yazı
lı muvakkat teminatlariyle birliıkte nafıa müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikası getirmeleri. 

6 - Talihler tekli~ mektublarını sözü geçen aaattan bir aaat evet komis
yon bafkanlığıan makbuz mukabilinde vermit olmaları. 

7 - isteklilerin fenni ıartname ve kıetif raporlarını görmek üzere milli 
emlAk müdürlüğüne müracaatları. (1260) 2581 

Kiralık : 

Kiralık - 4 oda, 1 hol müstakil ant
reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18-1 
Rusçuklu Fahri Tl. 3753 2413 

Kiralık- Kavaklıdere Güven mahal
lesinde 31 No. lu evde 2 oda 1 hol ve 1 
banyodan mürekkep müstakil kat için-
dekilere müracat. 2455 

Kiralık ev - 4 oda 1 aalon. mutbak 
banyo ve balkonu ha'Yidir. Cebeci Ua 
görenler sokak No. ıs. 2508 

111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

Küçük ilôn şartları 
Dört aatırlık küc;ük ilanlardan : 
Bir defa ic;in 30 Kuruı 
tlı:i defa ic:in 50 Kuruıı 
Üc; defa ic;in 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kurus 

Devamlı küçük illnlann her def111 için 
10 kuruı alınır. Meıeli 10 defa neıredi
lecek bir ilin için 140 kuru11 alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak lizere, her aatır, ke
lime aralarındaki bothıklar müatesna 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük illn 
120 harften ibaret olmahdır-
D~rt satırdan futa her satır için aynca 
10 lnınıı almır. 

Kiralık - Memurlar kooperatif bi-. ~-------------· .• 
nası arkasında Bay Ali Nazmi apartı -
manında ikinci katta 14 numaralı dört 
oda ve bir hollü dai~ kiralıktır. İ•ti -
yenlerin altındaki yazıhaneye Teya 
kapıcıya müracaatlar. 2547 

Kiralık - Mobilyalı, banyolu temiz 
bir oda kiralıktır. İtrklar caddesi Ne • 
catibey okulu yanında No. 2 1. ci kata 
müracaat. 2563 

Kiralık - Aile nezdinde oda. Koo
peratif arkasında Ağa oğlu apartıma
nı kat 2 kapı No. su 8 ze müracaat. 

2572 

Sabbk, kiralık yalı - İstanbulda 
Sanyerde piyasada en güzel mevkide 
B. Haaib yalıaı. 12 büyük müzeyyen o
da. Yanındaki 53 No. ya müracaat. 

2473 

Kullanılmıt iyi bir piyano aatılık
br - Ulua gazetesinde M. Z. rumuzu 
na mektupla müracaat. 2509 • 

Acele satılık- Yenişehirde Özenl 
sokakta blok ba,ı 15 metre derinlikte 
bina inpsma müsaadeli 425 M. murab-
baı araa. Telefon 3057. 2564 

Kiralık daire - Y eniıehirde Vekl- Satılık seniı arazi _ Metre 20 K. 
letlere yakın tam konforlu beş oda, ka- Yeniıehire otomobille bet dakika. Yu
lorifer müstakil garaj. Ziraat Banka- kan Ayrancı, A§ağı Öveç. Emniyeti u-
sında Sadi Seçkine müracaat. Tel 3406 mumiyede tercüman Şefik. 2577 

25?3 
Sablık - Kasa, yazıhane ve mobilya 

Devren kiralık apartıman - S oda, acele satılıktır. 6 - 5. 1938 cuma günü 
banyo, ehven şerait; YenifChir Karan - saat 12 de Belediye müzayede salonu 
fil sokak No. 9 2585 na geliniz. 2594 

Kiralık oda - Yenişehir Demirtepe 
Özveren Ulus sokak 1 No. lu Ap. alt 
katına müracaat. 2585 

Kurslar: 

Daktilo kurıu - 46 ıncı devresine 
mayıs ilk haftasında baıhyacaktır. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamam apart. Kat 2 Tel: 3714 
2433 

Satılık : 

Zayiler 
Zayi - Y enişehirde Kanlıgöl mev 

künde 1237 inci adanın 18 inci parseli
ne ait bir kıta tapu senedi ile imar tara
fından verilen çapı kaybettik. Yenisini 
alacağımızdan eskisinin hükmü yok 
tur. Mühendis Remzi Gürayman, Mü
hendis Sabiha Ecebilge. 2574 

Zayi nüfus tezkeresi - Kocaeli vill
yetinden -aldığım nüfus tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. Riza oğlu 

Sabbk arsalar - Yeniıehirin en mu- Hakkı Kannca 2595 
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par· Zayi- 931 - 932 dera senesi Kuleli 
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 aakeri liaeainden 344 aayı ile almıt ol -

duğum tasdiknameyi kaybettim. Bir 
Satılık - Yenişehir Cebecide Küçük yenisini çıkaracağıı:nQan eskisinin hük

çapta satılık inşaata elverişli arsalar. mü yoktur. İlyas oğlu Halit Manastır. 
Telefon 2406 2427 Kastamonu 325 2598 

Satılık - Y eniıehir Cebecide irat 
getirir satılık apartımanlar ve evler Te· 
lefon 2406 2428 Kirahk dükkanlar 

Acele ıatıhk ana - Alman sefaret· Ankara Ticaret Odasmdan : 
hanesinin arkasında asfaltta 1408 met-
re araa H. Alıcıoğlu Tel. 1538 '2450 Poatahane caddeşinde yeni yapılan 

ticaret odası binası altındaki iki dük-
Sablık piyano - Azimet dolayısiyle kin ayrı ayrı veyahut hıcr ikiai birden 

acele satılık ( 150) liraya iyi bir alman pazarlıklil ve 1 haziran 1938 tarihinden 
marka piyano: Yeni§ehir Atatürk Ura- itibaren kiray. verilecektir. 
nı Ercan apartımanı No. 11 2470 Taliplerin odaya müracaatları 2507 

Türk hava kurumuna ispekler 

muavinleri ahnacak 
hava kurumu genel merkezinden: 

Türk Hava Kurumu için (150) lira aylık ve seyahatlerde 
(5) lira yevmiye verilmek üzere imtihanla İapeker muavin
leri alınacaktır. 
Aranılan vasıflar ıunlardır: 
A • Memurin kanununun ( 4) üncü maddesindeki vurf. 

lan haiz olmak, 
B • Y aıı ( 35) ten yukan olmamak, 
C • Yüksek mektep mezunu olmak (Mülkiye, Yükiek: Ti

caret ve lktıaat Mektebi mezunlan tercih edilir), 
Ç - - Fili askerliğini yapmıt olmak, 
D - Yapılacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi mü-

said bulunmak, 
istenilen vesikalar ıunlardır: 
A - Nüfus cüzdam veya tasdikli kopyesi, 
B - Kendi el yazı•iyle tercümeihal hulasası (memuriyet

te bulunanlar için resmi vesikalar), 
C - Tahsil ve askerlik vesikası, 
Ç • Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil ol

duğuna ve hastalıklı olmadığına dair tam teşekküllü hükü
met haatahanesiınden alınacak fotoğraflı rapor, 

imtihan proıramı: 
A - Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli cari hesaplar, 
B - Ticari usul defteri 
C - Hukuki bilgiler, · 
Ç. Tahrir, 
fmtihan 20 mayıs 938 saat on beşte Ankarada, Türk Ha

va Kurumu merkezinde, lstanbulda, lzmirde Türk Hava 
Kurumu ıubesinde yazılı olarak yapılacaktır. 

istekliler yukarda yazılı vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile heme'Jl Ankarada Türk Hava Kurumu Bqkanlığına mü-
racaat etmelidir. 2513 

Krem Balsamin 
Kumral, SarıfJtı, Eamer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem· 

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kimilen izale eder. Yarım 
aaırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları aıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMtN 4 ŞEKiLDE TAKDiM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsrz, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 
İN'GlLtZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
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Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Rılil Naci Mıhc:ıoğlu, Telefon: 1230 . yap 1 1 re Anıfartalır c:ad. No. 111 Tel. : 2089 

"Unyon" Ankara acentalıiı 1334 
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ULUS 

RESMİ İLANLAR 
M. M. bakanhğı .. 
Deri eldiven ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
ıniayonundan : 

1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyat 
(180) kurut olan (6285) çift deri eldi
Yen kapalı zarf uıulü ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi her gUn M. M. V. 
satın alma komisyonundan parasız a
lınabilir. 

3 - tık teminatı (848) sekiz yUz 
kırk sekiz lira 50 kuru,tur. 

4 - İhalesi 11 mayıs 938 çarfamba 
günü saat on birde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gitmek iıteyenle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ilncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
minatlariyle teklif mektublarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri 
lazımdır. (1153) 2368 

nameleri her gün öğleden sonra M. 
M. V. satın alma Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni Baymdırhk Bakanhoı 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle -Ük Mendere• ısllll qleri 
birlikte eksiltme gün ve saatında 
M. M. v. satı nalma Ko. da bulunma- Nafıa Vekaletinden ı 
lan. (l295) 2589 Eksiltmeye konulan it: 

1 - K~ilk Menderes ısl&lı aaha-
T amirat yaptırılacak sında yapılacak büyük kavuşut1ar, kü

çük kavuşutlar ve Fetrek tütleri inşa-
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- atı, ketif bedeli (275.954) lira (43) 

misyonundan : kuruştur. 
ı - Müteahhid nam ve hesabına ts- 2 - Eksiltme 11-5-938 tarihine 

tanbulda Haydarpaşa hıastahanesinde rastlayan çarşamba günü saat 15 de 
yaptırılacak tamirat itleri açık eksilt- Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
meye konulmuştur. lüğü su eksiltme komisyonu odasın-

2 - Keşif bedeli (192.583,4-0) yüz da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
doksan iki bin bef yüz seksen üç lira 3 - İstekliler: Eksiltme şartna -
kırk kuru.tur. meai, mukavele projeıi, Bayındırlık 

3 - Eksiltme 3 haziran 938 cuma işleri genel şartnamesi, fenni şartna
güni1 aaat 15 de Ankarada milli miida- me ve projeleri (13) lira (80) kuruş 
faa vekaleti satın alma Ko. da yapıla- mukabilinde Sular Umum Müdürlü-
caktır. ğünden alabilirler. 

4 - İlk teminat (10.879,17) on bin 4 - Eksiltmeye girebilmek için 
sekiz yüz yetmiş dokuz lira on yedi isteklilerin (14 788) lira (18) kuruş-

1. kuruştur. Keşif, proje ve şartnameler luk muvakkat teminat vermesi ve (50) 
Mamul yılık klllfı ıllnaca. (963) dokuz yüz altmıf üç kuruşa M. bin liralık Nafıa Su İşlerini veya bu-
M M. Vekaleti Satın Alına Komia- M. vekaleti inşaat 'ubesinden alınır. na muadil Nafıa işlerini teah-

Ankara Valiliği 

Bilet bastırılacak 
Ankara V alilijinden : 
1938 yılı içinde yapılacak: at ko

şularında kullanılacak asgari 15000 
azami 30000 cilt beheri 100 yapraklı 
müfterek bahis bileti kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli 8700 lira
dan ibarettir. 

2 - İhale S mayıs 1938 perıembe 
günü saat 15 de vil!yet daimt encüme
ninde yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 652 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat ınektub veya mak· 
buzlariyle teklif mektuplarını 2490 
sayılı artırma, eksiltme ihale ,kanu. 
nu hükümleri dairesinde ihale günü 
saat 14 de kadar vilayet daimi encü· 
men riyasetine tevdi etmeleri lizım
dır. 

4 - Teklif mektuplarını posta ile 
göndermek isteyenler teklif mektup
larını iadeli taahhütlü olarak gönder
meleri şarttır. Bu suretle postaya ve
rilecek teklif mektuplarının ihale iÜ
nü saat 14 e kadar vilayet daimi en
cümen riyasetine gelmiJ olması la
zımdır. 

5 - Şartnamesini görmek ve tafsi
lat almak isteyenlerin stadyom di
rektörlüğüne müracaatları ilan olu· 
nur. 2321 

yonundan : 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni hüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine 
1) 2000 adet mamul yatak kılıfı a. teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta r-A-en evlerı' JlpflrlllCik 

3 Unc·· maddeler'nd yıı 1 bel 1 1 kabiliyeti oldugvuna dair Nafıa Veka- vvy11 
çık eksiltmeye konmuıtur. · u 1 e 1 1 ge er e 

ı) Tahmin edilen bedeli 4000 lira 
0

_ müteahhidlik vesikaları ile birlikte letinden alınmıf ~ilteablıitlik vesika- Ankara V&liliğinden : 
eks'ltm .. t' d A k d sı ibraz etmesi, isteklilerin tekif mek-

tup ilk teminat parası 300 liradır. 1 e gun ve saa ın e n ara a 1 - Haymana kazası dahilinde muh-
İ · 938 be . M. M. V. satın alma komisyonunda ltuplarını ikincı maddede yazılı sa-

3) halesdı 5dmayıs perşem gü- bulunmaları. (1288) 2584 atten bir saat evveli11e kadar Sular U- telif dört mevkide yapılacak 200 ıöç-
nü aaat 10 a ır. mum mtidürlüftlııe makbıu mukabi- men evinin beheri 481 lira 51 kuru,-

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 aa- Kundura ahnacak linde vermel'!ri lizımr.lır. tan 96302 lira keşif bedeli üzerinden 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde Postada olar gtcikmeler kabul e- açık eksiltmeye konulmu~tur. 
istenilen belgelerile ihale gün ve .... M ... y, kAl~ C!-t Al .,._ d'l ) 60 
tinde M. M. V. satın alma komisyo- .. n. e a 9U ._ ID ma - ı mez. (973 20 2 - Bu inşaata mahsuı olmak üzere 

nunda hazır bulunmaları. (1099) 2241 m~ayon=;) :on dört bin sekiz yüz y • 1 • • ı 1262 metre miıkibı gayri mamul çam 

7 000 M 
·ı 1 k seksen çift dahili ve (7665) yedi bin a pı ıs e rı 1 ô n 1 ağacı karar mucibince müteahhidi ta-7 r endı a IDl<a rafından Kızılca hamamın kara kısrak 

altı yüz altmış bet çift harici kundu- Nafıa Veki.letinclen : 
M. M. Vekaleti Satm Abna Ko- ra kapalı aarf usuliyle münakasaya ormanlarından kesilebilecektir. 

misyonundan : konulmuştur. 1 - !atekli çıkmamış olan Anka- 3 - Teminat akçası 6065 lira 10 ku-
l - 77.000 tane mendilin ekıiltme 2 - Harici kunduranın beher çifti rada Devlet mahallesinde yapılacak ruştur. 

gününde beher taneaine teklif edilen (450) dört yüz elli ve dahili kundura- gümrük ve inhasrlar vekaleti binası 4 - İsteklilerin plan ve şartnamele-
15 kuruş 34 santim fiyaa vekaletçe nın beher çifti (550) be' yüz elli ku- ikinci kısmı inşaatı yalnız malt sene rini Ankara ia.kin müdürlüğünde ve 
gami görillerek tekrar kapalı zarf ru1 tahmin edilmi§tir. sonuna çok as bir uman kalması ha- Haymana kazası kaymakamlığında 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 3 - İhalesi 27 mayıı 938 cuma gü- scbiyle 1~37 aenesinde vedlmeai meş- görebilirler. 

2 - ihalesi 16. S. 938 pazartesi gü- nü saat ıı dedir. rut olan 83.000 lira 1938 mali yılında 5 - 25.4.938 gününden itibaren 20 

Tire çorap ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan • 

lık Satm Alma Komi.yonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaatı ihtiyacı için açık eksilt
meye konulan 13400 çift tire çoraba 
eksiltme günü istekli çıkmadığından 
2490 numaralı kanunun 43. maddesi 
mucibince eniltmcai on gün uzatıl
mı,tır. İhalesi 10 mayıs 938 salı günü 
saat 11 de Ankarada Yenişehirde or· 
man koruma genel komutanlık satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3216 lira 
muvakkat teminatı 241 lira 20 kuruş
tur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İateklilerin kanuni vesika ve 
teminat makbuzlariyle birlikte mez
kur gün ve saatte komlıyonda bulun-
maları. (1293) 2587 

Fab'rikalor 
100 ton muıahhlr afrupa 
linters pamuğu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Satm Alma Komiı1onundan: 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira 
olan 100 ton mutahhar Avrupa lintera 
pamu&u aakerl fabrikalar umum mü
dürlüğü Ankara satm alma komisyo
nunca 17 haziran 938 cuma günü saat 
15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (3) lira mukabilinde komis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan (4250) lirayı havi tek
lif mektublarmı mezkilr pnde saat 
14 de kadar komityona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 n 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatte komisyona mü-
racaatları .. (1212) 2491 

Müteahhit nam Ye hesabına 1 
Ton Dlfenllamin 2 Ton Santrıllt 

-ti-

Tezg6hdar 
aranıyor 

Bakkaliye itini iyi bilir bir ta
gihdara ihtiyaç vardır. En az 
beş yüz lira itibari kefalet vere
bilecek isteklilerin 41 numaralı 
posta .kutuwna vazıh adreslerini 
bildirmeleri. 2592 

Vilayetler .· .-"- · 
Hükümet konağı yapllnlacak 
Mardin Defterdarlığından : 

1 - (44319) lira 54 kuruşluk beddıi 
keşifli Midyat kazasında yapılacak 
hüküınet konağının 937 mali yılı zar
fında inşa edilmek üzere keşif bedeli 
olan 44319 lira 54 kuruı üzerinden 
11 nisan 938 pazartesi günü saat 13 de 
tekrar yapılan eksiltmede hiç bir ta
raftan alıcı görülmediğinden eksilt
menin 2490 sayılı kanunun 43 üncü 
maddesi mucibince bir ay müddetle 
ve pazarlık suretiyle ve kapalı zarf 
usuliyle 11 mayıs 938 çarşamba günü 
saat 14 de k~ \ ~ uzatılmıştır. 

2 - Muvakkat teminat mikdan 
(3323) lira 96 kuruştur. 

3 - Bu işe aid fenni şartname, ke· 
şifname; model ve proje gibi evrakı 

müsbite bedelsiz olarak Mardin def· 
terdarlığı ile Nafıa dairelerinden ara
nacaktır. 

4 - İsteklilerin mimar veya mü
hendis olmaları veya reımi ceride ile 
ilin olunan talimatnamede yazılı eh -
Jiyet vesikalarını ibraz etmeleri mcc • 
buridir. 

nü saat ıı dedir. 4 _ llk teminatı (7066) yedi bin ısdenecek paraya ilave edilerek diğer gün müddetle açık elcailtmeye konul-
3 - İlk teminatı (885) Ura 89 ku- altmış altı lira 63 kunı§tur. hllkUmler aynen baki kılmak prtiyle muftUr. Aa:eri Fabrikalar Umum Müdür 

ruştur. s - Evsaf ve ,artnamesi (582) beş tokrar ebiltmeye çıkUılımştır. 6 - Talihlerin 16.5.938 gününe ka- lüiü S.tm Alma KamieJonandan : 

5 - MezkQr inp.at için Maliye Ve
kaleti tarafından gönderilen (39750) 
liralık tahsisatın asıl bedeli keşif o
lan (44319) lira 54 kuruşa iblağ edil
mediği takdirde ıözü geçen keşifna
menin 6, 10 ve 11 inci maddelerinde 
yazılı, p.p ,sıva ne renkli badananın 

keıif bedelleri olan 4569 lira 54 kurut 
tenzil edildikten sonra geri kalan 
39750 lira üzerinden eksiltme yapıla· 
caktır. Eksiltme neticesinde mevcud 
tahsisattan tasarruf vuku bulduğu tak 
dirde tasarruf mikdarı keşifnamenin 

6, 10 ve ll inci maddelerinde yazılı 
pp, sıva ile renkli badananın yapıl
ması iınlanı olduğu takdirde bu işle
rin dıe bu meyanda yapılacaktır. Ve 
1050 sayılı muhasebei umumiye ka
nununun 83 üncü maddeaioia • (H) 
f ıkruma tevf i.kan bedeli ihale mile· 
cliınnm •UltısUnilın nrilteahhide temi
nat mukabilinde avans olarak verile
cektir. 

4 - Evaaf ve prtnameaini almak yii• seksen iki kuruş mukabilinde M. Ketif bedeli 683.000 liradır. dar pazartesi, ve pe?lembe günleri sa-
ve görmek isteyen bedelıiz olarak her M. V. satın alma komisyonundan alı- 2 - Eksiltme 11·5·938 çarşamba gü- at 15 de vilayet makamında toplanacak Tahmin edilen bedeli (8100) lira O-

gün öğleden sonra M. M. v. satın al- nır. nU saat 15 de nafıa vekaleti yapı iş- komisyona malsandığına tevdi edecek- lan yukarıda mikdarı ve cinai yuılr 
ma Ko. nuna müracaat. 6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 leri eksiltme komisyonu odasında ka· malzeme Askeri Fabrikalar umum 

1 f 1• l ıl k leri teminat makbuzlariyle ticaret o-
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- pa ı zar wıu ıy e yap aca tır. . tlan müdürliljü aatın alma komisyonunca 

'""'8a)'111~1U1nun1n•~--anoa:4---,:-::••.---·~~----f-_.~-:-:"::--.ı'"":"'-:~-:-":-~~---~-:-""1'7~~~~~~~~.Wlm~~~ja..,H:':~~:&ıj~~bjf!DMSllJ~~;l!!H!!-=-t-~...,lllıll .... .l.QJ& earaambe aU.Aii aaat 
delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif melmıblıriyle birlikte ihale teklilerin 31070 liralık muvakkat te- 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale aaatından en az behemehal bir Mit e• minat vermeleri ve nafıa vekiletin- -------------- Şartname paraıız olarak komiıyon-
saatinden en az bir saat evvel komis- vel komisyona vermeleri. (1261) den alınmlf ve yaptııı en büyük bir dan verilir. Taliblerin muvakkat te-
yona vermeleri. (1238) ~479 2582 binanın bedeli 250.000 liradan apğı minat olan (607) lira (50) kuruşu ha-

olmadığmı bildiren yapı mllteahhldli- vi teklif mektublarını mez.kQr günde 
6 - İhale, defterdarlık daire&inde 

yapılacak ve isteklilerin teklif mck
tublarmı ihale ıüzıünde aut 13 e kadar 
defterdarlık makamında toplanan ko
misyona vermeye mecbur olduklan 
il1n olunur. (1142) 2281 

Çam kerestesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma K.o
miayonundan : 

1) Hepsine tahmin edilen fiatt 31265 
lira olan 65 metre mikabı amerikan ça
mı pazarlıkla eksiltmeye konmuıtur. 

2) Pazarhiı 6 - mayıa. 1938 cuma 
günü saat ıs de Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3) Şartnamesi 192 kurup M. M. V. 
aatın alma Ko. dan alınır. 

4) İlk teminat 2345 liradır. 
5) Eksiltmeye gireceklerin kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle 
birlikte pazarlık günü ve saatında M. 
M. V. Satın alma kon)iayonunda bulun-
maları. (1128) 2263 

Kuııklımı kı111h yıpf 1rll1<ak 
M. M. V. Satın Alma Komiayo

nundaa ı 
ı - Kütahya tayyare elanındı yap

tırılacak Kupklama kanalının pazar
lık günü talibi tarafından verilen 
(48708) kırk ıekiz bin yedi yUz ee
kiz lira fiyat pahalı sörüldüjilnden 
yeniden paıarlılrla ebiltmeye konul
ınuştur. 

2 - Puırlıfı 6 mayıı 938 cuma gtı· 
nü saat 10 da Ankarada M. M. V. sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - llk teminat 3653 lira 10 kuru9-
tur. Şartname, kefif ve pro~sl 244 
kuruşa M. M. V. satın alma komiıyo
nundan alın!!'. 

4 - Ekıiltmeye rirecekler. kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cU maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhidlik vesikaları ile birlikte 
pazarlık gUn ve saatında Ankarada M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (1239) 2493 

Sahra pili ahnacok 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4240 lira olan 4000 aded sabrı ve 2000 
aded anod pili açık eksiltme ile 1&tın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20 mayıa 938 cuma 
gUnü saat 11 de Ankaradı M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - llk teminat 318 lira ol~ prt-

A. Levazım Amirliği 

içme suyu eksiltmesi 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alına Komiayonundan : 
1 - Cebeci merkez hastanesi ıçın 

200.000 litre içme suyunun açık ek· 
ılttmesl 24 mayıs 938 saat 15 de An
kara Lv. imirliği Sa. Al. Ko. da ya
pı}.acaktır, 

2 - Muhammen bedeli 1400 lira ilk 
teminatı 105 liradır. Şartnamesi ko
mlıyondr görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla komisyonda bulunulmaaı. 

(1235) 2477 

Kapalı wfla münakasa 
Ankara WT&amı Amirliii Satm 

Alma Koml.,._...aa ı 
ı - Dikim e.terlnde btrlkmlt olan 

46643 kilo yünlü kırpıntı ve 15178 kilo 
pamuklu kırpıntı ve 45289 kilo haki 
pamuklu kırpıntı için kırpıntı •• !ma
liye ücreti verilmek ıuretilı sllDIJır
lık bes, batt1111iye ve elbiaelik. lruma, 
ve kaputluk kuııDM alınmak ilHre ka
palı sarflı mUna1ıa11M1 3 mayıa 5>38 sa
at 15,30 da Tophanede lnaaım amidi
ii satın .ıma komi.yonuaıda yapıla
caktır. 

2 - Hepıinln tahmin bedeli 22613 
lira ilk teminatı 16~ lir~ıır. Şartname 
ve kumaı nümuneleri komlıyonda ıö
rülebiMr. Kırpıntılar ~ı• miut fab
rikalardan i•teklilere ayrı ayrı ihale 
edilebilir. Kanuni votikalarile teklif 
ınektublarını ihale saatinden bir saat 
evel komiayontl vermc"ri. <1114> 

--iMi 

Enstitüler 
Satılık şarap 

Yük.ek Ziraat Enatitüaü Miitecla· 

Yil Serma1e Mabaaiblifinden : 
:MUeasesemizin 933, 934, 935, ~ 

ıeneleri mumQlatından kırmuı, pem
be ve beyaz rente ,araplar beher litre
li 25 kuruştan satılmaktadır. 
İıteyenler Keçiören yolu üzerinde es
iri Ziraat mektebinde mütedavil ıer• 
maye ambar ve aatıı memurluğuna 
müracaatları. _(ugg.) ~1 

ği vesikası gösterme•i ve bizzat ,uk- Kıchk elbiselik kumaı aaat 14 de kadar kom09)'ona vermeleri 
sek mü.hendlı veya mimar olmuı ve- - ve kendilerinin de 2490 numaralı ka-
ya bunlardan biri ile milfterek~n tek· ahnacak nunun 2 Te 3. maddelerindeki vesaik· 
lif yapıp mukaveleyi birlikte imza et· le mezkOr ,Un ve aaatte komisyona 
mesi l&sımdır. hadarma GeMI KomataDlıjı Az> müracaatları. (1298) 2590 

4 - Eksiltme prtnameei ve buna kara Satm Alma Komie1onunclan : 
müteferrl evrak 34 lin 15 kunıı be-
del mukabilinde yapı itleri umum 1 - Bir metre.ine iki ylis dokun 
müdürlüğünden alınabilir. kuru' fiyat biçilen altı bin metreden 

İsteklilerin teklif mektublarını 2 yedi bin metreye kadar vaaıf ve örne
inci madede yazılı saatten bir'aaat e- ğine uygun kı,hk elbiselik kuma' 
veline kadar komisyon relılifine 5· 5• 938 perşembe iÜflÜ saat onda ka

palı zarf usutn lle satın alınacaktır. 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım- 2 - Şartnamesi parasız komiayon-
d ır. dan alınabilecek bu eksiltmeye gir· 

Postada olacak ~eci~eler kabul e- mek isteyenlerin (1522) lira elli ku.. 
dilmez. (1185) 2400 ru,luk ilk teminat ve ıartnamede ya

Demiryolları 

Çam tomruk ahna<ak 
D. D. Yollan Satm Alma Komie

Jonundan : 

Muhammen bedeli 34831,09 lira o
lan 1300 aded çam tomruk 19. 5. 938. 
per9embe pnü saat 15.30 da kapalı 
sarf uıuUi ile Ankarada idare bini• 
ıında aatın alınacaktır. • 

Bu ite rirmek iateyenlerin 2612,33 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etili ftllkaları ye Nafıa mit• 
abbidlik TMikuı " teldineriııi aynı 
&ün saat 14.30 a kadar komisyon rei., 
lifine vermeleri lhımdır. 
Şartnameler 174 kurup Ankara. 

Haydarpaflt lmıir ve Eakitcbir ve.ı
nelerinde tatılmaktadır. 

(1257) 2580 

zılı belgeleri muhtevi teklif mektub.. 
tarını belli giln saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. 

(1122) 2260 

• 
Kazalar 

Sallhk değirmen alitı 
Karaman Belediyesinden : 

Deilrmenimizde mevcud dakikada 
600 devirli ve 32 beygirlik su tUrbinl 
için 120 santim kutrunda ta, çevire
cek iki adet komple banko 3 metre bo
yunda iki adet trammiıyon mili dart 
adet parçollu maden tranamisyon ya
tağı iki adet seksen santim kutrunda 
ağaç kasnak eksiltmeye konulmuş.tur. 
isteklilerin 10 gUn zarfında teklifle
rini Karaman belediyeıine bildirmele· 
ri. (2484/1285) 2583 

Balast münakasası 
Devlet Demi17ollan !Mm Alma Komis7onunclan ı 

Birinci itletme mıntakasında a,alıda mevkll, mikdar ve muhammen be
deli yazılı Balast kapalı zarf uıuliyle münkasaya çıkarılmıf tır,. BbUtme 
9. S. 938 tarihine rastlayan pazarteıl cünü saat 16 da Haydarpapda gar bi
nası dahilinde birinci itletme ebiltme lromisyonunca y.pılacaktır. 

1.tekliler eksiltme ,annameslnde yazılı muvakkat teminat ve evrak ve 
vesaikle teklif mektublarının eksiltme gUnü saat ıs e kadar komi11yon re· 
laliflne nrilmesi llzmıdır. 

İstekliler bu hususdaki yeni ıarıname ve yeni muknele projelerini Hay
darpaf& Yol Baş müfettişliğinden parasız olarak almalıdırlar. 

Metre mikAp Muhammen MU'93kkat te-
tlıale edilecek ihzar bedeli bedeli minat mikdarı 

Balaltlın mevkii mUldar kuru' Lira Ku. Lira Ku. 
Kim. "147-150" 15 bin M3 UO 19500 00 1462 50 

(2226/117~ 23sı 

Gijmrük ve inhisarlar 8. 

Kapah %arf usulile 
eksiltme ilanı 

Tath su tôşımo ilönı 
Trabzon - İran Traıu.it Yolu Jkin. 

ci Mmtaka Bqmüdürlülünden ı 

Anlrara lnhi..nar Batmüc:lürlü- 25 may.ıa 938 çarşamba gUnü saat on 
tünden : be'te Erzurumun Mumcu mahallesin-

de tran Transit yolu ikinci mıntaka 
938 mali yılmdı tuılalarımıza bir başmüdürlüğü binasında te§ekkill e

~n.e .müdd~tle tatınacak tatlı su işle- den eksiltme komisyonunda (66686) 
rı ıçın tayın ve ilin edilen aleni pa- lira (80) kuru' keşif bedelli Trabzon-
sarlrlıc günü Alibaba, Cogul, Keçeç İran Transit yolu üzerinde ve Erzu
Sarıkaya, Sekili, Taytak, yerli tuzla~ rum vilayeti dahilinde Kopdağı mın
l~r~ıza talip çıkmadığından her mu- takasmda 10 + 474 kilometnlik ı.. 
cı~~uıı aleni pazarlık on ıün viyei turabiye ıslahatı ve fOSe eaalı 
m .. ~ u.ııtılm14 ve 10 may11 938 tamiratı ile eekb aıded büz inpaı .. 
sah gunu aaat 15 de tekrar aleni pa- iki adcd menfezin betonarme tabllye
zarlık icrumı karar nrilmi9tlr. ye tahvili itinin kapalı zarfla ihale.t 

Bir senelik nakliye ücretinin mec- yapılacaktır. 
muuna ~~e taliblerin aıafıda yazılı Muvakkat teminat mikdarı (4.sss.) 
yibde !edı buçuk muvakkat teminat liradır. 
=~':~~yl~ bdrlikte İnhisarlar bat mil· Evrakı ketfiye ve mukavelename 
~ 1 e toplanacak komiayona projesiyle eksiltme ıartnamesi ve bu

:u:a,a u mahalle~ tuzla idarelerine na aid diğer evrak Ankarada şose Ye 

caat etmeleri ılin olunur. kaprUler reisliğinde, lstanbulda Nı-

Tuzlanm adı 
Ali baba 
Coğul 
Keçeç 
Sarıkaya 
Sekili 
Taytak 
Yerli 

(1294) 

Muvakkat fıa müdürlüğUnde ve Ersurumda 
teminat mikdarı Transit yolu ikinci mıntaka bqmü-

Lira Kr. dUrIUtnnde garUlebilir. !stekliler bu 
4 32 işe benzer en az otuz bin liralık İf 

4 95 gördüklerine ve yahud (67.000) lira-
16 20 lık taahhüde girebileceklerine clair 

4 50 1938 senesine mabaua Nafıa nldle-
27 00 tinden alacakları ehliyet vesikalarını 

5 40 havi kapalı zarflarını ihale günü aut 
4 50 on dörde kadar komisyon riyasetine 

2583 ı makbuz mukabilinde vermeleri ilMı -------------.J. olunur. (1242) '2480 

Yun fanila ipliği ahnacak 
İ.tanıbl Janclanna Satm Alma KoınNyonundan : 

Mikdarı Kilo Cimi Tahmin bedeli lira İlk teminat lira 
8.000-9.000 Yün fan ili iplifi 23400 ı 7 55 

1 - 938 aeneeine ad mukııvele akdı suretiyle 11 niıan 938 tarihinde ka
palı zarf ekalltmıeaine kcmulan yukarıda r cinsi, mikdarı, tıhmin bedeli ve 
llk teminatı yuıb yUn fanlll l.ptifl için istekli çıılanadığı cihetle evvelki 
tartnamealne l6re 5 ma1• 938 perf91Dbe günü saat 14 de Gedikp•dald 
jandarma satm alına komlayoaunda puarhkla alım muamelesi yapılacaktl1', 

2 - fartnlmeli ber sihl adı ıeçeıı komi'l}'ondı görillebilir. 
3 - lateklilerin 2490 aydı kanan ft tlrtnamede yazılı evrak ve ilk te

mlııatlariyJe puarlık ı&nll -t 14 de ıııc..u.,oac1a buluamaları. 
,(:219,Jll•) 2300 



HASAN MÜSTAHZARATI 
Türkiyede en çok muvaffak olan, satılan ve beğenilen pyanı itimat marka tardır Merkezi: İstanbul, Bahçekapı. Şubeleri: Ankara. Beyoğlu, Karakoy ile Befiktaf, Eskitehir. Acentalarr: Konya: Ali Ulvi Erandaç, Erzurum: 
Kulaçlar Şevket oğulları, Malatya; İbrahim Işık, Bursada Lofçalı ve Hasan Tahsin ve Mehmed Kemal Duraner, İzmir; Kadri Tömek ve sair bilc.ümle ec:aaneler, bakkaliye .,. ıtriyat 'ft hırdavat mağazalarında satılmaktadır. 

Hasan kolonya ve losyonlarJ 
Kuru~ 

!iasan Losyonları küçük ceb şişesi 1/ 24 •• •• 25 
.. .. ceb fİfeSi 1/ 16 40 
,. " küçük 1/ 8 60 
,. ,, orta 1/ 4 ,. 110 
,. ,. düz büyük ıi,elerde 150 
,. ,, 8 köşe 150 

.. .. büyük 1/2 " 210 
.. ,, .. 1 • 450 
,. ,, ,. top kristal 1/ 16 ,, 50 
,. ,, ,. ,. ., 1/ 8 n 80 

.. .. " .. " 1/ 4 • 150 
Hasan o dö lavant (eau de Lavante) 60 .. .. .. 
Hasan Buz-Ate§ kolonyası 

., " " • 

150 
25 
60 

Nesrin kolonya ve losyonları 
Nesrin Kolonya ve Losyonları 1/24 Litre 15 

1/ 16 .. 25 .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. 
• 

.. 
" .. .. 

,. 
,, düz ıişe 
,, karafa, fantazi 
,. 6 köfe 
.. 

1/ 8 " 40 
1/ 4 .. 50 

1/ 4 .. 60 

1/ 4 70 
1/ 3 90 

,, ,, 1/ 2 .. 110 

" .. .. .. .. .. 

" 
,, Litre ile açık 
,, 1/4 lüks kutu 

.. 1/8 " 

1 

,. 1/6 Top kristal 
1/8 .. 

Traş kolonyaları 

.. 210 
200 
100 
60 
35 
90 

Nesrin tra, kolonyası 1/ 4 litre 30 

,, " 1/3 .. 60 . .. ,, tam bir litre 

!laaan Eeansları 

Esanslar 
3 gr. tite 

" 5 .... 
.. .... .. 

10 
15 
25 

n ,. lüks kutu 
.. .. .... .. 

.. 50 . .. .. 
Hasan esansları gramla açık 

150 

25 
50 

75 
100 

200 
300 

10 

Sabunlar, tuvalet sabunlara 
Huan Tuvalet Sabunları kilçök yuvarlak 

,. ., yuvarlak orta 

• n ., büyük 

• .. lüb .. .. .. 
• .. ,, .. 
• ,. ,. büyük ve beyzi 

• Tuwlet ubwıu 6 lık paket küçük 

• ,, .. 6 • büyük 

Gliserin sbunlara 

10 
ıs 

25 
121/ı 

20 
30 
30 
271/1 

40 

Hasan Gliıerin sabunu gül ve limon kokulu 30 
,, .. .. .. " .. 

Hasan Gliserin sabunu yuvarlak 25 

Toz sabunları 
Hasan Toz Sabunu 100 gr. 20 

Tibbi sabunlar 
Godron, Sufr, Godron Panama, Süblime 

HMUı Tıbbi Sabunları .15 

Pudralar 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 
,, .. ,, 

Hasan Trat Pudrası kutu (Origan) 

'' H 

Kuruş 

30 
45 
15 
2.5 

,, büyük kutu 40 
Hasan çocuk Pudrası (leylak gül, füjer, lavanta) 20 

., ,, ,, paket ,, ,, ,, ,, 10 
Haaan Talk ,, 500 gr. ,. ,, ,. ., 40 

Kremler 
Hasan Kremi vazo ve şişe 

.. .. tüp küçük 
,, ,, ,, orta 

.. " " büyük 
Hasan Deniz kremi büyük 

" .. .. küçük 

Briyantinler 

50 
71/ 

12112 
20 
50 
35 

Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo 35 

.. .. 

.. .. 
büyük şişe ve vazo 

en büyük 

Rujlar 

50 

75 

Hasan Ruj sabit renkli açık, koyu küçük 30 
,, ,, ,, ,, ,, orta koyu kırmızı 50 

" .z " .. .. .. .. ,, lüks 100 

Allıklar 

Hasan Allık brünet, blöndinet ve mandarin 35 
,, ,, ,. ,, ,, yağlı 50 

T1rnak cilôsı ve sürmeler 
Hasan Tırnak Cilası beyaz ve renkli .. ,, .. .. 

,, .. .. " .. .. 

.. 
" .. 
,, sedef 
,, orta 

" büyük 
Düsulvan Aseton 
Hasan Sürmesi (Sürmedanhğiyle) 

,. ,, Lüks büyük 
,, ,. Paket 

Saçlara aid müstahzarat 

10 
20 
25 
30 
40 
60 
lV/ı 

20 
30 
15 

Ha.an Şampuvan Tozu 5 
.. .. özil likit 30 
.. " .. .. büyük 50 

Hasan Trihofil Saç suyu 75 
Hasan Saç sabunu 25 
Hasan Saç Sabunu büyük 40 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) 60 
Haaan o dö kinin (eau de quinin) büyük 150 

Kokulu sular 
Hasan Maimukattar 1 kg. 25 

,. ,, 2 ,. siyah şişe 
,. ,, büyük damacanalarda 

Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/ 4 gr. 
.. •• 1/ 2 .. 

" 
1 .. 

30 
10 
30 
50 
75 

T raı bva:lı matı 

Hasan Tra, Bıçağı 
Aded Kr. Aded Kr. Aded Kr. 

1-4 10-35 100-300 
,, ,, ,, paslanmcu 1--6 10-50 100-450 

Hasan Traş Sabunu 
Hasan Traş Sabunu kutusuz 
Haaan Traş Sabunu Kremi 
Hasan Tra, Makinegi 

n .. .. kutulu lükr. .. ,. Fırçası 

.. ,, halis blero 

.. " " .. .. .. ,, u .. .. " ,, 

Yağlar ve esanslar 

30 
2.5 
30 

100 
150 
100 
250 
550 
800 

1100 

Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 1 gr. 40 

.. .. .. .. " .. 5 .. 
10 .. 

Tibbi müstahzarat 
Haaan kuvvet şurubu küçük 

.. " .. büyük 

.. .. .. 1 kg. 

" " " 2 " 
Hasan Ökaürük Pastilleri 

Diş müstahzaratl 
Hasan Dantos Dif macunu tüp 

.. ., " ,, 

" ,, " .. 
.. .. ,, Suyu 

.. ,, .. .. 

.. ., .. .. 

,. orta 

.. büyük 

orta 

büyük 

Glüten mômulôtı 

Hasan Gluten Ekmeği 

175 
300 

60 

100 
150 
2.50 
30 

'Pi. 

121/ı 

20 

25 

50 
75 

40 

,, ,, Gevreği, makarnası, unu, tehriyesi 60 

Hasan Diyabetik Çikolataeı 25 

,, ,, ,, 6 hk kutu 125 

,, ,. ,, 12 lik kutu 240 

,, Brekfast Bieküıvitleri kilosu 250 

,. n ,, 1/2 kİlOIU 130 

.. .. .. k.utuau 
Hunua Rejim e1ıcmeli 

Ôzlü unlar 

35 
ao 

Pirinç, Buğday, Mıeır, Bezelya, Türlü, Yulaf, Çavdar, 

Patates, Arpa, Mercimek, İrmik Özü 
250 gramlık kutu 
500 .. .. 
Hasan Badem Özü 250 gr. .. .. .. 500 .. 

20 
30 
50 
90 

Hasan gazoz ve meyva özü 

Hasan Gazoz Özü 1/16 litre 
.. .. .. 1/ 8 .. 
.. .. .. 1/4 .. 
.. " .. 1/2 

Hasan Meyva Ö.zü 1/16 

.. .. .. 1/8 

.. .. ,, ,, .. .. 
1/4 
1/2 

25 
40 
60 

~ 
25 
40 

60 
100 

Ya§lar müstahzaratı 

Hatan Zeytinyağı tam 1/ 4 litre ŞİfC 
.. .. .. 1/ 2 .. .. .. .. .. .. .. 1 

.. 2 
.. .. 
,, .. 

Kuruş 

40 
50 
80 

160 .. .. .. .. ,, 1 kilo tenekesile kutu 70 

.. 3 .. .. .. 190 
.. .. .. 5 .. .. 
.. .. .. 7 .. .. 

Hasan Fıstık Özü yağr 
Hasan Tatlı Bademyağı küçük şişe 
Hasan Tatlı Bademyağı büyük fişe 
Hasan Tatlı Bademyağı 250 Gram. 

.. .. ,, 1000 .. 
Huan Acı Bademyağı küçük tiıe 
Huan Acı Bademyağı büyük fite 
Hasan Balıkyağı 1/ 4 kg. 

.. ,, 1/ 2 .. 

.. .. .. .. 
1 .. 
2 .. 

HaJaratı öldüren 

Fayda Hasan 1/ 8 litre 

.. .. . 1/4 .. 

" .. 1/ 2 .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. 

J.lfaftalin özü 

1 

5 
.. 
.. 

teneke 15 kilo safi 

fıçı ile kilo 

Pompa il 

.. 
,. ince 

,, teneke 

,, 
.. 

fayda 

Fareleri öldüren far 

300 
400 
150 
30 
50 

100 
300 

40 
60 

40 
60 

100 
190 

20 

30 

45 

70 

300 

850 

50 

40 

45 

35 
3Vı 

25 

J!ar Hasan Fare Zehiri Buğday ve Macun küçük 10 
,, ,, ,, .. macunu ,, 4 misli 25 

,, ,, ,. ,, i.kisi bir arada 30 
., ., ,. ., kilo ile 200 

Muhtelif müstahzarlar 
8-n Çocuk Doalsn ı numara 

.. • • 2 • 

n .. .. • 
HaMn Lelte Sayıt 

Hasan. Ç&maflr, Bulaırk, Cili Tozu 
Huan Çamqır, Bul~k, Cila Tozu büyük 
Haun Vazelin 
Haun HMt:a dereceleri· .. • .. 
Haun Gatanto Prezervatifleri 6 aded kuta 

• .. • 1 • .. 

• .. • 
" ipekli 6 
• • 1 

ırea kutu 

.. ktfBk pnet 
Bikarbonat dö Mit kiıçllk paket 

• 
• .. 
• 

• 100 Gram 

• 250 " 
.. 500 " .. ı &iloe. 

• 
• 

'10 

80 
90 

ıo 

10 
15 
1211, 
50 
ıoo 

30 
7'1,. 

50 
ıe 

30 

5 

5 

ıo 

21 

35 

• 
Kolonya fiatlar1nda mühim tenzilôt yapılmıştlr . 

Sinema koltuğu yaptırdacak 
uk esirgeme kurumu genel merkezinden: 

Çocuk sarayı caddesindeyaptırmakta olduğumuz ıinema 
için 600 - 700 koltuk yaptınlacaktır. Şeraiti öğrenmek İlte
yenlerin 10 aün zarfında kurum muhasebe müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. 2601 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

i=_ 1.- b11 ,. , ... ı !_ - M O D - .. -k--· '· :....: , ___ ===-:=ı~:..-... _ -tr P _ F.ekinazi ticaret evi bir kadın .rua - · -- M:I"& ~ ... --

- - d :_ İhtiyacı olanların 2684 tele- --- ppka salonu vücuda getirdiğini an : 
uhte ... .n.... ·ı · habe Ankara ziraat bankuına 205 lira 

-
: fonla Anafartalar caddesi Emek --- m rem ""..,. .. erı erıne r 

vermekl f d Şa..J. .. mo- resülmalden borçlu Anıkarada Güsel : apartıman 4 numarada Arkur tir- : e tere uyar. Y-
- - delle · p · •· kr İzmir caddeainde Mersin -..ıas oteli -------------: ketine müracaatları. Sevkiyat : n arı• ın en son easyon- ı-

1 d S · · • t b altındaki mağazada dıemird tbi'ahi- ..aı11111111111111111111111111111111n11ıa. E müstacelen ifa olunur. Malzeme E arı ır. ergıyı zıyare uyv- _ _ 
al .. _. ·ı · d me berayi tebliıG- gönderileıı ödeme : D _ • • : :_ temizdir. 2466 ___ ma rını saym muy.erı erın en • 8 ~ t u k 

. d 2597 emri ibeftne veril.en -.rubatta borç- =- r. ası re =-
';11111111111111111111111111111111111111~ ~~n~ca~e~e~r~. ~~~~~~~~ tunun yudı adreaten-;.;ıiı ve nereye : E 

;; gittiği de belli olmadığı anla9ılmıt ol- : Cebeci Merkez Hastanesi : 
duğundan hukuk Ululii mu.bekemele- i 1 D--taJıkl ·· ha E ARAR l 1 SAN OKULU ri kanununun telJligata dair hükümle- : ç .1:U1B an mute 88181 : 

Almanca, franeızca, inıilixe rine g&re illnen tebliğine karar veril- § ~er IÜD b~lanm Y ~İte- § 

Tayyare piyangosu icra 
Tali Gi§esi açıldı 

Şan.mızı bu eitcden deneyini&. 
İametpap Uzunyol No. 55 

2597 

Kiralık 
Etlik Kurt ini mevkiinde içinde 4 yalnu: 10 lira mukabilinde 3 ay mit olduğundacı bir ay içinde beyanda : hır Meırutıyet cacldeıı Orek: 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. odalı evi ile mütenevvi meyva ağaçları den. Yeni hal arkası Yeni ha- bulunmuı için mühlet verilerek tebli- E apartmanında saat 13 denE = = ve.suyu olan bağ kiralıktır. Görmek ia mam apartımanı Tel: 3714 2438 ği tifahl makmuna kaim olmak üzere E sonra kabul eder. Tel: 1694 E 
-=~ . Tu·· rk Hava Kurumu =-§ tiyenlerin mahalle bekçici Aliye. gö- ilin olunur. 2593 ;,11 .. u11111111111111111111111111111ui=' 

rü§lllek için Ç. E. Kurumu muhuebe -.-------------==============:;=;:::::========= 
- - müdürlüğüne müracaat. 2602 ============ 
§ 25. ci tertip § ------- -
~ BÜYÜK PİYANGOSU ~ - -5 DlRINCI KEŞiDE: 11 • Mayıı • 938 dedir 5 - -- -§ Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... § 
5 Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 5 - -= ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık iki = - -= adet mükafat vardır • • • = 
§ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyanıoya =: 
5 ittirak etmek IUJ'etiyle siz de taliinizi deneyiniz. 5 
':5iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

ULUS - 19. uncu yıl. - No: li019 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENi SİNEMALAR HALK 
BU GUN BU GECE 

Barbara Stanvick · Garry Grant tara
f mdan emUılaiz aurette tenwil edilen 

hi•t Ye müeeeir bir tibeeer 

Kadın Kalbi 
Franaızca aözlii 

Seana1ar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 
Gece saat 21 de Ankara Palu 

Orkestrasının iştirfldyle levh/Ue 
dam aamara/arı 

.. lllllL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

BU GUN BU GECE 
Meraklı ve canlı bir mevzua malik 

franıızca aöalü büyük filim 

Kızıl Rahip 
Baı rolılerde : 
Anna Bella ve Conrad Veidt 

SeamJar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Halk Matine.i 121.15 de 
BİR YILDIZ DOGUYOR 

Sut 2,30 aeammda feykaJade tenzi· 
liııt Biıılkon: ~·-b•u.t - 30 - duhuliye 
20lriırut 

... 
~ ... 


