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Dışardaki kardeşlerimiz 
G ün geçmez ki, sınırlarımızın dışında yaşayan türklerden, türkçe 

bir gazete veya kitab yalvaran mektuplar almıyayım .. içlerinde elbette 
ki ekmekten mahrum olanları da var dır. fakat ekmek dilenenlerine ra st
lamadım. Başlıca şikayet mevzuları budur: "Bize memleket haberleri
ni verecek gazete ve kitab bulamıyoruz I'' Bu talepleri, fırsat düştükçe 
ve imkan buldukça karşılamaya çalışının. Fakat milyonlarca insanın 
ihtiyacı karşısında bir fe rdin elinden ne gelir~ 

Döviz tahdidleri, senelerden beri, türk azlrklannın bulunduğu yer
lerdeki bayileri türkçe gazete getinnekten alıkoymuştur. Yabancı mem
leketlerdeki türkler içinde bir gazetmizin hariç tarifesiyle abone ücre
tini bir defada ödiyebilecek babayiğitler ise parmakla gösterilecek kadar 
azdır. Müşterek okuma yurdlan, kütüphaneleri yoktur. Ana vatanda 
geçen hadiselerden habersiz, aralarındaki sof ta zihniyetli. istismarcıla
rın kötü telkinleri altında ruhlanru çürütmektedirler. Kendi kendileri
ne teşkilatlanmak, ana vatanla kültürel rabıtalar tesis etmek imkan ve 
teşebbüeiine sahih olmayan millettaşlamnızı, içinde tenebbüt ettikleri 
uyuşukluk ve miskinlik havasından kurtarmak, gene biz ana vatan 
türklerine düşen bir vazifedir. 

Bu vazife, ferd işi olar:paz. Ancak bir teşkilat, bir merci tarafından 
başarılabilir. Zelzele felaketzedeleri karşısında bu derece büyük bir ha
miyet eseri gösteren türk milleti, ana vatan dışında yaşayan milletdaş
larmıızm manevi gıdalanru temin etmek için lüzumlu olan pek ehemi
yetsiz masrafı ve gayreti seve seve vermekten asla çekinmez. Fakat, 
dediğim gibi, her şeyden evel, ortada, bu işi vazife edinecek bir teşek
kül bulunması şarttır. - YAŞAR NABİ 

Glodyol ( Gladiolus 
hybridus) kdınç çiçeği 
lnce uzun yaprakJaruıa &Öre türkçe 

kılınç çiçeği olarak isimlend.irilmiı ol
duğu halde onu asıl Gladyol adiyle ta
nıyanlar da çoktur. 

Gladyol, soğanlı çiçeklerdendir. 
Yapraklan, biçak teklinde ve açık ye
til renktedirler. Çiçekleri, yaprak.lar
arasından uzanan bir sap üzerinde pek 
güzel açılırlar. 

Gladyol, Ankara,mız havasında en 
iyi yetiten ve en güzel olan çiçekler a• 
rasmda taydır. Gül, karanfil, sakız, sar
dunya gibi Ankara çiçek aleminin ilk 
sırasında gladyol da yer alrr. Gladyo
lun beyaz, kırmızı ve ıan arasmda tür
lü renklerde çiçek açan çeıidleri var
dır. 

Yetiştirilmesi : 
Soğanlarını yolunca dikmek sureti

ledir. Kıtı soğuk, sıcak ve rutubetten 
uzak bir yerde muhafaza edilerek geçi
ren gladyol soğanlan bugünlerde di
kihnelidirler. 

Çiçeklenme kabiliyetinde olan glad
yol soğanları en az bir avuç doldura
cak irilikte olmalr, çürükıüz ve bütün 
bulunmahdrrlar. Gladyol soğanları, 

kökıüz ve ıapıız olarak küçük bir ıa
bun kalıbı teklinde temizlenmiı bir 
halde piyasaya çıkanlrrlar.. Bu bal 
gladyol soğanı için hiç bir noksanlık İ· 
fade etmez.. Gladyol aağanı dikildiğin
den bir buçuk ay aoru-a çiçeklenir. Çi
ç~klenme, yapraklar arasından uzanan 
bir iki sürgün üzerinde ve dipten uca 
doğru, bir haf ta içersinde vaki olur • 

Oyle ki; sap ucundalq çiçekler açı· 
lırken arhk diptekiler tohuma geçmİ§ 
bulunurlar. 

Bu en güzel çiçeğin çiçekli zamanı 
bir haf ta içinde geçecek kactar kısa de
mektir. 

Bununla beraber gladyol çiçeğini bir 
bahçede bütün yaz boyunca devam et
tirmekte mümkündür. 

Bugünkü Kamutay 
Kamı,ıtay bugün toplanacaktır. Ruz

name şudur: 

Riyaset divaııının heyef!. 
umumiyeye maruzatı 

1 - Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkınla Büyük Millet Mcç
lisıi Riyaseti tezkeresi 

Bir defa mümkere tabi olan 
maddeler 

1- EyHH, ikinci teşrin 1937 aylarına 
aıid raporun suRulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Diva
nı muhasebat encümeni mazbatası 

1 kinci müzakere!i yapılacak 
maddeler 

Türkiye Cümhuııiyeti ile Sovyetik 
aosyali&t Cümhuriyetlcri ittihadı ara
ımda imza edilen ticaret ve seyrisefa
in muahedenameaile merbutlarının ve 
ticaret ve tediye anlaşmasının ta.diki 
hakkında kanun llyibası ve Hariciye 
ve İktısad encümenleri mazbataları 

Birinci müzak~resi yapılacak 
maddeler 

Vakıf maıtarmın taksitle satılma

sı ve kiraya verilmesi ve satı§ parala
rının kullanılmaaı ve emaneten ida-re 
edilen millhak valcıflardan idare ve 
tah&il masrafı alıınması hakkındaki 

2950 sayılI kanuna ek kanun layihası 

ve Bii.dce •ncümcni ınazıbatası 

Kamutay encümenlerinde 
Kamutay Maliye encümeni dün top

lanmı§ ve avukatlık kanunu projesi
nin .müzakeresine devam edilmiştir. 

Çağrı 

X Dahiliye encümeni bugün umu-· 
mi heyetten sonra toplanacakıtır. 

x Milli müdafaa encümeni bugün 
mumi heyetten sonra toplanacaktır. 

x Malıiye encümeni bugün 
tieyetten sonra toplanacaktır. 

X lktısad encümeni bugün 
heyetten sonra toplanacaktır. 

umumi 

umumi 

ULUS 
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ŞEHİR HAYATI 

Bugünkü Konser 

Curiıhur bafkanlığı filarmonik or
kestrası, bugün aaat 20.30 da halk kon
serlerinden 21 incisini, Müzik öğret

men okulu salonunda verecektir. Kon
ser, yarın saat 15.30 da tekrarlanauk· 
tır. Program fudur: 

Şef: Hasan Ferid Alnar 
1-Yohan Brahm: 

2. inci scnfonıi, re majör, 
a) Aile gro non troppo 
b) Adaglio non troppo 
c) Allegrettıo grazioso 

Andantino) 
ç) Allegro conapirito 

II- F. Mendelson - Bartholdi 
Bir yaz gecesi rüyası 
a) Uvertür 
b) intermezzo 
c) Nottumo 
ç) Scherzo 
d) Düğün marşı · 

(Quui 

Halkevi seyyar kolu Gazi 
Çif tli~i yatı okulunda 

;Halkevinin seyyar kolu haftada bir 
kaç defa, kahvelere, yatı mektebleri -
ne, köylere ve belediyenin İş hanına, 
halkın toplu bulunduğu her yere gi
derek konferanslar vermekte, halka 
karagöz oyuniyle birlikte axhi ve fay
dalı filmler göstermektedir. 

Halkevinin bu kolu dün de Gazi 
çiftliği yatı mektebine giderek çocuk
lara sıhi ve faydalı bir çok filmler 
göstermiş, karagöz oynatmış. Onlara 
gecelerini hoş geçirmek için gilzel 
bir fırsat yaratmıştır. 

ŞEHİRLER ARASINDA 

500 km. lik bisiklet. 

yerışı yapılacak 

Haber aldığımıza göre, bisiklet fe
derasyonu, İstanbul ve Edirne arasın
da memleke timizde ilk defa olmak Ü· 

zere büyük bir şehirler arası koşusu 

hazırlamaktadır. Bu yarış, gidiş ve ge
liş olarak iki etapta yapılacak ve ka
tedilecek mesafe takriben beş yüz ki
lometreyi bulacaktır. Bu yarışa, mem
leketin her tarafından bölgelerin en 
iyi bisikletçileri iştirak edeceği gibi 
isteyen her koşucu da girebilecektir. 

Bu büyUk yaruJın, ulu Önderin 
Samsuna ayak bastığı gün olan ve 
spor bayramı kabul edilen 19 mayıs 
ta yapılması düşünülmektedir. { A.A.) 

Soğuk damğah posta kartları 
Posta, telgraf ve telefon genel di

rektörlüğü soğuk damgalı posta kart
ları basıtırmı§ ve bunları satışa çıkar
mıştır. Kartlar 3, 5 ve 7,5 kuruşluktur. 
3 kuruş.luklar yurd içinde beş kurur 
luklar Balkan antanıtma dahil memle
ketler için, yedi buçuk kuruşluklar da 
diğer yabancı memleketler için kulla
nılacaktır. 

Tetkikat için doğuya · 

gidecek memurlar 

İstanbul, 5 (Tele.fonla) - Resmi da
irelerde çalışan yabancılardan tetki
kat için doğuya gideceklerin Dahili
ye vekaletinden talimat alması alaka· 
lrlara bildi'I"ilmiştir. 

lstanbulda kuzu eti fiatı 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Beledi

ye, kuzu etlerinin ba~ ve ciğerleriyle 
beraber halka satılmasına mani olmak 
için kuzu etleri fiatına bir mikdar zam 
yapmayı düşünmektedir. 

Rakamlarla Türkiye 

Vilayetlerimiz : MARDİN 
Mardin ismini, bilha.ssa son iki te

ne içinde çok aık duymuıuzdur. Mar
din, son iki sene içinde, toprak alb ça
lıpnamızın en büyük mesaisini kendi 
çevresi üzerinde toplamtl'br: Petrol a
rama ... Maden tetkik ve an.na ensti
tüsü, petrol bahsi üzerindeki en büyük 
faaliyetini bu saha üzerinde teksif et
nüt tir. 

Mardinin nüfusu, 229.921 dir. Bu
nun 112.599 zu erkek, 172.322 ai ka
dındır. Köylerde oturan nüfus, 81.992 
ai erkek, 94346 sı kadın olmak üzere 
182.938 dir. Şehirlerde oturanlar 24607 
erk~ 22.376 kadındır. Tabii bu son iki 
rakam arasındaki huıusiyete dikkat et
tiniz: Şehirlerde kadm, erkek niıbetin
den azdır. Halbuki bir çok tehirlerimiz
de kadın niıbeti erkekten fazladır. 

Mardin vilayetinin bir bqka hususi· 
yeti de, nüfusun dağıtıhf tarzında göze 
çarpmaktadır. Mardin merkez kazasın
da kesafet 33 dür. Bu rakam; bir çok 
yerlerimize göre bir rekordur. Fakat 
yine Diyarbakmn bir kazası olan Cez
rede kesafet 38 ze, Savur, kazasında 39 
za çıkınaktadır. Marclinin büyiiklüğü 
11835 kare kilometredir. 

Mardin, uzun yafıyan bahtiyarlan 
toplamak bakunından en dolgun rakam 
lar veren vilayetlerimizden biridir. 
Mardinde 100 erkek ve 104 kadm ol· 
mak üzere yüz yqmı geçmif 204 kişi 
vardll'. 

Evlilik, 'bekarlık nisbetlerinde Mar
din bir çok vilayetJerinüze benziyor : 
Bekarlar, evlilerden fazladır: Kadın o
larak 57692 belli, 44203 evli kadm 
var. Bekar erkek say111 65572, evli er
kek 42281 dir. 

Mardin' de mesleksiz, mesleği gayri 
muayyen ve meçhul olanlar itibariyle 
en yüksek rakam olan vilayetlerimiz. 
den biridi~. 59.007 erkek, 94.796 kadın 
olmak üzere153.803 mardinli. Mardin
de küçük sanatlar şubesinde en çok in
kişaf ebniş olan §ey; dokuma sanayii. 
diri 1002 erkek, 419 kadın olmak üzere 
1421 kişi ... Fakat Mardinde en bol iş 
..bası, toprak mahsulleri sahası üze
rindedir: 61442 vatandq.. Bunların 
40.893 çü erkek, 20.349 zu kadındır • 

Bi.r kadın doğurduğu 
çocuğu çöplüğe attı 
Ada.na, 5 (Hususi muhabirimizden) 

- Bugün Ada.nada .Fatma Akmana
dında bir kadın, yeni doğurduğu ço
cuğunu evini.h kapısındaki çöp tene
kesine atmış, fakat çöpçü hadisenin 
farkına vararak derhal polise haber 
venni11tir. Adliye suça el koymuştur. 
Kadın yakalanmıştır. 

Avrupa hattında tenzilatlı 
tarife 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Devlet 
demiryollarınm Avrupa hattı için ha
zırladığı tenzilatlı tarife bugün.den i
tibaren tıatıbika başlanmıştır. 

Muamele vergisinin küçük 
sanayi müdürlerine teşmili 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Muamele 

vergisinin bugünkü sanayi müessese
lerini relfabetten kurtarmak ve faali
yetlerini korumak için küçük sanayi 
müesseselerin~ teşmilinin tasvib edil
diği haber verilnı.ektedir. 

Çimento ve betqoarme . 
cemiyetinin şubesi 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Londra
da kurulan bir çimento ve betonarme 
cemiyeti şehrimizde bir şube açılma
sı için ticaret odasına müracaatta bu
lunmuştur. 

6 - 5 - 1938 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 
Türkiye Cümıhuriyet Merkez banka- F.inlandiya 640.600 

smdan alınan hesap hül§.salann.a göre Fransa 3.413.800 
30.4.1938 tarihindeki klining hesapları Hollanda 1.058.000 
bakiyeleııi ve kredilıi itharnt için Cüm-

İngiltere 9.091.100 buriyet bankasına verilmiş teahhütler 
yekfinları şu dar: İspanya 443.900 

Cetvel: 1 
İsveç 2.111.500 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka- İsviçre 969.100 

srndaki kliring hesapları borçlu Letonya 69.20 0 

bakiyeleri Macaristan 1.126.800 . 

Memleket Miktar T.L. Norveç 913.900 
Romanya 1.726.700 

Avusturya 1.507 400 Rusya 1.080.300 
Bel9ika 3.200 Yugoslavya 364.100 
Çekoslovakya 3.837.300 Yunanistan 1 82.200 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat için Cumhuriyet Merkez bankaszna verilmiş olan 

teahhütler yekunları 

Resmi daireler 
Memleket T.L. 

Almanya 13.738.833 
Avusturya 21.496 
Belçika 6.749 
Çekoslovakya 513.270 
Estonya -Finlandiya 170. 
Fransa 5.011 
Hollanda 83.864 
İngiltere 339.076 
İspanya 14.849 
İsveç 1.743.208, 
İsviçre 62.118 
İtalya 174.46~ 

Macaristan 415.832 
Norveç 554ı 
Lehistan 5.997. 
Yugoslavya 12.51~ 
Yunanistan """"! 
Rusya 1.027 

Hususi şahıslar 
T.L. 

8.678. 7 48,58 
199.159,32 

14.110 
338.500 

21.053 
9.139 

256.369 
58.056 

519.176 
6.331 

283.097 
223.832 
275.270 
118.912 

58.844 
ll3.818 

8.554 
28.647 
27.852 

YekUn. 
T.L. 

22.417 .581.58 
220.655,32 

20.859 
851.770 
21.053 

9.309 
261.380 
141.920 
858.252 

21.180 
2.026.305 

285.950 
449.734 
534.744 

S.9.398 
119.815 

21.069 
28.647 
28.879 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı kredili ithalatın vadelerine 
göre va ziyetleri 

6 aya kadar vadeli Daha uzun veya başka vadeli 

Reımi daireler Hıısıışi ı abıslar Resmi daireler Hususi §ahıslaı 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

T.L. 

1.287.372 
358.394 

T.L. 

4.826 .575,98 
1.594 .068,32 

Cetvel: 3 

T.L. 

12.451.461 
3.041.806 

T.L. 

3.852.172,60 
966.651,00 

Muhtelif memleketlerin Merkez bankalarrnda tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket 

Almanya 
Estonya 
İtalya 
Lehistan 

(A ve B hesapları) 

. 
lslanbul ıehir 

Dolmabah(ede 
stadı 

yapılacak 
İstanıbul, 5 (Telefonla) - Belediye· 

n.in şehir stadını Dolmabahçe tersane
sinin bulunduğu saha ile Has ahırla· 
rmın bulunduğu yer arasında yaptır
ması muhtemeldir. 

Şehir atadyomunun Yenibahçede 
yapılması, yerin uzaklığı ve nakil ~-a· 
sıtalarmın azlığı yüzünden güç gö
rülmüştür. Bu karar tahakkuk ederse 
tersane plan mucibince şehir haricine 
çııkanlacak ve Taıksimle Dolmabahçe 
arasındaki saha şehir stadiyle büyük 
parka tahsis edilecektir. 

Balkan Antantı şimendifer 
kongresi 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Balkan 
antantı şimendifer kongresi bu ay i
çinde toplanacaktır. 

Miktar T .L. 

8.382.800 
42.100 

2.133.500 
162.500 

Gümrüklerdeki pamuk 

iplikleri çıkarllabilecek 
İstanbul S (Telefonla) - Pamuk 

ipliği işleriyle fabrikacıların ...-~vno

mi Bakanlığı nezdinde 'ctptrkları te
şebbüsler sonun.:ld bakanlığın vaziye
ti t~tJcik ettiği ve eski kararları ve hü
kümleri dairesinde bir defaya mahsus 
olmak üzere gümrüklerdeki pamuk 

ipliklerinin çıkarılmasına müsaade 

verdiği haber alınmıştır. 

Yalova halkın için bir 
broşür hazırlandı 

Bunun için; gladyol soğanlarım ni
ıan ortalarından bqlamak üzere ha· 
zirarun ilk haf tasına kadar sekizer ve
ya onar gün ara ile muhtelif zamanlar
da dilanek lazım gelir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1:stanıbul, S (Telefonla) - Deniz. 
bank Yalova hattı için bir bro~ür ha
zırlamaktadır. Bu broşür Yalovaya 
rağbeti artırmak gayesini gütmekte ve 
birçok faydalı malumatı ihtiva etınek
tedir. 

Böylece, ilk dikilen galadyollar 00.. 
huma geçtikleri zaman ikinci parti çi
çeklenmiı ve daha sonrakiler de biribi
rini takibetmiı olurlar. 

Cladyol; bahçelerde daha ziyade 
grup halinde yeni güzel görünüı alır .. 
Tek gladyol, çiçeği çabuk geçtiği için 
bahçeye temelJi bir güzellik vermez. 

Dikim: 
Gladyol, hava ve güneti çok alan ye

ri. suyu çabucak süzen meyilli toprağı 
sever. Hava ve güneti kıt divar diple
rinde veya kapalı kötelerde gladyol çi
çek vermez ..• 

Süzek olmıyan killi topraklarda da 
İyi yetitmez ... Bunun için gladyol gnı
buna bahçenin en açık yeri ayrılmalı ve 
eğer toprak fazla killi ise içerisine bir 
miktar dere mili kablarak süzeklİıği te
min olunmalıdır. Bu tartlara uygun o
larak temizce hazrrlanan çiçekliğe glad 
yol ıoğanlan 30-40 santim aralıkla ve 
toprak yüzünden 2 - 3 pannak derine 
gelmek üzere sıkıca dikilirler. 

Soğanların dikildikleri yerler küçük 
çubuklarla itaretlendikten sonra top
rak bir parmak kalınhğmda aübre He 
örtülür ve bolca sulanır ... 

Gladyolun bakım, ve üretme itleri 
. de yannki yazıda anlatılacaktır. 

(inlilerin zaferi ve ~ir 
Eırefin bir kılası 

Gazetelerde Çin kuvvetlerinin 
yeni bir zafer daha kazandıklarını 
okudum. 

Bilmem, bilir misiniz? Şair Eş
ref'in Sultan Hamid'e hitab eden 
bir kıtası vardır: 

Padişahım hocasın milletine hakkiyle, 
Öğretirsin nice esrarı kitabaız, fenıiz; 
Biz "anarııiıt,, ile "bomb,, un, "maşin 

cnfernal,, in 
Ne demek olduğunu öireneınezdik 

sensiz. 

Japon istilis1 karşısında çinlile
rin mukavemet ve metanet gösterdi
ğini duydukça ben, bu kıtayı hatır
larım. 

Çinliler için afyonkeş derlerdi,
geri kalmış bir millet derlerdi, Harb 
ve müdafaa vasıtaları yolunda de
ğildi.· olsa da bunu, japonlar gibi, 
bunları kullanmasını pek beceremez
lerdi. 

Fakat japon taarruzunun üzerin
den günler ve aylar geçtikçe çinli 
çubuktan daha iyi tllfek tutmasını, 
kabaktan çok daha mükemmel top 
ve bomba ate§lemesini öğreniyor, 

Şair Eşrefin Sultan Hamide ver
diği hocalık payesini çinliler de, a
caba, japonlara vermeyi akılların

dan geçirirler mi? T. t. 

Yeşil aycılar ve filmler 1 

Y etilay isimli içki düpnanları 
cemiyetinin ileri gelenlerinden bir 
doktor, lstanbul g(lzetelerinden 
biri.sine: 

- Oyle filmler var ki çocuklara 
değil, büyük adamlara bile mu
zurdur J demi§. 

Bunu okuyan bir akşamcı d~
yor ki: 

- İllallah bu yqilaycılardan. 
iç.kiyi yasak etmeleri yetnı:İyor
mUf gibi, timdi neredeyae bizi ei
lenceli filmlerden 'de mahı:um e
decekler ! 

Babil kuleleleri 1 

Laypzig'li profesör Noynıayeır·e 
göre bundan 6000 sene önce Ba
bilde bira vannq ve oradaki halle 
bu İçkiyi pek seve seve, bayıla ba
yıla içerlennit. 

buan bu tarihi hakikati gör
dükten sonra insanın bazı biraha
nelerde neden dünyanın bütün 
dilleri konU§ulduğunu anlıyor. 

Mutfak ideolojisi ! 
""Peynir, yogurı, ıucuk, pa~ 

ma, her türlü lromerveler büsbü
tün zehirlidirler. Çünkü hem ba
yattırlar; hem de insanla t-a.hiat 
ara&ma giren auni vasıtalarla ha
l:ia cevherlerini büsbütün kaybet
miflerdir. Tatlı ihtiyacmı güzel 
yemi§lerle ve Çiy pancarlarla ta.t· 
min etmek dururken. gene inaaıı 

elinde cevheri bozulmut §eker ve 
tekerli maddelerden kaçmamız 
lazımda .... " 

Yukarıki a.atırları Peyami Sa
fa'nm "Mutfakıta ihtilal'' ba§hklı 
bir fıkra.aından alıyorum. Dostu
mun tuavvur ettiği mutfa:k ihti
lali galiba, dünyayı Vejetariyen
liğe götürüyor: 

Buna yemekt~ ideoloji desek 
olmaz mı? 

Balkonlardaki sak.'fılar ! 

Bakıyoraunuz bır apartnıan; 

apartmanm önünde dar bir bal

kon v~ bu balkonun dar kenarın
da sıra sJl'a saksılar ... 

Çiçek merakı iyi bir ıeydir; iyi 
bir ıeydir ama bu aakaılar benim 
sinirime dokunur. 

Sinirlenmekte ne kaıdar haklı 
olduğumu anlamak i.&ter&eniz bir 
latanbul gazeteainin yazdığı fU 
haberi okuyunuz: 

''Fatihte oturan Ha.san i&minde 
biri, Hattat izzet aokağmdan geç
mekte iken Silim adında birinin 
penceresinden diiıen bir aa.kaı ile 
ba§mdan yaralıam:nlfbr ." 

Hava bulutlu gidiyor 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmiştir. Günün en düşük ısısı 9 en 
yüksek ısısı ise 17 derecedir, yurdun 
Trakya, Eğ, Doiı.. ve Cenubi Anadolu 
bölgelerinde hava bulutlu diğer böl· 
gelerde çok bulutlu ve mevzii yağışlı 
geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre 
murabbama bıraktıkları su mikdarla
rı Ceyhanda 41, Siirdde 25, Zongul
dakta 20, Diyarbakır, Ulukışlada 14, 

Dörtyıolda 12, Islahiyede 11, Çorluda 
10, Akşehirde 9, Edirne, Adana, Ak
hisar ve Kastamonuda 8, Tekirdağın· 
da 7, diğer yağış gören yerlerde 1-S 
kilogramdır. Yurdda en düşük ısılar, 
Kayseri, Elaziğ ve Erzincanda 7, Ulu
kışla ve Ispartada 5, Erzurum ve 
Karsta 3 derecedir. En yüksek ısılar 
da Edirne ve Malatyada 17, Çanak
kalede 19, Adanada 21, İzmirde 23, 
Bodrumda 24 derecedir. 
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Kü(ük anlanlln büyük 
meseleleri 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 

B. Hitler Nap61ide 
400 harp • • 

gemısı muazzam 

Pekin ve Tiençinde 
polis tedbirllri 
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IA ta türkün ifr -~::~:-~:~!.:~-:::::~~:~~!:~:~] 
A d 1 k E İtalyanın Monlröye iltihakı na o uya aya : . 

bastıOı büyük bayram~ 
günü olan 

19 Mayısta 
gazetemiz 

• • • • . 

TAN'da Bay Ahmed Emin Yalman. 
"ltalyanm Montrö'ye iltihakı" bqlddı 
bat makalesinde yazıyor : Yugoslavya, Çekoalovakya. ve Ro

Dı&nya, yani Mki Avuaturya - Maca
ristan imparatorluiwıun üç vari.i 
araaında tetkil edilen küçük antant
m. otuz befinci k.onaeyi, evelıki gün, 
Bükret civarında Sinaya'da içtima
larma ba§l&llllflD". içtima münavebe 
ile üç devletin bir merkezinde yapıl
dıima göre, bu defa aıra Çekoslovak 
ya.da idi. Fakat bu aralık ekalliyet
ler meselesi yÜzünden Çekoalovak
yanm vaziyeti o kadar nazik ve Al
manya ile münasebetleri o derece 
gergindir ki, içtima bir nümayq ma
hiyetini abnaam diye, Prag yerine 
Sinaya'da toplanılmaaına karar ve
rilmittir. Bu, bqhbqma küçük an
tantm k.arfılqtıiı me.elelerin ehe

deniz manevraları yaptı 
Evvelki gün Hitler ve Muaaolininin mühim göriİflnelerine aalıne 

olan V enedik aarayının gece göriiniifii 

Napoli, 5 (A.A.) - Geceyi trende geçirmit olan Hitler l&al 
10.10 da Napolide Mergellina iıtaayonmıa gelmi,tir. Nebat ve 
çiçekler ile mükemmel camlı bir kıt bahçeai haline getirilen i1-
tuyon Alman ve İtalyan bayraklariyle, fqiat ve nazi ip.retlerile 
ıüslenmit idi. 

Pekin, S (A.A.) - Pekin ve Tien
çin polisi, bu mıntakalarda yapılmak
ta olan mühim asker sevkiyatı dola
yısiyle şiddetli tahaffuz tedbirleri al
mıştır. Birçok kiti tevkif edilmi.f. te
hirlerin kapılarından bir kmau kapa
tılmıt ve seyrüsefer tiddedi bir koo-

trola tibi ttıtulmuftur. 2 4 yf 
Japon l'eami t.ebliği • sa a 

Pekin, 5 (A.A.) - Japon resmi tcb 
liği, Çin kuvvetlerinin SMltung cenu -
bunda japon mevzilerine taarruz et
tiklerini ve fakat ağır zayiatla püa
kürtüldülderini bildirmektedir. 

"İtalyanın Montrö mukavelenamesİ• 
ne iltihak ebneıi münasebetiyle Türki
ye ve 1 talya hariciye vekilleri arasında 
çok aamimi telgraflar teati edilmiıtir. 
Bu telsraflar 1 talyanm dostça hareke
tinin iki memleketin münuehetleri ba.
lammdan ebemiyetini tmnamiyle teba
riiz ettirmektedir. 

1 talyanm Montrö mukavelesine ilti-
hak etmesi hiç fÜphe yOk ki, f8rlô Ak
denizc:leki bant ve iıtikrann yeni bir 
garantisidir. iki memleket arumdaki 
cloıtluğu kuvvetlendinneie ve karıı
lıklı emniyet duygulannı yerle!tirme
ye her halde amil olacaktır. 

Olarak çıkacakt1r 

"······································ .. 
miyetini tebarüz ettiren bir badıiae- Fecir vakti göğU kaplayan bulutlar dikten sonra bir motx>rbotla Kavur 
dir. Fi\hakika küçük antantp bugün, dağılmış, güneşin ziyasiyle mavi gök zırıhlNına giıt:mi,tir. Mueolioi kendi&i
kurulduiv zamanlarda asli akla misafire yapılan kabul resmi için mil- ni zırhlıda iatikbal etmit ve samimi
aelmiyen tartlar altında toplanmak- kemmel bir dekor teşkil etmişti. yetle elini sıkmıştır. Hitler, Kavur 
tadll'. Küçük antant 

00 
yedi sene e- Führer hükümdar ile birlikte selam zırhlısına çıkarken selam vaziyetinde 

Tel, M.tarietanm NVİzyonıiıet emel- duran iki piyade bölüğü ile liktör ital- duran bütün harb gemilerinin salvo a

Puankara devrinden beri 4 üncü defa olarak 

Türkiyenin harici aiyueti tM""miJl
le açık, temiz, müsbet esaslara dayllllll'. 
bir tek ölçüsü varda, o da bant ve ia
tikrardır. 

lerine mukabele etmek için kurul- yan gençliği kıtalarının ve genç fa- teşleriyle selamlanmıştır. 
muttu. şistleri tefti§ ettikten sonra istasyon- Hitler ıercfine tertib edilen deniz 

A'YU8turyanm varİ9İ olmakla bera- dan çrlan~ ve bu aralık Liktör italyan manevraları Na~li körfezinde 1skia 
ber, bu cepheden bir tehlike ~lehi- gençliğinin bin borazanı tarafından adası civarında yapılmı,ıır. Manevra
leceğini wnm,amqlardı. Halbuki a- selamlanmıştır. ıun ımvzuu iki filo arasında munta
radan geçen on yedi MDe içinde Av- Faşist ve nazi işaretleriyle süslen- zam bir çarpı§ı?M idi. Napoli körfezin
nıpa politika.ar ~ bir istihaleye mi.f olan müheykel bir tribünde yer al- den çnkmakta olan filoya Gaetadan ge
girmiı bulunuyor. Gerçi Habsbu.rg mış olan bin borazan bundan sonra le ndiğer bir filo hücum etmiştir. Ma
mesele.i bir tehlike olmaktan çık- Alman v İtalyan marşlarını çalmışlar- nevralar dıoıkaan denizaltı gemisinin 
mıfb:r. Fakat bu, küçük antantm te- dır. açıktan gelerek hep birden suya bat
tebbü.ünden ziyade büyük Alman- İstasyon civarında biriken muaz- maları ve su altında tx>rpiUerinıi attrk
yanm tazyikiyle meydana gelm.İ! bir zam bir halk kitlsi hUkamdar ile fUh- tan sonra gene hep birden suyun üs-

Frankın kıymeti 
tekrar indirildi 

Bu mütavi ve umumi ölçü, Türkiye
nin her millete devamlı surette dost ol
muına imkin vermektedir. Hele ltal
ya gibi aramada bir çok.müıterek men
faatler bulunan bir kOlllfu memlebte 
kartı hakiki doetluk duy...-. -· 
memiz için tarafmmdan hiç bir :ama 
bir engel mevcud olmamqtır. 

İstikrar rayici 179 frank 1 sterlin 
olarak tesbit edildi 

Bunun için !talyum Montrö muJca.. 
veleaine qtirik etmek suretiyle bia 
kartı göıterdiii dostluk neri, çok ...a.. 
bet bir topraia düfllllÜ! bir tohum tesi
rini yapacaktır. 

Bundan iki memleket araamda ,_. 
bailar cloiac:ak ve prkİ Akdenizin ı.. 
nt ve emniyeti bu sayede bir kat daha 
kunetlenmit olacaktır. neticeclir. Hakikat ıudur ki aon yıl- reri tiddetle alkıflamıtlardır. tüne çıkmalariyle tetevvüç etmiştir. 

Paria, 5 (A.A.) - Franık'ın istikrar rayici 179 frank bir İngiliz 
liraıı olarak te•bit edilmiıtir. 

)ar tçüıde daha büyÜk l'Örünen bir Hitler bir müddet bu güzel manza-
Dahiliye nazareti bugün qağıdaki tebliği neıretmittir: 

tehlike karıaamda küçük antant dev- rayı seyrettikten sonra Napolinin bu Ôğleden sonra Hükümet, mali vaziyeti kati olarak 
!etlerinden INlzıları, daha ehnn o- hararetli kabulünden mütehasis ol- Öğleden 1<>nra torpido filotillaları düzeltmek için frankı istikrar ettir-
lıaıı Habtbura iadesini tercih etmek- muıtur. saf nizamında bulunan büyük harp ge- meye karar vermiştir. Bu tedbir dahi-

!.:».!ı F-'- dört' edenberi .1 · ha M" _,_.b 1i piyasada yerli mallar için hiç bir 
te Ml'Uer. , maat • sen • aA Limana airi• mı erı ttını yarmı,ıır. ute-ı en 'b 1 B 
Hababu.rg lann gen gelmelenne m - Al d 1 .. ek -Yl ·1 b" l'k birçok, bombardıman tayyarelerıi zırh- fiat tezayüdünü mucı o amaz. u 

. ol--L . . k" .. k _ _.. _ _.. linclen man ev et reısı ra ı e ır ı - . malların fiatları da istikrar kesbetme-
nı uuı& lfl uçu -m e k b' . . hlara hücum etmıt ve gene aynı .ıa-

Aı ' 1. ---Ut te açı ır otomobıle bınmiştir. Al- lidir. Bu tedbir, meşru olmıyan ka -
çıkarak manyanm e me .. -Y-- t manda tayyare gemilerinden uçan de-w d Alman d b u- man ve talyan nazırlariyle diğer ze- zançlara kaynak teşkil edemez. Bina-
b funf-,~yorl u.ba :: a unum vat da başka otomobillere binmişler niz tayyareleri de filonun werinde u- enaleyh bugün piyasalarda bilfiil mev 
va ...,ryet e f&l'Dllrır. b kkül d 1 f çuılar yapmı9tır. Kü ük ta t b okt d ahat ve u suretle te,e e en a ay aa cud fiatların tesbiti valiliklere emro-

1 
çol ~I n be u; • l;;lr : halinde telim duran kıtaların arka- Bu manevralarda.o sonra Kavur ve lunmuştur. 

~ .~~ ~ ra. er, . MDe aında bulunan balkın alklfl&rı ve ya- Sezar aı:rhhları limana avdet etmitler Saat 12.30 da matbuat mUmeaailleri-
8ind.e gonalmiyen br vazıyet kU"fı• ta nidaları arasında limana hareket ve dört bat Uaere diz.ilmif olan filo- ni llıabul eden Marpndo ıu beyanatta 
unda kahnlflll'r Bu da Almanyamn tmiştir nun ar•ından ıeçmittir. Bu iki aırh- bulunmuıtur: 
Avusturyayı ilhakıdır. Bu tarihe ka- e y 1 •. · 'nd duran G t L te•kilatı- lı limana girdikten aonra manevralan "- Zannedilen ve söylenenlerin 

11' 1 • . b' o uzerı e . . · :ır 
~ mac8;" dı:a ıyet erm~n ımaye- na menaub 18.000 fa,lıtt kadın ve genç iştirak etmiş olan 400 harb gemiai iki hilafına olarak bugün istikrar vlicuda 
• perdem arkaamda bar macar re- 'yah .. . k ·ım· d vild' . • . il k 1 k" ük kızları, Unifonnalı 20.000 ıı gom- hat üzerinde burunlarını Napolıye getirilmesine arar verı ış eg ır. 
vızyonızmı e artı •tan uç ~- lekli, 30.000 avan·gardi&t fa9i.ı ve bit doğru çevirerek bir yarım daire tek- Yapılan muamelenin hedefi evvela fi. 

~~~~ar:-!: ~.~:~.c.t m~-~~~:~!--;lah-!-L~ku:-ı·ı.:vv:'"'.~'~:::l:~!r .... ~_en-:-:mur:-:::"-::e-;-kk~e-p+-llndo-rı~di·' z,.,.inlmifti~· ,..·111r~iiı'aniıı:mı.,..pıııe"lrnlmrtı~rwrı-b.rri.r'"'l~:nia:!'ı_r:r! tomin1:!°!.~;!!:· ~: 
ya bq~. Ve üçbuçuk milyon Rtmekıte ld~. Halk FUbrerl, hllldlmda- ,.;e-fine f~e tu;;h~t- ;~pıl- hUkUmetin ittihaz ettiği karar bir ln-
alman nüfu.unu budıadlan içine alan rı ve DuçeYI! alicrtlanırvtır. nuıtır. giliz lirasının mukabili 179 frank ola-
Çekoalovakya üzerindeki bu tazyik ~uçe ta~ar~ ile saat 10 a doğru Na- Bu tuahllrata 6ç yilz binden fule rak teablt edilen rayicin tecavtls edil· 
Avrupa sulhu için bir tehlike halini polıyc gehnıftir. halk iftirlk etmfttiT. Muazzam fener memesinin teminini istihdaf etmekte-
almqtır. ç.aıo.lova.kyanın alman •- Kavur zırhlısında alayları yapdmıftIT. Veliaht Hitler tc· dir. Bu itibarla fran.km vulyetl iyi-
kalliyeti meMlffİ artık küçük an- Hitler kn-al ile birlikte limana gel- refine bir akpm ziyafeti vennlftlr. lotecektir. HUkUmet bUkUlmez bir 
t.ntm halledebilec•ii iı olmaktan azimle çaltpcatı için frank )'u.ksele-
,. • .__ da A ..... •.-n- ve belki de coktir. Bu sabah memlek_ete avdet e-
7~~ ·---- Ç k I k den kUlliyetli mlkdarda paralar hUJril-
dünyanm b(lyGk ...... ı.leri aratma . e os ova ya isi için met tarafından verilen kaı-arın tümu-
ıirmlfth'. lnıiliz ve franaız devlet lünUn anlqıldıfına delllet eder. BlltUn 
aclamlannı IOG l..oodra göriifmele- memleket tarafından aarfedilen gay-

rinde metrul eden bqlrca meselede L d B ı · d . d retlerle müzaheret göateren ve spekU-
'.s-":':"'": ... Jovakyanm alman nüfuau idi. 0 n ra I e r 1 n ne% 1 n e ıaayon teıebbüsıerine karşı müdafaa 
Kuçük ıb- '11i bu büyük meaeleye edilen fransız parası kalkınma ceeri 
kanpnak i.teb.-.:1iiini anlatmak i-
çindir ki konaey ıçu.... .. ,111 Prag'da teşebbu•• s mu•• yapacak '• için sağlam bir temel tefkll etmekte-yapmaktan çekinmiftir. dir. HiUı:Umet bUti1n fnnaızların yar-

Fak&t bir taraftan Alm&n7Wl, diler dımiyle müstakar iktısadi şartlar ih· 
taraftan ela Fransa ve Sovyet Ruı)'a • das etmek istemektedir." 

Londra, o (A A..) _Salahiyetli mahfiller, lnıiliz biikUmetinİD 
ruınclaki münaMbetJwin bir parça- B H' ı · d B ı· md bir in Sernınve memlekete dönmeye aı olup küçük antanıtm karqmak ia- • ıt erın av etini l>eklemcden Prac ile er m arat a • • • ··-J 
temediii bu alman • çek061ovak mü- kitaf husulünü temin için timdiki tOkOnetten iatif acle etmenın baf layor 
,,..-..ı..-inden betka her üç de.le- muvafık olacajı kanaatile, Çeko.lovakya baWanda Berlinde bir Maliye nazırı beyanatında fransız 
ti c&. alakadar ed.a meseleler Tar- tetebbüa yapma&a karar verdiibıi unnetmelctedirler. sermayesinin memlekete dönmeye bq 
drı Bu da maOU' ekalliyetleri "Ye j Bu tejebbUIUn yapılmasına fransız tadığını da ılSylemiıtir. Yalnz bugün 
Macariatanla küçük antant ara•~- y nazırlarının Londrayı ziyaretleri es- öğleye kadar 4 milyar frank Franaaya 
dairi münuebetlerdir. Macar ekalb- unaniatanda nasında karar verildill ve B. Qörinfin dönmUttUr. 
J'9llerinin himay.U arkaaında Ma- Çek devletlnin mevcudiyetini mubafa Frangın kıymetten diltUrWmeai 
cariatanm de revizyonist emeller B •. r komun ı·st aa lehinde yaptılı beyanatı latihdaf fransız halkını tamamiyle iHal etmek-
saıkladıiı malUındur. Fakat enter- ettiil malOmdur. tedlr. 

nuyonal münasebetlerin yeni istiha- h k • k Berllndeki tnı11ls bOyilk elçialnıln Bu tef erki develUuyon, Pumbre 
leai karııamda Macaristan da naziık are eti eıfedildi ıüdet okalliyetleri bakkmdald alman samanından beri yapıUnlarm d8rdün-
bir vaziyete dÜfmÜf bulunuyor. Bi- emellerine dair turihaıt taleb ec!eceli cu.üdUr ve b~ frank hÜbtan evel-
naenaleyh Macaristan küçük antant Atina ,5 (A.A.) - Atilla ajansı bil- zannolunmaktadır. SaWılyetll isılillS kl kıymetine niabetle 8 tandme düt-
devletleriyle ~lapnaya temayüektl et- diriyor: Polis Yunaniatanda bir ko· mahfilleri, Almanyanm, Avrupa ıul· m.UftUr. 

1 - Silah milaavatmm tanmmur. 
2 - Oç küçük antant memleket

lerindeki macar ekalliyetlerinin hak
larının tanmmaaı. 

~-tt .. ir. Fakat iki tart ileri aiirm e- münist hareketi meydana çıkannı,tır. hunu tehlikeye koyablletek olan Çek Halk cephesi bUkUmeti iktidara gel 
uu- Altl6ı kadm olmak üzere 74 kiti tev- mcael•lnin milaakerealni nd bGIU· dlll vakit yani 1936 da 75 fr1nk bir 

kif olunnıuf ve mUhim mikduda veei- ıunda verdlll cevabı blklr bulmal& lıı&ilis llruı idi, tiaıdi 179 frmk blr 
kalar ele geçmlttir. mU..ld ıörftnmeıınekte •• B. Çember- inılliz llruı olınuıtur. Blııaenaleyh 
Mevkufların yarııı - bun1uı:n lçhıde layn'ln ATrUpa ıuUıunun mub•"!Mı frwız paruı Ud tene içinde kıyme

eski d&t Itomilni9t mebus da vardır ~ !ngllterenln bqhca pynl oldu&unu tinden ytlzde 135 kaybetmlıtl.r. 
dört buçuk .eneye kadar muhtelif ha- alenen beyan ettllini kaydetmekte· Silah müN.vatınm tanmması arbk 

bir mesele olmaktan çrlanııtır. Her
lws biliyor ki Macariatan filen Nli.h
lanmıttD". Ekalliyet meaeleaine •e
lince; her üç devlet de aenelerden
beri bu meaele üzerinde olduktan 
halde bunu bir türlü balledememif
lwdir. Alman nüfuau meselesi Çe
ko.lovakya için daha büyük bir me- -

pis cezalarma çarpılmıı ve diğerleri dider. Altın •toka lcıymeılenecelc 
de nefyedilmiftir. Bu te-bbUlle •-i zamaftda Pral· Parla, 5 (A.A.) - letefani ajansının 

Gazeteler polisin ıeri hareftıinl te- r ,-- muhab' i b'ldi ı F k' 'k' da1cl ltı..lllz etıl!ı-i r ... ı. t.ıu .. n--loe ID- ır ı r yor: ran ın ı ı sene 
bariiz etttttrek kargaf&hk uneurlarr- a• •• ,,_ uua__.. içinde U.ÇUncU defa olarak kıymetin-
nm bundan böyle memlekeot Mayitfııl detlere uamt imtiyazm verilmesini den düşürülmcaiyle beraber fransız 
bozamryacafını yazıyorlar. tavsiye edecolc ve fransız hükümeti de Bankamın altın mevcudu mahsus dc

aele olduiu ıibi, Macar nüfusu me- koelo•u,.adeili alaıaa ekalli79ti 
aeleai de Romanya için da.ha tOmul- mwleei, bir ekalliyet m11eleli ol
lü bir ..,.aeledir. Binaenaleyh bir maktan çııkıpta büyük de~etlw ~
prensip üzerinde uYU§amadıklan i- amcl&ki muvazene ile alü.adar bü
çİnclir ki bu mesele bugüne kadar halle- ;rük Avrupa meaele.i halini aldıi~
dilememiıtir. Ancak Çekoılovakya için dan bu itin. kolay kolay baf&rl~•
iıin teahhura tahammülü kalmmmt- leceii ıüpbelidir. Binaenalayb soru
tır. Bu, macar ekalliyetinin vaziyet- lüyor ki küçük antant, dündenbe~ 
1-inden ziyade, alman ekalliyette- batlayan Sinaya konferanamda hu
rinin vaziyetlerinden il..i aelmekte- yük meselelerle kartılaım•ktadır. 
clir. Çekoslovakya, bütün ekalliyet- Ve kartıl&flıiı me.eleler Avrupanın 
lerin iatatü.ü hakkında bir proje ha- büyük küçük, bqlıca deTletlerini 
:ıurlamaktadır. Ve eier bu projeyi ali.kadar ettiii için Sinaya ıörütme
ta.tbik edecek oluna, macar ekalli- teri merakla takib edilmektedir. 
)'etine de fUDİI olacaktır. Ancak Çe- A. Ş. ESMER 

aynı tarzda bir tetcbbu.t. bulunacU· recede kıymetlenecektir. Bunun ne
tır. ticesi olarak devletin, hükümete bir

Frantanın ıavaiyelerl 

Prag, 5 (A.A.) - Dolqan bir f&Yi
aya göre Fransa da tnrltere gibi Prag 
hUldlmetlne mutedil davranmasını tav 
eiye etı:niı ve Hoclza da bu tavsiyeleri 
kabul ederek hükümete lttirik etme•i 
için südet partiai neadindo tefebbila
te bulunmuıtur. 

Bu pyia aoeyalist mahfillerde hot
nudsuzluk huaule ıetirmi,tir. Sosya
listler 1rodza'ya tiddetle hücum et
mektedf rler. 

kaç milyarlık avans veren ihraç Cll6ti
tüaüne bugünden itibaren hiç borcu 
kalmryacaktır. 

Para anlcJ,1110aının tatbikına 
devam olunacak 

Vqinıgton, 5 (A.A.) - Fransız sc
flriınin önünde matbuat mtıme.aille
rini kabul eden Morgentav, beyanatta 
bulunarak demittir ki: 

.. _Geçen Uç gt1n zarfında franarz, 
amerikan ve ingili2 maliye nezaretle
ri Uç taraftı itil!f mucibince mUteka
bll para vazir.etlerl baklanda iMip,re-

lerde bulunumuılar ve fransız talebinin 
itilafın ruhuna uyeun oldufunu müşa
hede ederek üç taraflı itilafın tatbikine 
devam etmeğe karar vermiılerdir." 

Üç taraflı para itilifının aktinden
beri amerikan maliye nezareti ikinci 
defa olarak frankın temevvücünü tas
vib etmektedir. 

Armrika bu suretle ltlli.fın bathca 
prensiplerine sadık kalmak hususun
daki arzusunu ~&ttrmiftir. 
Frangın kıymetten dllflD89i doların. 

da kıymetten cı~nl inı.ç etıııiye
cektıir. 

Bununla beraber bu hldiaenin ame
rikan ihracatçıları aleyhinde akisler 
tevlit etmC6inden korkulmaktadır. 

Londro mali mahJiUeri 
ı..,.,,. 

Lonıdra. 5 (A.A.) - !Mıefml ajanaı
nm muhabiri bildll'!yoc: Ülodranın 
mali mahfciller:i fran:km kıymetten dü
şürülmesine hayret eyhmektedirler. 
Çünkü son ingillz • fransu: görilfllle
leri esnaaında inglliz nuırlarının ma
liye nezaretinin telıkinine uyarak 
Franıkın kıymetten dtlfUrülmeei hak
kmdaki taleplerim ltira zettikleri 
herkMÇC IDaılOm idi. 

l•vü;;re mali mahfillerine göre 
Bem, 5 (A.A.) - Fransız maliyeti

nin kararaızhfı lsvlçrede malQm ol
duğu için framız frangının yeniden 
kıymetten dUtmeıl burada hayret u
yanduamaımıtır. 

İyi haber alan mahfiller f nnk'ın 
kıymetten dUpeainin sağlam bir ıu
rette istikrar ettlrilmlt olan ltvtçre 
paraaı Ozeri.nde hiç bir tesir hasrı et
miyeceğlnl beyan etmeırt.dlrler. 

Türk milleti, ltalyanm dostça ı..e. 
ket tarzım büyük bir sevgi ve memna
niyetle karıılannıtır. Umumi dilefimbt 
bu hareketin iki memleket arumda Wr 
Irat daha kuvvetli bir dostluk ft ...... 

ayanchrmafa yol açmasıdır.,, 

BALKANLAR BIRLICINE 
DOORU YOL ALINIRKEN 

CUMHURIYET'te Ba7 Yunus N• 
el, dört müttefik balkan dnletinin ri
cade ptinnefe çalqbldan büfik .,.._ 
lran birliii IDeV2JllllDa tahsis ettiii .... 
malrale.incle ezcümle eliyor ki : 

"Bir müd~tir balkan antanmu tef-o 
kil eden devletler araamdaki aamirai 
sulh sever bağın yeni bir inkipf ımm.. 
leıine götürülmeli lüzumunu ileri ~ 
melde bulunuyoruz. Biz ba lüzuma ma. 
........ llir lildr oLu'llk a.ri .. i:fw .. 
fDia. Bizim nuanmada o, hadinls iG 
cereyamndan dolmakta olm y..,,.a 
bir zarurettir. Balkan antantı ile ..... 
anda statükonun muhafazasından iba
ret olan sulhu halkanlarda ve be._nlı. 
lar arasmda temin etmek makaacliyle 
teıelck&I etmiıti. Bizim timdi ileri sür
mekte oldufamaz ikinci safha Wlam 
antantını tetla1 eden de.Jetlerin .,. 
maksadı balkanlar dahı1 ft haricinde 
her taarnız ihtimaline brp temin • 
meleridir. Ba datince balkan anlatı, 
... yahm kendi mevcudiyet ·..emen
faatlerini alilradar eden meselel .... 
bir haUam Mrlifi haline~ din. 
ya politikaama kanıtınnaktır. IWkan 
antantmdan ortaya 80 mı1yon nGfusla 
bfi:rik bir clnlet çıkaracak olan bu di
tlnee halkanlann sulhu n aelimeti İ· 
çin en lrunetli teminab tetkil edecek
tir.,, 

F ranko kıtalan ileri 
harekete devam ederken 

Gönüllülerin geri alınması için 
yapılan plôn da bitmek üzere 
Salama.nka, 5 (A.A.) - Umumi kararıihm teblij'İ: 
~en~ gıden havalara rağmen, lutalarımız, Kutellon cepheain

de ılerı hareketlerine devam ebnif ye Alkala de Kiaber' den Kue
vea de Vinroma'ya giden yolu kontrolu altına almııtır. Dütma
~ ~id~etıi mukavemetine rağmen üç dilfDMUl siper hattı zapte
dılmıftır. 217 eair ve bir çok mühimmat alınmıftır. 
Teruoel mmtakaaında kuvvetlerimi- takdirde 30 ile 45 gün arasında tehalüf 

zin muvaffald~ti ile bite.o. küçük edecek olan bir mühlet zarfında hu· 
çarpıtmaJar olmuttur. Biri subay oi- dutlar tekrar açılacaktır. Deniz kon
mak üsere 95 milia eair edilmit ve bir- trolü, !epanyaya giden ticaret gemile
çok dÜfman mev~ii zaptolunmuftur. rirııe binerek serbestçe tahkiıkata bat' 

tamak il%ere iıpanyol limanlarında ka
raya çılcaca kolan bitaraf müJahidler 
tanfmdan yapılacaktır. 

Planlar bitirilmek üsere 
Lon.dra. S (A.A.) - Fı-arwus ve in

giliz mümessilleri aon günler zarfın
da, hafta sonunda ihtimal katt surette 
kabul edilecek olan lapaoyadaki fÖ
nüllillerıirı geri alınması için hazırla
nan pli.nın ikmaline çahfmlflardır. 

Fransa sefiri Kori>en dün Lord Pli
muta iki memleket mümeaillerlniıı 

son mll.zaıkerıelerl eMıUmda alınan ka· 
raTları muhtevi bir 00.ya vermlfll'lr. 

Tahrir ve Icıonıtrol kıomisyonlarr mu
vasalatlarmdan on bet gün IOnl'& fa• 
liycte geçtikleri zaman tsı-nyanın 
kara hududlarmda kontrol kumıuf bu· 
lunacaktır. 

Geri alma ameliyatına blflanmadJğı 

Soven kanahnın 

1937 deki faaliyeti 
Londra, 5 (A.A.) - SUveyt kana

lmda 1937 senesi zarfındaki faaliyet 
hakkında dün neıredilen rapora göre, 
bir sene içinde 161 i italyan ve 78 i in
giliz olmak üzere 268 harb gemisi ve 
asker nakliye gemili geçmiıtir. Ye
kQrı olarak bir sene zarfında Silveyf 
kanalını ıeçıen gemilerin adedi 
50,747,183 tonilato hacminde 6,635 dir. 
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Bu defa türk siperlerine ingilz aai
nağı baılıyor. Ertujnıl tabyasındaki 
2 küçük top da tahrib olunuyor. Bi
zim taraftan yegane takviye bölütü 
(26 ıncı alay 11 inci bölük) ileri aü
rülüyor. Cephe biraz daha takviye 
olunuyor, kömür gemiaindeki ingiliz 
ler sindiriliyOI' ve artık dlf&l'I çık
maya ceaaret edemiyorlar, karaya çı• 
kanlar ela oldukları yerlerde puaup ka
lıyorlar. 

Yazan: iti. Şeoki Yazman 

trt;US 

Mahkemelerde 
• 

Pencereden pencereye sarkıntılık 

Yüz bulurum ümidile karşısındaki 
evin penceresine musallat adam .. 
Davacı bayan dedi ki: - Komfu bak fU adama diye göeter-
- Ben bir evin bir odacığında yal- diın. O da pencereden bafını u~ı: 

nız bafıma otururum. Ev kocamındL - Bak bak daha iyi bak; bak baka
Fakat bir kaç aene evel kocam a.izlere bm tanıdık mı çııkacakam? Diye azar
ömür öldü. Leylicığımla (Leyli.cığı layacak oldu. Fa.kat beriki bu lafları 
çocuğu) tek başıma kaldım. Geçen ae- dinledi dinledi de "bana mı?" bile de
ne de yavrumu kaybettim. Avuç içıi medi. 
kadar odamda çile dolduruyorum. E- Dinleyiciler bu la.fların üatüne tek-

i
' vin bir iki odasını kiraya verdim. On- rar zanlıya bakıyorlar. Yanımdaki ya
lardan aldığım üç b~ kurujla geçinip nmdakine 

' gidiyorum. Hamdolsun kimseye avuç - Allah kimseyi böyle kalın yüzlü-
açmadım. nün karıısına çıkarmasın. Böyle biri-

Fakat benıi.m bu derdlerim kendime ne de ben çattım. Borç vermiftlm- Ay
yetmiyormuı gibi, bu bay her ak,am larca pe)in ... 

8-5-t938 

l, __ R A_o_r_o_j 
Ankara: 

Öğle neşriyatı: 
12.30 Karışık plilı: 

neşriyatı - 12.50 Plakla turk musiiı:isi ve 
halk şarkıları - 13.lS Dahili ve harici ha
berler - 17.30 Halkevinden naklen inkı
lib dersi (Yusuf Kemal). 
Akşam neşriyatı: 18 ~n K k ·""' arııı 

plik neıriyatı - 19.15 Türk musikisi ve 
halk p.rkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları 
- 20.00 Saat ayarı ve arabça neıriyat -
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları (S~ 
lihaddin ve arkadaşları - 21.00 Saksofon 
10lo (Nihat Esencin) (Piyanoda Marsel 
Bi)- 21.15 Plakla danı musikisi - 22.00 
Ajanı haberleri - 22.15 Yarınki proıram. 

İstanbul : 

Öğle neşriyatı: . 12.30 Plilı:a türle 
muıikiıi - 12.50 Havadiı - 13.0S Plikla 
türk muıikiıi - 13.30 - 14 Muhtelif plik 
nqriyatı. TEKE KOYUNA iHRAÇ: Buraaı 

360 metre uzunluiuncla ve 20 - 40 met· 
re kadar geniıliiinde oldukça düz ve 
geniı bir aahadır. Oncü kıtalar ôryalis 
zırhlısı ile naklolunmuılardı. Sonra l 
bunlar dörder kayıktan mürekkeb ae- 1 

kiz grupa ayrıldılar ve her grupu bir 
gemi çekerek aaf nizamında aahi -
le yaldattılar <Saat altıdır.) Bizim ta
raftan tiddetli bir ateı bqladı. Bir çok 
sandallar battı. lbracm felüetle neti~ 
lenmemeıi için burada da insiliz mub
riblerinin tamamen aabile yanaprak 
muharebeye ittirak etmesi icabetti. 
Maamafih Teke koyondaki takımın a
leti hafiflemedi. Kayıklardan ancak bir 
kısmı aahile yaklqtılar ve karaya çıka
bilenler yarlara aıiındılar. Talih bunlar 
için Ertuirul köyündekinclen daha faz. 
la güler yüz gösterdi. 200 metre uzun
luğunda ve ancak sekiz metre geniıli
iinde bir aaha olan * kumaallıia (yani 
Teke burnunun biraz daha timali) 
çıkanlar Emflakabl :ımhbaiyle getirilmit 
lerdi. Zırhlı 500 metre kadar aabile ya
natb, Sahildekilere tiddetli bir •le! llÇ· 

ti. Bu ateı himayesinde insiliz öncü
leri zayıf gözcü kuTVetlerimizle 
karJılaf tılar, Bunlar bir müddet atete 
devam etti ve İngilizler karaya ayak baa 
bktan aonra geri çekildiler. Oçüncü ta
bur kumandanı bundan derhal haber
dar oldu, ihtiyattaki 9 uncu bölüiünü
cle Teke bumu istikametinde 1evketti. 
Bölük Teke burnunun üzerindeki Ka
racaoğlu tepesinde dütmanla karJs
Jatb, tiddetli bir taarruzla bunu geri, 
atb, bu civara >ıilim ~peyi İfgal " 
tahkim etti. FaU.t karaya çıkan insi
Jiz taburlan biribirini bılöb ediyordla. 
Teke koyuuna .. • lmmaaDıp ... do
kuzda birer tabur daha çıktı. Oçüncü 
tabur kumandanı elindeki son ihtiyatı, 
iki iatihkim t.lnmmı da buraya gön
«lerdi " ceman dört insiliz tabaruna 
hir bölük piyade •e iki talam istihlci~ 
la burada durdurmaya mu•affak oldu. 

Anadolu Hamüliye bataryası 

evinin penceresine kurulur, kaşı ile, Ve mübaşir, fıaıltıyı işitıi.p de sert 
göziyle, san.ki bunları görmüyormu- sert yüzüne bakınca cümlesini bitire
tum gibi üstelik bir de eliyle ifa.retler medi kulaklarını gene davacıya veri
eder. K&h bana: yor. Zavallı taze, o kildar içi yanmış 

- Buraya gelir mi.in, der. Bazan ki hali iddialarını bitireınemit. Müte-

Akgam neıriyatı: 17.00 tnkıllb 
tarihi dersi, 'Oniverıiteden naklen: Yusaf 
Hikmet Bayur - 18.30 Beyoğlu halkevi 
gösterit kolu tarafından bir temsil - 19.lS 
Konferans: Ali Kamil Akyilı (Çocuk ter
biyesi) - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 
Muzaffer İlkar ve arkadaıları tarafından 
türk mu&ikisi ve halk şarkıları - 20.45 Ha
va raporu - 20.48 Ömer Rıza tarafından a
rabça söylev - 21.00 Nihal ve arkadatlan 
tarafından türk muıikiıi ve halk prkılan 
(Saat ayarı) - 21.45 ORKESTRA: 1 • 
Leopold: Polonya. 2 Rebikow Romanz san 
parol. 3 - Pilesovv: Rev dö Mariyaj. 4 - Mi
heli: Basi al biıyo - 22.lS Ajanı haberleri 
- 22.30 Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları - 22.50 - 23 Son haberler, ve er
tesi cünün procranu. 

MORTO UMANINA iHRAÇ : 
Monclroıtan KornuHlis zırbbaiyle ih
raç yerinin ilerisine kadar getirilen ve 
aonra kayıklara bindirilen üç bölütü 
tafryan kayıklar aut 6.30 dan itibaren 
Morto limanına yaklafb. in tepe isti
kametinden bqlıyan topçu ateıimiz bu 
kayıkların bazısını batrdı. Fakat Korno 
Yalisle beraber Aiamemnun " Lord
nilaon zırhlıların in tepe istik.metinde
ki ateıleri ve ihraç yerini himayeleri 
gelenleri kurtardı. Bölükler karaya çı
kıt yerini biraz ileri alckalr, " ancak 
bir takımın pek zayıf •tefiyle karıılat
tıklan için fazla zayiat Yermeden Ge
reviz dere aizında karaya çıkabildiler. 
Ve Hiaarbiı itial ettiler. Telefon bat
lan bozulduğu için Girtenin cenubu 
prkiıinde bulunan 26 mcı alay kwnan
clanı bu hareketlerden ancak aaat yedi
de haberdar olmuıtu. Bu muhtelif ib-

Avcı 

Zühal 
raç hareketleri karJıamda elindeki ih
tiyat taburu bölüklerinden biriaini 
Morto limanına, diierini T ekekoyuna 
gönderdi ve karaya çıkan düflDUa ta
arruzla denize dölaneleri emrini •erdi. 

Y KUMSALI.IGA iHRAÇ: 
Seddülbabir müaelleainin can ala

cak noktalarında, en ilerideki koy
larda bu ihraç yapılırken Ye bizim 
kahramanlar kencltlerinin bir kaç 
misli dütmanı sahile t..bit etmit bt1-
luaduldan bir saada tekmil bu kah
ramanca mukavemetleri biçe indir
mek tehlikesi gösteren bir ihraç da
ha yapılıyordu. Bu ihraç Teke bur
nundan hayli fimalde ft Kirte hiza
larında lııgilizlerin Y kumaalbiı a-

dmı verdikleri yerde oluyordu. iki 
kravazör ile Golyat zn-hlıama bindi
rilmq 1 ıkoçya'b KingaoYD taburu ile 
deniz tümeninden Bilmoa ta.buru bu 
dar •• kalabalık yere çlkanlacak
tı. 

da: madiyen anlatıyo: .. Eğer, zanlıyı mah-
- Senin galiba i§in var, ben oraya kılm ettirmek istiyorsa bu laflar yeter 

geleyim manasına el kol oynatır. Buna ama, belli ki içinde dökülmek, saçıl
bir aöylemedim, iki söylemedim. ı mak ve böylece biraz ferahlamak ihti-

- Elbet cevab vermediğimi gôrür yacı çırpınıp duruyor. 

Bu thracm tehlikeli olUfU tm"•-· 
dandı: Kıaa bir zamanda K.irt:ıyi 
alıp çok ileride çarpııanlarm arka
smı kesebilirdi. Yani bu ihraç ile 
Hamilton SeddülbahiT mmtakamı
zm aai yanında tam manaaiyle bir 
kutatma hareketine ginnitti. 

de bir gün usanıverir. Beni de .utı.k ı Dava<.ı sozlerıni şöyle bitirdi: 
rahatsız etmez, dedim. Fakat ne mum- - Bundan sonrasını da hakim bey, 
kün? Ben sustukça o üstüme vardı. 1- şahidlerim naltasrnlar ... 
şaret üstüne ipret. Zanlı da gayet aheste, bayanın aksi- Avrupa: 

lşi nerede bilmiyorum, saat beşte e- ae heyecansız ve soğuk kanlı olarak 
vine gelir, pencerenıi.n önüne oturur. müdafaasını fÖyle yaptı: OPERA VE OPERETLER: 14 La:rpzis 

yerinde - 18,30 Moıkova - 18.55 Viyana - 1!1.30 Odam, ayna gibi görünüyor. Pencere- - Evimdir, istediğim 
Kolonya - 20 Beromünıter, La7Pzis -

oturmakta serbestim. Pencerem hava- 20.30 Stokholm. 
Aynı zamanda ihtiyatlar hep ileri 

aüriilmüt bulunduğu için lngilizler 
hiç mukavemetsiz il : rliyebilirdi. 
Hulasa tam bir baakm halinde it 
görebilirdi. 

Hakikaten de it tehlikeli surette 
bqladı: Sahile yaldatma çok kolay 
ve muka•emetsiz oklu. Hiç zayiat 
vermeden kumsala ve 10nra kumaa
lm üstündeki kayalığa çıktılar. Bi
zim yalnız bir ırözcü pc>Kamız var
dı, bir iki at et edip çekildi. Yaya 
olarak geriye haber gönderdiler. 26 
ıııc• alay komutanı aaat ona doinı 
bu ihracı haber aldıiı zaman elinde 
tek bir thtıiyat bölütü kalnuftı: ikin
ci taburun betinci bölüiü. Halbuki 
karaya çıkan düpan iki üç tabur 
luıdar tahmin olua~u (Hak•at
te 11111 ta1t .... ) 

!erimin perdesini kapayınca da içerisi 
zindan gibi oluyor, hem de ben buna
lıyorum. Bu dört dıvar arasında deli
recek gibi oluyorum. Mecburi peı:Je
leri yarı açık yarı kapalı bırakıyorum. 

Fakat o zaman da bu adamın işaretle· 
rinden kurtulamıyorum. Hilliaa ne 
yapacağımı ben de tatırdım, gitti. 
Bunları aöyliyen tazenin sesi titri

yor, ara sıra ağlayacak gibi oluyordu. 
Fakat gene kendini topluyor, kim bi
lir ne zamandanberi içinde biriktırdi
ği sözleri nefes almadan söylemek is
tiyordu. 

İpretçi bay, hiç o taraflı olmak ni
yetinde değildi. Zanlı kanapesinıin ke
narına kolunu daylml§, tırnaklariyle 

oynuyor, 
Bayan: 

dardır. Biraz nefes almak, serinlemek ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN-
için... FONİK KONSERLERİ: 18 London - Reç. 

yona! - 18.10 Hamburc - 18.30 Moakova 
- Hakim bey, de<ii, 90run lütfen kı- - 19.10 Münib - 19.30 Moıkova - 19.35 

şrn ayazında da serinlemek irin pen- Münib - 20 Moskova, Droytviç - 20.30 Li-
x yan, Paris - P. T. T. - 20.45 Prai - 21 

cereye dayanır mı insan? · Berlin, Roma, Mil&no, Vartova - 2LIO 
Zanlı, bun.a ka ... ı dedi ki: Hamburc - 23 Kolonya, Pariı, Tuluz - 24 

"T Frankfurt, Stuttcart. 
....: Peki, demek ki her gün evde beni ODA MUSİKİSİ: ıs.20 Laypzis _ 16.30 

gözetiyormuş. Buna ne demeli? Prai - 17 Berlin, Pariı -19.35 Biilı:reı -
Bu yavaş müdafaa biraz daha devam ~~o~h~~:. - Ceneri - 22.15 Lüksemburc, 

etti. Fakat hakimi ikna edemediği aP-- SOLO KONSERLERİ: 17 Roma -19.lS 
latılıyordu. Ama, bir kere de davacı- Stuttcart - 20 Hamburc, Stokholm - 21.20 

Kopenhac. 
nın p.hidlerini dinlemeğe lüzum var
dı. Halbuki kendilerine tebliğat ya
pılmasına rağmen 13hidler bu celsede 
bulunmamlflardı. Şahidlere tekrar 
tebliiat yapılmaaı için muhakeme haf
a bir .... bı.raluld.a. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı •· L): 6.30 
Alman istasyonları - 8.30 Stuttcart - lZ 
Hamburc, Kolonya, Münib - 18 London. 
Recyonal - 19.20 Prağ - 20 Frankhırt. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18.10 Köniııberc - 21.lS Brealav. 

Ba tek piyade bölGIGınGn ld ...... 
miyJe (bir taknnı da topçuya mu
hafız olarak ~) o emada 
Kirteye gelmİf bulanan bir aaJara 
b.tery .. Kirte ietikimetinde bare
bte ıreçmit oı.. ba iki Insım taha
..... durdcamaya memur edildi. 
Sahra bat.ar,...aı ba unda tatlık bir 
urt üzerinde meYzİ almlf l.koçyalı-

- Bu ademm hiç mi iti yok; yem.ık 
yemes ml, gezmete çllkmu mı da b&J
le gecenin 12 lerine kadar benim ev.i-
mi gözler, dedifi aman ynzüilde na- Profesyonel güreıcilere 
fif bi_r gülüımeme dolafıyor ve .anki 
i~nden: 

JIAFtP llUZtK: G.10 Hamburs - 6.30 
Kolonya - 7.:1~ Kesa - 1.30 Franlı:furt, 
Kolonya. Munıh - 9.30 Ber1bıı - .lG.45 
Hambur~ - ız Alman ıstaı;yoruan - 13.1~ 
Kolonya - 14 Stuttıart - 14.10 Frankfurt 
- 1•4.15 Berlin - ıs.ıs Prai - 15.35 Ber
lin - 16 Alman iataayonlan - 16.5 Könip. 
bers - 16.10 Prai - 17.10 Münib - 18 
Bertin - 18.30 Frankfurt - 19.10 BerliD, 
Frankfurt - 20 Breal&v - 21 Stuttprt -
22.30 Keza - 2Z.3S Könipberı. 

lara isabetli &tet açaıken piyade 
bölütü de tepeye yald&fllllf bulu
nuyordu. Topçunun tiddetli at~ti ve 
piyadenin kahramanca ilerleyİfİ te
sirini gösterdi ve takriben bet aaat 
müddetle bu iki taburu oyalayarak 
K.irteye yÜl'Ümeaİne mani oldular. 

(Sona r>ar) 

- Bundan ali İf mi olurmuf, diyor. 
Bayan. iddiaaı~ı Ubaıt için bazı p

hid ieimleri de Mymıftı. Şabidleri, e
vindeki kiracılarıdır. 
Davlcı dedi ki: 
- Geceleri ne ben loimaeye giderim; 

ne de kimae bana gelir. Yalnız arada 
sırada yandaki odada oturan kiracılar 
uğrar, hatır sorarlar. Onlar evde bu
lundukları zaman da itaret faslı devam 
eder. Ona sorun, o doğruyu söylesin. 
Kaç kere kiracıma: 

..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Yazan: Ale.xia Tolstoi No: 80 E - -- -- -- -- -- -

lisans verilecek 
Prol••J'Oft•ll•re llôn: 

Tü.ıık spor kurumu gürct federasyo
nundan : Profesyonel gürctÇilere li
sana verilecektir. Lisans almıyanlar 

Türkiye profesyonel güret f&O'lpiyon
luğuna ve Türkiyede yapılacak pro
fesyonel müsabakalarına ittirik ede
miycceklerdir. 

Liaana almak için Ankaradıa Türk 
ıpor kurumu güce, federasyonuna üç 
adet vesika fotoğrafı ile aoyadını, do
ğum yeri ve tarihini bildiren bir mek
tupla müracaat etmek kafidir. Mek
tupta adres sarih olmalıdır. Li&ano;Jı:u: 
a<lrese gönderilecektir. 

- -5 ;: . Çiçekdağ kaymakamlığı - -- -- -- -- -- -- -- -= = - -- -

Çiçekdağ kaymakamı B. Fahri Aru
çun tekaüde aewd üzerine Çıiçekdağ 
kaymakamlığına vekaleten Alaca kay· 
makamı Kemal Seyer tayin edilmittir. 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 Viyana - 11.30 
~~uttsart - 23.20 Budapqte (Sican miW
cı). 

DANS MUZtôİ: 18 Stuttcart - 22.lf• 
Belırad - 22.25 Brüksel, London - Recyo-. 
nal - ~2.30 Münib, Floransa, Roma - 22.45 
Laypzıı. - 23 Krakovi, Lemberc, Lüksem
burı, Vılna - 23.10 Moıkova - 23.15 Mi
lano, Roma - 23.30 Droytviı; - 23.31{ <rv
luz. 

lspanyav11 gônderilecek 
gazeteler 

fspanya poata telgcaf idaresi, tabı 
ve natirler veya vekilleri tarafından 
gönderilecekler müstesna olmak üze
re ,ahıslar tarafından gönderilecek 
gazete ve mevkut yazıların ithalini 
menetmiştir. Keyfiyet alakalılara bil
dirilmit ve lapanyaya gönderilecek 
gazete ve mevkut yazıların iade edile
ceği tebliğ edilmiftıir. - -----------------------------------------------------------J: :ı.....--.~--------------------''------~~-------------------------
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gidiyoruz ... " Ancak ötekiler, yeni ge
lenler, unvansız, fakat cesaretli, ıali
hata suaamış olanlar, cezbeye tutul
mutcasına kollarını Avrupaya doğru 
uzatıp bu batı ülkesini bir sc:rab gibi 
kaplayan altın tozunun bir zerresin
den olsun istifade etmek isteyenler, 
büfün bunlar yeni çara ümid bağla
makla hata etmemit olduklarını söy
lüyorlardı: O beklenen adamdı. Azak 
talisizliğinden ve terefaizliğinden 
aonra "Kukuy sefihi" manen büyüdü, 
1'1J1881zlık onun dizginlenemiyen mi
zacına gem vurdu. Yakınları bile artık 
onu tanıyamıyorlardı: 1nadcı, meşgul, 
müfkülpesenrldi ... 

Azak bozgunundan sonra Petro "el
bette, bu senin eğlen«:lerine hiç benze 
miyordu !,. diye istihza ettikleri Mo.
kovada kısa bir müddet görünüp he
men Voronej'e hareket etti. Oraya bü
tün Rusyadan iş.çiler ve aanatkirlar 
aevkediliyordu. Güz yollarında araba 
dizileri uzanıyordu. Asırlar görmüf 
ıneıeler, Voronej etrafında, Don bo
yunca balta darbeleri altında devrili
yordu. Tezgihlar, itçiler için baraka· 
lar, depolar illfa ediliyordu. tki büyük 
gemi, yirmi üç kadırga ve dört yanıın 
gemisi t'ezgiha kondu. Kıf tiddetli 
bafladı. Hertcyin eksikliği hiuedili
yordu. Yüzlerce inean birden ölüyor
du. Cezalar tasavvurun fevkinde idi: 
firariler tak.ib olunuyor, zincire vuru
luyordu. Buz gibi esen rüzglr darağaç 
larında doamul ccaedlcri sallıyordu. 

Omidsizler Voronej etrafındaki or
manları yakıyorlardı. Arabalarına yük 
lemit oldukları eşya ile birlikte giden 
mujikler muhafız erleri öldürüyor, et
yayı talan edıp ta9ıyabildiklerini yan
larına alıyor ve Allah bilir nereye ka
çıyorlardı. Voronej'e gidip çalıf1Jıa
mak için kimi ayağını topal ediyor, 
kimi parmaklarını kesiyordu. Bütün 
Rusya ayaklanıyordu. Muhakkak ki 
Deccalın devri geliyordu. 

Eaki zamanların bütün o köle
likleri, angaryaları, aıarı kafi de
ğil mi idi? Manasız yeni iıler icadına 
ne lilzum vardı? Mal ve mülk sahible
ri gemi in§asına yardım etmek içil' pa
ra vennek mecburiyetinde kaldıkla
rından dolayı akaileniyor, aürüleme
mif tarlalarını, bom bof aamanhkları
nı inleye oflaya seyrediyorlardı .. Pa
pas veya kefİf, bütün din adamları bu 
halleri taavib etmiyerek ara1arındıı. fı· 
aıldaşıyorlardı: nüfuzlarının bütün 
bu yabancılara, bütün bu sonradan 
görme adi herifler sürüsüne geçmekte 
olduğu bes belli idi.. 

Yeni zamanlar pek zahmetli bafladı. 
Fakat her ,eye rağmen yeni filo da ilk 
bahara doğru tamamlanmıt oldu. Ho
landadan mUhendialer, alay komutan
ları getirtildi. Pançin':ie, Çerkuk'da 
bol levazım idhar olundu. Kıtalar ik
mal edildi. Mayıa ayın.da, Prinçipium 
adındaki yeni kadırgaaına binen Pet
ro, bütün filo tarafından takib edildi
ii halde, Aak önlerinde ıöründü. 

- -: : cephede, bezden büyük boyalı levha-
5 5 larda iki sahne: Deniz tanrısı Neptün 
5 5 ve fU kitabe: .. Ben de Azağın zabtın-
: : dan dolayı tebriklerimi arzeder ve si-- -: : ze itaat ederim -ve diğer cephede ka-
5 5 çan tatarlar .. Azak fetholundu, fcliket 
: : bize hak oldu." - -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----------------------- ..._ --

----------------------
Birinci PetTo, Notelnug lıalui önünde ve muharebe 

ana.anda büzat top atar/ren 

Deniııden ve karadan muhasara altına 
alınan Türkler bütün taarru~ları püa
kilrterek ümidaizce dayandılar. Fakat 
bütün iate ve harb malzemesi tükenin
ce kayl<ku: ve f&Ct9ız tealim olmak za
ruretinde kaldılar. Komutanları Ha
san beyle birlikte üç bin yeniçeri, ha
rabe haline gelen Azaktan ayrıldılar. 
Bu, her feyden evel muhalefete karfı 
bir zaferdi: Kukuy Moskovaya galebe 
çalıyordu. İmparator Leopold'a, Vene
dik docuna, Prusya kıralma derhal 
tamtıraklı nameler ıönderildi. Andrel 

Anddyeviç Viniüa'il.n hicmnet ve gay
reti ile Mo.kova neıhri üzerine, Kam
menni köprüaü batına bir zafer takı 
dikıildi. Bunu, etrafın.da ailihlar ve 
sancaklar ve altında da fU: "Allah bi
zimledir, kimse bize kartı değildir" 
kitabesi bulunan iki başlı biT kartal 
tetviç etti.· Alıtm yaldızlı bir Herkül 
ile bir Man, altı kulak yükseldiğinde 
iki müjik sakfı tutuyordu. Bunların 

ayakları d~binde de - tahtaya oyulup 

boyanmıf - zincirlere vurulmuf olan 

Azak pata.ı ile bir tatar ~a.ı ... 1kıi 

-Z-
Bununla beraber Azağı zabtetmekle 

hiffetle hareket edilm~ ve iati.ld>al 
de tehlike IOkulmut oldu: Ruslar bü
tün osmanlı ıimparatorluğu ile çok aza
metli bi.r harıbe aürü.klenmİf oldukları
nı gördüler. Halbuki onların ancak kü
çük bir kalenin ötesini beri edebilecek 
kadar kuvvetleri vardı. Petro ile ge
neralleri daha surlar altında harbeder
ken bunu anlamıflardı. Artık onların 
o eakıi emniyetinden hiç bir fCY kalma
mıJtr. Artık fetihler değil, Türklerin 
keyfi Rusyaya karadan ve denizden 
taarruz etme-ti iateyuek oluna hangi 
vasıtalarla onlara karp konulabileceği 
dütünülUyordu. 

Müttefikler bulmak, kabil olduğu 
kadar çabuk ordunun ve filonun halini 
ve sillhlarını ıalih etmer, kUflcnmit 
genit devlet makinaaını Avrupa ör
nek tutulank yeni battan kurmak el
zemdi. Bunun için de para, para ve ge
ne para llzımdı. 

Ve bu parayı da ancak Avrupa vere
bilirdi. Oray~ adamlar göndermek, ve 
gayelerine eri~ek aurette gönder
mek zaruri idi. 

Müatacel ve karıfı.k mesele. Petro ~ 
le yakınları bu meseleyi hakikaten 
asyai bir desise ile hal ettiler: Avru
paya büyük ve haf'Iletli bir ıtefaret he
yeti gönderilmesine ve Petronun dıa 
bu heyete Preobrajenakıi alayının kü
çük rütbeli subaylarından Petro Mi
hailoviç namı altında refakat etmeai
ne karar verdiler. Hadise fÖyle ifade 
olunuyordu: "Siz bizi kafarlafmıt 
vahşiler yerine koyuyorsunuz, falmt 
Biz, Büyük Küçük ve Beyaz, bütilıll 
Rusyaların çarı olduğumuz, Türkleri 
Azakta mağlub etmit bulunduğumuz 
halde hiç de mağrur değil, bilakia sade 
ve uysalız. Hatta göreneklere tebaiyet 
bizde siz.dekinden de zayıf olmak 
muhtemeldir. Biz herkes gibi, batti 
bir mujik gibi ya13r, yer ve içebiliriz. 
Ve bizim bir tek endişemiz vardır: 

hıuıbarlığımıza ve cehaletimize galebe 
çaımak, memleketlerinizde taallüm et
mektir, pek lütufkar komıfularımız .. " 
Hesab doğru çıktı: fayet Avrupaya 
canlı bir ıirena arzedihıt'ydi. belki da
ha az tap.rdı. Çar Petronun büyük 
kardetinin bir nevi Allah gibi tebcil c
dilmit olduğu hatırlarda idi .. Halbukıi 
bu - Alıtı ayak ve dört parmak boyun
da, yüzü bir tikle çirkinlepş. hey
betli bir delikanlı ki fen ve tlİıcarete 
kar§ı duyduğu muhabbetin sevkiyle 
çarlık haşmetini hiçe sayıyor. İfitil
memiış bir şey - Hatta tahribk.ir bir 
,ey ... 

Sonu var) 
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6 - 5. 1938 

Zelzeleden zarar gören 
yurddaşlara yardım için 

Ankara Halkevinin sinema ve 
tiyatro haftası 8 Mayısta bashyor 
An~ara Ha~kevi sosy~ !ard~ ko- ı vAe yurddaşl~r toplanarak. ~şeh~: !,e

rnitesı Kırşehır ve havalısındeki sar- lak:etzedelerıne yardım ışını goruş
sıntılardan müteessir olarak yersiz ve müşlerdir. Memurin maaşlarının yüz
yuvasız ·kalmış yurddaşlara bir yardım de ikisini vermeği kararlaştırmış, te
temin edebilmek için hasılatı tama- şekkül eden bir komite de halkın ya
men felaketzede yurddaşlara bırakıl- pacağı yardım işiyle meşgul olmağa 
mak üzere bir tiyatro ve sinema haf· başlamıştır. 

tası hazırlamıştır. Bu haftanın prog-
ramına türk maarif cemiyeti de lisesi- Adana' da : 
nin hazırladığı ve evelce temsili halk 
üzerinde derin bir alaka uyandırmış 
olan (Gazan) operetini koymak sure 
tiyle bu yardıma kotmuı olmaktadır. 
İyilik sever, iyi yürekli yurddaşların 

Adana 5, (Telefonla) - Kırşehir 
felaketzedeleri için toplanmakta olan 
para mikdarı bugün 6000 lirayı geçti. 
Teberrular devam etmektedir. 

bu yardıma koşacaklarından eminiz. s k k b 
Biletlerin fiatları çok mutedil tutul- İ ôyet me tu U 
muştur. Localar 200, parter koltuklar 
50, balkon 25 kuruştur. Bu biletler 
şimdiden Halkevinde satılmağa baş
lanmıştır. Bir müracaati olanlar için 
(2399) numadalı telefonda malfımat 
rerilebilir. 

PROGRAM 

8 mayıs pazar günü gündüz saat 15 
de (Gazan) opereti "türk maarif ce
miyetinin bir yardımı olarak tilrk ma
arif cemiyeti lisesi talebeleri tarafın
dan). 

8 mayıs pazar akşamı saat 9 da Mu
sahib zadenin "Fermanlı deli hazret· 
teri" komedisi (Halkevi amatörled 
tarafından). ' 

ıo mayıs akşamı saat 9 da "Ferman
lr deli hazretleri,, komedisi. 

ıı mayıs akşamı saat 9 da milli mu
siki konseri. 

12 mayıs akşamı saat 9 de "Ferman
lı deli hazretleri,, komedisi. 

13 mayıs akşamı saat 9 da Küçük 
Ali tarafından Kargöz ve ayrıca sine 
ma. 

Yurdda yardım faaliyeti 

Vşak'ta: 

Uşak, 5 (A.A.) - Kırşehir ve Yoz
gat havalisindeki zelzele felaketzede
lerine yardım için Kızılay Kurumu bir 
beyanname neşrederek halkı yardıma 
~ • •.-.!-~ T'\.!..:.-- ...__•-'•ı:a~n~.....+; ua 
Halkevi kuvvetleri de yardım faaliye-
tine iştirak etmişlerdir. Şimdiye ka
dar toplanan 500 liralık ilk yardnn 
Kızılay merkezine gönderilmiştir. Ya 
pılmakta olan teberru yekfuıunun iki 
bin lirayı geçeceği tahmin edilmekte
dir. 

Krzxlay yirmi liradan fazla teberru
larda bulunanlara yazı ile 20 liradan 
az teberrularda bulunanların da isim
lerini ilan etmek suretiyle kendilerine 
teşekkürlerini bildirmektedir. 

Erzuı .... _,da : 

Erzurum,. 5 ( ...... ,., 'ı - Kırşehir fe
laketzedelerıne yardım r - ... 1iyeti de
vam etmektedir. Bugüne kadar y .... _, 07 

merkezde halktan bin ve memurlar

dan beş yüz lirayı mütecaviz teberrü 

yapılmıştır. Halk yardım faaliyetine 
büyük alaka göstermektedir. 

Tekirdağ'da : 

Tekirdağ, 5 (A.A.) - Bugün Halk
evinde valinin başkanlığında memurin 

yazmayı seven 

bir okuyucu 
Herkeste ufak veya büyük, bir kap· 

ris- vardır. 

İdahoda (Birleşik Amerika) ya
şayan bay Çarlis Hoperin de kaprisi 

gazetelere mütemadiyen şikayet mek

tubu yazmaktır. 
Mamafih, bu adamın hareketi, kap

ris hududunu da aşmaktadır. Çünkü 
80.000 şikayet mektubunu posta kutu
suna atan bir adamın hareketi, kapris 
değil, bir endüstri! demektir. Bu a
dam, eline geçirmeğe muvaffak oldu

ğu gi}-zete ve mecmualan baştan niha
yete kadar okumaktan usanmıyarak, 

bunların her birinde behemehal hoş

lanmadığı ve daha iyisini ileii sürdü

ğü bir şey bulmakta imiş. Mevzu ne 
olursa olsun, ister ahlak, isterse dine 

veya hayvan yetiştirmeğe dair bir me· 
sele olsun, hemen kağıd kaleme sarı
larak, "gördüğü mütalaanın aksini id
dia etmekten büyük bir haz duyuyor

muş. 

Gel zaman, git zaman, bu amatör şi-
kayetçi, İngilizce okuyan ve İngiliz 
dilini konuşan alemde bir şöhret ol· 

muş ve nihayet işi profesyonelliğe 
VIU.O•u!f•"Y"'""ena vıuu11.uıı:n -.onna g.......-

te idareleri kendisinden, para muka

bilinde şikayet mektubları istiyorlar
mış. 

Bu da bir maruf bey ama, meczup 
değil; bu gayesine varmasını bilen a
çık göz bir maruf bey 1 

Akay İzmirden vapur 
satın alıyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Akay İz
mirden bu sene adalar arasında işletil
mek üzere bazı vapurlar almıştır. Te
sellüm için !zmirc birıkaç memur gön

derilmiştir. 

l\f emlek.~ıhıtlzde Virjinya 
tütünleri yetiştiriıeeck 

İstanbul, 5 (Telefonla) - İnhisar
lar idaresi inıgiliz piyasasına ihracat 
yapmak gayesiyle Taşovada Virjinya 
tütünlerine benzer tütiln yetiştinnek 
için bir nümune tarlası yapacaktır. 

HAKİM ROBİNSONUN 
KATLİ 

Yazan: R. ff. Goldm.an 
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Nöbetçi hasta bakıcı taşlıkta bana ı· ler, ve .otom~bil al~mda kaldığımı söy
doğru yürü.:lıi, .ıakat kendıısini bir kö· lemeını tenbıh ettıler. 
şeye çekerek usulca konuştum. Elini j _ Buradan ne zaman çıkıyorsunuz? 
sıkarken avucuna elli dolarlık bir - Yarın. 
banknot sıkıştırdım. Kabul etti. _Ne yapacaksınız? 

Hatfild yatıyordu. Yatağın ucunda Hıçkırmağa başladı. 
oturdum. Ancak on dakika kadar bir - Vakit geçiyor, dedim; ne yapa-

zamana malik olduğum için acele et- caksınız? 

mek lazımdı. Şaşkın gözlerle bana baktı. · 
- Hasta bakıcınız çeteye mensub- - Bilmiyorum, diye inledi. Korku-

tur, dedim. yorum. Ayni akibete uğramaktan kor-
- Öyleyse mahvoldum, diye inledıi. kuyorum. 
Hadisenin nasıl olduğunu bana an- - Anlıyorum. Robinson'lar ~.e~-

latacaktı. Fakat sözün il kestim. hindeki davanızdan feragat ed.ecegım-
- Biliyorum. Gazetenin kapısı ö- zi size vadettirdiler mi? 

nünde sizi bekliyorlardı, değil mi? - Evet. 
Titredıi ve sarardı: - Davayı geri aldınmz mı? 
- Gözlerimi bağlayarak beni bir e- - Hayır. . 

ve götürdüler. Bütün gece döğdüler. - Yarın sabah, hastahaneden ~yrıl-
- Biliyorum, biliyorum. Vaktimiz madan evel bir avukat çağırınız. Ve 

yok. Size bunun bir örnek olduğunu davayı geri aldırınız. Baş.ka türlü ha-
. · d - · l · :ı reket edemezsiniz. Size haber vermiş-S<)yledıler, egıı mı ... 
- Nereden biliyorsunuz? tim. Ölmeye niyetiniz yok, değil mi? 
- Hep ayni usulü kullanırlar da... - Ölmekten korkmam, fakat böyle 
- Sonra beni hastahaneye 2'.etirdi- bir ölüm istemiyorum. 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERi . 

B. Antoni Edenin bir nutku 
Bir vilôyet gazetesi 

Demokrasi dar bir geçidden geçer Bazı vilayetlerde çıkan gazeteleri 
gördükçe bunlara sarfolunan emekle 
paranın neden mesela o vilayet hakkın
da yılda bir bir tetkik eseri yazılmasına, 
veya bir kaç senelik masraf bir araya 

getirilerek iyice bir tabı ınakine&.i 
alınıp okunur şeyler basılmasına; ya

hud bu gazeteleri çıkannaktan maksad 
kanunlara göre yapılması zaruri ilanla
nn mahallinde neşri ise yalnız ilin ga
zetesi şekli verilmesine; bu değil de is
tihbar ise Anadoluu Ajansına abone 
kaydoluunarak bültenlerin telgrafha
neden doğruca yüksek memurlara gön
derilir yüksek değerli bir matah mahi· 
yetinden çıkarılmasına, yahud bir kaç 
radyo makinesi alınıp şehrin şurasına 

burasına konulmasına; halkı tenvir vıe 
irşat ise gazete adı verilmeğe Jayik o
lanlardan münasib miktarının getirtİ· 
lerek toplantı yerlerine dağıtılma.ama, 

konferans verilmesine, okuma odası kır 
rulmasma, öyle değil de her nasılsa VÜ
cude gelmiş bir matbaayı kazandırmak 
ise bu matbaanın hakikaten matbaa ha
line getirilmesine tahsis edilmecliğini 
düşünürüm. 

Yapılacak dikkatsiz bir hareket, 
insanı ·ya sağa, ya sola Sapt1rır 

Eski ingiliz drş bakanı Bay E
denin bir toplantıda bir nu

tuk verdiğini ajans haberleri bildir
mişti. Son posta ile gelen ingiliz 
gazeteleri bu nutkıun metnini ver
mektedirler. Bay Eden, bu nutkun
da demi~tir ki: . . 
"-İngilizlerin asırlardanberı takıb 

edegelmekte oldukları siyaset, a
kalliyetler.in de, ekseriyetlerin de 
hak ve hürriyetlerini ayni şekilde 
korumak olmuştur. İngilterede en 
mütevazi vatandaşla e,n ileri bir ferd 
kanun önünde ayni mevkidedirler. 

Bir ingiliz vatandaşı, memleket 
kanunlarına itaat ettiği müddetçe 
hükümetin vazifesi ona hürriyetle
rin her nevini temin etmektir. 

Öyle değil mi? Eğer insanlar, ta
mamaiyle müsavi olmazlar, ayni 
haklara sahib bulunmazlarsa nasıl iş 
birliği yapar ve nasıl biribirleriyle 
anlaşabilirler?. 

Hü-riyetin üniversal bir surette 
temini suretiyle büyük ve daimi sulh 
idealine doğru büyük bir adım atıla
cağından şüphe eden var mıdır? 

U mumi şekilde bu hürriyetin 

temini, hudud aşırı milletle
ri birib.irlerine daha ziyade ısındıra
cak ve bu, şimdiki halde sulh için 
bir tehlike halini alan propaganda
dan ziyade faydalı olacaktır. 

Hürriyet ne kadar baskı altına a
lınacak olursa ihtilaflar da o nisbet
te artacaktır. 

Hürriyet, bizim için milli hayatın 
bir şartı, bütün dünya için de enter
nasyonal anlaşmanın hakiki lbir va
sıtasıdır. Hürriyetsiz devamlı sulh 
teminine imkan yoktur. 

..... yalnız Avrupanın bir buhrana 
tutulduğunu ve bizim de içine girdi
ğimiz bu buhranın geldiği gibi ge
çip gideceğini düşünmek doğru de
ğildir. İçinde bulunduğumuz buh-
--..JM.:.•li- hô ~-.rlırl' C~P.lrtb. 4 

dir. Tarihin öyle bir devrinde yaşı-
yoruz ki onun hadiseleri ve muhte
mel neticeleri herkese korku telkin 
etmektedir. 

N azun kuvvetler gevşemiştlr~e 
anarşi ku vvetlenme.ktedır. 

Lord Baldvin'in tekrar tekrar bize 
söylediği gibi demokrasi, mevc_u~ 
hükümet §ekilleri arasında tatıbıkı 
en gilç olanıdır. 

Demokratça düşünmek kolay ol
duğu halde bu fikirleri tatbikat sa
hasında yerine getirmek ve demok
rat bir vatandaş olarak hareket et
mek zordur. 

Demokrat bir hükümetin muvaf· 

fakiyeti, bütün vatand~ş~~~ın bu ~
ğurda el birliği ve iş bırlıgı etmesı-

ne bağlıdır. . 
Demokrasinin geçt~i yol, dar bır 

geçiddir. Burada muvaffakiyetsiz 
ve dikkatsiz bir hareket yapılacak 
olursa o zaman ya sağa, yahl.ld sola 
sapılır, bure.aa zlilme, isıtibdada y~l 
açılabilir. O zaman da demokrası· 

- Eğer davadan vaz geçmezseniz 
işte böyle olursunuz. İki gün ~çme
den tekrar buraya gelirsiniz, fakat bu 
sefer bir aydan evel çıkamazsınız. Elli 
bin dolara bu kadar işkence değmez. 
Hakim hakkında bir şey bilip bilmedi
ğinizi sordular mı? 
-Hayır. 
- Hiç bir imada da bulunınaddar 

mı? 

- Hayır. 

- Çok garib. 

- Andriyu Robinson benim öir şey-
ler bildiğimden haberdar değildir. 

- Sanki hakikaten bir şey blidiği-
niz var mı? 

- Var tabii. 
Kolunu tuttum. 

- Bana söyleyin. Bu sizin intikamı
nız olur. &ize iyi para veririm. Ne bili· 
yorsunuz? 

Tavana baktı. Bir tilrlü karar vere
miyor gibiydi. Koridorda.adım sesleri 
jşittim. 

- Çabuk, dedim; çabuk söyleyin. 
Baına baktL 

- Hadıisenize 1 
Boğuk bir sesle: 

- Bir kadın meselesi dedi. Adı Oliv 
Klayton'dur. Hakim .... 

Sözünü kesti: Kapı açılmış ve biraz 
evel konuştuğum hasta bakl(:I içeri 
girmişti. 

- Daha ~ dakika müaaade ediniz, 
diye yalvardım. 

Ben, bütün imanımla bir 
demokratun. Fakat bu böy
ledir diye bQ§ka türlü düşü
nen hükumetlerin kendime
selelerini hal. için yaptıkları 
hamleleri ve teıebbüsleri 
görmemezlikten, bilmemez
likten gelmek de akılsızlık 
olur. 

den ortada hiç bir eser kalmaz. 
Bu sebeble, dünyanın bunca tehli

keleri ve tehdidleri altında bizim 
demokrat akidelerini ve bunun tat
bikatını muhafaza edebilmemiz için 
kuvvetli bir liderliğe ve bütün milli 
zeka, gayret ve bilgimizi bu ideal 
yolunda teksife ihtiyacımız vardır. 

H arb, Avrupa medeniyetine 
müthiş bir darbe indirmiştir. 

Bundan diğer milletler gibi İngilte 
re de istirab çekmiştir. Şimdi bizim 

vazifemiz İngiltere için çalışmak oldu-
ğu gibi, lngilterenin bütün millet
ler arasındaki şerefli mevkiini ko
rumak d::. olma:ıdır. 

Bugün İngiltere hürriyeti, müsa
mahayı ve adaleti müdafaa ediyor. 
Fakat :nsanlığın istikbali için bugün 
yaptıklarımız kafi değildir. Bu u
ğurda bütün kuvvetimizle hazırlan
maklığımız 15.zım gelir. 

İngilterenin kendi memleketi için 
temin ettiği ve edeceği şartların bü
tün insanlar arasında da vücud bul
duğunu görmek biiyük bir emelimiz 

olmalıdır. 
Bunun gerçekleşmesi için de ka

nun ha.kim olmalıdır. Bu böyle ol
duğuna göre bizim hedefimiz ne ol
malıdırf 

Bunun için kanunun hakimiye
ti bütün milletler tarafından 

tanınmalıdır. Bunu istemeliyiz, 
çünkü bu, milletler arasında mede
niyetin yaşayabilmesi için esaslı bir 
şarttır. 

Ayni zamanda adli usullerle ada
letin de her yanda teminini arzu et
meliyiz. Bunun gerçekleşemesi için 
de yer 1üzünde büyük bir tesanüde, 
mukabil itimada lüzum v:ırdır. 

Ben, bütün imanımla bir demok
ratrm. Fakat böyledir diye başka 
türlü düşünen hükümetlerin yaptı
ğı işleri görmemek, biimemek de a
kılsızlık olur. 

Son yıllarda otokratik hükümet
ler, kendi meselelerini hal etmek 
yolunda sayısız bir takım hamleler
de, teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

O
nların metodları bizim metod

larımız değildir. Fakat onla
rın bu davalarını ne büyük bir ihti
ras ve hararetle takib ettiklerini de 
görmemezlikten gelmemeliyiz. 

Alınacak ders buradadır. Onun i
çin b

0

izim de milli v~ enternasyonal 
ideallerimizin gerçekleŞtirilmesi yo
lunda :lyni şekilde heyecan ve hara
ret göstermemiz gerektir." 

l 
....... ~ ............................................................................................. I 
Dresdendeki türk talebeleri bir birlik kurdular 

Dresdende okuyan türk talebelerin adedi son zamanlarda kirlu geçtiğin

den, bunlar aralarında her türlü bağları kuvvetlendirmek ve türk gençliği
nl en iyi bir şekilde temsil etmek ülküsiyle bir birlik kurmağa te§ebbüs et
mişlerdir, ''ALTAY" adı verilen bu birlik ilk toplantısını, Deutscber Hof'
da 23 nisan Milli bayramımız münasel>eti ile verdiği çayda yapmıştır. Tam 
bir milli hava içinde geçirilen bu bir kaç saata, Or~a Avrupa talebe ispekte
ri Bay Reşat Şemsettin'in de bilhassa Berlin'den gelişi, hususi bir kıymet 
vermiştir. Resmimiz, Dresdende okuyan talebelerimizi lspekterle beraber 
çay es.nasında gösteriyor. 

- Hemen gitmelisiniz 1 
- Ne olur, üç dakikacık olsun .. 
- Baş hemşire burada olduğunuzu 

biliyor. Fakat sizi görmediğimi sanı
yor. Beni koğacak. 

- Bir dakikacık ... 
- İmkanı yok. 
Kapı tekrar açıldı. Döndüm. Baş 

nernşire, kaşlarını çatmı' bana bakı
yordu: 

- Ne yapıyorsunuz burada? Diye 
sorou. Ziyaretçiler saat dokuzdan sooı
ra hastahanede kalamazlar. 

- Saatin ge~ş olduğunu bilmi· 
yordum, dedim. Mazur görünüz. 

Öteki hemşiııe araya girdi. 
- Hala burada olduğunu bilmiyor

dum, bayan Çeyz. Girerken görmemiş.. 
tim. 

Bayan Çeyz amir bir eda ile: 

- Derhal çık,ınız, dedi. 
Yatağın ayak ucundan şapkamı alır

ken Hatfilde eğildim, kulakları dibi

ne kadar sokularak mırıldandım: 

- Buradan çııkınca derhal benim a
partımana geliniz. Bukingem'~dir. 

Çıkmadan evel avuka.tmızı çağırtmayı 

unutmayın.. 

Kapmın eşiğinde tekrar geri dön

düm. Hatfild ba~iyle peki işareti yapı
yordu. 

Ertesi sabah, apartı.mandan ayrılma
dan önce kapıcıya haber verdim. 

- Bugüıı bir d<>&tumU bekliyorum. 
İsmi Hatfild'dir. Gündüz JD.Ü, yok.sa 

akşam mı gelir, bilmiyorum. Kendisi
ni ~a.~reme alınız ve beklemesini söy
leyıruz. Uzun boylu bir adamdır. Ge
çen hafta bir kazaya uğramıştı. Yüzün
re hala izle:rini taşır. Kolayca tanıya
caksınız. 

Kapıcı ismi hafızasına nakşetmek 
ister gibi: "Hatfild" diye tekrarladı. 
''Baş üstüne efendim 1" 

Elen o akşam için beni yemeğe da
vet etmişti ve mu-tlaka gitmek istemi
yordum. Saat altıya doğru eve döndü

ğüm zaman Hatf.ild henüz gelmemişti. 

Tekrar çı,kmadan evel ayni talimatı 

gece kapıcısına tekrarladım ve dostum 
gelir gelmez Elen'in evine telefon e
derek bana haber vermesini tenhib et

tim. Belki hast.ahanede bir gün daha 
kalmasını lüzumlu gömıüştüler. İhti

yatlı davranmak iç.in hastahaneye te

lefon etmemeyi t-ercih ettim. 

Elen'in bana hemen verdiği bir ha
ber beni hayrete diifürmedi: Hatfild 
davasını o saıbah geri almıştı. 

- Böyle birdenıbi~ davadan vaz 
geçmesi pek garib, diyordu. 

- Galiba hastaydı, dedim. Bir has-

tahanede tedavi ediliyordu. 

- Nesi vardı? 
- Bazı yaralar beı"eler. 
-Cerri, diye bağırdı, yoksa? .. 

- Evet, Cek: Kurfiyu'nun adamları. 

Onu biraz hırpalamışlar. 

Bu gazeteler karııunda böyle cfüPio. 
memin sebebi iki küçük sayfadan iba
ret, fena harflerle kötü makinede basıl
mış olrnalan değildir. Avuç içi kadar 
bir kağıda sulu mürekkeble şaheser de 
y~dabilir. Bu gazeteleri lüzumsuz gö
rüşümün sebebi faydasız, hatta zararlı 
olmalanclır. işte önümde duran bir ta
nesini tarif ediyorum : "İ edi günlük 
ulusal 11 gazetesi.. Hareketzedeleı. 
yardım başlığı albnda ıu cümleler: 
Kırşehir ve havalisinde son gÜnlerde 

vukue. gelen hareketi ardan müt~ 
tee&Sir olan vatandaşlara, ilh.- va. 
rud başlığı altında bir ha.her: .... 
mületti§i umum.ilerinden Bay ... ve... 
şehrmize gelmişlerdir. arzı hoıam. 
di ederiz. Sonra, çift &Ütun üurine 
diziüp çerçeve için almmq bir şiıi.rı 
Bir irtia§, ve bir irtiaştan iki kıta: 

Mahzun kavakların boyu dalmış 
sevahile. 

Dökmüş, meyaha aksini dallar ve 
5uleler,, 

Ruhum nidayı ruhunu dinlerken el ele, 
Gösterdi gamlı aksini didende jalc:ler. 

Bak bu muhiti §ebde ne bir ses, 
ne bir bayat 

Rüyada sanki mevte sanlmı;ı 
mesafeler. 

Zulmet tehacümile silinmiş de kainat. 
Meşailile kanşmış nücumı:ı zer. 

Ga.zeıte bu_ ve ıuık.. aayfa.da iliıo
lar. 

Böyle bir p%ete çıkennak için bir 
dük:ki.n, demir külçesi haline gelmiı 
bir pedal makinesi, bir kaç kilo harf, 
ilk okuldan çıkma bir mürettiıb - ma
kinacı - ile Naci devrinden kalına. bir 
taıir - rnuharrir - müdür kafidir di-,, 
yebilirsiniz. Belıki de bu gazeteyi on
lar, vali ve mektubçudan 10nra bir 
de ben okumuıw:dıur 1 Fakat ya oku-. 
Yanlar da var&& ve bunlar ıiiri bu b
talardan ibaret aanaıı gençlene -
N. BAYDAR 

Ev kadınlan! 

Bütün doktorların birle,
tikleri hakikat ıudur. 
Re~el ve §urup en iyi &ağ

lık ilacıdır! 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma 

Kuruma 

Bir şezlongta yan yana oturmU§ttıık. 
Elen ağır ağır başını salladı, $0nra mı.. 

rıldandı : 
- Fakat böyle bir ~eyi nasıl yapa

bilir. 
- Hatfild buna müsteıhaktı, o yüz-

süzün biridir. 
- Ne olursa olsun. bana ne; insan

lara böyle muamele edilir mi? 

- Hatfilde acımayınız. O iyileşm~ 
t'ir. Bu kazanın hatırası onu adam eOb

cektir. Başka bir şey soracağım. ElenJ 

Oliv Klayton isminde bir kadm tam

yor musunuz? 
tsmi alçak sesle tekrarlayarak dfi,. 

şündü: 

- Hayır, bu isimde kimseyi taruml

yorum.. Niçin sordunuz? 

Bir an sükUttan sonra dedi ki: 
- Babamla amcamın vaktiyle bir fe' 

rikleri vardı; Klayton isminde bir a

vukat, V~ley Klayton. Şirketin adı 

Robinson ve Klayton'du. 

- Her halde bu olacak, dedim. 

- Bu hususta fazla bir maHlmatnn 

yok. Babamın bahsettiğini işiıtirdim. 

Babam, hakim tayin edilince, ş.irket• 
ten ayrıldı. Bundan yirmi b~ sene e

vel olacak. Tahkik etmemi ister misi
niz? 

- Hayır. Bırakın, ben öğrenirim. 

(Sonıı var) 
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Ertuğrul faciasından 

kurtulanlara Bartında 

madalyalar takıldı 

Halk iki ihtiyarı 

dakikalarca alkışladı 
Bartın, (Hususi) - Ulusal egemen· 

lik bayramı co~un gösterilerle !tut 
landı. Tören esnasında Ertuğrul fac: · 
asından kurtu i.:ın ve henüz aramızd.ı 

yaşayan Ahmet Erkiş ile Ali Özkayıı· 
ya törenle madalya takıldı. 

Evelce de bildirdiğim üzere Ahmed 
Erkiş ve Ali Özkaya, 50 yıl önce japon 
auiarındrı batan Ertuğru. gemisinin j. 
ki canlı şahidid•rler. Bugün 75 lik bi· 
rer ihtiyardırlar. Bunlar Japonyaycı 
Ertuğrulun binbir güçlük içinde nasıl 
gittiğini, nasıl kazaya uğradığını ih· 
tiyar hafızalarında bütün canlılığı ile 
saklamaktadırlar 

Bu kahramanlara, Tokyo büyük eı. 

çimiz Husrev Gerede tarafından hatı· 
ra olarak, birer madalya, birer kitab. 
birer japon işi kadeh, bher havlu ..,,. 
mektup gönderilmişti. 

Törened B. Cemal Aliş tarafından 

bu iki ihtiyar yurddaş halka tanıtıl· 
mış. hükümet ve partinin bu iki yur<l 
daşı unutmadığı tebarüz ettirilmiştir 

ur us 

Ahmed Erki§ 
Halkevlileri a
ra111nJa altta 
Ahmed Erki§ 
ve Ali Ôzkaya 

1 

l 

Kayseride Alidağı 
ağaçlandınlıyor 

Kayseri, (Hususi) - Bugünkü Kay 
serinin etrafı hemen hemen çıplak te
pelerle doludur. Kayserinin yanı ba
şında bulunan Ali dağının bir tarafın
da bir meşe korusu yetiştirilmişti. Bu 
koru, mmtakamızda büyük ormanlar 
kurulacağını müjdeliyen bir delil ma
hiyetindedir. Vilayet bunu göz önün
de tutarak Ali dağını ağaçlandırma.ya 
karar vermiş. aylardan beri hazırlıkla
ra başlanmıştı. ÇalıfDlalar neticesini 
vermiş, karar tatbik mcvkiine konmuş 
tur. Ali dağında açtırılan 12 bin çuku
ra mete, pelit tohumu ektirilmiştir. 
Ayrıca 10600 ak&aya fidanı diktiril
miştir. 

SandıkJrda ele~trik tesisatı 

yapılacak 

Sandıklı, 5 (A.A.) - Kasabamızın 

elektrikle tenviri için yapılacak san
tral binasının temel atma töreni yüz
lerce vatandaşın sevinç tezahüratı ara
sında yapılmıştır. 

İzmirde 19 Mayis 
bayramına hazırhk 
İzmir, (Huauai) - 19 mayıs bayra

mı için, bütün orta mekteplerle lise
lerde ve meslek mekteplerinde büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. Dün Alsan
cak sahasında umumi şekilde birinci 
jimnastik provuı yapılmıftır. Prova
lar tekrarlanacaktır. Bu yılın haızıt'

lıkları, geçen eeoelere Dİlıbetı1e çok 
bilyük, daha canlı, daha parlaktır. 

Kayseride cirid oyunları 
Kayseri, (Huauai) - Havaların dü

zelmeei üzerine cirid oyunlarına tek
rar baflanmifbr. Bu haftak.i oyunlar 
çok heyecanlı olmuJ, cirid sahası ka
labalık bir meraklı kütlesiyle dolmuş
tu. Cirid oynayacak atlılar öğleyin 
Halkevi meydanıooa toplanmışlar, bu
radan halkevi band06u ile birlikte ci
rid meydanına g,itmişlerdir. Meydan
da atlılar kırmızı ve beyaz olarak iki 
kola ayrılmış,lar iki saat cirid oyna
mışlardır. 

Atalarımızın yadigarı olan bu milli 
oyunlar, halkta büyük bir alili uyan
dırmakta, cirid oynayanların sayısı 

her sene artmaktadır. Geleeek hafta
ları~ daha fazla kalabalık toplayacağı 
anlaırlmaktadır. 

Bir kadın boğuldu 
Bozdo~an ({Hususi) - Gündoğdu 

köyünde bir kazn olmuş. Ayşe Alaçam 
adında genç bir kadın, Akçayda çama
şır yıkarken muvazenesini kaybederek 
dereye düşmüştür. Zavallı kadın sula
rın cereyanına kapılarak boğulup git
miş, birkaç gün sonra cesedi bulun
muştur. 

İzmir kız muallim 
jimnastik bayramı 

lzmir, (Huau
si) - Kız mual
lim mektebi, 
kendi talebe kad
roaiyle, k e n d i 
bahçesinde biı· 
cİınna5tik bay
ramı tertib etti. 
Bayrama bütün 
maarif ailesi ve 
talebe velileri da
vetli idi. izci ve 
atlet kızlarımızın 

muhtelif göste
rileri, muhtelif 
ciımuutik oyun 
ve ıenlikleri ae

yirciler üzerinde 
iyi bir tesir bı· 
raktı. Bu bayra
ma aid i k i in
tibaı gönderiyo
rum. 

6-5-1938 

mektebinin 
neseli geçti 

Bundan sonra kaymakam tarafındal" 
Parti - halkevi adına göğüslerine mı1. 
dalyaları takılmıştır. Halk, bu iki gün· 
görmüş kahraman türk bahriyelisini 
dakikalarca alkışlamrştır. Bunun üzeri 
ne Ahmed Erkişle. Ali Özkaya göğfü;. 
lerinde madalyaları ,ellerinde bedi~- , 
leriolduğuhaldetekrar kürsüyeçr~ ~------------------------------------------------------------~---------------------------:--------------------------------------------------------------
:::;~~:~~::~~;::::::::::: 
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lıarı heyecana tcrceman olarak: ••Yaşa-
sın millet, yaşasın cumhuriyet, yaşa- Erzurum, s ( A.A.) - Havalar yağ~ 
sm Büyük Önder,, diyebilmiş ve ihti- lr gitmekte olmasına rağmen yazlık e-
yi\rlar kürsüden indirilerek, istirahat kim işleri hızla devam etmektedir. Bu 
etmek Uzere Halkevi okuma salonuna sene ziraat vekaleti tohum temizleme 
almrnrştır. evi dört yüz ton tohumluğu i1açla

Sivrihisarda elektrik 
tesisata yapılacak 

Sivrihisar, 4 (A.A.) - Kaza merke
zinin elektriğe kavuşması iç.in, beledi
ye meclisi.nec verilen ka-rara göre, pro
jeler hazırlanmış ve tasdik iç.in Nafıa 
V"Ckfiletine gönderilmiştir. Formalite
• bittikten sonra tesisatı ihale oluna
cak ve az bir zaman sonra kaza elek
triğe kavuşacaktır. Fabri~a ve teeisat 
35 bin liraya mal olacaktır. 

Bundan başka Sivrihisar - Eskişehir 
fOASinin mühim bir kısmı biıtmiştir. 

Yakında kabul muamelesi yapılacak
tir. Kaza mer.kczinıde bir orta mektep 
açılacağı hakkındaki haberJ.er muhitte 
büyük bir sevinç uyandtmı11tır. 

lzmirde son ya§murlar 
İzmir, (Hususi) - Soa yağmurlar 

Ye bu meyanda düşen yıldırımın ao.n 
bilançosu f\l olmuştur: 

mıştır. Altu, Hasankale ve Aşkalede
ki triyörler de tohum temizlemekte.. 
dirler. 

Vilayetin her tarafında ağaç bay
ramları yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
otuz bin ağaç dikilmiştir. Dikime de
vam edilme.ktedir. 

Boluda Şinasi gecesi 
Bolu, 5 (A.A.) - Teceddüd edem. 

yatı tarihimizin tanınmış bir siması o
lan Şinasi merhumun hususi ve edebi 
bayatı hakkında dün gece halkevi sa
lonunda d!l, tadh ve edebiyat komito
ı.i başkam bir konferans vermiş, Bo
lulu Şir;ıasiyi hemşerilerine tanıtm.r~ 
tır. Halkevini dolduran yüzlerce mü
nevver halk kitlesi bu istifadeli konfe
ransı zevk ve alaka ile dinlemiştir. Hal 
k.evinin Şinasi gecesi diye yapt•~ ou 
toplantı muhitte büyük r-...ınnunıyet 
uyandırmıştır. K<?m~~'· he: hafta B_o
lunun yeti•t;r.ıcgı şohretlı halk şaır
leri"; ıuraeiyle hususi ve edebi hayat
ları hakkında konferanslara devam o
dcccktir. 

Adanada sebze fiallar1 Bir insan, dört de hayvan ölii .. Yağ

murlar umumiyet itibariyle ekilmiıJ ve 
ekilecek mahsul için fena olmu-ştur. 

Çünkü toprak tavını alamamak vazi

yetine düşmüştür. Halbuki bu günler 
içinde mevsim zeriyatınm bitirilmiş 

olması lazımdı. Yağmurlar çok geç kal 

snış tclikki ediliyor. Mıntakanm he

men bir çok yerlc.ı:ıinde aynı hal var· 

da:. 
Zonğuldak sömikok fabrikasından bir görünuş 

Adana, (Hususi) - Şehrimizde ye
ni çıkan yaz sebzelerinin ve meyvala
rının fiatları geçen haftalara nis.betle 
ucuzlamıştır. Sebze halinde taze fasul
yenin kilosu 70, domatesin 80, kaba· 
ğın 15, bezelyenin 7,5, baklanın 2, so
ğan ve sarunsağm 6, yeni dünyanm 
12,5, erik ve badem çağlalarının kilosu 
6 kuruştan satılmaktadır. 
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Ankara Borsası 
5. 5 - 1938 

ÇEKLER 
Açıhs Kapanıe 

Londra 
Ncvyork 
Paril 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterdam 
Pnı.g 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Budape:;te 
Bükre~ 
Bclırad 
Yokohama 
Moııkova 
Stokholm 

6.30 
0.79345 

28.3925 
15.0875 
4.7119 

86.7460 
3.4560 

63.4920 
1.4246 

22.7475 
12.6984 

1.9706 
4.1950 
3.9880 

106.19 
34.5238 

2.725 
23.8375 

3.0793 

6.30 
0.79345 

28.3925 
15.0875 
4.7119 

86.7460 
3.4560 

63.4920 
1.4246 

22.7475 
12.6984 

1.9706 
4.1950 
3.9880 

106.19 
:M.5238 

2.725 
23.8375 

3.0793 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 türk borcu 1 

1932 H.B. 
yüzde 5 faizli 

C. Merkez bankası 
Bomonti 

19.70 19.70 
(Vadeli) 

31.-
91.50 

7.75 

31.-
91.SO 

7.75 _J 

Kayseride bir doktor taslağı 1 
Kayaeri, (Hueust) - Bazı aa.f ve ca

hil kimleleri kandırarak, vücudların
dan kan alan bir doktor taslağı ya.ka
lanmıftır. Ahmed Ça.talyürek adında 
olan bu adanı, Nimet Demirci adında 
bir kadının kıoluııdan ne,terle kaın a
lırken suçüstü yakalanmış ve adlıi~yc 
vorilmifti.r. 

Adanada knnıtulacak yeni 
bataklıklar 

Adana, (Husuai) - Bölgemiz.deki 
Camili köyü civarındaki bataklıkların 
kuruıtulmaaı için mıntaka sıtma mü
cadele t.e§killtı etüdlere başlamıştır. 

Bu arazinin haritası ahnmıftır. Ya
kında ctüdlere aid raporlarla birlikte 
Sıhat veldletine gönderilecekıtir. 

Tekirdağda muhtarlık kursu 

Tekirdağ, 5 (A.A.) - Halkevinde 
açılan köy .muhtarları kurauna Teki.r
dağ merkezinden 70 kişi devam etmek
tedir. Muhtarlara köylüyü alakadar e
den mevzular üzerinde dersler ftril
melıctedıir. 

Hanıidiye 

T ekirdağında 
Tokirdağ, S (A.A.) - Hamidiye 

dün limanımıza gelmi,tiır. Vali, gemi
yi ziyaret etmİıf ve toplarla selamlan
mıştır. Halk gemiyi gezmektedit'. Ha
midiye diğer Marmara limanlarını do
Japn.ak üzere bugün Tekirdağından 
ayrılacaktır. 

İzmir palamut iliracatçılan 
İzmir, (Huauai) - İzmir palamut 

i·hracatçıları ticaret odasında toplana
rak deri için gümrüık resmi 11\J.lafiyeti 
ihdaa edildiği takdirde kendilerinin 
ziyan göreceklerini o tal«Liı'de dıaıhilde 
palamut ietihlakinin azalacağını idıdia 
etmifleroir. Bu mütalealar, oda tara
fından vekalete bildirilecektir. 

Kayseri vili konağı 

T rabzonun belediye 

büdcesi 250.358 lira 
Trabzon, (Hususi) - Belediye büd

ceainin 250.358 lira olarak tesbit edil
diğini bildirmiştim. Belediye mecliai 
büıdceyi aynen kabul etmittir. Geçe.n 
sene büdce 165 bin lira idi. Bugüne ka 
dar yapılan belediıye taıhailitı 170 bin 
lirayı geçmif bulunmakta.dır. Bu sene
ki büdce, Trabzıon belediyesinin en 
yüksek büdcesidir. 

938 büdc.aııinin maeraf kmmı fU te
kilde teebit Ye Qbul edilmittir: Maat 
52 bin, imar 65 bin, aıhi~. tanzifat ve 

mezıbaha 45 bin, müteferrik ve daimi 
masraf 8 bi.n, )'11.rdım ıs bin, ~çlar 
on bin liradır. 

Şimdiye kadar imar i.flerine ayrılan 

para 25-30 bin lirayı geçmezd\. Gene 

bu cümleden olmak üzere itfaiye tef

kilitına çok ehemiyet verilmektedir. 
Kayeeri, (ij.usuai) - Şehrimizde Bu sene itafiye için yeni bit: kavuz 

yapılacak olan vali kıonağınm temeli makineei dlıbi. ahmcak.tıı. 
törenle atılaH,br. 

Afyon, (Huausi) - Şehrimizde yap bnlacak olan büyük ve modem hasta
nenin " yeni liae binumm temelleri törenle atdmqbr. Törende alanmıt bir 
.... jÖDdeiqoram. 
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Şirley T empl bugün milyonlar kazanıyor. Fakat büyüyünce o
nan da Çeki Kugan gibi itibardan tlüıüp, çocukken kazandığı 
milyonları anne ue babaınJan i.temiyeceği ne malum? 

Amerikayı 

meşgul 

eden iş: 

Ceki Kugan annesiyle 
üvey babasından davacı: 
4 milyon istiyor 

Gü~l bir alıtrü olan Betti Grebl'le 1 
evlenen Ceki Kugan'ın bef para. 
as kaldığını ve çocukken ktuan· ı 
dıiı paralan geri vermeleri için 
anne•iyle üvey baba.ı aleyhinde 
dava açtığını geçenlerde bu .ay· 
lada haber vermiftik. 

Bütün Amerikada büyÜk bir alaka 
uyandıran bu dava, •ayet heye
canlı §Grllar altında baflamıftır. 
Ceki'nin anne•i, ikinci koca.iyle 
birlikte mahlıemeye gelmİf ve oğ
lu tarafından dava edilmek gibi 
bir lecaata lıatlanamadıiı için 
hakimlerin oe dinleyicilerin kar
pıncla hüngür hüngür ağlamıf· 
tır. 

~neıi Ceki'nin iddialarının doğru 
olmadığını, oflunun kıuandığı 
bütün paraların vaktiyle harcan
dığını aöylemiftir. Bu arada ma· 
Jam KUilan (yeni aJıyla maJam 
S.rn§tayn) malalıenwye, vaktiyle 
Çeki Kugan namına tahıil olun· 
1ft11f 500.000 dolarlık bir çek de 

F.a#uıt bcİfÜn ba flefillerw N 6Ô1' 

)'Gflanna rağmen, Celıi'nin ann-:· 
ai davayı kaMmacaia ben.wmı
'7'"· Hcikimlerin bu delilleri k«!i 

6 örrniyerek, anneyi oğluna 4 mıl· 
70" dolan iadeye mahkıim etme
ı.n kuooetle muhtemeldir. 

Daoônın Amerilıada uyandırdıiı he· 
~an çok biiyğktür: Çocukken 
milyonlara ıahib olan Ceki! b~
p beı paraauulır ve annen, og
lmama oaJctiyle kaandığı milyon· 
....._ ..,,.adan eolendiii adamla 
binilrte lacırcarnqtır. 

S. lae~ • elôlıaJa, Ceki'nin 
oalıtiylc Şarlo ile Mriiltte poirdi
ii filmlerin de büyülı dalali ocır-
drr. Fillaakika, iri aiyala 6ö2'lii, 
mcuiim baklfÜ "'yıımurcalı" ı laan
gimü laatırlama)ll1'1 

c:.r.lı halk, gnck ·~~ler Çek;-.,· 
den yamulır ve Çelıi'nın anneay
le üuey babaana her taraftan hii: 
cumlar yağmaktadır. Ba daoa 
aynı ~anda A.merikada çocuk· 
lann çalıflırılmaları meNfenni 
ele ortaya atıyor ve buna aleytar 
olan bir çol. politik ıahaiyetler, 
Cel&i'nin davôaını bir koz olarak 
01 ra,a atıyorlar. 

Hollioucl'daki lilm ıirketleri bir çok 
çocalı artidler çallflırmaya mec
bur oldulılan için, ba meNlenin. 
ortaya atılmama unelerdenberı 
bütün kuvuetleriyle mani olmaia 
çalı,mıflardı. F alıat bu İf kolay· 
ca kapanacaia ben•memekte· 
tir. Halk ara.ın.da bütün küçük 
yıldwar lehinde bir cereyan u· 
yanml§tır. Ga•teler Çeki'nin da
vaandan bahNderken fÖyfe baf
lılılar koyuyorlar: "Bahtiyar an· 
ne ve babalar, milyoner çocukla· 
nnuı; için müflik olunuz.'' 

Tabii ifin dedikoclu taralı da Holi
vud'da hiç bir ~an ihmal edil
mediği için, çocuk artiatlerin:.;;. 
lıazandıkları para da günün me· 
•leli haline gelmiftir. Gayet 
mevııılı rakamlara göre 16 Yoflll
da olan Dinna Dörbin ıenede 4 
milyon, 14 yGfında olan Freddi 
Bortolomeu 1,B milyon, 9 YGfın· 
dalıi Şirley Templ 1,5 milyon, 15 
)'Gfındaki Ceki Kuper 1,5 milyon, 
11 yafındalıi Miki Runey de 1,2 
milyon dolar kaaanmalıtadır. 

Akıl bO§ta değil, )'Gftadır, .önnü 
teyid eden güul bir miaal. F alıat, 
paranın ne olduiunu anlamıya
cak ue ondan layıkiyle utilade 
edemiyecek bir )'Ofta olan bu ço-
cuklar büyğdükleri zaman ek•e· 
riya beı paranz kalıyorlar. /fin 
IHuin taralı barem ifte ... 

Marlen Ditrih 

Dünyanın en 
güzel kadını ... 

Geçenlerde bir İngiliz mecmuası o· 
kuyucularına fU suali mormuttıur: "Ho
livudun en güzel kadın yıldızı kim
dir?,. 

Bu mecmua jürinin ifini kolaylaştır· 

maJıc için, güzelliği bef kısma ayımu1· 
tır: eadam, gözlCT, profil, eller veba· 
caklar. Her k•mı için de namzetlere a
zami 20 puvan almak hakkı verilmittir. 
Buna göre, her bakımdan güzel olan 
bir artistin 100 puvan alınası icab edi
yordu. 

Endam için. Nonna Şirer ve Kate
rin Hepböm, rakiplocini hayli geride 
bwakarak, birinci gelmiılerdir. 

K.lodet Kolbert'in gözleri, bütün ö
teki yıldızların gözlerini gölgede bı

rakmıttır. 

Marlen Ditrih vıe Jon Harlovun pro
filleri "berabere kalmışlardır.,, 

En güzel eller hakkmdaki cevaba da 

Greta Garbonun elleri hakkında bü
yük bir ek$eriyetle müabet cevab gel· 

miftir. 
Bacaklara gelince, hcımn bütün o

kuyucular en fazla Maden Ditrih ve 
Cinger Rocenı'in bacaklarını beğen

mişlerdir. 

Bütün bu noktalar teebit edildikten 

sonra her artistin kazandığı puanlar 
coıncdilmiş ve neticede Marlen Ditrih 
84 puanla birinci gelmiştir. Ondan cpi 
sonra da Norma Şircr ikinci olmuş

tur. İşin asıl tuhaf tarafı, "ilahi,, Gre· 
tanın sonuncu gelmesidir 1 Demek, 
herkesin çok beğendiği bu artistin el

lerinden başka güzel bir tarafı yok
muş. 

Bu anket bize, dünyada "mükemmel,. 
bir güzellik bulunmadığını da öğret· 
mif oluyor. 

İngiliz sarayında 

bir film seansı 
İngiliz kırabnm kızı prenses Eli

zabet, bugünlerde on ikinci doğum 
yılım kutlamqtır. Bu münasebetle, 
prenses, bütün arkadaşlannı saray
da bir sinema partisine davet ~ 
tir. 

Söylendiğine göre bu film, V" md
sor sarayında gösterilen ilk film de
ğildir. Bundan takriben kırk yıl e

vci, kıraliçe Viktorya, ••hareketli 
resimler" (o devirde sinemaya bu 
ad verilmişti) gösterilmesini emret
mif. Kıraliçe bir parça korkak oldu
ğu için, projeksiyon makinesinden 
yangın çıkacak diye film çevrildiği 
müddetle tel8§ etmİf ve bu endişe 
yüzünden gösterilen filmden hiı; 
zevk duymamq. Zaten gösterilen 
film haddinden fazla titrediği için 
kıraliçenin gözlerini çok yonnuı. 
Rusya çan Balmorar e geldiği za
man da bu film gösterilmiş. 

Simone Simonun 

batına gelenler .• 

Artistin katibesi 
profesyonel 

hırsızlardanmış ! 
Holivud'dazı bildirildiiU. g&e. 

San Fransisko polisi uzun amandan
beri aranan, fakat bir tiirlii ele ~~ 
~yen &ndra Martin adlı bir adın 
gangster ya/ralamıftır • 

Parmak izleri tetkik olunuDCa bu 
kadının, Sitf deki ortodoks klisesinin 
eski bq piskoposunun hz.ı Y~ bir sa-

olan A.tena Aleltsandnol ~ldul~ 
şzlmıştır 

Bu kadın polis tarafından dolandı
rıcılık ve saire gibi suçlar dolayısiyle 
1928 denberi aranmakta idi. Korkunç 
bir maceraperst olan bu kadın, kur
banları yere vurulduldannı anlayınca 
bunlara şarıtaj da yapmalcta idi. Bira
ra da hndisine zengin bir ailenin kı
zı süsana vermiş ve bir çok sahte çek
ler keşide etmişti. 

••• 
Artistler kendilerine N!klim yap. 

malc için ekseriya mücevherlerini 
"çaldırırlar." Fakat Karo/ Lombard 
halcik1 bir hırsızlığa kurban Kitmiş

tir: A.rsen Lüpen gibi yakışıklı ve 
kibar bir hırsız, şimdi polis tarafın
dan araştırılmaktadır. Polis araştır· 
malarım güçleştirmemek için, Holi
vud'un yüksek sosyetesine sokulmuş 
olan bu adamın ismini şimdilik söyle
memektedir. 

Gra Mur kendisine ''Holivutl'un •e• kraliç ai" adını veriyor. Halbuki Janet MaktlonaU 
Ja bu aJın kendi.ine aiti olduğunu iddia etme kteJir. "Yalnız Senin için •.. " lilminJe Grea 
Mur'u Geri Grentla birlikte göreceğiz ve o zaman onun mu, yoksa Janet Maktlonaid'ın nu 
kraliçelik unuanına mü•tahak olduğu hakkın da karar verebileceği%." 

Figüranlığm Alfabesi 
40 yaıında bir kadın 

rolü yapmamak kin: 

Her mesleğin bir takım kaideleri 
Yardır. Figaranlık da artılr eskimiş 
sanatlar uasrna girmi!I olacak ki, H o
livud'dalri nki figüran knlar, yeni 
ve acemi ara.bdaşlarına şa msihatla
rı veriyorlar: 

Film alımrbn, alakalı bir tavurla 
kameradan tarafa bakma. 

GIJnde bir .bç saat fasılasız dan • 
tttmek mecburiyetinde kaldığın za
manlar, iskarpinlerinin içine ipelcli 
klğıd koy. Bu suretle ayaklarının bi
ber gibi yanmasını önlemiş olursun. 

Film alınırken verilecek istirahat 
zamanlarında, her halde ki~ senin 
için bir sandalya tedarik etmeii dü
şünmem~tir. Onun için biç çekinme
den yere oturur ve biç bir zaman ken
dini faydasız yere yorma. Dı~rdan 
çok rahat ve cazip görünen fügüraa-

Jık mesleki, bakilcatea çok ~cu
dur. 

Filmin jönpr6mlfni &ftlinle sahne-

Kay Fransis 
artistlikten 
vazgeçiyor! 

de flört yapmış ol• bı1e, ona dışarda 
rastladığın umaıı kendisini görme
mezlikten veya tuumamazlılrtan gel. 
Çünkil bu yıldızın ilfnat ajam, ona 
her halde sokakda ber hangi bir lcim. • 
tt ile konut1mayı yasak etmiftir. Bu 
sayede sen de, ''ekşimekten" kurtu
lursun. 

Her zaman, gayet mesudmız.ssun gi
bi bir tavur takın. 

A.çlılctan ölsen bile, hiç bir noksa
nın olmadığını sandırmağa çalış. U
nutma ki yalnız zenginler ve bahti. 
yarlar itibar sahibidirler. Zengin ve
ya bahtiyar olmak elinde değilse, böy

le göranmek de güç bir iş deiil ya ... Holivutl'tlan acı bir haber bil
diriliyor: Kay Franm sinema,.. 
ti.lifini terkeJecek. Yalnız br. 
nun •ebebinin ne olduğunu #at> 
ber vermiyorlar. Bir rivayete gö
re arti.t bir İngiliz uiluulaiyle 
evlenece.kmİf. B'lfka bir rivayete 
göre de V arner Bros kumpanya
sı arti.te, ~evireceği lilmlertlen 
birinde 40 yClfınJa bir kadın ro
lii yaphrmak İ•temİf. O da bana 
kızarak maleğini terketmeğe 

karar vermİf. 

Ev lıatlınları! 
T au yemİf meusiminde 

reçel ve ıurup hazırlamak 
için kollarınızı sıvayınız! 

Ulıual Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

Ev kadınları! 

Biliyor musunuz Türk ev
lerinin en 80n modası nedir? 

Kavanoz, kavanoz reçel 
ve fİfe, fİfe furup dolu kiler 
sahibi olmak! 

T eveltkeli Atalarımız ''ki
l ersiz ev, tatsız yuua!" tle
memifler! 

Siluiya Sülney'in yüzünde, daima hayatın darbelerine ağramq bir wenç ltatlm laali var. 
S. 6iial •tim. Huri Fonfla ile birlikte, "Ya,....k Wlnmtla'' liMnintle ~NCCfia. 

Ulusal Ekonomi ve Arthrma 
Kuruma 



-s-

''T una istikan1eti il 
Doyçe algemayne Saytungun 
dikkate şayan bir makalesi 

(Başı 1. inci sayfada) milnuebetlerini 9u ıuretle. izah etmek 
semıi,ıik. Fakat Avrupa cıenubu pr- teclir: 
kisindeki ingiliz - fraıwız menafiinin "Alamı aanayiin.in baıbtan sonra 
ananesi bundan çok eskidir. - pek u müatcanalardan ve meael& eeki 

Harbten evvel Stinneaden sarf ınuar edilince • Bal-
Harpten evelki nmanlarda f ngllte- kanlar111 ham madde mzneleri için pe

rcnin balkanlarda ta.kib ettiği dlf po- kaz teıebbU. ı&termif ve cenubu ,ar· 
litika Londra maliyecilerinin gilttük- ki ile yapılacak i9lere bilhuu ebemi· 
leri politikadan d&ha az faal değildi. yet vermemit olmamdan dolayı ken
Londra maliyecileri Avrupa cenubu dimizi tahtie etmekten geri durama
Jilrkainin ekonomik inkipfında alman yız. ~iye kadar bütün alaka tek tıa
bankalarından daha kuvvetli bir faali- rafh olarak prbe teY'Cccüh edi~r, 
yet göstermişlerdi. Balkanlar hakkın- Balkanlarda yapılacak itlere fazla e
da alman C<iebiyatı kısır idi. Halbuki "hemiyet verilmiyor ve bu itlerin aağ
ingiliz yüksek mekteblerinde ve re- lamlığına karıı duyulan itdmatsızhk 
dabiyonlarında genç Balt;an devlet- bir tUrlil yenilemiyordu. Fa.kirleten 
!erinin bilhaaaa Sırbistan "' Roman- Almanyanm, büyük harbten ıonra ce
yanrn tarihi ve poliıtikaları ,~pati i- nubu prkt devletlerine sermaye aev
le ve tek ceaheli olarak beale.tiyordu. kedememeai, bir dereceye kadar kahi
Biamarkm kıta poHtikuından bizde li izah bir bal idi. 
yalnız bir cilmle kalmıı idi ki, o da Bugünkü va:ıiyeı 
Balkanların bir pomeranyalı grenadi- Ancak bugün ingiliz ve fransız fi. 
yerin kemikleri değerinde ehemiyctli nans mahafilinin yugoslav ve romen 
olmadığıdır. endUatrisine yerletf ı tarzları, alika-

Harbten ıonra dar mahafili ikazdan hlli kalmamıttır. 

Alman ekonomiaıinin ve gençliğinin 
pozu cihan ticareti ve deniz politikası 
içinde deniz aıırı yerlere çevrilmiıti. 
Berlin - Bağdad hattı daha ziyade bir 
macera ve aergilzeft idi. Müttefik A
vusturya - Macaristan Almanya ile ce
nubu garki arasında bir köprü olmak
tan ziyade bir set idi. Harptan soma 
biz Balkanlardaki ekalliyetlerimiz 
hakkında bir ıuur iktia.b ettik. Rus 
ülkesine kadar uzanan ve atmanlarla 
meskQn otan yerler arasmda birer oy
nak köpril te, kil eden bu ekalliyetleri
miz hakkında milli tuur bafka bir ma
hiyettedir. Fakat siyast bakımdan ce
nubu prki zaif bir Almanyanın tabit 
komtuluk tesirleri.ne ltar1ı kapalı bu
lunuyordu.,. 

Jesef VillfU, yazının bundası sonra
ki kısmında umumt harbı takib ede;ı 

devrelerde Franaarun Almanya aley
hinde Balkanlarda ve Orta Avrupada 
tf'ais etmek istediği nizamı itaret ede
rek bu hayali plinlar yerine büyilk bir 
Almanyanın kaim olduğunu yazmak
ta ve dcmekte<iir ki: 

l ki maddi hakikat 
"'Şimdi ortada iki maddi hakikat 

vardır W cenubu prkl havasında de
rin U.irli yeni blr oryentuyonu icab 
ettirmektedir : bunlardan birisi silah 
istimal etmebiziıı Almanyanın milli, 
iktisadi ve uker! aktivleftirilme.i ü
zerine Frannnın kııtadald rUçhaniyet 
mevkii M>na erml.f ve Jimdi artık A 1-
manyanm orta Avrupanın kalbini te'
kil eden büyük bir devlet olarak mey
dana çılmıtt olmasıdır. İkincisi Büyük 
Almanya şimdi artık Macaristan ve 
Yuplavya ite hemhuduttur. Ve Bal
kanlara daha ziyade yaklaf1DJ9tır. 
Mevzuubah. tebeddtlt 18tildıa1 içia ba
zr imkinlar doğurmuftur, ft bu im
Unlara siyut pnalar ve iktisadt vazi
feler çözülmez bir tekilde bağlıdır. Bu 
tebeddül bize vaziyetin olgunlaf1118sı 
ve bizim beklememiz imknını verdiği 
pi aynı zamanda bazı tabii vasıtala
ra müracaat imk.anmı da bahfetmt,tıir. 

El altına gelen fJGlıtalar 
Vamtalar fimdi elimizin altına gelmiJ
tir. Aynı zamanda bu t~dül genıt 
miıkyaata bir kata politikası gütmek i~ 
'in geni9 bk aaha açmııtır. Bitmark 
devrinıdenben tJmanyanın vazıfeai o
lan bu poltika ı~ ~ye kadar tahak
kuktan uzak kalmıtt;r. Gene bu tebe4· 
dili alman iktisadiyatına - henüz kapi
talizmin batlangıç yahut orta devresin 
de bulunan, ham maddeleri ve mahsul
leri zengin olan fakat kendileri inves
tition bakımından faıkk bulunan - Av
rupa cenubu prJrisindeki gen~mcmle
ketlerde sabit sermaye metaı sürümü 
için bir pazar ve ham madde alımı için 
de munzam bir ll8ıha ga.termektecir. 
Politik vazifenin ifuı harpten evet 
mevcud olmayan timdiki ,artlar için
de daha müeaid bir şekil almıttır. Ga)'
rl müteca.nia milliyetlerden mütetek
kil Tuna monarşiei devletinin parça
lanması modern bir orta Avrupa niza· 
mının kurulmasına .engel olan man.ı

leri ortadan kaldırmııtır. Cenubu ıar
kldeki genç devletlerin nasyonalizmi 
artlk nizalar ve huzursuzluklar ya: a
taıı revdüsyoner bir kuvvet değildir. 
Yugoslavya ve Romanya gibi memle
ketler itına edilmitlerdir. Şiındi onla· 
rın ihityaçları dahilen kuvvetlenmek· 
tir.,. 
Almany~·,,ıı balkanlardaki 

ticari rr .. ... !~IJlebeıleri 
Muharrir, Balkanlarda Fransa tara

fından takib edilmit olan mali kredı
ler devresinin büyük bir krizle kapan
mıt oldutunu ingiliz • italyan anlat
muiyle huaule gelmit olan sellhın bU
tUn Avrupaya tamil olabilmesinın 
prp devletlerinin Almanyanın Avtu· 
pa cenubu şarkisindcki mevklinin ta
bii ve muslihane rol ve tairlerine rin 
ve muvafakat gö9terip göstennemele
rine bağlı bulundutunu kaydederek 
Almanyanın bdıanlarla olan dcad . 

Cenubu ,arkt devletleriyle olan müna
sebatımızda alman ekonomisine düyen 
vazife1er meyanında devletler arası 
kredi iflerinde alman bankacılığının 

daha canlı bir faaliyete geçmesinin 
teminini bilhaaaa temenni etmek ge
rektir. Büyük ban.katarımız bazan ağır 
fedakirlıklara rağmen, beynelmilel 
bankacılık iflerine alışkın kimseleri 
istihdama gayret etmişl~rdir. Bunla
rın gene e&ki sahalarda çalışıp çalıı;

mıyacakları belli değilair. ltjaamafi!ı 
bu cihazın çalıfma »tikametini değit
tirmesıne ve cenubu prki devletleriy
le, plinlı bir kredi çerçevesi dahilinde 
çalıpnaaı kuvvetle mümkündür. 

ltalya ve Almanya 
Pa;is - ve batti Zilrih - Almanyanın 

cenubu garkiye hu.161~ tehlikesiyle İ· 
· talyayı korkutmak iater. Bu mahafil, 
an,ıusu ve Almanyanın Tuna havza 
aında daha eualı bir fC)r.ilde çahıma
y8 ba§ılamaamı müteakip İtalya ile Al
manya aruında bir takım güçlüklerin 
çıkmasını ve Bertin - Roma mihveri· 
nin nihayet lnaaya uğramasını bek
ler. Bu arada da bi11ı11H Triyeate me
scle.l mevauıabMm edilmekten alman 
cUmrik hududumm Mri~~ denisi· 
ne iki yUz kilometre daha yaklaftığı 
ve bu suretle Triyestenin istikbalini 
tehdid ettiii ileri ıilrWmektedir. iM· 
lrikat ıudut ki, Avusturya eski Avua
turya - Macariatan imparatorluğuna 
aid Triyeatenin iyi bir müftcrisi ola
rak kalmııtır. Netekim Roma proto
kolları mucibince 'Friyestcde Avua
turya için bir ı e r b e ı t liman 
ibdıu olunmuftu. Beynelmilel Adriya
tik tarifeleri, Habıburgları iatihdaf 
eden memleketlere, Triyeate limanını 
kuUandıklıarı takdirde bir takım nav
lun koleybkları temin ediyordu. 

Triyeıtenln vmiyeti 
Triy~te bu suretle ve İtalyarun o

tarti politikaaı.na rapen, deniz aım 
memleketlerden gelen bam maddeler 
için milkemmel bir ticaret merkezi ve 

- SupJun lnı1d9afına ebemiyet veren 
Yuga.Iavya hariç - barb sonu kurulı&n 
devletlerin büyiiık bir tranıMıt liıı:anı 
haline ıeldi. Tlbit fU sıralarda bir ta
kım yeni me11eleler meydana çılan .. tır. 
Nitekim büyük Almanya Rayn ile Tu
na araaı:ııdald nehir yollarmı daha mü
kemmel bir bale koyacaktır. Aynı te· 
kilde Çeko.ıovKy&ya eü.l Avuaturya 
demiryolluındaıld tcnzilltlı tarif eden 
istifade hakkını verip vermiyeceğinı 
de düftinecektit. Ancak bU.tUn bu hl
diseler laart•ındıa Almanya ile İtalya 
arasında her bane1 bir ihtillfın dola
cağı fiıkrlnln DMıl bir milllhua,- t ... 
tinad etııill cidden an2qılamıyacak 
bir keyfiyet'tlr. Zira, deiiten vulyet
ler karımmda Bertin • Roma milrferl· 
nin ruhuna uypn ıarUpneltrin yapı
lacağı ıUn gibi lfiklrdır. 

l' epyenl bir manmra 
Triyeete, Roma protokolları ve Tu· 

nıa havzuı 1.fbi mefhumlarla alikadar 
bütün meeelelerin bilıuu incilb • l· 
talyan .ıqmnmdan sonra yepyeni 
bir manzara arzettitl muhakkaktır. 
Her halde Pariate ve battl Londrada 
bu anlapw'an 10nra Framanm pyre
tiyle İtalyayı yeni bir Stre.a cephesi
ne çekmenin kabil olacailDI dUtUııen 
kimseler wrdır. HaH:nlıld meeele, bat" 
ka bir cebbeden bakıldıtı anwn. ta· 
mamen deii9~ bir manara arzeder. 
Çemberlayn 80Cl tetebb6ell ile, balya 
ile Almanya aruıncWd TUlyete • ce
nubu ,.rld memeıketlerl poUdkası ba
kımından - tamamen yeni bk veçhe 
verml,Ur. lnc'lh • ltal,m aa1...-.ı. 
hem politik, hem de l'konomik bü:an
dan lnciıterenin Aden bopsmdan 
Hincliıtan yolunu ve ltalyan Shen 
kanalmdan Şarki Afrika yolunu ıa
ranti eden bir "münakale nizamname. 
si,, mahiyetini taıfunaktadır, Bu suret
le 1talyenın ı.y.t ve çalıpna yolu ta
taırwnen eeıt>eatlflıllDlftir. Bundın 
10nra lta17amd ,-. JUlıMkl eNi H 

Kaçak antant konferansı 

don çalışmalarıni bitirdi 

Resmi tebliğin iki mühim noktası : 
1 - İngiliz - İtalyan anlaşması 

antant devletlerince iyi karsllandı 

2 - Macaristana yakınlaımak için 
gayret· sarfına devam olunacak 

Bükret, 5 (A.A.) - Dün öğleyin B. Kommen küçük antant 
konaeyi deleaeleri 19refine bir ziyafet vermit ve bundan sonra 
konsey, Mf"l'J saat 19.45 e kadar ıüren ikinci bir toplantı yap
dllfllJ'. Dün Mf4"", B. Kommen'in BB. Stoyadinôviç ve Krofta 
terefine verdiji ziyafette, Romen dıt bakanıyla Yugo.lavya bat" 
bakam arasında samimi nutuklar taati olunmuıtur. iki hatip de 
küçük antantnı sulhculuğunu ve muhtelif ıiyaıi hadiselere rağ
men kaybolma)'an hayatiyetini tebarüz ettirmitlerdir. 

B. Stoyadinoviç, Romanyada kralın ve devlet adamlarının ida
reıi altında kurulan nizam ve elde olunan terakkileri zikrettikten 
aon, ıözlerini söyle bitirmittir: 

··- Omid ederim ki küçük antant. 
Balkan antantı gibi, her daim aynı o
lan hedeflerine vasıl olmak için faali
yetinde devam C<iecektfr: bu hcdefl.:r, 
tulh ve bu üç memleketin ve Avrupa
nın bu kısmının terakkisidir.,, 

Vçüncü toplantı 
Küçük antant kt>naeyinin üçüncü 

celeesı bu sabah aaat 10.30 dall 11.45 e 
kadar sürmüttür, 
Öğle üzeri kıral evvela Stoyadino

viçi ve sonra da Kroftayı kabul etmi,. 
tir. Üç memleket hariciye nazrrları ö~ 
le ye~eğini bir arada huauai olarak 
yedikten sonra akşam üzeri konseyin 
aon toplantısını yapmışlardır. 

Konferana bu aqam mesaiaini bitir
mittir. Matbuata verilen nihai teblii
de küçWt antant devletlerinin ifbir
likleJ:lioin devam azmini tasrih eyle
mekte, ı ingiliz - italyan anlapnasını 
bir ıulh aleti olarak telikıki etmekte, 
milletler cemiyetine sadakat beyan e· 
derek Milletler Cemi~ti konseyinin 
geçen sene toplantısına küçük antant 
devletleri namına Romanya delqeai 
tarafından yapıılan beyanatı teyid ey
lemektedir. 

Macariatanla nıü.naıebeıler 
ltilçtık antant komeyi ... dnl.Uel• 

tabii ekonomik münasebatz - ki Banco 
eti Roma bu mi1na.ebedn islerloi, ital· 
uyan ıcmilerinin uiraiı olan M•ır 
ve Anadolu da taldb et.mittir - canla
nacak w ehemiyet keabedecektir. 

Müvasi menfaader 

İtalya artık bütün kuvvetini prid Af
rikanın imarına ve batta Türkiye, Mı
sır, İran gelmek gartile yakın prlda o
lan ticaretine tevcih edebilecektir. İtal
yanın faaliyet damarı, tııpkı AlD*rY•
nmki gibi cenubu prkiden geçmekte
dir. Ancak bu, Atmanyanm menfaatle
rini katetmez, ona mu.asi olarak ve 
çok daha cenuba dôğru iner. İtalyanın 
hayat ve ticaret damarı, kendisinin 
merkezi bir Akdeniz devleti ve yarı
mada olmuı dolayıeiyle, berrt delil. 
bahrtdir. 

Bu damar, Akdenidn ,arık hav.zum· 
da ve onun cenubtald kuyruğu olan 
Kızıldeınizde daraban eder. Blll:kis Al· 
manyanm berri hayat ve ticaret dama
n daha timalde, Tuna havzaaında ve 
fimalt &alkanlardıa atmaktadu. Şu 
halde her ikiıi de - bilbuaa Arnavut· 
luk ve Yunaniatandan mürekkep cenu
bi Balkan yarım adaaı İtalyanın faali· 
yet aahuma dahil oldutuna göre • 
biri.birlerini hiçbir auretle izrar et· 
memebedirler. 

.4.WenWn ltal~ için elısmiyed 
İtalyan lmparatorluiunun kurulUfUD 

dan aonra Akdeniz İtalya için biW>U
tıün bayati bir ehcmiyet kuv1111.Jır, 
Hele imparatorluiun tanınmuı, ona, 
tabii menfaat bölcelerini ıt1kanetle it
ıeın- lmıkinmı blıbfeylemütedir. Ay 
nı 9eldlde bl.kn lçin de, Tuna bekçi· 
Uiini üzerimize alarak ıençlepif bir 
büytık devlet olmak bayaiyetiyle, yep
yeni ufuklar bellrmittlr. Buıtın hepi
miz büyük ekonomik nUf uz aabaları· 
nm açıldıiı ve yeni emperyaliat dU
,UOCelerin doiduiu bk devirde it ve 
Ol'pniz•yon e1Ularma day8ınarak 
yqıyorus. lncllterenin pttik.çe daha 
"'emplre" leftiilnl. Fruunm her ... 
mandaı ziyade Afrikaya teveccUb et
titlnl, Japonyanm Şarki Awfayı poll· 
tik bir nüfuz aahMı haline ıetlrmeye 
çalıttıimı, 1talyenm lmpara11ı>rlup 
nu lnkifd ettirerek memed bir Akd• 
nls dnletl haline &irdiiinl ı&ri\YO • 
rus. Bu vuılyet karpmda Anupmm 
ortaamı ltpl edıelı bizlerin, denılutın 
plyauları teriretmemek prtlyle, koll
tinantal dilfünüp hareket etmemiz n 
içinde, hUanü niyet aablbi kcımfular1-
mnla y•dığUDI% ekonomik Mhanın 
menfaati namına emniyet ve refah i-
çinde Ylf,....k için sal•f'D""'•I llaa
dır• 

Macaristan münasebatını ve sonra da 
yeni vaziyet karşısında Tuna müni
lı:alitmı tetkik eylemi,,ıir. Tuna bav
zaaında eiyasi, teknik ve ekonomik İf"' 
birliği kurmak yolundaki gayretlere 
devam edilecektir. . 

Küçük antant ekonomik kıoneeyinin 
11 inci konferansında alınan kararlar 
taedi.k olunmuftur. 

Küçük antant konferansı gelecek 
toplantısını ağustos sonunda Yugos
lavyadıa Bledde yapacaktır. 

Macaristanla yakınlık 
Bük.re,, 5 (A.A.) - Stefani: Küçük 

antant lronseyönin son celsesinde Yu
goslavya bafvekili Stoyadinoviç ro
men ve çek06lovak arkadaşlarına Ma
caristanla hemen mukarenet tesisi lü
zumu halGkındıaki nıoktai nazarını ka
bul ettirmittir. 

Çelroslovakyadaki okalliyetlcre aid 
statünün intitarı beklenmeksizin Ma
cariatanla müazkerelere devam edile
cek ve bu müazekereler neticelendiri
lckiir. 

StoyadinoYiç konsey toplantıeın
daıı sonra İtalyanın Bükr~ elçisiyle 
uzun bir mW&katta bulunmuftUr. 

Stıoyadinoviç Stefani ajanıaınm hu
susi muhabirini de kabul ederek Ma
cariataııla yapılacak müzakereler bak
kml.a bllyWl bir Dllıııbln,lıik &~t 'i'e 
italyan • yuıoalavya milfterek alya
setinin sağlamlığını ve Roma ile B el
grad araaınıdaki müorüCöatı.n çok u
m.imi olduğuhu ehemiyetle kaydeyle-. . . 
miftır. 

BeLgrad ıiyaıi mah/Ulerine 
göre 

Be~rad, S (A.A.) - Buradaki aiya
ıl mahfille.rıde kayıdıolunduiuna göre 
küçWıt antant konferanaı tarafından 
nqrolunan tebliğin uııl ehemiyeti İn
giliz - italyan "anl&f'DUlClln iyi karJI• 
l&nmlf olmaaında ve Macariıtanla it
birliği kurulmak gayretlerine devam 
olunacatınm g<>-terilmeaindeGir. 

Bura mahafilinde bu hususta beyao 
ediliyor ki, Macari9tanla derpif edi
len teıriki meeai ne Berliıı ne de Bcr
liıı - Roma mihveri aleyhine çevrilmi9 
detlldir. Macarietanı dostluklarından 
ayırmak bahis mevzuu 'olamaz. late
nen feY· Tuna havzasında noımal bir 
ifbirliii kurmaktır. 

Hatayda büyük seller: 

Yüzler<• ev yıklldı 
Antakys, S (A.A.) - Dün gündüz 

ve bilıbu.a ıece mialiııe çok u tesa
düf edilen fiddetli yağan yaiznurlar 
burada bllyttk tahribat yapmlf, mağa
salar ve evlerin alt katları ıu altmda 
k•lm.ır, Haauat çok mUMmdir. Yol· 
lardan uzun müddet ıctip ıeçme mün
kati olmu9tur. Sellerin sü~lediği 
tafrlar dWdr.lzıları ve kapılarmı girilip 
çlkılmıyacak yilbeklikıte kapamıştır. 

Ytızlerce ev yıkrlmıt ve ölenler ile ya
ralananlam aynı hentıa taıbit edile
memiftlr. 

Orman talebesi lmıir' de 
İzmir, (Husuat) - Orman fakülte

ıl talebelerinden 28 ıenç, rektar' ve 
profeMSrleriyle birlikte fOlırimize gel
mlftir. Talebeler flhrlmbde tetkılkler 
yaptJktan IOGra Denizliye pdecekler
dlr. 

Eo ltaılanlarıl •111•1111111111111 .. 

1 
T ürlıiy., ıum en acas 7İ· 

yen memlelıetlertlen biri al
tla. 

Türlıi79, Cl)'1ll mmanda 
s.,ulli Yemİf memlehtülir. 
Ş.hr oe yemiıin izJioa

euttlan res« H fll"IP Jofar. 
T ae Yemiı meolİmİni lıa

prmaymı.z! 

Ulraal Ekonomi ve Arthrma 
Karwıw 

lngiliz - irfanda anlaşması 
. 

Avam kamarası 
tarafmdan kabul edildi 
Londra, 5 (A.A.) - İngiliz. İrlanda muahedeıinin ikinci kıra

ati münuebetiyle Çemberlayn avam kamarasında beyanatta bu
lunarak demittir ki: 
"- İngiliz • İrlanda ve İngiliz -

ltalyen anlqmalarr isbat etmi1tir iti, 
ihtiWlar eon haddine kadar götilrill
mezae her iki tarafça hUanüniyet 
.gösterilmek gartiyle muslihane bir 
tesviye tarzı daima bulunabilir. 

İngiliz - İrlanda anl~sr, her iki 
tarafa da faydalar temin etmektedir. 
Fakat millt müdafaa ve maliye bakı
mından vaziyet böyle değildir. Bu 
iki meaelede İngiltere 1rlandaya mü
him tavizlerde bulunmllf ve kar§ılı · 
ğında maddi hiç bir şey elde etmemiş
tir. Ancak, müzakereler esnasında şu· 
nu anladık ki, İrlandanın ıiyi gözle 
bakmadığı bir takım haklara dört 
elle sarılıp kalmaktansa İngilterenin 
İrlandada itgal etti ğ i bir takım mev
kileri iade ederek dost bir İrlanda ile 
it görmek daha iyidir. Bütün bu me
seleleri genel kurmay ile tetkik et
tikten sonra igte bu neticey.: vardık. 

İngiltere ile İrlanda coğrafi vaziyet
leri itibariyle biribirine bağlı bulunu
yorlar. Mazide de iki memleket arasın
da ancak noktai nazar itilafı Ölınuıtur. 
Menfaat ihtilafı asli. İngilterenin mali 
cihetten matalibatı kendisine toptan on 
milyon sterling verilmek suretiyle laaf 

Belgradda 
(Başı ı. inci sayfada) 

cüman oldujumuza fÜphe yok
tur. 

Milletlerimizin ıuuruna kadar 
itleyen yeni tarihi hakikat, Bal
kanlar parçalanmuınm hepimiz 
için mütterek bir felaket oldu
ğundan ibarettir. Hepimiz milli 
hürriyetlerimizin aabibiyiz; ül
kelerimizde mü.takil ve haki
miz; hepimiz say, bant ve em
niyet daviaı petindeyiz: Balkan 
Antantı, milletlerimizin bu ka
dar lllWrMftl• kqwederi mtlM• 
faa etmek buamundald karar ve 
iradelerinin timsali oJmuttur. 

.Ankaranm selim ve sevıiaini 
Belpada ıötüren Bqbakanwnm 
ve atkadqmı, hürmetle uprb
yalım. 

Falih RJln Atcıy 

Binicilerimizin 
yeni zaferi 

(B•ıı ı. inci sayfada) 

birisi ckipimizden yilsbatı Cevad 
Kula, diğeri de bir alman subayıdu. 
· Bu müaabakada son tasnife ancak 
bet subay girebilmiıtir. Bunlardan i
kisi ekipimizden yüzqaıı Cevad Kula 
ve yüzbatı Cevad Gürkan, diğer ikisi 
alman ve biri de İrlandalı subaydır. 

İtalya kıralı yüzbaıı Cevad kula i
le Cevad Gürkan'ın ellerini sıkarak 
müklfatlarını vermittir. 

Bütün yurdda derin bir memnuni
~t ve sevinç uyandıran bu haberi o
kuyucularımıza bildirirken milli eki
pimizi teıkil eden deierli subayları
mızı heyecan ve sevgiyle tebrik ede
riz. Bu tebriki sunarken milletimizin 
hislerine tercUman olduğumuza ıüpbe 
etmiyoruz. 

Bizi bu haberden memnun eden bir 
cihet de ıubaylarımızın ~di millet 
'arasında yıllardanberi bu it üzerinde 
çalıpn enternaayonal töhretleri geri 
bırakmaları olmugtur. 

Bilindiği üzere bu mUsabakalar, 
konkoripik adı altında, at neslini ıs
llb ve at beeleyenleri tetvik makaa
dından ziyade subaylar ve amatör bi
niciler arasında yapıtmaktadrr. Avru
pada büyük bir rağbetle karıılanan 
müsabakalar her yıl turist ıehirlerin
de binlerce meraklıyı bir araya toplar. 
Bu yıl bu enternasyonal müsabakalar 
Niı, Roma, BrUkeel, Bertin, Londra, 
Prq, Varıova ve Bilkrefte yapılmak 
üzere tertib edilmitti. 

Subaylarımız Nis müsabakalarına 
ittir&k ettikten sonra Romaya geçti
ler. İki muzafferiyetle milletin yüzU
nU güldürdüler. Şimdi Varıovaya gi
deceklerdir. Diğer mUaabakalara gir
meleri lçin henüz bir karar verilmit 
delildir. 

Bolu Parti bahçesi 
Bolu, (Husu.!) - Parti babçesi

nkı tamimi iti bitmek üzeredir. Parti
nin etrafında yapılan bir büyük üç kü
çük bavuaun ikmali için çalıtılmakta
clu. Bir aya bıdar ~ .e havuzlar 
biıtocektb;. 

olunmuıtur.,, 

Diğer hatiblerin aö:ıleri 
Çcmberlaynden aonra aöz alan işçi 

partisinden Grefel, ingiliz - İrlanda an
lqmaauun her iki tarafın menfaati ik· 
tizaamdan olduğunu aöv'emit ve parti
sinin aleyhte rey vermrıyıcceğini bildir
migtir. 

Liberal Graham da İJU anlaşmanın 
memleket halkının büyük bir ekseriye
ti tarafından genit bir nefesle karıılan· 
dığını kaydetmiıtir. 

Bazı muhafazakar mebuslar işe an
laşmayı tenkid etmişlerdir. Bilhassa 
Çörçil başlıca mesele olan şimali ve ce
nubi İrlanda meselesinin halledilmemit 
olduğunu söylemiş ve İngilterenin ba
yati kaleleri olan bazı mevkilepn tahli
yesini teeasüfte karplanuştır. 

Avam kamarası ipri reyle anlqma
yı kabul etmiştir. 

l rlanda parlamentom da 
anl.a,mayı kabul etti 

Dublen, 5 (A.A.)- İrlanda meba
aan meclisi ingiliz - İrlanda anlqmam
nr kabul etmigtir • 
Anlaşma önümüzdeki hafta ayan 

meclisine gidecektir. 

B. Garo diyor ki: 

" Seçim isinde 
azami hassas 
davranacağız ,, 

(Başı ı. inci sayfada) 

B. Garo bu sualime ıu cevabı vcrdl~ 

- Size evveli ıunu söylemek iato
rim ki ben bir türk muhibbiyim; Ha. 
tayda seçimin baılamak üzere bulun
ması dolayısiyle tatbikte yanlıflı:klara 
mabat bıra1anamak için yapılacak it
ler il.zerinde bir kere daha fikir teati
sinde bulunmak üzere güzel liükümct 
merkeziniz Ankarayı ziyaret ettfm. 

An.karada gördüğüm iyi kabulden 
hü.kiime.time ve milletime kartı belle
nen hüsnüniyetten hududauz müte
haaaiz oldum. Hatay sıeçiminin , Ce
nevrede değittirilmit olan nizamname 
bükümleri içinde gürültüsüz v. hadi
acaiz bir şekilde bagarılmıuu i~ aza.. 
mi hanasiyeıt göstereceğiz. Tl>rk eık· 
aeriyetiyle Hatay halkı arzu.larma ,,._ 
sıl olacaklardır. 

Şunu da kaydetmek isterim ki Ha
tay türklerini, kanun ve niAımla en 
çok itaat.kir medeni bir unsur olarak 
g8rdUm ve öyle tanıdım.,, 

N. Tangilner 

Küçük Dıı Haberler 

X Havana - Şark villyetinden Ba
yamo'da, beyaz bir adamın kanaı olan 
Rafaella Kasanava iaminde bir kadın 
bir batından yedi çocuk doiurmuttur. 
Çocuklar hayattadır. 

X Brüksel - Kırat Leopold 12 ma
yıata Laheyde vaftiz edilecek olan 
prenaea Beatrika'in iaim babalığını ya
pacaktır. 

Bükret - Romanya milli bankası 
iekonto haddini 4,5 dan 3.5 ğa indirmit
tir. 

XVarıova - 'Hariciye nazm B. Bek 
laveç hükilmetinir. daveti üezrine 25 
mayısta Stokholma ~ 4decek ve orada 
lsveç hilkümetinin mi63firi olarak iki 
cün kalacaktır. 

XVIU'fova - General Lllugvsovski, 
Polonyanm Roma büyük elçiliğine ta
yin edilmittir. General Pilsudskinin si
lih arkadap ve yaveri idi . 

X Berlin - Menenjitten muztarib o
lan alman muharriri Kari fon Oaaicçki 
48 yqında iken l>c:"ode ölmüştür. 

XParis - Havr'da kızağa çekilmiı 
olan Laf ayet posta vapurunda bir yan
ıın çıkmıgtır. Kaza dikkatsizlik yüzün
den olmuı, gemi mühim miktarda hasa
ra uiramıttır. 

X Paris - Parla ve civan maden sa
nayii için mu,terek it mukavelesi dün 
it nazrnnın huzuriyle, patron ve i!tÇi 
murahhulan tarafından imzalanmıştır. 

x Lalı.,. - Beynelmilel adalet diva
IU Faataki fosfat madenleri yüzünden 
İtalyarun Franaa aleyhine açtıiı dava
ya bakmaia batJam'f'llj. 
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Macar hikayesi: 

Yazan : F ranz F endrik 
Umumi harbın tanmmrş tayyareci

lerinden yüzbaşı Kerekhazi koltuğun· 
da doğrularak: 

- Hayatımın en garip macerasını 
on sene evvel, bir kış gecesi yaşa

dnn, diye söze başladı. 

Vakit epiyce ilerlemiş, salonda otu
ranların yavaş, yavaş uykuları gelme
ğe başlamıştı. Az konuşan, fakat ko
nuştuğu zaman daima enteresan hika
yeler anlatan yüzbaı;ıının sesi, hepsi
nin gözlerindeki uykuyu bir anda da
ğıttı. Bilhassa kadınlar derin bir a
laka ile dinlemeğe başladilar. 
. Yüzbaşı hikayesine devam ediyor
du: 

- Bir kış günü, taşrada . bulunan 
ttzak akrabalarımdan birini ziyarete 
·gittim. Peşteye dönmek üzere küçük 
köy istasyonuna geldiğim zaman ha
\1a iyice kararmıştı. İstasyon bekçisi 
son trenin yarım saat evvel gittiğini 
haber verdi. Ne yapacağımı şaşırdım. 
Ertesi sabah Peştede bulunmak mec
buriyetinde idim. Ben böyle düşünüp 
dururken, istasyon bekçisi bir akıl 
öğretti: bir buçuk saat mesafede bulu
nan vilayet merkezine kadar gidersem 
orada bulacağım otomobille üç saat 
sonra Viyanadan gelecek olan Eks
prese hudud istasyonunda yetişebile
ceğimi hatırlattı. Hemen kararımı 
verdim ve yürümeğe başladım. Aşa
ğı yukarı bir saat kadar yürüdükten. 
sonra yolu şaşırdığımrn farkına var
dım.· Sert bir rüzgarla karışık sulu 
kar yüzüme çarpıyordu. Dağ başında 
kalmıştrm. Gecenin bu saatında yolu 
soracak bir insana tesadüf etmeği dü
şünmek bile bir hayalden ibaretti. Ge
lişi güzel yoluma devam ettim. Karar
sızlık içinde on dakika kadar daha 

· yürüdüm. Uzaktan bir ışık gördüm. 
Biraz daha yaklaşınca bunun büyük 
bir çiftlik evi olduğunu anladmı. Se· 
vinçle koşmağa b aşladım. Her tarafta 
derin bir sessizlik vardı. Yalnız çift· 
lik sahibine aid olduğu aşikar bulu
nan büyük evin bir çok pencerelerin
den ışık görünüyordu. Kapıyı çaldım. 

Birkaç dakika bekledim. Hiç ses sa
da yoktu. Tekrar çaldım. Bu sırada 
kulağıma kaba erkek sesleri aras-m
da boğulan ince bir kadın çığlığı gel
di. Kapıyı daha hızlı çalmağa başla
dnn. Bu sefer daha müthiş bir çığlık 
'kontu.. .v bunu miı:ültjil$ı; baiv~
lar takip etti. Sivil gıyınİnıştım, ya-
nımda silah da yoktu. Bu aklıma ge
lince sırtımın buz gibi olduğunu his
settim. Fakat içeride zavallı bir ka
dının haydudların taarruzuna uğramış 
olduğunu gözümün önüne getirince, 
silahlı haydudların karşısında düşe
ceğim fena vaziyeti unutarak kapryı 
olanca kuvvetimle yumrukladım. Bi
raz sonra kapı açıldı. Temiz geyinmiş 
ihtiyar bir uşak beni tepeden tırnağa 
kadar süzdü ve aksi bir sesle sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Yolumu kaybettim. - dedim. 

İhtiyar uşağın kapıyı yüzüme kapa
masına meydan vermemek için onu 
göğsünden iterek içeri girdim. Ken

dimi geni~ bir holde buldum. Sol ta
raftan bir kapı açıldı. Emretmeğe a-

1.rşkın sert bir erkek sesi duyuldu; 
- Janl Misafiri buraya getiri 
Açtk kapıya doğru ilerledim. !çeri 

girdim. Burası çok güzel döşenmiş 
büyük bir yemek salonu idi. Masanın 

üstünde bir şarap surahisi, bir soda 
şişesi ve dört bardak vardı. Masanın 

etrafındaki dört koltuktan ikisi boş
tu. Birinde yaşlıca bir adam, diğerin
de de genç ve zayıf bir delikanlı otu

ru~rdu. 

Yaşlı adam, bana bir müddet dik 
dik baktı. Sivil gıyınmiş olduğum 
için kim ve neyin nesi olduğumu an
lamağa çalışıyordu. Ağır bir sesle 
sordu: 

- İşittiğime göre yolunuzu kaybet
tiğinizden bahsediyordunuz değil mi? 

Delikanlı sinirli hareketleri'! söze 
karıştı: 

- Yolumu kaybettim diye gece ya
rısı alemin evine zorla girmek mi 
icab eder? 
Yaşh adam delikanlıyı teskin etti: 
- Canım misafirimizin fena bir 

tnaksadı olsaydı, gelipde kapıyı çalar
nuydı hiç 1 

Ben, kendilerıne lazımgelen izaha
tı vermeğe hazırlanıyordum. Tam bu 
sırada tepemizde bir gürültü koptu. 
Üstümüzdeki katta ağır bir cismin 
Yere yuvarlandığını duydum. Deli
kanlı birden yerinden fırlayarak elini 
pantolonunun arka cebine attı. Bit 
srçrayrşta k8llısına dikildim. Çene
sine doğru yapıştırdrğım iki yumruk• 
la yere serdim onu. Cebini yokladrm. 
Elime tabanca yerine bir sigara taba
kası geçti. Yeşlı adam da şu şomine
nin kenarında duran büyük demir 
ınaşayı kapmış üzerime doğru yürü
yordu. Elini yakaladım. Bileğini bü
kerek maşayı aldım. Döndüm .. Yerde 
baygın bir halde yatan delikanlının 

Çeı>İTen: F. Zahir Törümkiiney 

ellerinı pantolonumun kemeriyle sı

kıca bağladım. Merdivenlerden ağrr 
bir vücudun telaşla aşağıya doğru 
koştuğunu gittikçe yaklaşan ayak ses
lerinden anladım. Elimdeki demir 
maşa ile kapının arkasma saklandım . 
Üçüncü haydud içeri girer girmez 
kafasına yapıştıracaktım. İri yarı bir 
adam elinde tabanca ile koşarak bu
lunduğumuz salona daldı. Olanca 
kuvvetimle salladığım maşa boşa git
ti. Herif tetiği çekti. Çıkan kurşun 
masanın üzerindeki şarab surahisini 
tuzla buz etti. İkinci bir hamle ile 
maşayı haydudun beynine indirdim. 
Olduğu yerde bir iki sallandı. Sonra 
büyük bir gürültü ile yere yuvarlan
dı. Tabancasını alarak salondan fırla
dım. Haydudların üzerine kapıyı ki
lidledim. Elimde tabanca ate~ hazır 
bir halde koşarak yukarı kata çıktım. 
Biraz evvel çığlık ve gürültülerin 
geldiği odanın kapısı ardına kadar a
çıktı. İçeri daldım. Gayet zarif giyin
miş genç ve çok güzel bir kız ayakta 
duruyar ve şaşkın, şaşkın etrafına ba
l;ıruyqrdu. Bepi elimde.-tabanca ile 
gfüUnee ellerrnı yUzllne kapadı ve 
çılgın bir halde haykırdı: 

- Katili 
TelSşla onu teskine çalıştım: 
- Korkmayınız ... Artık tehlike kal

madı.. Haydudlarm üçünü de krmıl
danamıyacak hale koydum... Buraya 
sizi kurtarmak için geldim ... 

Güzel kız, hayretten büyümüş göz
lerle bana bakıyordu. Söylenen sö.zle
ri anlamayan insanların hali vardı on
da. Biraz kendini topladıktan sonra: 

- Beni kurtarmağa mı geldiniz? 
- dedi. - Çıldırdınız mı? ... Aşağıda, 
ağabeyimle, dayıma ne yaptınız? .. 

- Ağabeyinizle? ... Dayınız mı? ... 
- Albay Şandorun tabancası sizde 

ne arıyor? 
Tuhaf şey. Tabancalı haydudun yü

zü bana hiç de yabancı gelmemişti. 

Bu sefer de hayret sırası bana geldi. 
Merakla sordum: 

- Burada ne oluyor - Allah aşkı

na? ... Yolumu kaybettim ... Evin önü
ne geldiğim zaman imdad çağıran bir 
kadın çığlığı işittim ... Kurtarmak için 
içeri girdim... Fakat görüyorum ki ; 
burada bir tuhaflık var ... Evet şimdi 
hatırlıyorum... Tabancalı adam haki
katen Albay Şandordu ... Umumi l:ı,arb
de beraberdik ... Ben yüzbaşı Kerekha· 
ziyim. 

Genç kız kahkahalarla gülmeğe baş
ladı. Eliyle dağılan saçlarını düzelte
rek cevab verdi: 

- Meseleyi şimdi anlıyorum ... Kü
çük bir fare çıkmıştı. Korkudan hay
kırdım. Onlarda şaka yapmak ve be
nimle alay etmek için gfiya fareyi ko
valıyor ve bağrışıyorlardı. Albay bi
raz evvel aşağıdaki gürültüyü işidince 
koştu. Aşağıya indi. İşte bütün bu 
gürültüler bunun içindi. Haydi, artık 
buradan çekiliniz ... Şimdi nerede ise 
bütün hizmetçiler de uyanacak. 

Çok utandım. Kekeliyerek af dile-
meğe başladım: 

- Affınızı rica ederim ... Gece ya-
rısı sizi rahatsu ettim ... 
Kız gülüm.siyerek elini uzattı. Oda 

kapısına kadar geçirdi. Kapıdan çrk
madan evvel sordum: 

- Sizi bir daha görebilecek miyim? 
Gözlerini süzerek cevab verdi: 
- Kimbilir, belki 1 ... 
Herkes büyük bir heyecanla hilmye

yi dinliyordu. Genç bir bayan dayana
madı. Merakla sordu: 

- Güzel kızı bir daha gördünüz 
mü? 
Yüzbaşı bir dakika sustu. Sonra 

dudaklarında tatlı bir tebessümle: 
- Karıma balll ''Fare geliyor l" di-

ye takılırım. dedi. 

ULUS 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya 
Salı : Ege ve Çankaya ., 
Çarııamba : Sebat ve Yeni§ehir .. 
Perşembe : İltanbul eczanesi 
Cuma : Merkez " 
Cumartesi : Ankara ~ 

rtALK ve YENİ 
"il NEMALAR 

Seans saatleri 
Her gün 

YENİ HALK 

1-4.45 
16.45 
18.45 

14.30 
16.30 
18.30 

YENİ 
Cumartesi günleri 

HALK 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Pazar gUnleri 
HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri saat 21 de 
Lüzumlu Teleton 

Numaraları 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefo~, müra

caat şehir: (1023-1024}. - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Sehir Anbarı: (3705). - Tak ıı i Tc
İefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 119ji). - Samanpazan civa
n: (2806. 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
-· Çankırı caddesi. Ulus taksı: (1291) 
Otobüslerin ilk ve son 

Seferleri 
Sabah Akşam 
İlk Son 

Ulus M. dan K. dere'yc v .... 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 
Ulus M . dan Çankaya'ya 7.25 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 
Ulus M. dan Keçiören' e 6.30 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 
Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 

tJ.UU 
ı3.20 
Z3.00 
23.20 
19.0U 
19.30 
Zl.00 
21.30 
20.30 
21.00 
23.00 
23.00 

As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Ycnışehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M dan Ycnişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazarı'na 8.00 9.45 
!i U. Meydanı ile istasyon arasmda her 

be:ı dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 

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

§ Akşamlan Ulus MeydanJ11dan saat 23 
deki son aeferlerle bunların Ulua Mey
oanına aonaııert •lncmalarm dağılış 
saatlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul ci~etine 
mcktub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpasa'ya : Her sabah 8.20.Her 

fkşam 19.15 ve 19.50 
de (salı, pcrfembe, cu· 
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergiin 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat ü:ıerindedir.) 

Diyarbakır hattı t Her~ 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kınkkale'ye rayotobllı • 16.05 

GÜN D ELiK 

Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 6 

S. D. 

Rumi-1354 
Nisan: 23 

S. D. 
Güne:ı: 4 51 Akşam: 19 10 

Bartın demiryoluna 

kavutacak mı? 
Bartın, (Hususi) - K.arabü.k çeHk 

ve de.mir fabrikalarmın malzeme ve 
mamulatının Bartın yoluyle t~ınma
sı ve bunun için Ankara Filyos hattın
dan Bartın ve Amasraya bir kol uza
tılması etrafmdalci tasavvurlar, bütün 
bartrnlıları çok sevindirmiştir. Tet
kikler müsbet netice verecek ve bu ta
savvur tahakkuk edecek olursa hat, 
Kokaksudan geçtikten sonra Amasra 
limanına inecektir. 

Karabük fabrikaları, inşaatı bitip 
işlemeğe başladıktan sonra her gün ge
lip gidecek malzeme ve mamulatın, en 
a.z yinni beş tren işlemesine zaruret 
hasıl edeceği ve bu ise, Zonguldak -
Ankar·a hattının diğer nakliyatını ak
satacağı hesablandığı içindir ki, V eka
let, yeni bir hat inpsını tasavvur et
miştir. 

Bu hat da, en tabii ve ucuz olarak 
Bartından geçip Amasra limanına i· 
nebilirdi. Çünkü Amasrada hazır ve 
iyi bir liman vardır ve küçük bir him
metle bu liman ıslah edildikten sonra, 
Ankara hattı, Karadenize bir defa da
ha bağlanmış olacaktır. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

Fransa beyaz rusları 
memleketten çıkarıyor 

tle-
ko-

Mançester Gardiyan'a Paris- ı 
ten bildiriliyor: dir edecek ve umumi splh menfaa 

Fransız hükfimeti komünistleri rini dost memleketlerin siyasi ve e 
memnun etmek maksadiyle olacak, nomik istiklalleriyle telif etmek 
beyaz rusları hudud dışına çıkannağa resini her halde bulacaktır." 

ça-

hazırlarunaktadxr. Bunlardan sonra 
sol cenah müfridlerinden bir kaç ya
bancı liderin de kapı dışarı edilme
sine sıra geleceğe benziyor. 

Hudud harkine çıkarılmasına karar 
verilenler arasında general Turkul, 
Şatilof, Kusonski, Koçkin vardır. Ge
neral Turkul'un bundan bir kaç ay
ön.ce general Milleri kaçıranlarla ala
kadar olduğu söylenmişse de polis. 
aleyhde h.iç bir delil bulamamışt~. 

Şatilof ise bundan bir kaç ay önce 
Franko İspanyasına bir seyahat yap
mıştı. 

Bu adamların Nazi ve Faşistlere 

karşı sempati beslediklerinden şüphe 
ediliyorsa da işin en entresan tarafı 
hepsinin de fakir olmalarrdır. 

General Şatilof evvelce bir taksi 
~oförlüğü yapıyordu; şimdi de ki.içtik 
bir dükkan işletmektedir. 

General Kusonskiye b ir kaç ay iş

sizlere mahsus tahsisattan para veril
mişti. 

Bu adamların bir çoğu pasaport 
alamıyacakları için hiç bir yere gide
miyecekler, ondan sonra da kararı 
dinlemedikleri için Fransada bapse
dileceklerdir. 

Fransanm bu kararı rus ve ermeni 
mültecileri hakkında Cenevrede imza
lamış olduğu · muahedeye de aykırı 

düşmektedir. 

İlalya 
Berlin - Roma mihverinin 

inkiıallan 
Giornale d'İtalia şöyle yazıyor: 
Berlin - .Roaıa mih'Veri Avrupa iaa

diselerine göre inkişaf göstermekte· 
dir. 

Avusturya Almanya ile birleşmiş, 

İtalya da İngiltere ile bir anlaşma 
yapmıştır. Fakat gerek Almanyanın 
gerek İtalyanın birbirlerine tanıdık
ları menfaatleri katiyen sarihtir. 

Berlinde biliniyor ki, İtalya bütün 
milhim Avrupa meseleleriyle alfika
dardır ve harici siyaseti Akdenize, 
Tuna havzasına ve Balkanlara istinad 
eder. 

Romada biliniyor ki, Almanyanm 
şarki Avrupada, Tuna havzasında ve 
Balkanlarda alakası vardır. 

/§birliğinin direktifleri 
Bundan iki milletin menfaatlerine 

riayet ve bu iki milletin işbirliği di
rektifleri doğmaktadır. Bu direktifler 
Berlin Protokolü ile tesbit edilmiş 
bulunuyor. Mezkur protokol Avrupa
da ve bilhassa Tuna havzasında iki 
memleketin menfaat birliklerini teyid 
etmiştir. Bilhassa Tuna havzasında 

samim1 bir teşriki mesai ile bir ta
krm ekonomi ve kültür meselelerinin 
halli lazım gelmektedir. 

Mihver l)e lngiliz - ltalyan 
anlaşması 

Gene aynı sebebledir ki, İngiltere -
İtalya anlaşması Berlin - Roma mih
verinin esas ve ruhunu bozmaksızın 
akdedilebilmiştir. Bu anlaşma, iki 
büyük Avrupa devleti arasindaki mü
nasebetlerin tavazzuhunu istihdaf et
mektedir ve Berlin - Roma mih~eri
nin prensiplerine tamamiyle uygun
dur. Esasen İngiliz - İtalyan siyasi 
mukareneti Almanyanm düşünceleri
ne de tevafuk etmektedir. 

Romanya 
Küçük Antantın teıanüdü 

Bütün matbuat Küçük Antant kon
seyi içtimaının ehemiyetini tebarüz 
ettirmektedir. Universul diyor ki: 

"Küçük Antant geçen sene ecnebi 
müşahidler üzerinde bir tereddüd 
intibaı bırakmıştı. Fakat son zaman· 
larıda tesanüd en iyi zamanlardaki 
tam şeklini almıştır. AVTupa siyase
tinde hasıl olan derin değişiklikler 
önünde Küçük Antant yeni vaziyete 
uymak meselesiyle kartılaşmış bulu
nuyor. Avusturyamn Almanya ile 
birleşmesi ve Südet almanlah istek
lerinin enternasyonal bir mesele ha
lini alması, Alman münasebatını Kü
çük Antantın müşterek meselesi ha
line koymuştur. Küçük Antant bu ta
rihi enternasyonal am ialCkiyle tak-

Dostluk teyid olunacak 
: Timpul gazetesi şöyle yaz.zıyor 

"Sinaia Konferansı, Avrupada 
sıl olan değişiklikleri göz önünde 
tacak ve bütün meseleleri tetkik ey 

ha-
tu-
li-

yecektir. 
ra-Konferansın neticesi üç devlet a 

sındaki dostluğu parlak bir tarzda 
niden teyid eyliyecek ve müşterek 
def ile muahedelere ve enternasyo 
taahhüdlere riayet esası dahilin 
mühim sulh için teşriki mesai azın 

ye-
he-
nal 
de 
ini 

tebarüz ettirecektir." 

Anşlusun neticeleri 
N eamu Romaneş diyor ki: 

fc-"Küçük antantın bu seferki kon 
ransınm eheıniyeti ,tetkik edilec 
meselelerin fazlalığı ve hayatiyeti d 
layrsiylc, bütün diğer toplantılarda 

çok daha fazladır. Tetkik edilecek m 
selelerin başında anşlusun netıcel 

ek 
o-
n 
e-

erı 

gelmektedir.,, 
Derepatea gazetesi dıiyor ki: 

iyı "Anşlus, Avrupanın şarkmda en 
sulh garantisini teşkil eden küçük a 
tantI daha ziyade takv·iye eylemek n 

n-
e-

ticesini vermiştir.,, 

Mükemmel bir sulh aleti 
Endepandans Rumen gazetesi diy or 

ki: 
p-
i.r 
e· 
ki 

e 
si 

"Bugünkü şerait içinde Sinaia to 
lantısı birinci derecede ehemiyetli b 
poliıtik hadisedir. Küçük antant, o d 
rece mükemmel bir sulh aletidir 
her türlü şeraite intibak edebilmekt 
ve müessirliği tehlikelerin büyüme 
nisbetinde fazlalaşmaktadır.'' 

Epoka gazetesi diyor ki: 
ia 
u 
-

i-
-
-
-

"Günün bütün meseleleri, Sina 
konferansında tetkik olunacak ve b 
tetkikten çıkacak netice, kü§ük an 
tantın kuvvetini ve tesanüdünü yen 
den teyid eyliıyecek kararlar teşkil ey 
liyecektir. Bütün dünya, sulhun ida 
mesine küçük antantın yardımının biı 
yük ehemiyetini kaydedebilecek.tir.,, 

Lüzumlu bir organizm 

Se.mnalul diyor ki: 

--
k 
it 
d 

-
-

"Sinaia konferansı, son aylar zarfın 
da bi~~ssa orta Avrupada vukua ge 
len hadıseler karşısında üç mütıtefi 
devletin miitesanid hareketini tesp 
eyliyece.ktir. Küçük antant, müttehi 
kuvvetleri ile, Tuna havzasında statu 
konun muhafazası idealine sadık ka 

2 
3 
4 
5 

u 
i 
8 
9 

Diinkü çapraz kelimelerin 
haJiedilmiş şekli 

1234tS6ı 
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Soldan sağa ve yukardan aşağrya: 
l- Gevşek talim ;yapma demeJc olduğu 

halde şimdi rezil manasına i.uIIanıla.n 
bir kelime - içilecek. şey. 

2- Adam akıllı. 
3- A.sri çocuk - kuşların yiyeceii. 
4- hır sazın tellerini ahenkleştirmek. 
S- Kuzunun son hecesi - dostun :ııddı. 
6- Arz - karakter. 
7- uykuya varmak. 
8- Sanat - asker. 
!>- Tayyareci - koyundan aaiılan. 
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lacak ve bugünkü gerginlik dakikala
rında bu organizmin lüzumunu bir ke
re daha isbat eyliyecektir.,, 

İspanya 
F rankiıt l spanya ve Roma 

ziyareti 
Hitlerin Roma ziyaretini bahis 

mevzuu eden Korres Espanol diyor 
ki: 

''Almanya ile İtalyadan sonra, ko
münistliğe karşr ayaklanan üçüncü 
memleket İspanya olmuştur. Nasyo
nalist ıs,anya Berlin ile Roma ara
smdaki dostluğun takviyesini sevinç· 
le karşrlar. Çünkü Avrupanm istikba· 
1i Berlin - Roma mihverine bağlıdır." 

Japonya 
Japon aıansı F ransaya çatıyor 

Domei ajansı neşrettiği bir yazı ile 
Fransanın Çin - Japon ihtilafında 
takip ettiği kurnazca siyasetten dola
yı fransız hükümetine şiddetle hii
cum ederek diyor ki: 

"Fransa, tıpkr İngiltere gibi, Japon
Çin anlaşmazlığım mümkün oldıuğu 
kadar uzun sürdürmek ve Japonyayı 
yıpratarak Hindi Çiniyi emniyet al· 
tında bulundurmak istiyor. 
• Fransanın şimdiye kadar Çine elli 
bin tonluk harb levazımı verdiğiğne 
dair Japon basınının son neşriyatı 
Fransayı düşünceye sevketmiş olaca.k 
ki, göndermeye devam ettiği silahla· 
rı gizlemek istiyor. Fransa Çine olan 
sevkiyatmr Singapura gönderiyor ve 
oradan lngiliz vapurlariyle Haiponga 
naklediliyor ve sonra da şimendiferlc 
Hankeoya sevkediliyo:r.'' 

F elô ketzedele re 

yardım devam ediyor 
TVRKlYE KIZILAY CEMlYE
Tl GENEL :MERKEZiNDEN : 

Yer sarsıntısından felakete uğrayan 
atandaşlarımıza yardım yapılmak Ü• v 

z 
r 
y 
g 
l 

zere aşağıda isim ve adresleri yazılı 
e.vat tarafından hizalarında yazılı pa
alar veznemize yatırılınış.tır. Bu ha
ırsever zevata gerek Cemiyerimi" 
~re~ .felaketzedeler namına tşek:kiir: 
rımı.zı sunarız. 

Lira Ku. --
42 26 Kızılay Saray şubesiı>..den 

118 30 Kızılay Sandıklı şubesinden 
7 10 Sapanca ilkokul talebeleriD

dcn 
30 75 Kızılay Kavak (Samsun) şu-, 

besinden 
37 00 Çerkesköy nahiyesi Kara

aağç köyü halkından 
1300 0-0 Kızılay Eskişehir merkezin

1 

den 
37 00 Söke Kozan Kocagözoğlu 

mektebi talebeleri tarafın
dan 

5 00 'Görele'de Bay !smaı.il Erkal· 
den 

13 00 Bafra Merıkez okulları genç
lik derneklerinden 

125 00 Krzxlay Suşehri şubesinden 
20 65 Niğde - Aksaray Cumhuri

yet okulundan 
43 05 Bolu Orta okulundan 
5 65 Uzunköprü Sakarya ilk oku· 

lundan 
7 30 Zeytindağ okulundan 

24 00 Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
vekaleti Hıfzısrhha i~eri da
iresi mütehassıs ve memur
ları tarafından 

950 00 Kızılay Ak.saray şubesıinden 
250 00 Kızılay Aya.ş şubesinden 
580 00 İz.mit yardım heyeti baskan-

hğından ' 
20 00 Karlsruhe'de teğmen B. Mü

eyyet Erdinç'ten 
20 00 h.arlsruhede teğmen Ba)' A

dil Ülgen'deıı 
180 00 Kızılay Bergama şubesinden 
000 00 Kızılay Odemiş şubesinden 

5 45 Maden Tetıkik ve Arama 
enstitüsü memurlarından 

12 50 Ziraat baınkası bilanço servi
si amir ve memurlarından 

1 25 Mimar Kemal okulu 2-B de 
Altan Türel'den 

48 35 26 
293 23 90 Evelki liıotelerden 

59 16 341 

. Fuar sigarası 
t zmır, (Hususi) - Fuvar hazırlıkla 
a devam e<lilmektedir. İnhisarlar u
m müdürlüğü, fuvarın açılış. gü

rın 

mu .. 
ünıde ziyaretçilere dağıtılmak üzere 

bin paket fuvar sigarası hazırlata
caguu komiteye bildirmiştir. 

n 
50 

y 
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Silıner Bank Umumi Mldirlillnden: 
Lise ve ticaret mekt<Jpleri mezunu 50 

memur ahnacakt1r 

Bankanın teşkilatında ve fabrikalarında istihdam 
imtihanla memur alınacaktır. 

ŞARTLARI 

1 - Türk olmak, 

2 - Askerli ğini yapmış bulunmak, 

3 - Lise veya lise muadili ticaret mektebi mezunu olmak, 
4 - Tamüsıhha olmak. 

5 - 30 yaşından yukarı olmamak .. 

İmtihan 25. mayıs. 1938 saat 9 da İstanbul ve Ankarada aynı za· 
manda yapdacaktır. 

. İmt~handa. muvaffak olanlara muvaffakiyet derecelerine ve evelkil 
ış vazıyetlerıne göre maaş verilecektir. 

Taliplerin aşağıda yazılı evrak ile 16 mayıs akşamına kadar An
karada umumi müdürlüğümüze; İstanbulda Sümer Bank şubesine 
müracaatları lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi 
2 - Mekteb şahadetnamesi, 
3 - Sihbat raporu, 
4 - İki adet vesika fotoğrafı. 

2 ev yıkhrdacak 
C. H. P. Cenel SriuetM,iğinden: 

Cinsi Kroki No. Kendi No. Muhammen keşif Muvakkat teminat 
bedeli 

Hane 5 28 894 60 67 
Hane 6 6/ 4 1196 77 90 

1 - Parti merkezi kurağı yapılmak üzere Parti adma vakıflar 

idaresinden satm alınan Büyük Millet Meclisi caddesinde Gökçe 
oğlu mahallesinde kain yukarıda gösterilen mevcud iki hanenin 
yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldırıl· 
ması ayrı ayrı veya birden açık artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Yıkma ve enkazının nakil işine aid keşif bedelleri ve muvak
kat teminat mikdarları hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Bu iki evde bulunan kalorifer tesisatı yıkddıkt.ı.n sonra ta
mamiyle Partiye bırakılacaktır. 

4 - Açık artırma mayısin 20 inci cuma günü öğleden sonra saat 
15 .de Parti Genel sekreterliği muhasebesinde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat akçelerini ihale günü saatin
den bir saat evvel Parti muhasebesine yatırmaları şarttır. 

6 - İhale parası ihale gününden itibaren nihayet 3 gün zarf znda 
Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 

7 - Yıkılacak binaların partice isteklisine teslimi tarihinden 
itibaren nihayet bir ay zarfında yıkılması ve enkazının kaldırılma-
sı meşruttur. 2681 

.:!11111111111111llilllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111 il!:. - -- -
~ Kirahk bahçeli gazino= -- -Çubuk C. H. Partisinden: ---- ---
---
-

Çubuk belediyesi binası karşısında Halk Partisine aid bir kat ga
zino çam fidanı ve çiçeklendirilmiş havuzlu bir büyük bahçesiyle 
1 haziran 938 senesi iptidasından 31 mayıs 939 sonuna kadar bir se
ne müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

--------------
Talihleri şartnamesini görmek ve ihaleye iştirak etmek üzere 

27 mayıs 938 cuma günü saat 12 den evvel Çubuk Halk Partisine 
-----müracaat etmeleri ilan olunur. 2924 -- --

· -;ı 11111111111111111mı111111111111111111111111m111111111111mı111111111 ı ı ufr 

Muhtelif ev ve dükkan yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından: 

Ada No. 
340 

Muhammen keşif bedeli 
Lira Kuruş 

1910 00 

Muvakkat teminatı 
Lira Kuruş 

143 25 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sıhhat vekaletince istimlak olunan 
Numune hastahanesi civarında kain ve yukarıda muhammen keşif bedelı 
yazılı 340 sayılı ada dahilinde ve lise hududu haricinde mevcud bilumum 
ev dükkan baraka ve bahçe divarlarmın hedJ'lli ve enkazmm belediyece 
gösterilecek mahalle nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar in
şaata müsaid bir şekilde tesviyesi 

2 Yılana ve enkazının nakli işine aid keşif bedeli yukarıda gösterilmiştir. 
3 - Bu iş 27. 5. 938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de defterdarlık· 

ta müteşekkil komisyonda kapalx zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Kapalr zarfla artırmaya girebileceklerin muvakkat teminatlariyle 

birlikte Nafıa müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikası getirmeleri. 
5 - İsteklilerin teklif mektublarmı sözü geçen saattan bir saat evvel 

komisyon başkanlığına makbuz mukabili vermiş olmaları. 
6 - Talihlerin fenni şartname ve keşif raporlarını görmek üzere milli 

emlak müdürlüğüne müracaatları. (1324) 2663 

Balıkpazarı Güzel İzmir sokak Ay
dın saylavı Tahsin apartmanının ze· 
min _\catında Taşaron Yusuk Zeki oğ· 
lu Servete: \ 

934 mali senesine aid olmak Uızere 
verdiğiniz 31. 3. 934 tarihli beyanna
me müstenidatı'nın tetkik edilmek Ü· 

zere ilan tarihinden itibaren 15 gün 
içinde defter ve vesikalarmızm def
terdarlık binasında hesab mütehassı
sına getirilmesini hukuk usulü muha
kemeleri kanunu hükümlerine tevfi
kan ilanen tebliğ olunur. 

(1334) 2669 

Ankara defterdarlığından: 
Seyyar müteahhid 

İbrahim oğlu İbrahim 
Ankar'a mevcud mahallesi ara.bacı

lar sokak No. 40/ 3 
934 mali senesi için verdiğiniz 

29. 4. 934 tarihli kazanç beyannamesi 
müstenidatmı teşkil eden defter ve 
vesaikin tetkik edilmek üzere ilan ta
rihinden itibaren 15 gün içinde def
terdarlık binasmda hesab mütehassı
sına ibraz etmeniz hukuk usulü mu
hakemeleri kanunu mucibince tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

1 (1333) 2668 

ULUS 

Mahkemelerden 
Ankara birinci aulh hukuk mah

keınesinden: 
Anhranm Balaban mahallesinde 

güzel erçin IOkağın.da 25 numaralı 
evde ve elyevm (Trabzon i•le İran a
rasmda işleyen transit yolu otobüs
ler.inde çalışan ııoför U§akh Kerim oğ
lu Şemsettin) e. 

"nkara belediyesine izafeten u
murııi vekili avukat H. Fevzi Hak
ma.n tarafından aleyhinize açılan ıs 
lira alacak davasının yapılmakta olan 
t'iuru§llıasında gösterilen adresinizde 
hulunmadığmızdan gazete ile tebliğat 
vapılmasına ve gıyap kararı, yemin 
davetiyesi de gönderilmiştir. Bu defa 
yine ilanen ve 20 gün müddetle 337 -
inci madde mucibince yemin ihbarna
mesi gönderilmesine karar verilmiş 

olduğundan mahkeme 30-5-938 pazar
tesi saat 9,5 a bırakılmıştır. Usulün 
141 inci maddesi mucibince mezkur 
günde bizzat bulunmadığınız veya 
bir vekil göndermediğiniz takdirde 
mahkemenize gıyaben bakılacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur .• (1339) 2675 

Ordu Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Mersin köyünden Ömer Sofu oğlu 

Adil ve Mustafa taraflarından aynı 

köyden Ömer Sofu oğlu Şuayip Uçan 
aleyhine açtıkları tescili arazi dava
sından dolayı yapılmakta olan duruş
mada: müddeabih Mersin köy\inde 
vaki tarafları: berber oğlu, Habib oğ· 
lu Yetimi, Tarik, Molla Emin ve dere 
ile mahdut iki kıta gayri menkul Ü· 

zerinde ayrıca hakkı iddia edenler 
varsa tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te Ordu sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları beyan olunur. 2678 

1 ....................................... , .... , ........ : 
f Dr. M. Şerif Korkut ı 

Nümune Hastahanesi Cerrahi §efi 

H .. .. . d ı er gun saat uçten sonra evın e • 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. S. 2644 

11111111111111111111 .......... .. 

MOD -
Paris'in · en son modellerinden 
Mevsimin zarif kadın şapkalaunı 

i ~ S Ki NAZ i 
Müessesesi getirtmrş bulunduğu
nu sayın müşterilerine bildirir. 
Lütfen bir kere ziyaret ediniz. 

Bankalar caddesi No. 27 2674 

Fen memuru aranıyor 
Hemen çalışmağa başlamak üzere 

birkaç fen memuru aranmaktadır. Ta
lip olanlar bir mektupla Ulus gazete
sine z. A. rumzuna müracaat etmeli
dirler. Mektubda talibin şimdiye ka
dar bulunduğu işler hakkında malO.
mat, istediği ücret mikdarı, kendisi 
hakkında kimlerden mal Uınat istene
bileceği ve son zamanlarda alınmış 

bir vesika fotoğrafı bulunmalıdır. 
Şahsen müracaat kabul olunmaz. 

2545 

·aLKa 
HALKEVLER1 DERGISl 

Ülkü'nün mayıs 1938 tarihli 63 
üncü sayısı çıkmıştır. 

Falih Rıfkı Ataym (23 Nisan) 
adlı makalesinden sonra sıra.siyle 
Mimar Sinan'ın Hayatı - R. M. 
Meriç. - Ahlaki düşüncenin di
namizmi - F. Rauh (Çev. Z. F). 
- Ortazarnan Türk - İslam dün
yasında Köleler - Proi. A. Mez. 
Çev. (Cemal Köprülü). - Ameri
ka Sosyolojisi - Niyazi Berkes. 
- Osmanlı lmparatorlpğunda 
Toprak meselesi - Ömer Bar
kan. - Oyuncular (Tiyatro) -
Nahid Sırrı. - 1937 Yurd eko
nomisinden bazı rakamlar - K. 
Ü. - Kaybolmıyan Işıklar (şiir). 
- Fevziye Abdullah. - Ölümü
nün yüzüncü ylldönü.mü müna
sebetiyle Çıngız Çokanoğlu -
Abdülkadir İnan. - Demir ve 1 
ehemiyeti - B. D. - Bir okuyu- 1 
cunun notları (Chalipine - Bir ı 
Fransız Piyesi - iki yeni mecmua ! 
için) - Nahid Sırrı. - Halk- i 
evlerinde biriz çalışmalar ve be- ıı 
liren değerler - B. Kemal Çağ
lar. - Halkevleri neşriyatı -

i Bir Turna kanadında (şiir) i 
Cezmi Berktin. -
BİBLİYOGRAFYA: 
(Andre Missenard: İnsan ve 

iklim = L'homme Et Le climat) 
Şevket Aziz Kansu -. (R. M. 
Meriç: Türk Tezyini sanatları) 
A. Caferoğlu. - (Ludvi3' Fete
ke: Palain Nikolaus Esterhazy'· 
nin Arşivindeki Türkçe yazıla.r 

Orhan Şaik Gökyay - (A. Ca· 
feroğlu: Uygur Sözlüğü) F. A. 

96 sayfa olan derginin fiatı 25 
kuruştur. 

KANZUK 

En hoı meyva tuzudur. lnkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz Kanzuk eczanePi 

' Zayiler 
Zayi - İstanbul eski Mercan idadi

sinden 326 senesinde aldığım şahadet
namemi kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan olu
nur. Abdülaziz Baban 2680 

Zayi Taatikname - Bursa erkeık li
sesinden aldığım 14-6-34 tarihli ve 1907 
sayılı tasdiknamemi zayi ettim. Bir su-

6- 5-1933 

Çünkü ASPİRİN senefer• 

denberi her türlü soğukal~ 
gınlıklarına ve ağrılara karşt 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir . 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen 

dikkat ediniz. 
mar•. 

Kiralık : 

lstanbulda mevsimlik ev anyanlara -
Osman bey tramvay istasyonunda Ko
ket apartmanında 3 numaralı ve tam 
konforlu beş odalı daire mobilyesiyle 
kiralıktır .. İçindekilere müracaat. 2641 

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

Kiralık- Mobilyalı, bany.olu temiz 
bir oda kiralıktır. Işıklar caddesi Ne -
catibey okulu yanında No. 2 1. ci kata 
müracaat. 2563 

Kiralık daire - Yenişehirde Vek~
letlCTe yalan tam konforlu be§ oda, ka
lorifer müstakil garaj. Ziraat Banka-
souia Sadi Seçkine müracaat. Tel 3406 

25i'3 

Devren kiralık apartıman - 5 oda. 
banyot ehven şerait; Yenişehir Karan • 
fil sokak No. 9 2585 

Kiralık oda - Y eni§ehir Demirtepe 
Özveren Ulus sokak 1 No. lu Ap. alt 
katma müracaat. 2586 

Kiralık Daire - Emniyet abidesi kar 
şısmda, Çankaya asfaltı üzerinde 11 nu
maralı apartmanın, beş büyük odalı i
kinci katı,, mobilyeli ve mobilyesiz ki
ralıktır. Telefon: 2421 2621 

Kiralık - Apartman daireleri. Yeni
şehir, Atatürk Bulvarı Bakanlıklar oto
büs durağında Çiftçi İsen apartmanı. 

2661 

Kiralık Oda - Güzellik sokak Yu-
suf Russo apartmanı No: 8 2642 

l .... ~~·~~~ .. ;~~·~"~a rtla rı 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

1 
Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

•Dört defa için ' 80 Kurus 

Devamlı küçük ilanların her defası için 
10 kuruş alınır. Mcseıa 10 defa ncliredi
lecck bir ilan için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, ke
lime aralarındaki boşluklar müstesna 
30 harf itibar edilmi§tir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dört satırdan fazla her satır için aynca 
10 kuruş alınır. ................................ 

Acele aablık arsa - Alman sefaret• 
hanesinin arkasında asfaltta 1408 met• 
re arsa H. Alıcıoğlu Tel. 1538 2450 

Satılık, kiralık yalı - İstanbulda 
Sarıyerde piyasada en güzel mevkide 
B. Hasib yalısı. 12 büyült müzeyyen o
da. Yanındaki 53 No. ya müracaat. 

2473 

Acele satılık - Yenişehirde Özenli 
sokakta blok başı 15 metre derinlikte 
bina inşasına müsaadeli 425 M. murab-
baı arsa. Telefon 3057. 2564 

Satılık geniı arazi - Metre 20 K. 
Yenişehire otomobille beş dakika. Yu

karı Ayrancı, Aşağı Öveç. Emniyeti u
mumiyede tercüman Şefik. 2577 

Sablık - Kasa, yazıhane ve mobilya 

acele satılıktır. 6 - 5 - 1938 cuma günü 

saat 12 de Belediye müzayede salonu. 
na geliniz. 2594 

retini alacağımdan mezkur tasdikname 
hükümsüz olduğunu ilan eylerim. Zon- Kurslar : 

Acele aablık - Telefonken Super 

T. 686 yepyeni bir radyo. Atatürk bul

van 57 Ali Nazmi apartmanı 7 Yenişe
hir 2609 

guldak D.D.Y. Ks. şefi: Ratip Başol 
Zayi - Ankara memurlar kooperati· 

finden aldığım 780 No.lu hisse senedi
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

e.skisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Ankara postanesinde tevzi. Me. Meh-
met Ahmak 2664 

Daktilo kursu - 46 ıncı devresine 
mayıs ilk haftasında başlıyacaktır. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apart. Kat 2 Tel: 3714 

2433 

Zayi - Ankara belediyesinden alın- İş verenler : 

Satıhk Ev- İsmet paşa mahallesi U

lucak caddesi 1. ci kat 2 oda ufak salon 
2, 3 cü katlar 4 der oda büyük salonlar 

mutfak banyo elektrik ve suyu varıdrr. 
Evin arkasında bir evlik arsası da var
dır. Tel : 1433 2610 

ıçırır. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapılmış 
bu şurup İ!?tahı açar, 
vücudu gürbüzle!?tirir 

Pedalcı ve mücellit- Alınacaktır. 
mış olan 194 numaralı köpek markası • 
zayi edilmiştir. Yenisi alınacağından 
hükmü olmadığı ilan olunur. 2654 İyi ücret verilecektir. Kınacı han Çan

Acele satılık yalı- Boğaziçinde Va

ni köyünde 33 metre nhtım üzerinde 

ikiye kabili taksim ınaabahçe büyük bir 

ve kan yapar. 

Arsenoferratose 

Ticareti bırakma 
Ankarad Yenişehirde Gazi bulvarın
da Balcılar apartmanı altında 36 nu· 
ma.rada şapkıa ve bayan e11yaları tica· 
reti yapmak üzere Gönenç adiyle aç
tığım mağazayı bıraktım. Ticareti ta
mamen terkettiğimi bütün ilgili ma
kamlara bildirdim. İşi, herkesin bil
mesi için, ilan ediyorum. 

Kadriye 

Satılık bina ve bahçe 
Irak Sefaretinden: 

Yenişehirdeki eski Irak ıef a.reti 'bina.aı ve binayı ihata 
eden bahçe müzayede ile satılığa çıkarıluııftır. Talib olao
lann cuma ve pazar giin}erinden maada her gün sabah sa
at on buçuktan on iki buçuğa kadar Çankayadaki Irak se
f aretine müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Müzayede 4 hazirana kadar devam edecektir. 
(1318) 2648 

kaya matbaasına müracaat. 
2605 yalı, ehven fiatla acele satılıktır. Tele-

lş arıyanlar : 

Her türlü muhasebeyi tanzim ve 
fransızca muhaberatı temin eylyen tec
rübeli bir muhasib vazife arıyor. Refe
rans vardır. Ulustda M. 2649 

Şoför Arayanlara - Her türlü evsa
fı haiz diplomalı usta şoförüm. Arzu e
denlerin Ankara borsası evrakma mü
racaat. 2658 

Satılık : 

Saplık araalar - Y enişehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbama kadar ebadda imarca par
se11enmig ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

fon: 2421 2620 

Satılık - Motosiklet ve elektrik mo
toru ucuz satılıktır. Elektrik şirketi A
ziz Alpaut Tel: 3676 2639 

Satılık Radyo - 19 3 5 modali 5 lam
balı Telefonken radyosu 60 liraya şura
yı devletin arkasında Çağatay sokağı 

15. Prof. Steuerwald'e müracaat 

2643 

TezgOhdar 
aranıyor 

Bakkaliye i!İ'ni iyi bilir bir tez. 
,abdara ihtiyaç vardır. En az Sabbk - Yeni şehir Cebecide Küçük 

çapta satılık inşaata elverişli arsalar. 
Telefon 2406 2427 beş yüz lira itibari kefalet vere-

Sabbk - Yenişehir Cebecide irat bilecek isteklilerin 47 numaralı 
getirir satılık apartrmanlar ve evler Te- ı posta kutusuna vazıh adreslerini 
lefon 2406 2428 bildirmeleri. 2592 
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Ankara 3. CÜ icra Memurluğun
dan: 

... 
Fabrikalö-r 

Müteahhit nam ve t. .. ::t::J 1 
Ton Difenilamin 2 Ton Sımlralit 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (8100) lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar vmum 
müdürlüğü satın alma komisyonıınca 
22 haziran 1938 çarşamba günii iaat 
ıs de kapalı zarfla ihale edilele ktir. 
Şartname parasız olarak komit;yon
dan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan (607) lira (50) kuruşu ha
vi teklif mektublarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komosyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatlan. (1298) 2S90 

100 ton mutahhar avrupa 
linfers pamuğu ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdür 
lüğü Satm Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira 
olan 100 ton mutahhar Avrupa linters 
pamuğu askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü Ankara satın ıtlma komisyo
nunca 17 haziran 938 cuma günü saat 
ıs de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
~artname (3) lira mukabilinde komis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan (42SO) lirayı havi tek
lif mektublarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona venncleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkfir gün ve saatte komisyona mü-
racaatları .. (1212) 2491 

rı;timwtı@f@il 
Muhlelii a:1i)UI ahnacak 
M. M. V ek&leti Sa.tmalma Ko. 
1 - 3680 aded muhtelif vatlık elek

trik ampulleri pazarlıkla &atın alına
caktır. 

2 - Pazarlığı 10. 5. 938 salı günü 
aaat 11 dedir. 

3 - İstekliler belli .. n ve saatında 

2666 

100 muhabere 

fil iması ah nacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko. 
Açrk eksiltme ile ıoo takım muha

bere filaması satın alınacaktır. İlk te
ıninatı 112,5 liradır. Eksiltmesi 
23. 5. 938 pazartesi günü saat 11 de· 
dlr. &artnaır. ve numune M. M. V. 
satın alma Xo. 4a görülür. Eksiltme
ye girecekleru ilk teminat ve 2490 
sayılı kanunun ~ 3. maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte muayyen gün 
ve vakitte M. M. V. satın alma ko
misyonunda bulunmaları. 

(1325) 2665 

Tire fanilô ahnacak 
M. ıv.:. -ıek&leti Satın.alma Ko. 

1 - .8eher adedine tahmin edilen 
fiyatı 75 yet:mi' bet kurut olan 12000 
on iki bin tane tire fanila kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. . 

2 - İhalesi 30 mayıs 938 pazartesı 
günü saat ıs dedir. 

3 - İlk teminatı (675) altı yüz yet· 
miş beş liradır. 

4 - Evsaf ve 'artnamesini almak 
isteyen bedelsiz olarak her gün öğle· 
den sonra M. M: V. satın alına komis
yonundan alınır. 

s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun ikinc:i ve Uçüncil mad
dcler: .. de gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatmdan en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (1327) 2667 

Yatakhane yaptlrılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko 

mit~yonundan : 

ı - Eskişehir hava okulunda yap. 
..,r•lacak vatakhane inşaatı kapalı 
zarfla eksiltn.l>ve konulmuştur. 

2 - Bu inŞaatm keşif bedeli 
(375.151,90) üç yüz yetmiş beş bin 
yüz elli bir lira doksan kuruştur. 

3 - Eksiltme 9 mayıı 938 pazartesi 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - tlk teminat 18756 lira 10 ku
ruıtur. Şartname ketif ve projeler 18 
lira 76 kuruşa M. M. V. satın alma 
l{o. d an alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 iincü maddelerinde yazılı belgeler· 
le birlikte idari prtnamenin 4 iincft 

maddesinin (F) fıkrasında yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektublarını 
ihale saatından behemehal bir saat ev
veline kadar M. M. V. satın alma Ko 
na vermeleri. (1127) 2262 

Pamuk çorap ahnacak 
M. M. Veületi Sabn Alma Komis

yonundan: 

1) 10.000 çift pamuk çorap açık ek
siltmeye konınuftur. 

2) Tahmin edilen bedeli 3000 lira o
lup ilk teminat paraaı 22S liradır. 

3) İhalesi: 9 mayıs 938 pazartesi gü-
nü saat 11 dedir. . 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atinde M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları (1163) 2333 

Pamuk (Orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Abna Ko.dan : 

1 - Müteahhidin nam ve hesabına 
(30000) otuz bin kilo pamuk çorap 
ipliği münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher kilosu. tahmin edilen fi. 
ati (153) yüz elli Uç kuruş 75 santim
dir. 

3 - İlk teminatı (3459) üç bin dört 
yüz elli dokuz lira ~8 kuruştur. 
4- İhalesi 12.5.938 perşembe günü 

saat ı 1 dedir. 
S - Evsaf ve prtnamesi 231 ku

ruş mukabilinde her gün öğleden 
aonra M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te
minatiyle birlikte belli gün ve saatın
da M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (11S2) 2347 

5.000 adet mintan ahqacak 
M. M. VeWeti Sabn Alma K.omia

yonundan: 
1) 5000 adet mintan kapalı zarfla 

ebiltmcye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 6000 lira o

lup ilk teminat parası 450 liradır. 
3) fhalesi 7 mayıs 938 cumartesi gü-

ye ece eın 2490 sayı ı 
kanunun 2, 3 üncil maddeleinde iste
nilen belgeleriyle teminat ve teklif 
mektublarıru ihale gününde en geç bir 
saat eveline kadar M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. (1162) 

2332 

Polis 
Elbise ah nacak 

Emniyet Umum Müdürlüjünden : 

ı - Elde mevcud nümunesine ve 
şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
umum müdürlük memurları için 125 
ili 130 takım maa kasket elbise açık 
eksiltme usuliyle 12.S.938 perşembe 
günü saat 11 de satın alınacaktır. 

2 - ~her takmma 3S lira kıymet 
biçilen elbiaelerin nümunesini görmek 
ve şartnamesini almak isteyenlerin 
komisyona müracaatları. 

3 - ~iltmeye g.innek isteyenlerin 
341lira25 kurufluk teminat veya ban
ka mektubunu ve 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 - Uncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte ebiltme giinll aaat 11 re 
kadar komisyona teslim ctmelerL 

(1206) 2431 

Sıhat bakanhğı 

130 ton kok kömürü ahnacak 
Ankara Merke.s Hıfz .. ııhha Mü

esaeaeai Satm Alma Komisyonun
dan: 

ı - Müeaseseye muhammen bedeli 
3380 lira olan 130 ton kok kömürü 
14.S.938 cumartesi günü aut 11 de açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 _ İştirak etmek isteyenlerin % 
7 .5 üzerinden muvakkat teminatı hu
dud ve sahiller sıhhat umum mlidilr
lük veznesine yatımıaları lazımdır. 

3 _ Şartname her gün müesseseden 
parasız temin edilir. (1220) 24S7 

Ankara Valiliği 

Münakasa durdurulması 
Ankara Valiliiinden: • 
9 Mayıs 938 tarihinde ihalesi yapıl

mak üzere kapalı zarfla eksiltme~e 
konulan 2S dükkanın inşaatına aıd 
ihalenin görülen lüzum üurine tehir 
edilmit olduju illn olunur. 

j1341) 

.fF. -~ . ··ı.Ci. -~~inhisarlar 8. 

Tüfü~ ta~;m ve iıleme 
ovi yaphnlacak 

Anafartalar caddesinde mobilyeci 
Mehmed Keçecinin Ankarada Boz
kurt mahalleıinde 14 No. da manifa
turacı İsmailden istediği 30 lira için 
borçlu lsmail namına tanzim ve be
rayı tebliğ gönderilen ödeme emri 
borçlunun bulunmamasına mebni teb
liğ edilememiş ve ikametgahının da 
meçhul bulunduğu da anlatılmıştır. 
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 142 ind maddesi mucibince bır 

inhisarlar Umum Müdürlüğün- ay mehil verildi. Tebliğ makamına 
den: kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu-

ı - 11. IV. 938 tarihinde eksiltme
si tehir edilmi• olan §Clrtname ve pro
jesi mucibince lzmirde yaptırılacak 
tütün bakım ve itleme evi inşaatı ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Ke'if bedeli 676.960 lira 83 ku
ru§ ve muvakkat teminatı 30.828 lira 
43 kuruıtur. 

3 - EkJıiltme 20. iV. 938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataıda levazım ve mübayaat •u
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır Kapalı zarfların aynı günde 
en geç saat ıs e kadar adı geçen ko
misyon başkanlığına makbuz mukabi
linde verilecektir. 

4 - Şartname ve projeler 33.85 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar levazrm 
ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İz
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - İsteklilerin mühendis veya mi
mar olmaları ve yahud bir mühendis 
veya mimarı inşaatın hitamına kadar 
daimi olarak i§ başında bulnduracağı
na dair aralarında teati edilmiş noter
likçe tasdikli bir taahhüd kağıdı ile 
Nafıa vekaletinden alınmış asgari 
200.000 liralık bu gibi inşaatı yaptık
larını gösterir bir müteahhidlik ve
sikasını eksiltme gününden en geç üç 
gün evveline kadar İnhisarlar inşaat 
şubesine ibraz ederek ayrıca vesika 
almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ile S inci maddede yazılı 
eksiltmeye i§tirak vesikasını ve mu
vakkt temfnat parası veya ınelrtubunu 
ihtiva edecek olan kapalı nrfların 
münkaaa günü en geç saat 15 e kadar 
adı geçen alım komisyonu baJkanlığı
na makbuz mukabilinde verilmiJ ol
ması lazımdır. 

(2577/ 1236) 2670 

ı - lzmirde prtname ve projesi 
mucibince yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evinin temel kazıkları ifi 
ll-IV-1938 tarihinde ihale edilemedi
ğinden yeniden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuttur. 

II - Ketif bedeli 87265 Ura 50 
kurut ve muvakkat teminatı 5613.27 
liradır. 

111 - Eksiltme 20-Vl-938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü aaat ış de 
Kabataşta levazım ve mübayaat ıube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar aynı günde en geç 
saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilecektir. 

IV - Şartname ve projeler 4.36 li
ra bedel mukabilinde İnhisarlar le· 
vazun ve mübayaat tubceile Ankara 
ve İzmir başmüdürlüklerinden alına
bilir. 

v _ Fennt §Clrtnamesinde izah e
dilen esaslar daireeinde yapılacak o
lan temel kazıkları iti Franki, Rodiç. 
Stem, Simplea, Brechtl, aboloren.ı, 

Miharlis, Mast vesair firmaların u
sul ve siatemlerine veya bunlara mil· 

maail sistemlere göre yapılacaktır. 
Eksiltmeye ittirak etmek isteyen fir 

malarm fenni tekliflerini münakasa 
gününden 10 gün evveline kadar tel· 

kik edilmek üzere İnhisarlar Tütilsı 
itleri müıdilrWtüzıe vennelerj. ıasun
dır. 

VI - 1ateıklilerin bir mimar veya 
mühendis olmaları ve yahut bir ıuü
hendis veya mimarı inıpatm hitaJJllna 
kadar daimi olarak it batında bul~
duracağına dair aralarında teati cd?.· 
mi§ noterlikçe tasdikli bir teahhut 
kağıdı ile Nafıa Vekaletinden alırun~ı 
bu gibi ifleri yaptıklarını göatcnr 
müteahhitlik vcaikaamı eksiltme gü• 
nünden en geç Uç gün evveline ~
dar 1nhiaarlar umum müdürlüğü ın· 
pat ıubeaine ibraz ederek ayrıca ve· 
aika almaları llzımdır. 

VII - MUhUrlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile VI inci maddede ya 
.:ılı okailtmeye ittirik veeikasmı ~ 
muvakkat teminat parası veya mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı sarf 
lar yukarda yazıldığı llzere ekawtme 
günü en geç saat on dörde kadar yu
karda adı geçen alım komisyonu baı
kanlığına makbuz mukabilinde veril
mif olmau lbachr •. (2578-1337) 

2Q1 

nur. 2660 

Ankara 3. CÜ icra Memurluğun
dan: 

Ahmed Ayhan Halıcıya olan 2SO li
ra borç için: 

Ankarada Leblebici mahallesi kar
gılar sokak 2 No. da Ahmed Muhtar 
namına tanzim ve berayı tebliğ gön
derilen rehinin paraya çevrilmesi hak
kmdaki ödeme emri borçlunun ika
metgahının meçhul olduğundan tebli
gatın ilanen icrasına ve hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 142 inci 
maddeaine tevfikan bir ay mehil veril· 
miştir. Keyfiyet tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 265S 

Demiryolları ~ 

(am tomruk ah nacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komi.

yorumdan : 
Muhammen bedeli 34831,09 lira o

lan ı300 aded çam tomruk 19. S. 938, 
perşembe günü saat lS.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2612,33 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 174 kurup Ankara, 
Haydarpaşa, İzmir ve Eskifehir vez
nelerinde satılmaktadır. 

(1257) 2580 

Topo ve Kadastro U. Md.; 

Çankaya Tapu Sicilli Muhafızlı

imdan: 
Ankaranın· İmrahor köyünün saman
lık mevkiin e kain olup verginin 

"~~~~ 
rif oğullarından Seyit Mehmet oflu 
İsmail namına müseccel bir krta ba
f m irsen namlarına mirasçıları Ulvi
ye ve Halet ve saire taraflarından ta
lep edilmittir. 

Tapu kuyudatmda kaydına raatlan
mıyan bu gayrimenkulün aenedaiz ta
earruiattan teacili için cihet tasar
rufunun tetkiki zımnında 27 - 5 - 938 
oııma günU ıaat 11 raddelerinde ma
hallinde tahkikat ve tetkikat yaptırı
lacağından bu y~rde her hangi bir su
retle kanuni bir hak iddia edenler var
sa bilketif gününde mahalliride bulu· 
nan tahkik memunına ve yahut ta 938· 
48ı No. ile muhafızlığa müracaatları 
lüzumu ilin olunur. (1322) 2662 

Kazalar 

Bir Motopomp 
ah nacak 

Sankö,- Belecliyeeinclen : 
Belediyenin itfaiyesi için 15 bey· 

gir kuvvetinde bir motopomp alına
caktır. Mul!ammen bedeli 1700 lira
dır. Temin\t 127,50 liradır. İhale 
20/5/938 tarihine mUsadif cuma günü 
saat 14 tedir. Şartnamesi belediyeden 
istedebilir. (2415/1274) 2530 

Mazot ve makine yağı ahna<ak 
Biga Şaıbaylığmdan : 

• 
Belediyenin elektrik u.nqalınm 

1 - 6 - 938 tarihinden 31 - 5 - 939 gününe 
kadar bir &enelik ihtiyacı 35000 kilo 
mazot 2450 lira ve 1000 kilo makine ya
ğı 160 lira fiatı mufıammeniyle kapalı 
za~f usuliyle ekailtmeye • 

Kaaaıbaıun temU:lik iti 1 - 6 - 938 den 
31 - 5 - 5>39 gününe kadar bir .ene ol
mak üzere 2000 lira 

Belediyece acezeye verile gelmekte 
olan ekmek iti keza 1-6-938 tarüıinden 
31-5-939 etizıüne tadar 1400 lira 

Alman Güdner fabrikasına aid 75 ter 
beygir kuvvetindeki dizel motörleri 
için bir kısım malzeme ihtiyacı SOO li
ra fiatı muhammeneleriyle açık eksilt
meye çrkarılmıflardır. 

İhale mllddetleri 20-4-938 den itiba. 
ren 11-5-938 çarfM!Jba •kfamı saat ıs 
tine kadar 21 ~ndür • 

Mazot ve makine yağı evufiıyle di
zel motor ihtiyaç malzemesi ve her bi
rerlerine aid tartnamelcri almak ve 
görmek istiyenlerin bedelaiz olarak 
müddeti dahilinde belediye riyasetine 
müracaat etmeleri. 
~,J tanjnat; • Wklii mektublan-

nm belediye reisliğine göndermif ol
maları ve ihalelerinin daiml encümen 
tarafından 1~-~938 çarıamba saat ıs 
de yapılacağı ilan olunur. (1205) 24ı9 

Amplifikatör tesisatı 
Tarsua Belediyeainclen: 

Belediyemizce kapal ızarf usuliyle 
-bir amplifikatör t~iaatı yaptırılacak
tır. Tesisatın muhammen bedeli ı200 
lira olup muvakkat teminat akçesi 90 
liradır. !halesi 23. 5. 938 pazartesi gü
nü saat ı5 de Belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin şartname
sini belediyemizden aramaları ilin o-
lunur. (2535/1313) 264S 

Vilôyetler 
Bir arpzöz ahnacak 

Adana Belediye ltiya8elinden: 
1 - Belediye itfaiyesi için kapalı 

zarf usuliyle bir arazöz satın alına
caktır. 

2 - Arazözün muhammen bedeli 
befbin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı üç yüz yet 
miş beş liradır. 

4 - İhalesi mayııın 23 üncil pa
zartesi günü mat on befte Belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye yazı iş
leri bürosundadu. İateyenler oradan 
parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin tekliflerini temi
natlariyle birlikte ihale günü saat on 
ikiye kadar Beledi~ Reialğine ver
miş bulunmaları lazımdır. 

2678 

Bona binası yaphrllıcak 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odaam
dan: 

Trabzonda Moloz mevkiinde 1S504 
lira 60 kur~ ke1if bedelli Borsa bi
nası in~tı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme 3-6-938 cuma günü 
saat ıs te Trabzonda Ticaret ve Sana· 
yi odasında teıek.kül edecek komis
yonca yapılacaktır. 

2 - Bu ite ait evrakı ketfiye ve 
ıartnameler Trabzon, Ankara, İstan
bul ve Erzurum Tiearet Odasında gö
rWebilir. 

3 - !eteklilerin % 7 buçuk heaabi
le 1163 liralık muvakkat teminat ver
mesi ve bu yıla ait Ticaret odası ve
sikası ve Nafıa Vekaletinden alırunıı 
yapı '.müteahhitliği veaikaaı göster
mesi ve yaptığı işin en büyüğünün be
deli on ~n liradan ~ağı olmaması li-
zmıdır. • 

4 - Yukarda yanlı eutten ~r M

at evveline kadar teklif mektupları 
komisyona verilmit olmalıdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Eksiltme badeli llyiki buldu
ğu takdirde kat! ihale Oda Heyetiyle 
Borsa encümeni karar1na bağlıdır. 

2677 

Bursa ilk bahar ehli 
hayvanlar panayiri 

Buna Belediyesinden : 
Bursada Atıcılar mevkiinde 1938 

senesi İlkbahar ehli hayıvanlar pana
yırı açılacaktır. 

Panayır açılma tarihi olan 10 ma
Y• 1938 den itibaren sekiz gün de
vam edecektir. 
Panayıra geleceklerin iıtirahatleri

ni temin için panayır yerinde su, elek 
trik, büfe tecisatiyle muntazam oto
blla muvasalaaı vilcuda getirilmiftir. 
Ayrıca mCfhur pehlivanlar tarafından 
iddialı güreşler yapılacaktır. Bundan 
ba9ka panayırın devam ettiği müddet
çe ,ehrin otel ve banyolarında tenzi
llt temin edjlmiştir. 
Alım ve satım hususatmda beledi· 

yece sayın ziyaretçilere her türlü ko
laylıklar gösterileceği ilin olunur. 

2406 

Sose. yaptanlacak ... . 
Seyhan vıili.yeti daimi encümenin

den: 
l - Yapılacak if: Adana - Kozan 

yolunun 3 + 000 - 5 + 000 arasın
~a_ki 2000 ~trelik lumıın totıesiyle 
ıkı menfez ın§aSı 24302 lira 98 kuru•
la kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulnıuttur. 

2 - İstekliler bu ite aid keşif ev· 
rakmı görmek üzere Nafıa dairesine 
müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 18. S. 938 tarihine 
müısadif çarJ&mba günü saat \.l de vi
llyet daimi encümeninde ya~
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1822 lira 72 kuruı muvakkat teminat 
verilmesi ve bu işi yapabileceğine da
ir Nafıa vekiletinden verilmit vesi
kayı ibraz etmeai lbandır. 

İsteyenler teklif mektublarını 3 iln· 
cil maddede yuih saatten bir saat 
evveline kadar villyet daimi encümen 
reialiğine maJd:ıwı mubbllinde veril· 
mesi muktezidir. 

Poatıa. ile gönderilecek tekliflerin 
d!f zarfı mühür mumu ile iyice kapa
tılmif olması lizımdır. ~ ola
cak gecikmeler kabul edilmM. 

.'25S7/1315) 36e1 

-tt-

Satıhk ipek mensucat 
Lıtanbvl Cümriilderi Ba§ID\idürlii

~nden: 
1294 sayılı artırma ldğıdında kanu· 

ni safi sikleti 136S kilo 12S597 lira de
ğerinde REF (W) 86S/ D marka 1/ 15 
No. safi ipek mensucat l 1. 5. 938 gü
nü saat 13 de Sirkecide Reşadiye cad. 
gümrük satış salonunda 2490 sayılı 

kanun hükümleri dairesinde pazarlık
la aktarmaya satılacaktır. 

İsteklilerden % 7 ,S pey akçesi mak
buziyle ticaret odası vesikası aranır. 
Pey akçelerinin saat 12 ye kadar vez
neye yatırılması mecburida-. 

(2S36/ 1314) 2646 

Şose yaptırılacak 
Konya Ereğli Belediyesinden ı 

tinden : 
1 - Kasabanın Hacı Mustafa mahal 

lesi ıosesinin bozulan (200) metre tu
lirtdeki kısmının yeniden inşaası mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İnşa bedeli (1597) lira (44) ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 120 
liradır. 

4 - Bu babtaki proje ve .lenni şart
name ve sair evrak Ereğli belediyesi 
yazı işleri kaleminden parasız alına
bilir. 

5 - İhalesi 13-mayıa-938 çarşamba 
günü aaat on dörtte belediye mecliai 
salonunda belediye encilmenince yapı
lacaktır. 

6 -Teklif mektublarının ihaleden 
bir saat evevline kadar verilmiş olma
sı lazımdır ... 2575 

4 kazanın haritası yapllacak 
Çonım Valiliğinden : 

20 haziran 938 saat 11 de Çorum vi
layeti makamında ihalesi yapılmak 
üzere 1950 lira ketif bedelli Sungur
lu, 3250 liralık Osmancık, 1950 liralık 
Mecidözü, 162S liralık Alaca olmak ü
zere ceman 877S lira kefif bedelli yu
karda işimleri geçen kazaların hali 
hazır haritalarının alınması açık ek
siltmeye konulmuftur. Şartname 'ft 
buna aid diğer evrak Çorum nafıa da
iresinde görülebilir. Muvakkat temi
nat 6S8 liradır. İsteklilerin teklif 
mektublarile bu iti yapabileceklerine 
dair Nafıa Vekaletinden alınmı' eh
liyetname ve diğer belgelerini ihale 
günü saat 10 da ihale komisyonum 
vermeleri lazımdır. (ı202) 2417 

Su tesisatı 
Tnıb:wa Belediye Riya.aetindenf 
1 - Nafıa vekileti eular umum m6-

dürlüğünce tanzim edilip vekaleti ce
lilenin tasdikine- iktiran eden 
518.403,83 lira bedeli keşifli Trabzon 
içme suyu i'i fen müdürlüğümüzde 
bulunan evrakı keşfiyesi mucibince 
mevkii münkasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrakı ketfiye: 
A) Trabzon şehri içme euyuna ald 

mukavelename• 
B) Su i•leri fenni f8rtname.i 
C) Trabzon şehri içme suyuna aid 

vahidi fiyat listesi 
D) Baymdırhk genel prtnameai 
E) Kapalı zarf usuliyle eksiltme 

şartnamesi 

F) Trabzon tehri içme su tesisatına 
aid birinci keşif hulasası 

G) Trabzon şehrinin isale ve teni 
edilecek içme suyuna aid hususi, fen
ni prtnameai 

H) Çelik borular hakkmda talimat· 
name 

İ) 16 parçadan mürekkep proje&. 
yasından -mürekkep olup her gün fen 
mUdürlüğümUrde görüleceği gibi 
2S,92 lira mukabilinde de mezkQr c.
rak dairemizden alınabilir. 

3 - Eksiltme 30. 5. 938 tarihine 
müsadif p~zarteai günü saat ıs de 
Trabzon belediyesi daimi encümenin
de yapılacak'tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

s - Muvakat teminat 24486,ıs lira-
dır. 

6 - Münakasaya i•tirak ,artları: 
A) Muvakkat teminatı vermek 
B) Ticaret Odası vesikasını ibras 

etmek 
C) Bayındırlık itleri dergisinin 

mayıs 936 ve resmi gazetenin 3297 sa
yılı nushalarında çıkan talimatname
ye tevfikan alınacak 50.000 liralık iç
me sµ iflerini taahhüd ~dip muvaffa
kiyetle bitirdiği ve h\. ltabil su itle
rini başarmakta fenni kabiliyeti oldu
ğuna dair Nafıa vekaletinden alına
cak fenni ehliyet vesikasmı haiz ol
mak ve müteahhidin diplomalı mtl• 
hendis olması veya bunlardan biriyle 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imzalaması ve teminatın müıf
terek olması. 

7 - Teklif mektubları yukarıda 
iiçüncü maddede yazılı günde saat 14 
de müteahhid tarafından bizzat veya 
posta ile belediye riyasetine tevdi e-
dilmit olacaktır. (1338) 2672 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -5 BARBİYER DÖ SEVİL S 
5temsili pek yakında Yeni Sinemada: - -., ..................................... ,;: 
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Halk Eşya pazarında şimdiye kadar görülmemiş ucuzluk sergisi açıldı 
Bilumum giyim ihtiyacınızı son derece ucuz fiatlarl~ temin edebilirainiz. (lsmarlama elbise beğendirmek jartiyle yapıhrJ 

H A s A N 
Yarını yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 2651 

.:!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:.. - -- -
; Türk Hava Kurumu ~ 
~ ~ -2 25. ci tertip - -

--
-

~BÜYÜK PİYANGOSU~ - -a BiRiNCi KEŞiDE: 11 • Mayıs • 938 dedir E - ------
~Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... = -= Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık := 
5 ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki ~ 
= adet mükafat vardır... = - -= Şimdiye kadar binlerce ki,iyi zengin eden bu piyangoya = 
=: iştirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. 5 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l'F 

Türk hava kurumuna ispekler 
muavinleri ahnacak 

hava kurumu genel merkezinden: 
Türk Hava Kurumu için (150) lira aylık ve s.eyahatlerde 

(5) lira yevmiye verilmek üzere imtihanla ispeker muavin
leri alınacaktır. 
Aranılan vasıflar şunlardır: 
A - Memurin kanununun ( 4) üncü maddesindeki vasıf· 

ları haiz olmak, 
B - Yaşı ( 35) ten yukarı olmamak, 
C • Yüksek mektep mezunu olmak (Mülkiye, Yüksek Ti

caret ve İktısat Mektebi mezunları tercih edilir), 
Ç • - Fili askerliğini yapmıt olmak, 
D • Y aprlacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi mü-

said bulunmak, 
İstenilen vesikalar şunlardır: 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyesi, 
B - Kendi el yazısiyle tercümeihal hulaaası (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 hastahanesinden alınacak fotoğraflı rapor, 

İmtihan programı: · 
A . Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli cari hesaplar, 
D - Ticari usul defteri 
C · Hukuki bilgiler, 
Ç-Tahri~ . 
imtihan 20 mayıs 938 saat on beşte Ankarada, Türk Ha. 

va Kurumu merkezinde, lstanbulda, lzmirde Türk Hava 
Kurumu şubesinde yazılı olarak yapılac~~ır. . . 

istekliler yukarda yazrlı vesikalarla bırhkte bır dılekçe 
ile hemen Ankarada Türk Hava K1,1rumu Baıkanlığına mü-
racaat etmelidir. 2513 

Kızılay Genel Merkezinden 
Son zelzeleden zarar gören yurddatlarmuz menf aaıtine 

Türk Maarif Cemiyeti tarafından 
8-5-938 tarihine rastlayan pazar günü saat 15 de 

H ın e 
Gazan opereti temsiUeri paralı olarak gösterilecektir. 
Bu temsillerin geliri tamamen Kızılay Cemiyeti tarafın

dan toplanacaktır. 
Bilet fiatlan: Parter koltuklar 75; 100 localar 300; 400 

Balkon 25 kuru!tur. 
Biletler bugünden itibaren Yenişehirdeki Kızılay Genel merkez 

binasında ve Halkevinde satılmaya başlanmıştır. 2640 

---REÇETELERİNİZİ---• 
(Sakarya eczane) sinden yaptırmtz. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mlies· 
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

4 ev yıktlrllacak 
C. H. P. Genel Se-kreterliğinden: 

Cinsi Kroki No. Kendi No. Muhammen keşif Muvakkat teminatı 
bedeli Lira K. Lira K. 

Hane 1 2 570 93 42 
Hane 2 32 , 635 1 47 
Hane< 3 30 556 53 42 
Hane 4 1 488 65 36 

1 - Parti merkezi kurağı yapılmak üzere Parti adına vakıflar 

idaresinden satm alman Büyük Millet Meclisi caddesinde Gökçe
oğlu mahallesinde kain yukarıda gösterilen mevcud 4 hanenin 
yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldırıl
ması ayrı ayrı veya birden açık artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Yrkma ve enkazının nakil işine aid keşif bedelleri ve muvak
kat teminat mikdarları hiZalarında gösterilmiş.tir. 

3 - Açık artuma mayısın 20 inci cuma günü öğleden sonra saat 
15 de Parti Genel sekreterliği muhasebesinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat akç-elerini ihale günü saatin
den bir saaat evvel Parti muhasebesine yatırmaları şarttır. 

5 - İhale parası ihale gününden itibaren nihayet Uç gün zarfın
aa Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 

6 - Yıkılacak binalatm partice isteklisine teslimi tarihinden 
itibaren nihayet bir ay zarfında yıkılmaSI ve enkazının kaldırılma-
sı meşruttur. 2682 

özlerin izi 
Bozmamak isterseniz 

Gözlüklerinizi fenni göz
lükçü SELAMl GÖRDÜ
REN den temin ediniz. Aynı 
zamanda her ciria saat sa.tın 
ve taımirab da ucuz ve temi
natlı olarak yapılll'. 

Anaf artal,ar caddesi Çift
lik :mağa.Zası "karşumda 
No. 7 2659 

DlŞ TAB1Bl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

Kiralık 
Etlik Kurt ini mevkiinde içinde 4 

odalı evi ile mütenevvi meyva ağaçları 
ve suyu olan bağ kiralıktır. Görmek is 
tiyenlerin mahalle bekçici Aliye, gö
rilşmek için Ç. E. Kurumu muhasebe 
müdürlüğüne müracaat. 2602 

.Jl llllU 11111111111111111111111111111111. - _. _ . . -- -. - -
~--.. -.. -ı-iı-.. _-.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -1-.. -.. -.. -....... -1 .. -.. -!:. § Taı, kum ve ~kll § - . .. -- -
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Başağrısı, dişağr1sı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eder 

RiPiN 
Bilhassa bunlar karşı müessirdir. 

İş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi l'e böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

İsmine dikkat. Taklidl-erinden sakınınız. 2652 

rauGÜN. KUMBARANIZA·ATACAGfNIZ. 5. KUR~ş, 

- -·- - --

' . . 

_,_;::>, ~ ; 
J>'·,/· ! ·' • ;·. 

YARIN· KURACAG iN iZ·· EVİN·TE.MELİDlR 
Qll ....,4ş.~4!!,,.U 

T.C. 
ZiRAAT IANKASI 

Sinema koltuğu yaptırılacak 
Çocuk esirgeme kurumu genel merkezinden: 

Çocuk sarayı caddesindeyaptırmakta olduğumuz sinema 
için 600 - 700 koltuk yaptll'ılacaktır. Şeraiti öğrenmek iste
yenlerin 10 gün zarfında kurum muhasebe müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. 2601 

: apa anın a saa e _ 
5 sonra kabul eder. Tel: 1694 : --------------,~---..:.....--------:----------------
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YENİ SİNEMALAR HALK 

~ 
BU GECE BU GECE 

Tatlı ve muhrik sesiyle seyircilerine ........... 
Mevsimin en heyecanlı • en kuvvetli - -sonsuz zevkler tattıran sevimli yıldız - -- - ve en orijinal aşk ve ihtiras filmi - -GRACE MOORE'un GARRY - -- -GRANT ile temsil ettiği - - YAŞAMAK HAKKIMDIR - -- -YALNIZ SENİN İÇİN - -ULU S -19. uncu yıl.- No: 6021 - -- - Baş rollerde: 

İmtiyaz sahibi Gündüz seanslarında: - -- - SİLVİA SİDNEY - HENRY - -KADIN KALBİ - -Nureddin Kamil Suner - -- - FONDA Gece saat 21 de : Ankara Palas orkes- - -Umumi Nefriyatı idare ed.en - -trasının i§tirakiylc nefis varyete - - Gündüz 2,30 - 4,30 - 6,30 seanslarında: Yazı İşleri MU dürü - - ' - -- - KIZIL RAHİP (J> 

Mümtaz Faik Fenik numaralan - - IO - - -Seans saatleri: 2,45 - 4,45 • 6, 45 ,, Ha.Ik matinesi 12,15 de: 
Ulus Basımevi: Ankara gece 21 de HIRÇIN KADIN 

Ya gın, hayat, otomobil, cam 51.gorta_ları yapılır. ::~.:::ı~:::~:~·.:;~::~~::· 
- "Un,ıon" Ankara a~entalıgı 1334 


