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Bugün büyük te 
. 

ürat· yapılıyor 
Dıs bakanımız Mısırda dün 

<andan tezahürlerle kasllandı 

Hariciye Vekilİlftİ% T. R. Araa 

Devlet 
tahsildh 
artıyor 
- Mali yıhn 10 uncu ayı -

Ya.zan: Sa. 
Mart 1938 ayı aonunda (1937 mali yı

lının onuncu ayı) devlet varidatından 
elde edilen hasılat; 219.845.0Ll liraya 
varınıttır. Bunun, 207.656.074 lirası 
1937 mali yılma aid tahakkuklardan ve 
12

·188 937 lira.ı da daha cvelki mali 
Y~a ~ ~ahakkuk bakiyelerinden 
tahaıl edılmiıtir. Şubat 1938 sonuna 
kadar yapılmlf olan tabailit, 200 mil 
.. "'n 105.078 lira oldutuna gör .. yalnu 
JDal.. • 'nd -. 
yapıhlr._.ıçı e 19.739.933 lira tahailit 

G 
1r. 

eçen IDıwı· 
1937) devlet' .(ı~ın aynı ayında (mart 
hasılat 197.561]!?a~~ elde edilen 
lın mahsup farkla!~! '!~r iki yı
olan ve olmayan varid.'... ye danil 
, __ _. - kd' de <ia nazara a
MUUıgı ta ır , mart • 1\J~ 

maıt - 1937 ayına nazaran hakiıı.~~ı.n 
lit fazlası 22.020.237 liraya )'Ükaeln...,~-
tedir.. • 

Şubat • 1938 ayı sonunda (mali yılın 
dokuzuncu ayı) ieçcn yılın aynı ayına 
Dazaran fa.zlabk 20.766.317 lira oldu
iuna ve mart - 1938 aonunda bu mik
dar 22.020.237 liraya yiibeldiğine göre 
Yalnız mart - 1938 ayı içindeki tahsi· 
~~ mart - 1937 ayı içindeki tahail.ita 
g?re. ınahaup farkları ve büdceye da
hil olan ve olmayan varidat da nazara 
alıllınak suretiyle, 1.253.920 lira fazla 
bulunınaktadır. 

1 I>evl~t ~ridatının veriminde goru
~n. bu ınkışaf mali yılın ilk ayından· 

rı de"am eylemektedir. Mali yılın 
batından beri her ayın tahsilat fazlası, 
geçen nıali yılın aynı aylarına nazaran. 
Afa&ıdaki seyri takib eylemittir: 

Aylar -t'ıctzıran 
l'eınınuz 
Ağustos 
Ey1u1 
Birinci tetrin 
İkinci tetrin 
Birin<:i kinun 
İkinci kanun 
Şubat 
Mart 

Geçen yıla göre 
her ayın fazlası 

ı.oo.::.:>J'l 

1.283.797 
3.095.544 
3.723.857 
1.540.272 

919.925 
3.252.016 
2.658.399 
2.409.933 
1.253.920 

M 22.020.237 
- art • l938 sonundaki tahailita na-
-ran aylık . . 
21,984 50 . Vasati taJmlit mıkdarı 
lık ~ ~ lırayı ve geçen yıla göre ay-

tı artına ınikdarı da 2.202.024 
(SolJU 8 iDCi aylada) 

Mısır gazeteleri 
Türkiye hakkında çok 

samimi yazılar neşrettiler 
Kahire, 9 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi-. nyor: 
Hariciye Vekilimiz doktor Ara. ve türk heyetini hamil vapur 

.aat 6 da lıkenderiye limanına gelmit Ye saat 8 de nNıma J'Wf
mIJbr. 

Hariciye Vekilimiz doktor Aras, Vapurda vali, belediye reisi, 
askeri kumandan, liman kumandanı, hariciye nezareti tarafm
dan mihmandarlığına tayin edilen B. Y aain ile Kahire elçimiz, 
lskenderiye konsoloıumuz ve Romanya ve Yqo.lavya koneoloe
lan, lı Bankası direktörü ve ıazeteciler tarafmclan karplan-
DUfbr. 
Rıhtımda doktor Aras'a bir poliı I 

müfrezesi aelim resmini ifa etmit ve 1 ~ 
vekilimizi aelimlamak üzere toplanan 
türklerle mısırldarm alklfları arasın
da otomobile binen doktor Aras TC 

maiyeti Antoniyadiı parkı kC>Jkilne 
&itmiftir. 

Burada bir mllddet ktinıbattıuı 
sonra doktor Riittü Araa ve ~ 
tı Bankasını, lroneolo.baneyi, mD.zeyi 
viliyet dairesini ve belediyeyi ziya
ret etmif ve tı Bankuının önünde 
türkler ve mısırlılar tarafından büyük 
tezahürat yapılmıJtır. 

Hariciye Vekilimiz ve maiyeti, sa
at 12 de, lskender~lilerin candan te
zahüratı arasında trenle Kahireye 
doğru hareket etmiş ve resmi • mera
simle uğurlanmıştır. Yunanıstanm 
Kahire elçi.si de istasyonda bu mera
sim esnasında hazır bulunmuftur. 

Büyük Almanya devleti günü 
dün Hitler tarafından açıldı 

Bugün plebisit var 
Viyana, 9 (A.A..) - Saat 11,15 de hmaya aelen Bitler, •r a 

bir halk kütlesi tarafından alkıtl•mnqtır. 
Hitler iıtaayonda Heu, Göbbela, Seya • lnimut Ye birçok .,... 

tarafından kaqılanmq Te mmb. alman milh marırm çalmqtır. 
Hitler otomobille belediye daireei

ne citmit ve belediye reiai Nöybaher 
kendini bu .aalerle aeıaını.,11ttt: 

- Bu belediye daireai, be tehir 111 • 
zindir. Bunları himayenizin akma ab
nız. 

Hitler §Öyle cevab vermiıtir: 
- Viyana bir cevherdir. Kıcndiıine 

layık olduiu mevkii verebilecetimi ü
mid ederim. 

Öğle zamanı belediye dairesinin 
balkonundan Göbbela fU sözleri aöy -
lem.ittir : 

Ekonomi bakanımız 

gelecek hafta başında 
şehrimizde olacak 

Ekonomi Bakanımrz B. Şakir Kese. 
birin önümüzdeki hafta sonlarında Vi
yanadan hareket edeceği ve gelecek 
pazarteai gününe doğru Ankarada ba
lunacağı öğrenilmiıtir. 

İskcnderiycden X:ahircye kadar 
yolda bütün duraklarda Türkiye eum-

( Sona 8. inci NyllUla ) 

Dün Anlı:arada bulunan 250 alman, Avuaturyanm ilhakı için reylerini bir vapurda lı:ul
l~k üzere İltanbula hareket etmittir. Yubndaki resimde bu alınanlardan bazdan
m Anbra pnnda ıörüyoraunm. Bunlar bu&iia bir Yaparla açık denize çıkacaklar ._ 
orada reylerini kullanacaklardır. 

- Dünyanın kart•ında ''büyük Al
manya devleti gününü., ilin ediyo
rum. Bayrakları çekiniz. 

Bu sözler üııeTine derhal alman dev 

(Sona I inci sayfada) 
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Edirnede Selimiye'nin ~inde mihrabın ;,anında ,ini ifleınder 

Büyük türk mimarı 
Sinan için güzel 
bir ihtifal yapıldı 

[H .. e.inde JJll'lkn tilWie-aiılırıf lilirt ~ aa,+ ••ılll. ) 

Fransadaki buhran 
Daladiye sosyalistlerin 
alacağı karan bekliyor 

Daladiye komünistleri kabineye almamak ve 
dış politikada değişiklik yapmamak niyetinae 

Roma, g (A.A.) - Kont Ciaad
nun ~rşemlH güna Lord Pört ile 
yaptılı yeni aıullkatta, Kt!l«:elc 
balta ortalarında imra t!dilmesi 
mabt«nttl bala11111J inl{iliz - italyu 
anlaşmffl mıttnlnin buırlandıfı 
bildirilımlrtedir. 

Fılrra -
lstanbulda 

Bq bu~uk ay fuı~z A.ııbrada .. 
turmUftUDL Bu sefer lstanbula ayü 
bastığımda, 6eı~elcten geri dönmelc,... 

Paria, g (A.A.) tedim. Harablık, ~mur ve batak: Aa-
- İyi haber alan aradan :10ıua onun bu halini göriUJce. 
mahfillere g ö re , ıarb ~mleltetlerinden gelenlerin m.-
Daladiye "Blum-' yal sukut/arını M kadar iyi &IJlryo-
dan Pol Reyno'ya rum. 
kadar" parolası al- /IJSllDa yalnız ~bre acımak değil. 
tında aosyaliatleı daba faua • IDllziye de aid olsa • aa-
ve merkez fırkala- dimiu kızmak hissi geliyor. F.ıut, .. 
rı mümeaaillerin . ğer Jsıanbul imarı bir pllmn ve ba 
den mürekkep bir pllncının di&iplini altında muayyea 
"temerküz kabine- ve maatuam bamlelerle değil de, b« 
ai,. tıcfkil etmcğe sözü g~enin, nufuzu alt11xlaki iperi 
gayret edecek ve ayn ayrı zorlaması şeklini aJ.acalc o-
hu kabinede ko- lursa, f"bir, yıllar yılı bu karğapı-. 
m ü n i a t ı e r i 1 e tan kurtulamaz. 
müfrit aağ cenah Enli bir garb merkezi, bütün mi-
f ırka 1arın 1 n eSS1tst1leri ile bir garb merkezi(plinda 
milmeaailleri bu • görüldüğü üzere Taksim kışlası • Har• 
bulwımıyacakur. biye arası), sonra bu merkezi deniz ve 
Söylendiğine gö- bra m«lballerine bağlayan .muntazam 

re Daladiye, bu aa- yoll~r. ve nihayet, belki yarın sabalı-
bah radikal - aoaya- tan ıtıbaren kati bir inpat kontroliJ, 
liıt ,mebuslara "Ne E•lıi lcabinede harbiye nazın olan Dalatliye ilkin basit mühendis değil, yüksek sa
oluraa olsun" yarı~ kara genel lıu 1.-kanı eneral Gamlen .,. mtkir kontrolü, çimento kıallalarına 
sabaha kadar kabı- J . rmay ~ g • • al hrıı insafsız bir kontrol! Bir şeyler 
neyi kurmağa ka- enız genel /ıurmtıy baıkam 1118 anrır yapmak, toptan ve süratle yapmak li· 
rar verdiiini aöy- Darlan'la beraber :um! Her türlü faydasından gayri bu 
lemiftir. ı bineyi ·ıwrmata karar ..-dili teklİn • hususta Sllrff!dilecek pa.rayı cumhari-

Bu beyanat Dıalacliye'nitı, .oeyali.t- de tıcNir edilmektedir. Y~ medeniyıetiain reklim tahsisatı..._ 
Jec ipu eıtmediii aıkdirde bile Jra. (.So- &. iot:J _,:.., bi ad~iliris . • Fatay 
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Ucuzda kor 
Et ucuzlayalı sarfiyat artıyor. Tuz ve şeker, fiyatlar düştükten sonra 

daha çok satılmaktadır. Vergi indiri§leri, Türkiye'de hayvan sayısını 
his edilecek ve memnun olacak kadar arttırmıştır. O halde ucuz, karlı 
demektir. Bunun en güzel misalini demiryollanmızda görmedik mi} 
Varidat azalıyor diye tetkikler yapılıp acaba yol ücretleri arttırılsa mı 
gibi tedbirler hatıra gelirken bunun tam aksi yol tutuldu ve hepimiz 
§Ükranla gördük ki ucuz, zararlı almıyor; millet ve memleket için karlı 
olduğu kadar faydalı ve verimlidir. 

Büyük ıehirlerimizdeki gazino, lokanta ve otelleri gördükçe bu 
düşünceleri zihinden geçirmemek. kabil olmıyor. Böyle yerlerde gar
sonlar, ezkaza bir müşteri gördüler mi, kapağı açık yemek dolabı bul
muş aç sinekler gibi başına üşüşürler. Bu iltifatın manasını bilmiyen 
müşteri, tatlı tatlı yer, içer. Fakat heaab görürken o sinekler birer arı o
lur ve para cüzdanına batırdıkları zehirli iğne ile biçare müıterinin yü
reğini yaralar. "Aman tövbeler tövbesi, bir daha buraya geliraem iki ol
sun!" Der ve bu aa tamamiyle geçinceye kadar oranın semtine uğra
maz. 

Alakadarlar bu hali §Öyle izah ederler: Müıteri azdır, onun için bura
sı pahalıdır. D::rhal cevab verebilirsiniz: Burası bahalı olduğu için müş
teri bulamıyorsunuz. Fakat ne olursa olsun bu mantık dolabından kur
tulmak lazımdır. Fiatlan ucuzlatmalı ki müşteri çoğalsın. Aklı olan iı 
aahibleri böyle hareket eder. Olmayanlan zorlamak ve böyle harekete 
mecbur etmek gene onların lehine ve karmadır. Kabil olsa §U hikayeyi 
bu türlü müesseseleri i§letenlere tamim ederdim: 

Bir gün iki satıcı yemiıten birer sandık limon almıılar. Balıkpazannda 
bir sokağın birer köıesine yerlqip limonları satmaya bqlamlflar. Ya
hudi olmayanı yahudi olanına bakmlf, limonlan aldığı fiattan, serma
yesinden satıyor. 

Kendisinin, hiç kar almadan bu fiata vermesine imkan yok. Yahudi 
nasıl satıyor, anlamak için sonnu§, fakat cevab alamamı§. Akpm üze
ri üçüncü sandığı da bitiren yahudi, memnun ve sevinçli, evine döner
ken, daha bir sandığı bile aatamıyan mahzun kom§usuna demiı ki: 

- Ben limonları sermayesine sattım ama geriye kalan üç sandığın 
parası bana, senin bütün limonlan sattığın zaman kazanacağından da
ha çok kar getirdi. Anladın mı şimdi, ucuz satan niçin çok kazanır'? ... 

Hasan· Ali Yücel 

Hukuk ilmini yayma 
kurumunun 

konf er anslar1 
Dün Halkcvindc öğleden sonra Hu

kuk ilmini yayma kurumunun tertib 
ettiği konferanslardan biri, latanbul 
Huk&ık fakültesi profesörlerinden 
Er.ıurum mcbuau Dr. Saim Ali Dilem
rc tarafından vcı-ildi. 

Bu d.ğerli ilim adamımızın "V•Ea.ta 
sebebiyet kararlarında <muaccellik) 
nisbetlcrinin tayini ve cezaya tatbiki,, 
mcv.ıuu etrafında verilen konferans, 
aalonu dolduran ıcçkın bir dinleyici 
kalabalıiı tarafından alaka ile dinle
nildi. 
Konferansçı evveli (vefata sebebi

yet) daviları için kıyu arayan biki
min maruz kaldığı vaziyetleri ve bil
huu adıt ve tıbbi olanlardaki mlifkü
litı tahlil etti. Doktorların meslek ha
tası yüzünden vefata sebebiyet verme
leri, cebir ve şiddet vakalariyle her
hangi mühim bir haıtalıiın aynı za
manda mevcudiyeti dolayısiylc ölüm 
yuk:u bulmasını yahud da ya bir heki
min hatiaı veyahud cebir ve fiddct ile 
bünyenin mukavemetsizliği yüzün4cn 
ölüm husul bulması hadiselerini ayrı 
ayrı ele aldL Doktorların vefata sebe
biyet davalarında görülen sarih ve açık 
hatilariyle münakilşalar doğuran ha
dlarmı mukayese etti. 

İkinci nevi vefata sebebiyet itlerin
de (muaccellik) nisbetlcrini ve haıtalı
ğın tiddet ve derecesine bakarak, hü
kümleri luataalamak yollarını misal
leriyle anlattı. 

Bir ılmın f abrlkılörü 1ereflne 
ziyafet 

Alman sigaret fabrikaları tröstü 
Renstuma umum müdürlerinden B. 
Wenköl ıercfine dün Anadolu kulU
bUnde bir ziyafet verilmitti. Ziyafet -
tc, Manisa mebusu B. Faik Kurdoğlu, 
İktisad, Ziraat ve İnhisarlar Veka
leti erkAnlle ,ehrimizdeki bankalar 
direktörleri, Ankara ticaret odası re -
isi w alman sefareti erkim hazır bu -
lunmuıtur. 

Yurdda faydıh yıamurlar 
Bugün şehrimizde hava çok bu

lutlu ve aralıkla yağıtlı gcsmiştir. 
En dü,ük ıaı 4, en yüksek ısı 12 de
recedir. Yurdda doğu ve cenubt Ana
dolu bölgelerinde hava kapalı ve ya
ğıılı, diğer yerlerde kapalı ve yer yer 
yağışlıdır. 

24 saat içinde yurdun orta ve f3rk 
cihctlcrindc devam eden faydalı yağ
murların mctrcmurabbaı.na bıraktık

ları su mikdarı Diyarbakırda 14, Kır
şcJıirde 7, Tokatta S, Erzincanda 4, 
Sıvas, Antalıfa ve Urfada 3, Ankara
da 2, Diğer bazı yai" gören yerler
de bir kilogramdır. 

En düşük ısılar Kars ve Kasta
monuda O, bolu ve Erzurumda 1, Bur
sa ile Kiltahyada 2, Akıhisarda 3, Ço
rumda S, Edirnedc 6, lzmirde 7 dere
cedir. En yüksek ısılar da Kayseridc 
10, Kocaclide 12, Balıkcsirdc 13, Ça-

ULUS 
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HılkeYlnde: 

Halkevinde kon( erans 
C. H. Partisinin tensip ve halkevi 

Dil, tarih edebiyat komiteeinin orga
nize ettiği seri konferanslardan olan 
ve 11.4.1938 pazartesi günü ile 12.4.938 
salı günleri saat 18 de B. Kazım İsmail 
Gürkan tarafından verilmesi icab eden 
konferanslar konfcranacmın rahatsız
lığı yüzünden tehir edilmiştir. Onun 
için yerine, İatanbul üniversitesi Ge
nel fiziyoloji doçenti B. Sadi Irmak 
tarafından aynı tarihlerde iki konfe
rans verilecektir. Birinci konferansın 
mevzuu (İrsiyetin teeirleri), ikincinin 
de (Türk yörüklcrinin biyolojieidir). 
Konferanslar hcrkeain anbyabileccği 
bir ıekildc hazırlanmıttır ve herkes 
davetlidir. 

Yüksek tahsil talebelerinin 
danslı çayı 

Her hafta olduğu gıbi bu hafta da 
yüksek mektep talebelerine, ev tara
fından bir danalı çay verilecektir. İki 
aydanberi süregelen bu toplantılar 
mayıs sonuna kadar tekrarlanacaktır. 

T. H. Kurumunun balosu 
Dün gece halkcvindc Türk hava ku

rumu Ankara ıubeai tarafından verilen 
yıllık balo çok samimt bir hava içinde 
geçmit ve sabaha kadar devam etmiş
tir. Baloda memleketimizin birçok ta
nınmıt güzideleri bulunmuştur. 

Sinan Sergisi 
Halkcvindc dünkü Sınan ihtifalin

dcn sonra açılan Sinanın eserlerinin 
sergisi niaan 23 c kadar teşhir edile
cektir. Herkea gidip görebilir. 

torab sanayii ~in harl~n 
getirilecek llllki.ı.r 

Memleketimizdeki çorap, ve ipekli 
kadın çorabı aanayiinin vaziyetleri 
tetkik coilerck mezkur sanayiin kali
te ve kantitc itibariyle memleket ihti
yacını kartılamadığı anlatılmış oldu
ğundan bu gibi mamullt yapan sınai 
müesseselerin hariçten getirecekleri 
makinelere muafiyet verilmesi İktısad 
vekaletince kabul edilmiştir. 

Türkiye ılul hlfzıSS1hhlsı ...,.. ...... 
İstanbul, 9 (A.A.) - Türkiye akıl 

hıfzıssıhhası (Hijyen Mantal) cemi
yeti bugün sekizinci yıllık idari ve il
ml kongresini yapmııtır. Kongrede si
nir ve ruh hekimleri ,terbiyeciler, içti
maiyatçılar, hukukçular hazır bulun
rnu9tur. Bafk&n profesör Fahrettin 
Kerim toplantıyı açmıJ. cemiyetin iki 
yıllık faaliyetini izah etmiftir. Kongre 
bafkanlığına terbiyeci Ali Kimi seçil
mittir. Nebahat Hlmid mekteblerde 
disiplin terbiyeei, Dr. Huan Kenan 
ailede hijyen mantal, doktor Zati de 
çocuk mahkemeleri üzerine raporları
nı okumu~lardır. Kongre Atatürkc ta
zimlerini arz ve akıl hıfzıssıbhaaı yo
lunda cumhuriyet hükümctinin gös
terdiği müzaharetc tcıckkür etmiştir. 

e~~±~:;f§~::1 ................................................ 
nakkalcde ıs, Diyarbakırda 16, İzmir 
ve Adanada 17, Antalyada 18 derece
dir. 

Ne işler görürüz? 
Bütün İ.f f'lbelerimiz, henüz ihtiaaa 

halinde değildir: Birçok it ıubelerinde 
çalııan ameleıinin ihb1asım tayin ede
mediğimizden, en yüksek rakanu, bun· 
lar teıkil ediyor: Türkiyede ihbsası 
muayyen olmıyan iıçi sayısı 100.980 
dir. Bunun 24471 ri kadın, 76.509 zu 
erkektir. 

Sanayi müe11eselerine geçiyoruz : 
3127 erkek 170 kadın, yeni 1ayılabile
cek bir endüıtri kolu: Elektrik fabrika
lan.- Bu pıbede 747 erkek,. 11 kadın 
çalııryor. 

Elbi1e yapmakla geçinenler, az de
ğildir: 19.846 erkek; 14.597 kadın ... 
Gene elibse imalatı arasına sokulabile
cek bir iş kolu olan kasket ve ıapka 
imalatında 768 erkek, 403 kadın, kürk
çülükde 1318 erkek, 3011 kadın çalııı
yor. Kasket ve ıapkada çalııan bu 
binden fa:ıh wıtnnda!, bize geçmif gün
lerin acı !:~- vakasını habrlath: Bir 
vatanda,ın lstanbulda bir kiiıd fabri
kasının kurulması te,ebbüsünü, kendi
leri için zarar sayan ve osmanlı İmpara
torluğundsn böyle ıeyler belderniyen 
avuıturyalı finnalar, İmparatorluğa fes 
1atmamak ve onlan batı açık bınk
malda tehdid ebniıler ve fabrikanın in
'asım önlemiılerdi. 

Ticarete geçiyoruz: Gayri menkul
ler dahil olarak 167.242 erkek, 9.531 
kadın olmak üzere 176.773 vatandaf 
ticaretle uğraımaktadır. Banka ve bor
sacıbkda 5292 erkek, 692 kadın olarak 
5981 insan çalıfıyor, 

Si8'ortacılıkta 763 erk~ 78 kadın 
olmak üzere 841; otel, han, gazino, 
bar, kahve iılerinde 26..212 vatandat 
vazife ıörmektedir. 

Musllfı iuyıı cenazesi 
bugün kıldınlıcak 

Ölümünü dünkü sayımızda tees
sürle bildirdiğimiz Çankırı mebusu 
B. Mustafa Onaay'ın cenazcıi bugün 
saat 12 de Hacıbayram camiinden kal
dırılacak ve resmi törenle Cebeciye 
götürülerek defnolunacaktır. 

Sallık müzelerinin 
arttırılmasına 

karar verildi 
VUl~erlmlıxlckl sağlık mllzeleri

nin halk sağlığı propagandasında al
mıt oldukları vazife gittikçe inkişaf 

etmek"dir. Henüz aailık müzesi ol
mayan rillyetlerimizin büdcelerinc 
önümüzdeki malt yıl içinde ~sie mas· 
rafı olarak gerekli olan tahaiaatm ko

nulmaaı ve buralarda da birer müze a
çılmaeı dtifünillmektodir. 

Sağlık mUz:elerinin bir kıamı vila· 
yetlerin aaihk dir;cktörlükleri içinde 
ve bir kıtmı da halkevlerinde bulun
maktadır. Ziyaretçileri günden güne 
çoğalan bu müzelere pek yakında Sağ
lık bakanlığı tarafından basılan afiş

ler de gönd-crilcccktir. 
İstanbul hıfzıssıhha müzesi teşkila

tın gcnitletilmeeine tefcbbüs edilmiş 
ve bu müzenin Drcstcn hıfzıssıhha 
müzesinden satın alınan yeni model 
Mnlaj ve afişlerle zenginlcıtirilmeai 
temin olunmu,ıur. İstanbul sağlık mü
ze.inde gelecek sene halka mahsus bir 
sinema salonu da açılacak ve burada 
bakanlığın mikdarı yüzü geçen aıht fi
limlcriyle propaganda yapılacaktır. 

Ereğli bez fabrikasında 
randıman bir misli arttı 

İŞÇİ SAYISI BİNİ GEÇTİ 
1937 başından itibaren muntazaman 

itlemeye başlamış olan Sümer Bank
ın Ereğli bez fabrikası, geçen sene i
çinde sipariş üzerine çalışmamıf, da-
ha ziyade piyasada tecrübe etmek için 

4 türlü çeşidlcr yapmış ve stoklarından $ 
aatıflar yapmıştır. Fabrika, piyasa ile • 1 1 >1. 

tema_sa dge~dhi~i bchş. altıdial y zar:mdl d~ R 4 .f ~ .:. ... , • • "'• ~. 'I 
en zıya e ı tıyaç ıssc en çeşı en 1 4 ı ı • -. )ı..o.·. · ~ 

tcsbit ederek sene sonuna doğru bu ı 1 1 " " .,, ~"~ ··~ 
standard ~eşidler üzerinde imalatını ~ 1 İ t t f 
teksif etmiştir. ifiJ.iiiifiıliiıiill 

1937 yılı zarfında Ereğli bez fahri- .,. 
kası 443.872.- lira kıymetinde 948.674 .... r "'( 
kilo pamuk satın almiftır. Bu pamuk
lar bilhassa Akala ve Klevland cinai 
en j.yi kaliteler arasından seçilmiştir. 
Türkiye pamuklu endüstrisinde en 
ince iplik ve bezleri imal eden bu fab
rikamrz, en iyi kalitede pamuk istih
lah etmek zaruretindedir. 

Fabrika faaliyetini, tecrübelerinin 
verdiği milsbet neticeler ve i?Çilcrin 
ihtisaslaşması ve artması nillbetinde 
aydan aya genişlemiştir. Sene başm
da yalnız 682 işçi çalıştırmrşkcn aenc 
sonunda işçi mikdarı bini geçmiş ve 
iki ekiple çalışmaya başlamıştır. E
reğli fabrikasının bir senelik iplik i
malat yekunu 445.466 kilodur. İlk altı 
aylık imalat yekunu yalnız 148.309 
kilo idi. İkinci altı ayda iplik imala
tında artıf nisıbeti % 100,4 dür. Aynı 
yükseliş seyrini bez imalatında da 
görüyoruz. 1937 nin birinci altr ayı 
içinde 210249 metre olan bez imalatı, 

Erelli bez labrikauula 
bir İf'İ ltu. 

ikinci altı ayda% 172,4 artışla 572.736 ,--------------.--

metreye çılaruştır. KAMUTAYDA 
Ereğli fabrikasının imal ettiği in-

ce iplikler Avrupadan gelen benzer
leri ayarında olduğu anla§ılmrş ve pi
yasada dışardan genif mikdarda id·ha
Hita müsaade edildiği halde çok rağ
bet görmüştür. Yine Ereğlidc imal e
dilen ve kalite it~bariyle memlekette 
benzeri olmayan bez çcşidlcri, sofra 
takımları ve saire çok beğenilerek tu
tulmuş, ıipariş üzerine çahşml\l ol
mamasına rağmen fabrika biltiln ma
mulatını satmaya muvaffak olmuJtur. 
Fabrikanın ilk faaliyet yılının neti
celerini tetkik ederken, bunun bir 
tccrilbc senesi olduğunu unutmamak 
lbımdır. ÇalıJma yılının ikinci altı 
ayında birinci altı aya nisbetle alın
mıı ohın yUJmek randman bu fabrika
mızın inkişaf seyrinin ancak ilk mer-
halesin i teşkil etmektedir. 

İkinci noterlikteki yolsuzluk 
tahkikatı 

İstanbul, 9 (Telefonla) -İkinci no
terliktcki yolsuzluk tahkikatı bitiril
mek üzeredir. Muamelesi ikmal edilen 
sahte sened tahkikatı birer birer sorgu 
hakimliklerine ve mahkemelere veril· 
mcktcdir. Yeni postahane caddesinde 
muamelccilik yapan Hikmet de 300 li
ralık bir sahte ıencd suçundan tevkif 
edilmiştir. 

Dükkanlar sabahları aynı 
saatte açılacak 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bir kısım 
esnaf sabahları dükanlarını çok erken 
açmakta müstahdemler sabah karanlı
ğında işe gelmeğc mecbur olmaktadır . 
Akşam olduğu gibi sabahalrı da dük

klnlarm muayyen aaat~ açılması için 
belediyeye müracaat edilmittir. Bu is
tek tetkik edilmektedir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. Rur 
name ıudur: 

1 - Ankara mebusluğuna aeıçileP 
Muammer Erişin irnihab mazbatası, 

2 - Hazinece aatılmıt ve satılr 
cak milli ve mctrllk blitün mallarısı 
taksitleriyle icar bedellerinin tahsili 
suretine dair olan kanun layihaamısı 
geri verilmesi hakkında Ba~ckfile' 
tezkeresi. 

3 - Ziraat Bankaaı matl\1batı ad
kasının sureti tediyesine dair olaO 
kanunda yazılı (Matlübatx atika) ta
birinin hudud ve şUmulil derecesinitl 
tayini hakkındaki tezkerenin geri vd" 
rilmeaine dair BapreWet tıeskercei. 

Bir defa miJzakereye tabi olan 
maddeler 

1 - Denizli mebusu Yueuıf B8fka
yanın, askeri ve mUlkt tekaüd kanu"' 
nuna bazı hükümler eklenmesine dait 
olan 3028 numaralı kanuna ek kanutı 
teklifi ve Maliye büdce encümenlcti 
mazbatları, 

2 - Mülga Seyrisefain idaresinitı 
1933 yılı haziran ayına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dait 
Divanı mu.hascbat riyucti tezkereıiq
le mülga Seyriaefain idaresinin ıg3S 
yılı haziran ayı hesabı hakkın'da kr 
nun layihası ve Divanı Muhasebat eO" 
cümeni mazbatası, 

3 - Orman umum müdürlüğü 1931, 
mali yılı büdccsine 277.275 lira m•·•"' 
zam tahsisat konulmasına dair ~cilluı:ı 
layihası ve büdce eru::ümeT' · mazba
tası, 

4 - Ziraat Banka" kanununun z5 
ve zirai kredi kon·c:ratiflcri kanunu
nun 10 uncu ı:rı...ıdelerinin icra ve if .. 
lb kanunu"'n 47 inci maddesiyle il
ga edili""} olup olmadığının tayini 
hakluıda Bafvckalet tezkeresi ve Ad
ı;_,e, llrtısad, Ziraat ve büdcc encU
mcnlcri mazbataları, Uçilncü türlil vefata sebebiyet vaka

larında, yani hem cebir ve şiddet ve 
hem de anadan doğma veya &onradan 
olma bir (bünye mukavcmetsizliği) 

yüzünden vefata sebebiyet meselele
rinde hekimler ve hikiı:rilcrin maruz 
kaldığı vaziyetler üzerinde de izahat
ta bulunduktan sonra, vakıalara göre 
eczaların tatbiki mevzuuna geçti. 'Ge
rek vefata sebebiyet meselelerinde ve 
gerek diğer lılcrindc (prcnalitc) deni
len (eczacılık) mesleğinin ne kadara
ğır bir vazife olduğu noktasında bil
hassa duran sayın profesör: 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1111 
ikinci miJzakeresi yapılacak 

maddeler 

··- İyi bir ceza mütehassısı hakiki 
bir filozoftur. Fakat hukuk felsefesi
nin pozitif bir ilim olması için bütün 
fenni terakkileri tatbik mevkiinc ko
yabilmesi lazımdır. BUtün mesleklerin 
hikimc yardımı Ulzımdır. 

Herkes bilir ki madelet iti umu
mun yardımiylc olur. Medcnt olmak da 
bu demektir. Sosyal kabiliyetler bu 
temel üzerine kurulur. Sosyolojinin 
grameri demek olan hukuk bilgisi 
milli bir (grize) gibi ruhlarda yapraa 
ancak o vakit kuvvetli oluruz,, diyerek 
konferansını bitirdi. Sürekli bir suret
te alkıflandı. 

Çağn 
Dahiliye encümeni yarın saat 10 da 

toplanacaktır. 

• Arzuhal cncUıneni yarın saat 10 
da toplanacaktır. 
... • İktiaad encümeni yarm umumi 
heyett~n sonra toı>lanacaktır. 

iğneli fıçı 
Nazi Almanyamn yabudilere han

gi gözle baktığmı bilirsiniz. An
ılus'dan sonra vals kadar yahudi 
bolluiu da meıhur olan Viyana da 
bir larail cehennemi haline geldi. 

Son telgraflar, m•carlırzn da bu 
modaya ayılı uydurduğunu bildiri· 
yor. 

l•p•nyada, artık, uler kazana
cağa bensiyen general Franko tı
raldulırımn girdikleri ıebirlere 
yabudiler aleyhinde yaftalar yapıı
tırdıJclarını, bilmem, okulDUf mu 
idialzl 

Ben, eskiden, '°cukken, yıbudi
lerin ''iğneli llt;ı" sı ne o/dulunu 
merak «!erdim. Bski mau.llar, yı
budi olmıyan '°cuklır yabudilerin 
eline c•~rse ilneli fıçıya konul•· 
cağılJl aiJyler, bepimisi korkuturdu. 

Bayadam, Toplu lğne oldum; 
gene ifneli llçının bakikatiai iJlre
aemedim. 

Son hadiselere bakarak hDkme
diyorum ki Almanya; .Avusturya, 
Macaristın, lspanya birer iğneli 
fıçı halini almaktad11. Fakat bu se
fer, yahudi olmayanlar için değil; 
bilakis yahudi olanlar için ... 

Ne urağa gidiyorsunuz! Dabı e
ve/ki gün lransız parlimentosun
dak.i kelli /elli mebuslar bile 

- Kahrolsun yahudiler t 
Diye bağırmadılar mı l - T. l. 

Son •eler I 

Yeni talimatnameye ıöre ı~ 
tanbul bel.diyen cenazelerin kal
cbnbnaaı, tqmmuı ve ıömülme
Iİ itlerini üzerine almııtır. 

Bu mü.nuebetle arkadaımuz A
bidin Daver, yazdığı bir fıkrada: 

,.Artık rahat rüat ölebiliriz. 
Çünkü İstanbul belediyeai bu dün
yadan öteki dünyaya göç itlerini 
tam ve mükemmel bir intizam al
tma aldı.,, 

Şimdi, bu servisin hangi ıubeye 
bailanacaiı dütünülebilir. Benim 
fikrimi aorarlaraa : 

- Seyrü aefere bağlayınız, de
rim. 

Hayatta iken iatanbullularm 
bütün geliıine gidiıine kanıan, 
köpriiye çiviler çakan o makam, 
onların aon seferlerine ve tabutla
rma çm çalulmasma ~anııraa ne 

olur sanki ? 

Radyo I 

Baaı vili;yetlerde çıkan arka
clqlanauz, ''racl,o,, kelimeaini 
tahaf tuhaf ~lerde kullanıyor
lar. 

Meaeli bir haber ıoruyoraa
nuz; çıkbiı -r.r ''Merain" dir ve 
yanında ''rad,o'' kaydı vardır. 
Halbuki Merainde rad,o iatuyo
nu yoktur. 
G~enlerde bunlardan bir tane

si, Atina radyoaunun bir müddet 
aonra açılacağmı bildiren bir ha
berin batına gene "Atina - Rad
yo),, yazmııtı. 

Filiz kıran Jırıınmı I 

Blum kabinesi, beı on gün için
de yeniden devrildi. Eaki bir tabi
ri kullanmak li.zım ıelirM, "yeri
ni ısıtmadan" diyebiliriz. 

Bu son buhrana ve neticesine 
takvimden bir ad vermek icab9'-

derM o zaman da "filiz .lıran fır
tınası,, diyebiliriz. MalUın ya. e
velki sün düten Er.ansız baıvekili
nin adı almanc.s ''çiçek'' demek
tir. 

Fransa ilkbahan "Blum" s~ 
ıeçi~cek l 

içleri bayılan balıklar l 

Amerika' da içki yuak olduiu ııra
larclıa Nevyork limanmda yakalanan 
kaçak vilki tiıeleri, hemen, ıernilerin 
kenarına vurularak lanbr, içindeki 
içki denize dökülürdü. Bu münase
betle §Öyle bir hikaye de uydurul
muıtu: 

Bir ıün Nevycwk balıkçılan bet 
on tane yenaeç yakalamıılar. Bütün 
yenıeçler, yampiri yürüdükleri hal
de bu yengeçler düpedüz yÜrüyorlar
mıı. Sebebini araıtımuılar meğerse 
bu hayvanlar, denize dökülen viskiyi 
içtikleri için sarhoş İmişler. 

Tabii halinde düm düz yürüyen in
sanlar, sarhot olunca nasıl yalpa ya
pa yapa yürürlerse tabii halinde yam
piri yürüyen yengeç de sarhoı iken 
düz yürürmüı ... 

Bu hikayeyi fU vesile ile hatırla
dık: Yugoslavyada yakalanan kaçak 
aakarinler de save nehrine dökülür
müf. Şimdiye kadar bu ırmak sula
rında yanm tondan fazla sakarin e
ritilmif tir. Sakarinin, lezzetçe, baya-

1 - lcar ve isticar kontratolariyle 
ferağ ve intikal ilmühaberlerinin ve 
nüfus ve hüviyet cüzdanlarının bedel 
mukabilinde satılması hakkında ka -
nun layihası ve büdce encümeni maz
batası, 

2 - Türkiye - Lettonya arasında 
Rigada imzalanan ticaret ve klirin4ı 
anlaşmaları ve mcııbutlarının tasdi~ 
hakkında kanun layihası ve Hariciye 
ve İktıaad encümenleri mazbataları 

3 - Türkiye - Romanya ticaret ve 
tediye anlaşmaları hükümlerinin tar 
diki hakkında kanun layihası ve Ha
riciye ve lkmad encümenleri mazba"' 
taları, 

4 - U.sküdar ve Kadıköy Türk a
nonim su şirketi imtiyazı ile tesisatı"' 
nın satın alınmasına dair mukavele .. 
nin taadikı hakkında kanun layiha91 

ve dahiliye, nafıa ve büdcc cnclimc!Y 
lcri mazbataları. 

Çocukları kurtarmak ıçın 
senede bir lira vererek Ç. E. 

Kurumuna aza olunuz 

ğı tekerden yüzlerce defa daha ku~ 
vetli olduğunu dütünccek olursanı:ıl 
Save sularının ıerbete döndüğünil 
tahmin edebilirsiniz. 

Acaba bu nehir balıklarının da İV' 
leri bayılmıt m1dır ? 
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İngiltere - İtalya görüımeleri 
.. lngiltere ile ltalya araaındaki gö
ru-ı • ::.L-r•- enn muauct netice vennesine 
yar~ım eden vaziyet ıudur ki, müsbet 
netice vennemesi her iki taarfın da iıi
ne elvermez. Musolini de Çembe 1 ..ı_ •• 

1 
• r eyn 

~-oy e bır lefebbüse siripniılerdir ki 
~sbet. netice vermemesi, her iki taraf 
ı~ı~ felaket olur. Almanya Brener ge
çıdine aelclikten aonra 1 talya, tehlikeli 
clo.tu ve kınn..uıun nüf" dan lru lab" --:ır un uzun 

rtu ılmek için Avrupa' da büyük 
devletlerden birinin de dostluğuna 
~ta~br. H~buki Fraıua ve lnsiltere 
ile rakib ve bınnetice yalmz bir halde 
olan ltaıya, harb vaziyetinde c1e-iı, 
doıtluk vaziyetinde ele .. ..___ ~ 
l..a- A • 1U111U1ya ya 
.....-~ı acızdir. Büyük devletler araam. 
claki karıılıkb doı~L.L -..:: ___ ...L-t) • 

• UU11> u~ en-
nın devam edebi1--..1• • • b" . . eli-. • • -- ıçın ınnın ge-
nne karıı acız vaziyete düpnemeıi ıa. 
znndır. Almanyamn silihlannuuından 
ve anılustan evvel de ltalya ile Alman
ya arasmdaki kuvvet farkı müsaviye 
YalondL Fakat Almanya ıilihlandıktan 
•e ltalya'ya kol!l§u olduktan sonra 
Y~ız batına kalan 1 talya, çok zayıf 
düımii§tür. Ba zaafı lnailtere ile an
lapn.Jc suretiyle telifi edebilir. 

ÇeJmberlen'e selince; inailiz b8§. 
~kili hülriimetinin, hatti partisinin 
IDukadderatmı bu müzakerelerin neti
ceıine bailaamıbr. Binaenaleyh bu 
noktada mavaffakiyetaizlik siyasi haya. 
bna mal olabilir. 

Bunun içindir ki iki devlet ara. d 
~oma'da yapı_ı~ta. olan müzake:ı: 
rın yolunda gıttıği bal diriliyor M .. 
kereler ya hakikaten yolunda • "d"uza. 
y ah d d 1 • gı ıyor. 

u a yo unda gıder gı"bı" .. t . r H h gos en-ıyor. er alde müsbet f 
chğı ilan ed"ld"-· ne ıceye vanl-

. • . ı ıgı zaman da anlaşmanın 
hakikı mı, Yoksa ıuri mi oldu .. 
belli ohruyacaktır. Lonctratta!" pek 
~abe.rlere göre iki devlet ıu ncl::::. 
"2ennde anlaşmıılardır: 

1 - İngiltere Habeıiıtanı ltaı 
tarafından ilhalonı buaün ~ ya 
Fakat ma t • · Yor. J y11 a ıçtirna edecek olan Mil 
etler Cemiyetinde her dnletin • 

11\akta aerbest olduğu kabul edild"tanık • 
aorıra tanı __ ._ ı ten 
li . Y~waabr. Bundan sonra da 
ki ~·~tan~ lnailtere'nin Afrika'da-
. ~elen ~ındalci hududun •• 

zilmeıı ıçan faaliyete airitilecekti Ç1 

2 - lftliltere ve ltalya Siv :~--_ 
h baklandaki 1888 e.y~ ~-
ediyorlar. Maluınclur-:-•eleunı teyıd 
ile Süveyı kanalının hart, ba mukavele 
manında ti .... -t L-....ı. Ye sulh za-
._..__ _ - "" ve •Mll"D s-nileri 
-anaaı teahhüd edilmektedir ne açık 

lnsiitere bü;rik • 
ahbücle riayet etmai ~ kadar bu te
PGn harba.da 1 . ttir. 1904 nıa. ja-
falda bafh ol=ere Japonyaya itti
Baltık donanma., ~de R~ıy~'nm 
Uzak Şark •ulan . ~ aeçmıf ve 
Ya • Ollnanlı ~ l'lbniıti. 1911 ltal
ri °'inanlı . ında kanalın aahille
ranl .. al llnparatorluiunun hüküm
l~gı tında ~l~u halele lnsi)tere 

ınukaveelıı ıcabı ._ __ ._ ltal 
&'emileri .....un ya 

· · ne ~yac:ajnu bildir
nub. ın. Fakat lnailtere'nin iı.:...e.ı-.! 1 
ır harb .ıı__ _ u.-aa1 o an 

... . mey...,.. selince· v• ... =yet d 
ıtıti B .. ···- L __ ,. ' - e-. uyu" ~ çıkar ...____ 1 . 
tere dü çı___, nsıl-

' , ...... l'emilerinin kanaldan 
çeıniyecefini bildirdi se
'canaım t •• • Sebeb olarak da 
ft 'innü e:z "i'I midafaaaım ile
yeru ~ f · talya ile yapılan 
bUnın ~~~ 1888 mukaveleai ahka
~ld" O h':tinlmesi bahiı me--· d ... ır. ah ... kanal l . . ..... u e-
riki olmıyan bir nsılterenin iıti
blektir. lngiltere~ta açık kalacak de-
lb\ittefiki olan Mısır'•• Yahud İD&'İliz 
b. m · tirilô ır harbta sahillerinin mi olacak 
Deıiyle Süveyt kanalı sen:-ı::-• baha
trr. ~-

UttJS 

DÜNYA HABERLERİ 
Çemberlayne göre: Blyik OQ•os 

sahlllerlnde Japon 
casusları mı! Harb cıkmıya<ak ! 

. 
lngiliz başvekili İngilterenin dış 

Vaşington, 9 (A.A.) - Japonlar, 
büyük Okyanos sahillerinde casu$luk 
mu yapmaktadırlar? 

politikasını etraflı bir surette izah 
Birkaç haftadan beri hükümet ma

kamları Amerikan bandırası çeken fa
kat japonlara aid olan bazı balıkçı ge 
milerinin faaliyeti hakkında tahkikat 
yapmaktadırlar. Satte kırk mil sürat
le gidebilen bu gemiler Büyük Okya
noata amerikan sahillerinde ke,ifler 
yapmaktadırlar. 

eden mühim bir nutuk söyledi 
Londra, 9 (A.A.) - Başvekil Çem- .--------------

berlayn, Birminghamda .. 1 d. - . b" . . . soy e ıgı ır 
nutukta ıngılız • İtalyan .. k 1 . . muza ere e-
rme telmıh ederek d . . k" .. S emıştır ı: k on zamanlarda bozulduğu vak
te k ada.~ İtalya ile çok eski olan dost
!~ munascbetlerimiz o kadar uzun 
surınüştü ki iki memleket arasında an
ane haı· · ını almıştı. Sizden ancak biraz 
sabır göstermenizi ve biraz beklemeni
zi istiyorum.,, 

Çcmberlayn, Fransa ve Belçikaya 
sebep ol.madıkları bir taarruz karııaın
da İngilterenin yardım etmek tcahhü
dünü hatırlatmıı ve dcmi§tir ki: 
"- Fakat İngiltere menfaatlerinin 

bu derece mühim olmadığı diğer uzak 
noktalar hakkında, Avrupanın herhan
gi bir yerinde çıkacak anlaşmazlığa 
hangi devletlerin sürüklenebileceği 
kestirilemezse de, mümasil tcahhütler 
altına giremez. Herhalde böyle bir 
barba girmemizin lazım gelip gelmedi
ği kararını vermek hakkını muhafaza 
etmeliyiz ve bizim hareketimizi ba'ka· 
larmın eline bırakmamalıyız. 

Bazan sizlere şöyle denildiğini ititi· 
yoruz: eğer İngiltere daha aziınkir bir 
hareket ittihaz edecek olursa dünyaya 
öyle bir ihtarda bulunmuş olur ki bar· 
hm patlamasına imkan kalmaz. Bu, bir 
speküluyondan batka bir gey değil· 
dir: para ile değil, insan hayatiyle, ka· 
dın ve çocuk caniyle yapılan bir spe· 
küluyon, bizim ırkımızla, kanımızla 
oynayan bir apekülaayon. Ben böyle 
bir oyuna giritcmcm. İleride bir har
bın zarureti her ne olursa olsun, kendi 
hür~iyetimizi bafka türlü korumağa 
imkan olmadıiına katı kanaat getir· 
dikten sonradır ki bir barba girmeğe 
karar verebilirim.,, 

D11 politikada ilci temel 
Çemberlayn, hükümetin hedef ve ıi· 

yaseti sulhun muhafuaaı olduğunu 
tekrarlayarak ,c>yle demi§tir: 
"- Harici siyasetimizin dayandığı 

iki temel vardır: birisi dostça müzake
relerle sulhu arqtınnak ve diğeri si
lahlarımızı mesuliyetlerimizin ve ıul
hun muhafazasında oynamak iatcdiği· 
miz rolün derecesine çıkarmaktır." 

Çemberlayn, hükümetin şimdikin
den daha büyük ve daha iyi bir millet
ler cemiyeti fikrini bırakmak iateme· 
diğini de kaydeylemittir. 

Silahlanma hakkında başvekil fUn· 
ları söylemittir: 
"- Bir milletin servetini harp leva

zımı imaline aarfetmck bir cinayettir. 
Fakat dünyanın bugünkü vaziyetinde 
bizzat imparatorluğun mevcudiyeti 
bile tehlikede olduğu keyfiyetine hü
kümet göz yumamaz. 

Harb çıkmıyacak I 
Nihayet, Çcmbcrlayn, milli hizmet· 

lcr hakkında demi§:tir ki: 

Sovyet cer nakliyat komiseri 
azledildi 

Moskova, 9 (A.A.) - Tas ajansının 
bildirdiğine göre, Sovyetlcr birliği
nin yüksek ıovyet meclisi cer nakliyat 
komiseri Pakomov'u azletmiştir. Da
hiliye komiseri Ejov aynı zamanda 
Pakamov'un ifleriyle de mefgul ola
caktır. 

Kudüste 
düşürülen 

pusuya 
o raplar 

Kudüs, 9 (A.A.) - Tcftif yapmak
ta olan iki arap memuru pusuya düşü
rillmilftür. Memurların yanında bulu
nan üç polis meuru civar tepelerde 
gizlenen çeteler tarafından öldilrül
mü,tilr. Bir ingilis polis komiseri ağır 
surette yaralanmıftır. 

Söylendiğine göre aon deniz ma
nevraları esnasında amerikan zabitle
ri bu gemilerin donanmayı takib et· 
tiklerini görmüşlerdir. 

Japonlara aid portakal bahçelerin· 
de Tokyo ile milnaacbatta bulunan kı· 
sa dalgalı telsiz telgraf istasyonları 
mcvcud olduğu da iddia edilmektedir. 

Diğer cihetten öğrenildiğine gö
re, Boston ve Ncvyorkta muhaceret 
kanununa aykırı harekette bulunduk
ları için birkaç sivil japon tevkif e
dilmittir. Bunların büyük bir kısmı
nın japon bahriye zabiti oldukları an
ı aıılmıttır. 

Panama kanalı mmtakaaında otu
ran birçok yabancı bu mıntak~ terk 
etmeğe davet edilmişlerdir. 

Nihayet Nevyorkta da birkaç al
man tevkif edilmiftir. Amerikada na
zi faaliyeti hakkında yapılan tahki
kata devam edilmektedir. 

Çin kuvvetleri T saoşvang 
şehrini işgal e·ttiler 

10 bin tüfek, 900 makinalı 
tank, 7,7 top elde ettiler 30 

japon kalmıttır. Çin sıhi kuvvetleri 
bunların imdadına k0fm8ktadır. 

Harb ganaiminin resmi li.atcai daha 
tam olarak hazırlanmamıştrr. Fakat, 
Çin OC"dusu nudindoki pzete muha
birlerinin bildirdiklerine care, ıo bin 
tüfek, 900 makineli tilfek, 77 sahra 
topçu bataryası ve 30 tank iğtinam e • 
dilmiftir. 

Hankeu, 9 (A.A.) - Çekiai Çin a
jansı bildiriyor: Şark cenubi istika
metinde sahuk surette iluliyen ve 
Cebiu ve Lian&ç~tien'i saptcylemİf 
olan Çin sol cenahına memub bir fır
ka Taaoruıc'ı elıe ıeçirmiftir. Japon 
lar, TaierfVBDe mıntakMmı perlpn 
bir halde tcrketmcktcdir. Diier ta
raftan dÜfmanı cenubdan takib eyli
ycn Çin kuvvetleri, Taieqvang'm 36 
kilometre ıimalinde Yi:hçien'i ele ge - Şehir sokaklarırKla muharebe 
çirmi§tir. Hankeu, 9 (A.A.) - Royter bildiri-

Tsinpu demiryolu boyunca ceaa yor: Çin kıtaatı, üç aydan beri japon
dilflM'l hududuna dolru ilerlemekte larm itgali altında bulunan Şantung -
olan japon takviye kıtaları, yerlerine un merkezi Tsinanfu'un kenar mahal
varamamıtlardır. Zira, çlnliler, Tai- lelerini zaptettiklerini bildiriyorlar. 
nan ile Taian araamda demiryolu te- Şehir sokaklarında muharebe devam 
belocılinin birçok yerlerini bomıuflıir· etmektedir. Bu muharebeye ittirak e -
dır. den kuvvetler 15 gün kadar evci bü-

Taierşvang'da harp sahasında bi_r-ı ~k kanalı geçen Çin kuvvetlerinin 
çoğu yaralı olmak üzere ancak altı bın bır kıamıdır • ., 

Çekoslovak yada 

Sldel 11 .. 1an ile 
lllklmet 

ırasında mlıakere 
Belgrad, 9 (A.A.) - Hili hazırda 

Çekoelovakya hükilmcti ile Henlayn 
partisi arasında cereyan eden müza
kerelerden bahsetmektıc olan Obzor 
gazetesi Çekoelovakya hükümetinin 
bu müzakerelere aüldinetle girittiğini 
ve yüklendiği mcauliyeti tamamile 
müdrik bulunduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, bu meselenin halledil
meaindeki entcnıuyonal ehemiyeti, 
tebarüz ettirmektıc fakat milukerele -
rin Çekoslovalı::yanın tefkilitı ve bu 
memleketin demokratik olan ana yasa 
kanunu çcrçivesi içinde kaldığını ila
ve cylemeıctedit. 

Heni.ayn lahrlkçilere 
hücum edi.yor 

Prag, 9 (A.A.) - Tahrikçiler al-cy
hinde beyanatta bulunan Konrad Hen
layn demiştir ki : 

"-Ecnebi ve bolşevik tahrikçiler 
aüdet memleketinde karışıklıklar çı • 
kamıağa gayret etmektedirler. Kurul 
mut nizam v-c idyiıi bozmağa matuf 
olan bu gibi tetcbbüslere kar•• dur
malarım ve parti tarafından verilen e· 
mirlere aykırı hareket etmemele
rini parti arkadqlarımdan rica ede
rim.,, 

Mumaileyh ıu sözlıeri illve etmiş
tir: 

"- Bir nizam ve intizam elemanı 

olduğumu iftiharla aöyliyebilirim. Par
tinin direktiflerine muhalif hareket 
eden her lza intizam ve disipli
nin ekaitliği görüldüfü takdirde me
sul edilecektir. ,. 

Prag, 9 (A.A.) - Eeki Avuaturya 
hak.kında 15 mayıaa doğru Almanya 
ile Çekoelovakya arasında iktisadi 
müzakerelere batlanacaeı resmen bil
dirilmektedir. 

Bu huausta mUaalı::erelere giripnek 
arzuau Almanya tarafından izhar edil 
mittir. 

Aınerikada 

yakalanan 
casuslar 

Vatington, 9 (A.A.) - Millt mü
dafaayı allkadar eden bazı gizli evra-
kın ortadan kaybolması üzerine 26 •u
batta iki terikile birlikte tevkif edilmi• olan Oropa vapurunun ••Sarıtm 
kadın berberi., Johanna Hofman me
eeleai yeniden ortaya çıkmak Urtidadı
nı göstermektedir. Yapılan tahkikat, 
dün alman ırkından üç kitinin tevki
fiyle neticelenmiftir. Mununlardan 
dördüncüsü kaçmağa muvaffak ol
muftur. 

Amerikan makamları bu itin zan
nedildilinden daha mühim olabilece
ğini itiraf etmektedirler. 

Amerilr.lın memurları ••alman - a
merikan cemiyeti" nin faaliyeti hak
kında yalcmdan derin tahkikat yapı
laeağını ifraıb etmcktıı::dirlcr. Bu ce
miyetin azası naziliğe mütemayildir. 

Tevkif edilenlerden biri hücum kı
taluına mensubtur. Diğer ikisi de 
mezkQr cemiyetin uaaı meyanında 
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Balkanlarda müıterek irade 

TAN'da Ahmed Emin Yalman 
Yıldız aaraymda Balkan baam kon -
feranamm ilk İçtima gününden bah
aederek diyor ki: 

"Yıldız; dün, karanlık bir dünya. 
nm ortasındaki ı§ık dolu bir noktayı 
andırıyordu. Bant, iyi komtuluk, 
emniyet, iatikrar gibi her tarafta is
tiskal gören yükack kıymetler; bu -
rada Balkan milletlerinin kucağm
da aığmac.ak bir yer bulmU§ gibi gö
rünüyorlardı. O Balkan milletleri ki 
dün fU veya bu büyük devletin kör 
bir aiyaaet oyuncağı diye yerden ye
re vuruluyor, komtulanna karıı kin, 
nefret, düflll&nhk hialeri beslemeye. 
dit bilemeye mecbur ediliyorlardL 

Günün birinde tek baınnıza ka
lınca ve birbirimizin kalbimizin yo -
lunu bulunca ıunu keıfettik: Biz 
meğer görütleri, menfaatleri, hatta 
zevkleri bir olan kardaşlannııız. 

Fakat kartmıızda daima botluk ara
yan ve bo§luklar yaratmaya çallfUl 
bir emperyalist alan vanmf. Bu a
lem bi.zi birbirimize düpnan ederek. 
ezdirerek kendi heaablanna botluk 
yaratmaya çalıfıyorlarmlf .•. 

Çok kasırgalı bir alemin ort.um
dayız. Bunu hiç bir zaman unutama
yız. Tam iatiklali korumak bakmım
dan ayn ayrı her birimizi bir talmn 
tehlikeler tehdid ediyor. Birbirimiz -
den ayn diifenek bu tehlikeler, na
humuza yol aramaya, irademizi 
gevıetıııeye uğrqacaldarcbr. Fakat 
tam bir iatiklal ve emniyet bakkm
daki mütterek menfaatleri gören ve 
duyan ıuurlu bir Yarlık sıfatile bu 
tehlikelerin hepsi derhal ortadan ai
linmeye mahkUmdur. 

Balkan gazetelerinin bat Yaaife
si, tam iatikli.I azim ve iraduinin 
mütterek bir bekçisi kalmaktır. A
ramızda yakınlık uyandırmak içİD 
aenelik konferanslarımızda atacaP.. 
mız adımlarda daima en aon hedef, 
bu müıterek vazifemizi b..,.rınak o
lacaktır.,, 

YENi BURSA 
lıtanbul gazetecileri arumda 

Bursaya l'i'tmİf olan Peyami Safa, aekia 
yıllık bir fasıladan aonra bu güzel feb
rimizi tanınmayacak kadar değitmit 
bulduiunu kaydederek diyor ki: 

·~erçi, bakqlarnnızm bile tRma
namadıiı yübeklilderde, karb bap 
gökyüzünün siali uçuramancla b7-
bolmut, baygm bir halde ezeli r6. 
yuma. dalan Uludai yerinde d_..._ 
yor; serçi Secl>•pncLan ..,. Çekk• ı 
den sönlüfümüz mulıtef9lll panora. 
ma, alb aur evel Orhan Beyin P... 
düjünden farksızdır; ova hep o OYa.o 

dır, kavaklar hep o kavaklardır, ..., 
lar hep o sulardır. Fakat, altı Mile 

eve) yapılan modern kanallarla h• 
parçuı bol auya kaVUıf&Jl bu ove.yı. 
artık, yalnız All&hm sulan ve rah
meti deiil, bugün, Atatürk çocWda.. 
nnm alm teri de aulayor. Bu alm te
ri, Buraanm artık ekibnedik hiç bir 
D -ktaaı kalmıyan topraklarmclan 

3_ Filiıtin üzerindeki an1atamm.. 
~ mübhemclir. ltalya'nm Filiıtin
-a buaiinJcü vaziyetini iblil edebile
:-hiç bir p~je tanzim edilmiyecefin-

"- İt büroları ve if nezareti 12 mil
yondan fazla işçinin ehliyet ve ikamet
t{~larını etrafiyle teabit eylcmi,tir. 
edi~c fevkalade ahvalde süratle tatbik 

Katalonyaya enerji veren 
bütün santrallar 

Frankocular1n elinde ! • kayıtlıdır. 

"atın bütün nimetlerini htJurttıiı 
gibi ,,ehrin medeni dekorunu da eai 
konu deiittirmiıtir. Danayı Çekir
ge ucuna bailayan asf al~ Atatürk 
caddesi, Subaıı ile Cumhuriyet me,p
danı arasmdaki yeni )'Ol, beledi,.. 
gazinoau, çocuk bahçeai, yeni mem
baha, Y&Jll'm aöııdiirme garajı Te ha
vuzu, Meydancık kÖprÜ&ü, Avrupa -
daki birçok etleri kadar mükenm..ı 
Çelikpalas ve Tayyare ainemaıı, me
rino. f a.brika11 ilh ... gtbi umran .. 
aerleri yeni Bur .. nm çehresine e.Jd.. 
sinin kartlıimı •e tiksindirici ba,. 
kımatzlıimı derhal unutturan bir 
gençlik Yerİ70I"• Yeni Buna ideta 
bir türk t.viçreaidir: Şimali ltalya
dan Lozan'a dofru giderken, göz •
labildiiine bütün topraklan k.ap1. 
yan ve itina ile aerilmif ipekli aecca
deler kadar hendeaeli Yetilliklere 
Buraaıun her tarafında raatlaramıa. 
laviçre 19hirlerine ve kaaabalarma 
mahsua o kolaylık, o rahatlık~ kıv
raklık, 0 her i9tenilen feyi çarçabuk 
temin etme imkanı yeni Buraada da 
vardır. Otobiialer aizi her tarafa ~ 
layc.a ve ucuzca götürür; yepyeni 
lüks taluiler her yerde İ!aretiniı.uı a
madedir, teknik ve konforun her va• 
aıtasmı orada bulabilirainiz. Buraa
nm audan ucuzluğu ile Büyük Ada • 
nm atet pahalılığı yanyaaa konu
luna, 'iatanbullu için Bura.ada birkaç 
sün kaJmanm Büyük Adada aynı 
zamanı yatamaktan daha U!=UZ ve 
rahat olduiu görülür.,, 

cleı-.! bahaectiliyor. ltalyanın Filistin
aı "vaziyeti" nedir? 
Fili · •· •tin Dl arablar ve yahucliler ara-

sında •-'- . • I 
d h -ailllnlne talyamn aleyhtar ol-r:.... IDaliımdu. Y abudilerle anblar a-

dalci mücadelede ltalya anblann 
~iltizam etmiı ve hayli aempati ---.,b. 
A Arablar da taksime muhaliftirler. 
:::- ltalya lqiltereye bu noktai na
Milı kab.aı mü ettirdi? Fakat mandayı 
ede e~er. Cemiyetinden aldıiım iddia 
ela ::.:~it~~ İtalyan tazyiki altın. 
iht;__, llll ProJeaınden vu a--iine 

- .... ve ·ı -y--
laVZihe rı emez. Her halde bu nokta 

4 tnuhtaçtır. 
İtilif;;... ArQ .~ketleri etrafındaki 
lelcetı • sarihtir. Müıtakil arab mem
Y eıne.. ~ 81'aamcla Hicaz lnailtere'nin, 
her ilci c:.':ı lta1Y81Un cloıtadur. Fakat 
aebetI..;.., ~e ~~lclir. Bu müna
zakere v. dilennın l'!Yabmda mü
halde }f" '-arlık menau olması her 

ıcaz ve y .. . 
ıir bll"lllcına emen uzenncle iyi te-

5 1 Yac:aktır. 
- talya ihtililclen t 

ndan RÖnu'"))'"'--' • __.___ IGnra ıpan. 
) U-.nm ,,_....ii Baler 
arını tahliye etmeli f ada-

ne karıu--- '" at>anya itleri-
.1_ .-:-... yı teahhüd edi lci 

ra.._ t ngılterenm nolctai Yor bu-
~, dernek • t ........ ....be 
Franıc tir. n1r11tere, bu •uretl 

oya da nrdnnda 1Mal e 
Y~ ki, ispanya. fnailten unıınaı ola
lerınin i-"U-'- • . miinaaebet. 

• • ··••--.enn ııtediii 
1'111neaine ba da .,.., bir imil cereyana 

olac:aktır. 

cea.,l,. 
mıı bul ır plan da itina ile hazırlanunu, 

Bqvekil, :;; t " ""daf h 
kesi ısrarla . ~ ın mu aasına er-

l§tıru._ d . 
nutkunu fÖyl b' ~ avet etmıt ve 

"- Ancak, e ıtınn~tir: 
patlıyar--.;. .1::~ luaa bir zamanda 

--· --tUncea · ~ nnız. Doiru olan bir na dan çıka 
bm çılanıyacatıcLr tey ...... o 6e. bar
_...ıı., __ ki lh • Fakat kanaa~ 
r-"'" ' su u nnahafaza bnıek . . 
iyi çare barba hazırJan~tır." açın en 

6 - Sonuncu olarak lnsiJ 
ya Akdenizde istihkimJaı. tere ve ltal-

b• "b" • • haber Yaptddan zaman ın ınm dar etın..a..: •-L 
hüd ediyorlar. •• .._... 

lnailiz • italyan anlat...._ espn 
sini belki de her tcYclen ainde lııu .:_ 
nuncu madde izah ebnektedir. A-•--
lıyor ki itiW, zannedildiii b~ 
mullü delildir. Çünkü her iki taraf da 
biribirine kartı yaptığı iıtihlrim!an 
yıkmıyor. Hatti yeniıini yapmamayı 
bile teahhüd etmiyor. Yalnız yapbiı 
zaman haberdar etıneii vadediyor. De
mek oluyor ki Akdenizde karıılıkh 
emniyet meselesi olduiu yerde bıraloh
yor. Bu nziyette İngiliz • İtalyan itila
fı, psikolojik bir anlqmadır. 1937 ikin· 
cikinun anlafmaaı centilımn anlqmaaı 
olduğu sibi. 

iki cleYlet arasmclaki münaaebetler 
üzerine müessir olması için de buaün· 
lcü müaaid atmosferin yani psikolojinin 
cieyam e'tmeai lizımdır. 

A.Ş.ESMER 

HÜkümet~ller sonuna kadar dayanacaklar 
sında münakalit devam etmektedir. Burgoı, 9 (A.A.) - Umum! karar· 

gilıın bildirdifine ıöre, Franko ıatala· 
n Katalonyanm pmaıinde Uerliyerek 
Balaper'in pmalinde bulunan San 
Soreru:o'dalci elektrik enerjial ınemba· 
lannı itıal etmif1erdlr. Jtatalony•yı 
bcsliyen bildin elektrik enerji memba· 
ı.n timdi franldatclrin elinde bulun· 
maktadır. 

Dit91' franldat kuvvetleri denise 
doğru ileri hareketlerine devam ederek 
Morella mmtakumda Ebre'nin cenu
buna gelmitlerdir. 

H üküme14'iler mukavemeı 
ediyorlar 

Baraelon, 9 (A.A.) - Havas ajan -
amın huauat muhabiri bildiriyor : 

Ebre'nin cenubunda bulunan hUlril
kilnıet lnınetleri frankiatlerin denise 
doiru ilerlemelerine karp muvaf faki • 
yelle mukavemet etmektedirler. Samu· 
eva Moralla 11rt1annda milisler anuda· 
ne mukavemet etmektedirler. HükUmet 
kuvvetleri, takviye edilmiperdir. Bu 
kuvvetler lailerin Katalonyayı• cum
huriyetçi İspanyadan ayırmağa matuf 
hareketlerine mani olmak ~ere kat! bir 
muharebe yapmafa hazırlanmaktadır
lar. Tortoza tchri timdi frankistlerin 
tazyikinden tam•ıniyle kurtulmuıtur. 

Eıtromaflur ceph.eairids 
Dilfman tayyarelerinin bombardı • 

manma ıaitJlcn Baraelon ile alam ara· 

Diğer cihetten cumhuriyet kuvvet· 
leri Stramadur'da 40 kilometrelik bir 
cephe üzerinde taarruzlarına devam et
mektedirler. Bu kuvvetler Ha.kalero'yu 
Alba geçidini ve Garapata geçit tepesi
ni itgal ederek Guadalupc istikametin
deki bi kuvvetlerle franldıt tıpanya
nın cenubundaki Aai kuvvetleri arasın
daki nakliyatı tehdid etmektedir. 

Mukavemeı emri 
Barsclon, 9 (A.A.) - Bafvekil or

duya hitaben bir beyanname neıretmit 
ve harb aahaamı terkedenlere karp 
merhamet göstermiyeceğini fakat liya
kat g&terenleri taltif edeceğini bildir
miıtir. 

Bqvekil mukavemet edilmesini 
tavsiye ederek demiıtir Jd: 

- Sizce de malWıı olduğu veçhile 
muzaffer olacağımızdan katiyen eıni
nim. Bunun için de yapılacak bir tek 
ıey vardır: Mukavemet etmek. 

Romanya ile Salmnanka 
arwında ajanlar 

Bükret, 9 (A.A.) - Bugiln Ro
manya hariciye nazın B. Komnen ve 
General Franko'nun mümessili B. 
Prat Sutzo, Bükrct ve Sal•manka hii
ldlmetleri arumda umum! ajan unva • 
nmı haiz mümeuiller vuıtaaiyle ne su
retle münasebet tesiı edilcceiini taarih 
makıadiyle nota teati etmitlerdir. 

Yugoslavya ile ticaret 

müzakeresi 
Belgrad, 9 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: Balkan antantı ekonomik 
konseyinin içtimaı esnasında. Yugos
lavya ile Türkiye ve Yuıoslavya ile 
Yunanistan aruındaki ticaret anlq
malarınm yenile9tirilmni müzakere· 
le.rinde bulunmak üzere bir yugoalav 
heyeti yarın sabah tstanbula hareket 
edecektir. 

Ticaret ve endüstri nezareti direk· 
törlerinden B. Sava Obradoviç'in ri
yaaetindeki yugoelav heyetinin diğer 
&za.ı ticaret ve en.dU.tri nezareti mil
pvirlerinden B. Mihailoviç ile aynı 
nezaret ackreterlerinden B. Tomiçtir. 

Bir memur vekilet emrine 
alındı 

Muila aeferberlilr: memuru B. 
Tevfik, görülen lUzum üzerine veWet 
emrine a1mmzttır. 

~~~~ 
X Paris - Mebusan mediai, Sar 

baklandaki franaız • alman anJaımaaı· 
nı tuvib etmiftir. 

X Belpoad - Naib Prena Pol ile 
Prens Alebandr ve Nlkola dün 6ğlcden 
IOIU& ••muhteBf uularda ltalyan por· 
tral'" acrcWnl slJ.Uft etmltJerdir. 

Tunusta vaziyet 

gene gerginleşti 
Tunus, 9 (A.A.) - "Yeni düstur 

hareketi tara!~ndan verilen grev emrl 
Tunusta ve dıger bazı şehirlerde ifa e
dilme~~ir. ~~ğazalar kapanmakta
dır. Hı~ır ~uh~m hadise vukua gel· 
mcmi•tır. Dun öğleden sonra sük(lnet 
içinde. bir nUmayiş yapılmıftır. Tunua
ta batıbler halka nutuklar söylemişler 
ve halk da parlamento isteriz:, diye so
kaklardan geçmiftir, 
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Musiki hayalı 

Alf red Kort o ıehrimizde 

-24- Yazan: M. Şevki Yazman 

Değerli piyanist ayın 20 sinde Ankara 
Halkevinde kızılay menfaatine konser verecek 

lnsan zayiatı: 3 zabit şehid, 2 za
bit yaralı, 24 nefer şehid, 68 nefer 
yaralı. 

Düşmanın zayiatı: 

---. . Dünyanın en şöhretli piyanistlerin- f 
den Fransalı Bay Korto'nun Kızılay 
Ankara merkezinin daveti üzerine 
Şehrimize gelip bir konser vermeyi 

Uç gemi (Buve, Osean, irrerzis-
tibl) batmr§ dört gemi (Enfleksibl, 
Golva, Suffern, Agamemnun) harb 
edemez hale gelmiıti. Bunların ay
rıca havuzda tamiri lazım geliyor
du. Yalnız batan gemiler üzerindeki 
zayiat §Öyle idi: 

Aded 
30,5 luk top 10 
27,5 luk top 2 
15 lik top 24 
10 luk top 8 

Yani ceman 44 top ve en az 800 
insan. 

kabul ettiğini yazmıştık. 
Bay Korto konserini bu ayın yir

minci çarşamba günü akşamı Halkevi 
sahnesinde ver~ektir. 
Yalnız piyanist olarak değil, kom

pozitör ve muharrir olarak da tanılan 
Bay Korto'nun şahsiyetine dair kısa
ca malumat vermeyi faydalı bulduk. 
Alfred Kortoyu yirmi yaşında iken 
Bayröt tiyatrosu şan şefi olarak tanı· 
yoruz. Yirmi dört yaşında iken de o
nu Pariste Lirik Festivaller cemiye
tini kurmuş, Tiyatro direktörü, sah
ne vazii ve kapel mayster olmuş gö
rüyorur. 

Korto o tarihlerde (Tanrıların üfu-
Cephane sarfiyatı bizimle kıyas 

kabul edemiyecek kadar fazla idi 
Yalnız Dardanos civarına 4000 den 
fazla mermi düımüş ve fakat - ba
tarya kumandaniyle takım kuman
danmm tahadeti hariç - hiç bir 
zararı mucip olmamıştı. 

lü) nü ve (Tristan)ı unutulmaz bir Meşhur lransız piyanist ve 
şekilde sahneye koydu. Ertesi sene kompozitörü Allred Korto 

Sahilin bombardımanı 
yeni tiyatroda korto konserleri baş-

ladı. Bunlar Koro ve orkestranın bü- r 
yük ese: teri ve bir çokları da Korto- 1 i•L hraı 
nun sayı mahsulü idi. Liç'in (Parsi- ı 
fal), GSent Elizabet) Bethofen'in 
(Mes-an-re) Brarnsin (Rökyiem) inin 
ve bir çok yeni kompozitörlerin eser
lerini çalmıştır. 

edilecek mallar 
mukabilinde idhal 

Obüs bataryalarımızın atttığı 1600 
mermiden 139 isabet vaki olmuttu. 
ıYüzde ona yakm bir netice. Tek bir 
yaylan ateıimiz neticesinde Irrer
zi:>tibl üzerinde 168 kişi öldüğünü 
lngiliz tebliğleri bildirmektedir. 

Hulasa: Tasavvur edilemiyecek 
Clerecede ağır olan filo atetleri al
tında ırkma has sabır ve sükunla o
turmasını bilen ve icabında gözünü 
kırpmadan ölümle yüz yüze gelen 

Bund.an sonra Kosto amatörlerin d•ı bil k il 
büyük konserler repertuvarlarına a- e 1 e ece ma ar 
lışmasını temin etmiş olan umumi 
tekrarlar (Repetisyon jenerailer) sis
temini kurmuştur. 

Korto, Pariste bu işlerle meşgul cesur ve kahraman kunıandan, za-
bit ve Mehmedciklerin bu ıabn ve olmakla beraber Fransanın başka şe-

hirlerinde de halkın cihan musikisi 
fedakarlığı tesirini göstermif ve bo-
ğazın coğrafi durumu da buna in- ile ünsiyetini çogaltmak maksadiyle 

Lil şehrinde tam dört sene müddetle 
2imarn edince §U inanılmayacak ne-

verdiği halk konserleriyle bütün bir 
tice hasıl olmuştu : 
Dünyanın en büyük devletlerine mıntakanın musiki terbiyesinde baş-

lıca rol oynamıştır. Korto, milll mu
mensub iki kuvvetli ve müttehid fi. siki konservatuvarından piyano birin-
lo Çanakkale önüne geliyor, bol ci mükafatını aldıktan 9 sene sonra 
malzeme ile harb etmeğe alıtmı"- k - 1 "' aynı onservatuvara profesör tayin e-
ınsan arm alet etmesinden bile §Üp- T hl"k · b. J •• • • • hl dilmi«ı.tir. 
heye düttüğü eski bir takım toplar- e ı eye gıren ır U§man gemı6lnın ta iyeıi "' 
Ja sava§ryor, karadakiler ancak mek, bütün dünyayı sindiren deniz olan kara muharebeleri gösterecek- Kortonun bu vazifedeki hizmetleri 
1900 mermi atıyorlar, kendisi yal- kuvvetlerine rağmen bizim Çanak- tir. Fransaya yüzlerce değerli piyanist 
mz bir bataryaya 4000 mermi sa- kalenin karıısmda yalnız deniz te- kazandırmıştır. Büyük harbtcki fcv-
~yor. Fakat aonunda karanm 4 §ebbüsü ile bir feY yapamryacaiını 'anakkale kara muharebeleri kalade hizmetlerine mükafat olarak 

kabul 'etmek İcab etti. \ musiki muallim mektebine direktör-
topuna karşılık kendisi yalnız batan lng'iliz harbiye nazm Lord Kiç- tayin edilmi,tir. Kort.o, Fransız piya-

Ekonomi Bakanlığı, yurdumuza 
pamuk ipliği, bakır, kalay, ham deri, 
çuval, jüt ipliği, jüt mensucat, kauçuk 
kobra, Kebrako idhalatını bazı ihraç 
şartlarına bağlamıştır. 

Pamuk ipliği, bunların menşei olan 
memleketlere, genel ithalat rejimi ka
rarnamesinin dördüncü maddesi hü
kümlerine tabi olup enterşarjabldan is
tifade eden her hangi bir veya bir kaçı
na ve yahud da Suriye ve Filistine ih
raç edilecek pamuk mukabilinde idhal 
olunabilecektir. 

Diğer yazılı olan malların ithali ise 
bunların menşei olan memlekete yapı
lacak ihracat, enterşarjabiliteden isti
fade eden memleketlerden herhaı1gi bir 
veya bir kaçına ve yahud aşağtda yazı
lı memleketlere yapılacak ihracat mu
kabilinde ithal olunabilecektir. 

Amerika'ya ihraç olunacak madde
ler; yün ve tiftik, halı ve kilim, fmdık, 
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Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 13.30 ~anıık pl~ 
tıe§riyat - 12.50 Plak: Türk musikisi 'e 
hallı: ııarkıları - 13.15 Dahili ve harici ba· 
berler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dan• 
musikisi - 18.55 Masal Dede (Çocuklara 
masal) - 19.15 Türk musikisi ve halk ııar· 
kılan (Amatör Cemile ve arkadaşları) _. 
20 Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.~S 
Türk musikisi ve halk ııarluları (Salahattııı 
ve arkadaşları) - 21 Konferans (Behçet 
K emaJ Çağlar) - 21.15 Stüdyo salon or· 
kestrası: 1- Grieg: Peer Gynt - Suite Il 
Heimkehr. 2- Tıchaikovıky: No. 5 Walz;cr 
(Dornröschen). 3- Becce: Motturno. 4- Jo
se Padouk : Paraphrase. 5- Louis Grosıı
mann: Cserdaas - 22 Ajans haberleri -
22.15 Yarınki program. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türlt 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 PJiklll 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif pıa,k 
neııriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dan• 
musikisi - 19.15 Konferans: Prof. Salil:ı 
Murat (radyo dersleri). 20 Müzeyyen ve ar• 
kadaşları tarafmdan türk musikisi ve halk 
şarkıları - 20.45 Hava raporu - 20.48 ömer 
Rıza tarafmdan arapça söylev - 21 Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarafından türk musi· 
kisi ve halk şarkıları (saat ayarı) - 21.4S 
ORKESTRA: 1- Wanfred: Tonvelin. Z• 
Transla tör: Valzertraumerer. 3- Pinozzi: 
Serenad - 22.15 Ajans haberleri - Z2.30 
Plakla sololar, opera ve operet parçaları .-
22.50-23 Son haberler ve ertesi günün prog
ramı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 9.45 Kolon
ya - 20.30 Strazburg, Tuluz, Pirene - 20.3S 
Stokholm - 20.45 Monte Ceneri - 21 Ro
ma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 11.50 Beromüns• 
ter - 14 Stokholm - 15.30 Prag - 16.S 
Varşova -17 Roma 17.20 Droytviç -18.30 
London - Recyonal - 20.30 Paris - 21.lS 
Varşova. 

ODA MUSİKİSİ: Monte Ceneri 
SOLO KONSERLERİ: 18 Sottena - Z0 

Monte Ceneri - 22.40 Milano. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V. S.): 6 

Viyana - 19,15 Prag - 21 Milano - Z2.1S 
Tuluz - 22.45 Budapeşte. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
7 Münib - 7.30 Viyana - 9 Prag - 11 
11.15 Sottens - 17.5 Prag - 18 Varşova _. 
20.40 Beromünster - 21.10 Keza. 
HAFİF MUZlK: 7.15 Königsberg- 7.30 

Prag - 9 Berlin - 13 Viyana - 15 Keza_. 
19.30 Stokholm - 21.45 Bükreıı - 22.15 Vi
yana - 24 Berlin - 3 Alman istasyonları. 

HALK MUSİKİSİ: 13.15 Strazburg .--
19 Beromünster. 

DANS MÜZİÖİ: 19.30 Kopenhag - 22 
Floransa - 22.5 Post Pariziyen - Z2)0 
Sottens - 22.35 Prag - 22.45 Belgrad - 23 
Paris, Strazbnrg - 3.10 Brüksel- 0.30 Ko• 
penhag, Kalundbere. sı-emilerinin üstünde 44 top ııöm.iiYor, Dünyanın bu en büyük denizci ner, Çanakkale civarındaki adalar- no muaikisi hakkında dikkate lAyik 

bizim 97 tehid ve yaralnnıza kar- devletinin bizim Çanakkale kaqı- da toplanan askerin baıma memur iki kitap ve ŞOpen'in eserlerini tahJil 
•ılık kendisinden yalnız auda bo- d d d .. b • k I etti'gı"' • Ge 1 H ·ıt ·ı · d b . • d iuJanıarm adedi 800 den fazla. Fi- sm a uy ug-u u acız a ı dan çı- nera amı onu vazı ~· e en ır etil neşretmiştir. Kortıonun 

k im k k · çünk· •• b ·· ba.§ına gönderirken ona 13 mart piyanist olarak karakterini tarif et-lonun 18 gemisinden 7 ıi ıaftan ha· an ama gere tır. u u mu-
riç kalıyor. Halbuki müstahkem dafaa ve saldırı§ dün olduğu gibi 915 de harb tarihi nazarmda mek lazım gelirse denilebilir ki, bu 

hayli hafif me§rep olan bir talimat büyük aanatkar icradaki vuzuhu, in
mevkiin harb kudreti olduğu gibi yarın da varid olabilir. Y alruz bir 
duruyordu. On hatlık mayn tarla- farkla; yarın boğaza saldıracak vennitti. Bu talimata nazaran Lord celiği ve heyecaniyle tebarüz eder. 

incir, bağırsak, ispirtolu içkiler, gülya- Yalnız ihracatı takiben fakat ihraç 
ğı, her türlü meyva ve sebze konserve- edilen malın karşı memlekete bilfiil it
leri, el işi dantela, broderi, kadın çama- hal olunduğunu teV'aik etmezden önce 
şırı, sofra ve yatak örtüleri yumurta ithalatta bulurunak istenildiği takdirde 
tozu ve kurusu. ithalat ve ihracat aynı tacir tarafından 

•mdan ancak 3 mayn patlatılabı"l- d.. k d d . hulasaten §Öyle dii§ünüyordu : Korto çaldığı eserlere yüksekten ha-
.. - U§man arşısm a iınün atıl ve ı B "' k · · d mi .. ti. - ogazı geçme ıçın onanma kim olduğu halde tavazu göstererek 

"' geri Osmanlı devleti yerine yal- harekete geçmiştir, kara harekatı kendini, müdafaa ettiği üstadların ta-
Bataryalar ve tabyalarda İ§lemez nız fenne, yeniliğe ve mo - k d ff k ı 

hale gelen toplardan hemen eksen"- d ilAhl anca onanma muva a o amadı- lebesi mevkiine keyar. Kortonun en 
em 1 a ara dayanan cumhuriyet ğı takdirde baılamalıdrr. çok sevdiği kompozitörler, Şuınan, 

ai o gece tamir edilmiştiler. Üçüncü Orduswıu bulacaktır. Y armm mü-
mmtakada, yani boğazm Marmara dafaaaı dünkünden on defa, yüz de- (Sonu var) Liç, ve Şopendir. 

Mısıra ihraç olunacak maddeler: yapılmak şartiyle ithal malının sif kıy
Maden kömürü, kasablık canlı hayvan- metine müsavi bir banka teminat mek• 
lar, pastırma, sucuk, taze meyva ve tubu, ithalat ve ihracatın ayn tacirler 
sebze ve her nevi konserveleri, reçeller, tarafından yapılması halinde idhal ma
tütün, halı ve kilim, zeytin ve zeytin- lınm sif tutarı nakden Cumhuriyet 
yağı, peynir, taze ve her nevi konserve Merkez Bankasına yatırılacaktır, 

ile birleıtiği mıntakada bulunan fa bin defa daha tiddetli olacak-
tabya İ&e sap sağlam duruyordu. br. Yarının teknik ~a11talan; bilen- ,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
Buradaki toplar daha çok eski feY· ler ve kullananlar için ·,bu müdafaayı : y Al · T l • N 54 -

balık, ispirtolu içkiler, gülyağı, pek- İhracattan önce ithalatta bulunmak 
mez, süd tozu, bisküvi, elişi dantela, istenildiği takdirde, ithalat ve ihracat 
broderi, kadın çamaşırları, sofra ve ya- aynı tacir tarafın.dan yapılmak şartiyle, · 

lerdi, fakat önündeki mayn tarlala- on kere, yüz kere, bin kere daha -
rı yandan bu bataryalar ve ufak kolaylattıracaktrr.. O halde dün = 
çaplı toplarla da muhafaza edildik- dünyanm en büyük filolariyle Ça- : 
çe buradan geçmek gene İngiliz nakkaleyi denizden zorlamak kabil : 
mütehassularmm tahminince on olmamı§sa yarmm vasrtalan kartı- : 
beıte bir dahi mümkün değildi. Bu- smda bu akla bile getirilemiyecek- : 

azan: exıa o stoı o: tak örtüleri. ithal malının sif kıymetinin iki misline 
Suriyeye ihraç olunacak maddeler: müsavi bir banka teminat mektubu, it· 

Maden kömürü, linyit, taze meyva, ve halat ve ihracatın ayn tacirler tarafr•
sebze ve konserveleri, fındık, üzüm, dan yapılması halinde ithal malını- sif 
halı ve kilim, ispirtolu içkiler gülyağı, tutannm iki misli nakden Cı-•ı.huriyet 
bisküvi, elişi dantela, broderi, kadın Merkez Bankasına yatın1 .... akttt. 

na rağmen geçecek filo türk gemi- tir. E 
çamaşırları, sofra ve yatak örtüleri. İthalat ve ihracat .auameleleri ve 

İhracat mukabili yapılacak ithalat yahud da her ikisi. ~tR kara.mamesi
lerini ve türk kara kuvvetlerini kar- - Ya karadan? : 
.§161nda görüne ne yapabilecekti? Çanakkaleyi karadan zorlamaya -
Burası çok meıküktü, ister istemez kalkmanın ne demek olduğunu ise = 
İngilizler için bu sevdadan vaz geç- bu kitabın asıl metnini teşkil edecek : 

muameleleri GİR kararnamesinin dör- nin dördüncü ,...iddesi hükmüne tabi 
: düncü maddesine tevfikan yapılan mu- tutulan mer-~ketlerle yapılırsa, ibra
: 1 amelelerin tabi olduktan hükümlere catm for ınymetiyle ithalatın sif kıy-§ ı tabi olacaklardır. meti .. ~nkleştirilecektir. -

~~~~~----~--~---------------------------------------------J -
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irad edecekti. Filvaki Sofiya henüz 
Kremlin'de ise de hiç bir nüfuzu kal
mamıştı. Moskovadan çıkmamış olan 
alaylar yalvararak af dileyor ve kendı
lerinin ve ailelerinin hayatları bağış
landıktan _onra Astrahan veya hudud
lara doğru yürümeğe razı oluyorlardı. 

Petro yaya olarak Katedrala gitti. 
Avlu streliçlerle dolu idi. Sesler yük
seldi: "Majeste bize Fedka Şakloviti
yi teslim et. Biz onunla konuşmasını 

biliriz .... " Petro başını önüne eğerek, 
kollarını sallayarak eski depoya yürü
ö.ü, basamaklarda sendeleyerek mah
zenin nemli karanlığına indi. Orası kö
sele ve fare kokuyordu. Petro çuvallar 
ve fıçılar arasından geçip alçak bir ka
pıyı itti. Diak'ın yazı yazdığı masa ü
zerine konulmuş bir mum sarı ışığı ile 
kubbelerdeki örümcek ağlarını, yerde
ki süprüntüleri, işkence aletinin taze 
latalarını aydınlatıyordu. Diak ile di
ğer bir sırada oturmakta olan diğerle
ri - Boris Aleksiyeviç, 1,Lev Kiriloviç, 
Streşnef ve Romodanovski - vekarla 
selamladılar. Herkes yerlerine otur
duktan sonra Petro Şakloviti'yi gör
dü. Fedka, bir adım ötede kıvırcık sai
lı başı göğsüne düşmüş, - sarayda ya
kayı ele verdiği zaman üzerinde bulu
nan - kıymetli kaftanı koltuk altla
rından yırtılmış, gömleği leke içinde, 
diz çökmüş duruyordu. Zayıflamış o
lan yüzünü ağır ağır kaldırdı, gözleri 
çarın g~zlerine tesadüf etti. Göz be
bekleri yava§ yavaf büyüdü, ince du-

-dakları gevşedi, sessiz, bir çocuk hıç- : : yaklarının ucu içeriye bakarak ,asılı 
kırığı ile titredi. Gözlerini Petrodan _ _ kaldı. 

ayırmaksızın ileri doğru eğildi. Borıs : :;: Emeliyan halatın ucun~ bir tarafa 
Goliçin de çara yan gözle baktı, tatlı : ;: bağladıktan sonra kıSc:l saplı bir knut 
tatlı gülümsedi: : ;: aldı. 

- Devam etmek lizım mı, Majeste? : : Diak Boris Aleksiyeviçin bir işarc-
Şreşnef pos bıyıkları arasından, ka- : : tine tebaiyetie demir çerçeveli gözlük-

ti bir ifade ile : : : !erini taktı, sivri burnunu mumun ışı-
- İnsan yaptıklarının hesabını ve- - : ğına yaklaştırdı, okuınağa başladı: 

rebilmelidir... Seninle boşuna vakit : E .... "Ve bundan sonra, tahkikata gö-
kaybediyoruz. Devlet hakikati bilmeli- : : re yüzbaşı Filip Sopogof şu ifadede 
dir... : - bulunmuştur:" 

Boris Aleksiyeviç sesini yükseltti: : : Geçen senenin hatırlayamadığı bir 
- Onun her şeye bir tek cevabı var: : : ayının bir gününde büyük çarevna 

O bir şey söylememiş, o bir şey yap· - : Sofiya Preobrajenski'yc geldi ve bü-
mamıştır ... Halbuki tahkikata bakılır- : : yük çar Petro Aleksiyeviç mezkur ma-

Sii suç~ ş_üph;sizdir. İşkenceden v.ı.: I Birinci Petro ile Katerina, Petronun hastalığından ıonra halde nı~vcud değildi ve çarevna öğle 
geçmege ımkan olmayacak... zamanına kadar yalnız kaldı. Refaka-

Şakloviti sanki görünmez bir kuvve- topukları üzerine çöküp başını omuz· den başlarmı, sakallarını ve yanakları- tinde Fe-Jcr Şaklovi'.i ve Fedor tara
tin tesiriyle, tıbkı gizlenmek isteyen ~arı arasına gizle~i; Emeli yan Syejef'- nı sallacılar. Emeli yan Fedka'nın kol- fından Lev Kirilovı:.; ıle büyük çariçe 
bir fare gibi dizleri üzerinde deri fı- ın yalnız kaştan ıbaret daracık alınlı, larını ark · d" B·ı kl · · b. Nataliya Kirilovna'nın hayatına kas-' ' ' 1. asına çevır ı. ı e erını ı-
çı ve tuzlu balık yığınlarına doğru çıplak kocaman çene ı at kafasına bak- . b · . l w • • _ • • • detmek üzere getirilmiş olan diğer 
koştu. Sersemliyerek durdu. Petro mağa baŞ:ladr. Ona doğru ilerleyen E- r~- ırıne •aglayıp ılmıge geçırerek ıpı kimseler vardı ... Ve merkum Fedor sa
ona doğru bir kaç adım attı. Ayakla. meliyan, Şakloviti'yi bir çocuk kaldı- dıger ucundan çekti. Şakloviti ayakta, raydan çıktı ve medhalde, ismi yuka
rının ucunda, ortasında, derin çuku- rır gibi sarsa sarsa ayak üstü kaldırdı. abdal abdal duruyordu. Makara gıcır- rıda zikredilen Fil ip Sofogof'a: "siz
riyle, matruş enseyi gördü... Ellerini İtina ve maharetle kollarından çeke- dadı, kolları 11rtı gerisinde yukarı ler dinleyiniz, sar~:·dan bir çağrı işi
kaftanının ceblerine soktu, istihfafla rek kaftanını çıkardı. Gömleğinin in· doğru kalktı. Adaleler geriliyor, o- teccksiniz" dedi. Bu oırada saraydan 
ve o çatlak delikanlı sesi ile : ci işlemeli yakasını çö~dil ve sonra muzlar şişiyordu. Şaklaviti dikilmeğe kuvvetli bağırışmalar yükseliyordu, 

- Doğruyu söylesin, dedi. parmağını takıp, beya.:: ıpek gömleği, başladı. O zaman Emeliyan onun beli- zira çariçe çarevnayı paylıyordu ... "Bu 
Boris Aleksiyeviç çağırdı: bir çekişte boyundan göbeğe kadar ne doğru bir yumruk yerleştirdi, çö- çağrıya cevab vermeğe hazır bulunu-
- Emeliyan.... yırttı, çıkardı ve böylece vücudun üst melip ipe asıldı. Bu suretle çekilen nuz, ve size teslim edeceğimiz adam-
İşkence makinesiniı1 arkasından u- kısmını çml çıplak soydu. Fedka ba- kolların mafsalları ayrıldı ve kollar ları öldürünceye kadar döğünüz." 

zun boylu, dar omuzlu. etekleri dizle- baş hizasını geçti. Fedka'nın ağzından Şakloviti güçlükle şunları talaffuz 
rine kadar düşen kırmızı gömlekli bir ğırmak istedi, fakat boğazından karma- boğuk bir "Ah" çıktı ve - karın içeri etti: 
adam meydana çıktı. Şakloviti bunu bu karışık ve çatlak sesler çrktı. doğru çekik, ağız aÇ'ık, gözler fırlak -ı -Ben ıböyle sözler söylemedim. Fi-
kadar erken beklemiyordu: Hemen Boyarlar sıraları üzerinde hep bir· ~cudu :y:er~en. bic ar9m yüksekte, a- lip yalan söylüyor. 

Borisin bir işareti üzerine Emeliyan 
geriledi, mesafeyi ölçtü - tam yerin· 
de mi idi? - Kolunu geri götürdü, 
knutu kaldırdı ve, bütün vücudunu i-
leri vererek, ıslık çalan knutu yede§"' 
tirdi. 

Fedka'nın nazik ve saru}ın vücudlJ 
bir takallüs içinde sarsıldı. Bağırdı. 
Emeliyan bir daha vurdu. (Boris A
leksiyeviç çabucak: "üç" dedi. Üçün· 
cü darbe de indi. Şakloviti bir köpelc 
gibi havlarcasına, tükrüklerini saça 
saça: 

- Sarhoştum, bunları sarhoşken 
söyledim, sebebsiz yere ... Şaklovitinin 
feryadları sükunet bulunca diak de
vam etti: 

- .... Ve sonra çar Petro Aleksiye· 
viç hakkında münasib görülmiyece1' 
sözler söyledi: "İçiyor, Kukuy'a gi• 
dip geliyor ve bulut gibi sarhoş oldu· 
ğu için akıl ve mantığa davet kabil ol· 
mu yor .... ve kızağına, - yani onun, ça· 
rın kızarğına - kumbaralar yerleştir· 
meli ki bu kumrabalar onu öldürsün .. " 
Dedi 

Şakloviti susuyordu. Boris Aleksi· 
yeviç emretti: "Beş". Emeli yan knutıl 
kaldırdı, fakat korku içinde hemen in· 
dirdi: Petro Şakloviti'ye doğru koş· 

muştu. 'Gözleri Şakloviti'nin çılgıı1 
gözlerine benzeyen gözleri hizasında 

idi: Boyu o kadar uzundu. Petronuıt 
sırtı, kolları, ensesi tiril tiril durma
dan titriyordu: 

(Sonu vu) 
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Pazı ile pancar 
Pancar tur§usu mevsimine daha 

haytice zaman varsa da, Ulus'un §e -
ker §irketinin aon raporundan ala
rak geçen gün yazdığı pancar zira
ati hakkmda fıkralar pancara iki 
defa tatlı bir aktüalite verdi. Yurdu
hltızun pancar ekiminin kısa bir za -
~an içinde gösterdiği muvaffakiye
tı, Pancat- tek ... rinin ilk vatanı olan 
A.lnıa.nyadan getirilen mütehassısla
:tuı, şimdiye kadar misli görülme
lnİf bir hadise diye kaydetmeleri bi
ze §eker kadar tatlı gelen ve koltuk
larımızı kabartan bir takdirdir ... 
Pazı ile pancar arasında ne görü

DÜ§te, ne de lezzetleri b&.kunmdan 
hiç bir münasebet yoksa da, pancar
dan bahis açılınca pazıyı unutmak 
kabil değildir. Çünkü ikisi de aynı 
faınilyadan iki kardeı gibidir. ikisi -
nin de ataları olan nebat bizim Ege 
denizi kıyılarında kendi kendine bi
ter. 

lnsan oğlu aklı ve tekniğiyle bu 
Yabani ottan biri kuvvetini yaprak
larına, öteki köküne veren iki türlü 
nebat çıkarnıı§tır. lki karde§ arasın
da büyük bir fark pazının yaprak
larmda ve beyaz kökünde bir dir
hem bile teker bulunmadığı halde 
pancarm sade §eker verecek kadar 
(yüzde 12 derecesinde) tattı olması
dır. Bu fark bize bir taraftan insan 
oğlunun kudretini anlattığı gibi, bir 
taraftan da aynı farnilya içinde kar
d~§leri~ bir tutulamıyacağını göste _ 
rır. 

Ancak pancarın bol tekerli olma
sından dolayı endüstri 8.ıeminde bü
yük bir inkılaba yol açtığına, hatta, 
bazılarının dediklerine göreı dünya
da esirliğin kalkmasına pancar se
bob olduğuna bakarak, bu kadar ki
bar kardeıin yanında pazı karde§i 
de pek hakir görmeğe hakkıınız 
Yoktur. Onun da tarihte önemli yeri 
\'ardır. 

Bir kere, insanlar pancarı turıu 
Yahud şeker olarak yemezden önce 
Pazıyı salata olarak yemeğe başla -
llıışlardır. Eski zanıan adamlarının 
aofralarında pazı salatası eksik ol
ltıazch. P azırun hemen hemen ıade 
•llya yakın terkibine göre eaki za
blanın çok iıtahh adamlarını be.Mi -
Yetnediği §Üphesizdir, anl&§dan İf
t~ açmak ve bol yağlı et yemekleri 
•raauıda midelerini serinletmek için 
Pill:ı yerlerdi. 
Pazı bir taraftan salata, bir taraf

tB.lı da çorba yahud yağla piıirilerek 
ha.atı halinde yenilirken en me§h.ur 
büYiik hatib Çiçeron'un on gün &Ü -

l'en karın ağnsım birden bire geçiri
\>erıneai ona büyük töhret venni§tİ. 
Büyük hatib o büyük kann ağrısına 
'\te onu iyi eden pazıya, me§hur mek
hıblat"ından birini de tahsis ettiği 
için pazı edebiyat tarihinde hiç u
nutulmıyacak bir fÖhret kazanmıştı. 

O kadar büyük bir adamı iyi ettik
ten sonra, pazının, içerden ve dı§ar
dan türlü türlü derdlere deva olaca
ğı §Üphesizdi .. Uzun asırlarca anne
'ıC:• çocuklarının karnı ağrıyınca on-

' pazının suyunu içirirler li. Ka
pdaJULI ~ yaralara pazı yaprakların • 

an aptı. ._ 1 ~ 
't' ııı;onu ur, agnyan gözle-

re J?azmın ""'resi akıtılır, aa.ra' nö -
betıne tutulan -..,•tal b 1 .. arın urun arı-
b.a1 pa.z~ yaprdaklat . ~kulurdu ..• 

kincı kar ~f paı....!rm timdiki 
medeniyet ve tıcaret aı,inde tut
tuğu yer pek yüksek ve pe.. kibar 

olmakla beraber, tarihinin baılangı
cı, Avrupada ve Amerikada pancar 
tekerinden zengin olan milyarderi~ 
rin tarihi gibi, pek mütevazi olmU§
tur: Pancar insanlara gıda olmaz
dan önce hayvanlara yem olarak ta
nınmı§tı. 

Bununla beraber hayvanların pan
carı pek lezzetle yediklerini göre
rek onları kıskanan inaanlar, pan
carın tadına bakmak istedikleri va -
kit lezzetinden memnun kalırlardı. 
Bir nebatat alimi, ,Pancardan teker 
çıkarılması öğrenilmezden önce, 0 _ 

nun suyunu gül renkli bir §uruba 
benzeterek pancarın istikbalini ön
ceden haber vermi§ti. Fakat aynı za
manda pancarın yemeğini en ince et 
yemeklerine benzeterek ömründe 
hiç et lokması yemediğini göstermişti. 

Almanyada Margraf adında kim
ya aliminin pancardan §eker çıkar -
mak yolunu gösterdikten sonra, ilk 
zamanlarda bu usulün tutmadığını, 
sonra Napolyon muharebeleri za
manında Avrupaya §eker kamıım
dan şeker gelemediği için pancar 
tekerinin her türlü ş~kere üstün gel
diğini, daha sonraki §()hretlerini bi
lirsiniz. 

Pancarın pancar olarak hekimlik
te yeri pek küçüktür. Fakat pan
cardan çıkan §eker bugün insanla
rm pek mühim bir gıdası ve birçok 
hastaların devasıdır. Şekerin timdi -
ki hayatımızda ehemiyetine bakı· 
lınca, insanların ıeker icad edilince
ye kadar nasıl ya§ayabilmİ§ olduk -
larma şaşılır. 

Pancan suda haılatarak, yağda 
piıirterek, yahud tavada kızarttıra
rak yemeği sevenler varsa da, doğ -
rusu onun lezzetle yenilecek yemeği 
ancak tur§usudur. Onun erguvani 
yahud kehribar gibi rengi de İnsana 
başkaca bir keyif verir. Fakat haz -
mı haylıca güç olduğundan mideleri 
sağlam olmıyanlara hiç tavıiye edi -
lemez. 

Hele teker haatalıiında, hem tat
lılıiından hem elqiliğinden dolayı, 
en büyük düpanlarmdan biri olur. 

G.A. 

Transit yolunda memurların 
verecekleri paralar 

Trabzon - İran transit yolu üze
rinde devlet dcmiryolları idaresince 
temin edilmekte olan yolcu ve eşya 

nakliyatının muayyen tarifeli vasıta -
larla yapılmakta olan nakliyat gibi 
muntazam ve düzgün bir tekilde vıc 

yalmz demiryoları idaresine aid nakil 
vasıtalarile temin edilememekte oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Bu yol tize.rinde vazife ile aeyahat 
edecek olan zabitlerle memurlara mu
ayyen tarifeli vasıtalarla sey~at e
denler gibi tarife üzerinden degıl, da
imi memuriyetle gönderildikleri tak -
dirde kilometre heeabile ve muvakkat 
memuriyetle gönderildikleri takdirde 
yaptıkları nakliye masrafları nisbe
tinde yol masrafları verilmesi karar
laşmıştır. 

Bulgaristandaki türk mek
teblerinde harflerimiz 

Haber aldığmuza göre bulgar' hil
kümeti, Bulgaristandaki tilrk okulla -
rındaki derslerde tUrk harflerinin kul
lanılmasına müsaade etmiştir. 

Y EŞ i L DEFTER 
Yazan: Marr.·· ·ı R d .. 
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Cimmi: 
- Elimizde hakkımızı isba.t edecek 

hiç bir vesikamız yoktur, dedi. Fakat 
centilmence hal edilecek bir hesabı
tnız vardır. 

- Size inanmak istiyorum, B. Re
~ayr; bununla beraber, centilmenler 
arasında bir borç için sened verilir sa
tıırını. 

Ciınmi, her iki tarafın da blöf yap
tlla.kta olduğunu farketti. Kendisini 
t~nrınanuş gibi davranarak Domani'· 
llın kardeşini tehdid etmek }azımdı. 

bahsediyorum. Nerede bul d ~ 
biliyorum. ~t\ ugunu 

Kont az kalam: 
- Hayır, bilmiyorsunuz, diyecek ve 

bu suretle fena bir faka basmış olacak· 
tı. Fakat kendini topladı: 

- Şu halde kızı serıbcst bıraktırmak 
vazifenizdir. 

- Fakat polise haber vermek de va
zifemdir. 

- Kardeşimin böyle şeylerle aUka
sı yoktur. 

-Yirmi bin sterlinimi aldığını tak~ 
dirde alakası olmayacaktır .. 

ııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııı 

Mektebliler arasında 
Bölge kupası maçlarında inşaat usta mektebi 

erkek lisesini gazi lisesi sanat mektebini yendiler 
Dün Ankara gücü sahasında oııta ..---------------

mektep ve liseler arasındaki bölge ku
pası maçlarına devam edildi. İlk maç 
inşaat usta mektebi - Erkek lisesi ara
sında idi. Oyunu 3-2 İnşaat usta mek
tebi takımı kazandı. 

İkinci karşılaşmayı Gazi lisesiyle 
Sanat mektebi takımları yaptılar. Bu 
maçta Gazi lisesi takımı rakibini 0-2 
yendi. 

Atleti%m 

• 

• . 
• 

. 
Bugüfıkü ! 
Spor hareketleri 

BiSiKLET MOSABAKALARI 

Şehir atadyomu. Saat 9.30 da 

BÖLGE KUPASI 
Mülkiye mektebi - Gazi 

Terbiye Enıtitüıü 

Ankara GücU eahaaı. 8fat 14 de 

MILLIKOME 

Harbiye t. Y. • Muhafız Gücü 
Muhafız Gücü sahası. Saat 15 de 

lstanbulda: Beıiktaf- Günq 

ESKRiM MÜSABAKALARI 

Orduevinde. Saat 16 da 

. . . . 
• • • • • • 
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Erkek lisesi - inşaat ıısta 
mektebi 

Teıvlk müsabakaları 

dün yapllamadı 
D .. kli d .. 'lk t ıtJISaJli!ll.--··~ un saynmz a mev.sımın ı a -

Maça saat 14 de hakem Ali Rızanın 
idaresinde başlandı. Birinci devre da
ha çok Erkek lisesinin üstünlüğü al
tında geç.ti. Sahanın çamur olması iki 
takımın hakiki oyununu göstermeğe 

mani oluyordu. 
Devrenin ortalarına doğru inşaat us

ta mektebi açığı ilk golü attı. Beş da
kika sonra liseliler buna mukabele et
tiler. 30 uncu dakikada inşaatlılar i
kinci gollerini de atınca oyun heye
canlı bir şekil aldı. Ne olursa olsun 
mağlUbiyetten kurtulmak istiyen lise
liler üstün bir gayretle beraberlik sa
yısını aoliçlerinin ayağiyle kazandı

lar. 
İkinci devrede lisenin birinci dev

redeki üstünlüğü zail oldu. Oyun mü
tevazin bir şekil aldı. 30 uncu dakika
ya kadar neticesiz geçen . akınlardan 
birinde inşaatlılar üçüncü galibiyet 
gollerini de yaptılar. Oyun liselilerin 
mağlUbiyetiyle neticelendi. 

Sanaı mektebi - Gazi lisesi 
İkinci maça saat 16.15 de başlanıldı. 

Birinci devrede sahanın malum vazi-

Bölge eskrim 

ıetizm t~şvik musa~akalarına dün ~aş- Milli küme takımlarının 
lanılacagmı ve bugun de devam edıle -
rek neticelerin alınacağım haber ver -
mi§tik. Evelki gece yağan yağmurlar, 
milsabakalan güçleştirecek bir derece
de bulunduğundan atletizm ajanlığı 
yanşlan tehire karar vermiştir. Günün 
erken saatinde keyfiyetten haberdar e
dilen kulübler, atletlerini sahaya gön
dermemişlerdir. 

Öğrendiğimize göre, müsabakalar. 
ilan edilen saatlerde gelecek cumartesi 
ve pazar günleri yapılacaktrr. Kazanan
ların madalyaları da Fist Vienna maçı 
nın haftyımmda verilecektir. 

yeti iki tarafa da gol fırsatı vermedi. 
Haftayim 0-0 bitti. İkinci devreye Ga
zi liseliler iyi başladılar ve gittikçe 
tazyiklerini artırarak iki gol çıkardı
lar. Sanat mektebi forvetlerinin zaman 
zaman gol yapacak vaziyete gelmeleri
ne rağmen şilt çekememeleri neticeyi 
değiŞ;tirmedi,. Maç Gazi lisesi takımı
nın galibiyetiyle bitti. 

müsabakaları 

puvan vaziyetleri 

Güneş ı ., u ~' ı -~ 
Uçok 10 s o s 14 19 20 
Be~iktaş 7 S 1 1 19 6 18 
M. ıücü 10 2 2 6 13 25 16 
Harbiye 6 3 1 2 8 5 13 
G.saray 6 3 O 3 8 15 12 
Alsanc;ak 7 1 O 6 9 26 8 
F.bahçe 7 1 2 4 12 7 8 
WWllCJOOS CL1lS ıaos ~ Ol&.1ti1'I 

~enerbahçe 

Milli Küme ma~larına 
devam etmiyor 

Fenerbahçe takımının hariçten ge
len milli küme kulübleriyle pazara rast
lıyan maçlarının kendi sahasında ya
pılmaması üzerine Taksim stadyomuna 
gitmiyerek hükmen mağlUbiyeti kabul 
ettiği malumdur. Bu kulübün herhan
gi bir sebeble iştirak etmediği ikl ma
çın haricinde diğer müsabakalannı ya
pacağr ıöylerunekte idi. Fenerbahçe 
tahminler hil!fına olarak bu hafta ya
pacağı iki karııılaşma için İzmire git
memi§tir. 

Edindiğimiz mal<lmata göre, fener
bahçeliler pazartesi günü İstanbul 
bölgesi başkanlığma müracaat ederek 
İzmire kadar yapacakları ıeyahat kar· 
plığx olarak tesbit edilen pa~ iate
mişlerdir. Aynı gtin her kulübe olduğu 
gibi 650 lira derhal bölge adresine ıön
derilmittir. 

E•kri.m mii•abakalarına İ.§tirak edenler 

Fenerbahçe idarecileri, kendilerine 
malfimat verildiği halde, çarp.mba gü· 
nü akşamına kadar bölge merkezine 
uğrıyarak paralarını almıyorlar. Bölge 
Başkanı kurum merkezine müracaat e
derek ne yapacağını soruyor. Verilen 
emir üzerine başkan kulüb merkezine 
yı:ldıtım telgrafla paralannı almalanru 
tebliğ ediyor. Bölgemizin 1938 eskrim birincilik 

müsabakalarına dün Ordu evinde baş
landı. Müsabakalara Harbiye, İdman 
yurdu, Muhafız gücü, Ankara gücü, 
'Gençler birliği ve Halkevinden 29 

sporcu iştirak etti. 
Ordu evinin geniş salonu dün bu 

müsabakaları görmeğe gelenlerle dolu 
idi. Müsabakalar baştan sona kadar in
tizamla yapıldı. Yalnız organizasyo
nun tek kusurlu tarafı, müsabakalara 
tam 14 de başlamlacağı ilan edildiği 
halde g'elenleri ıs e kadar bekletmek 
olmuştur. 

Müsabakalar epe, flore ve kılıç Uze
rinde yapıldı. Hakemler: Federasyon 

bulamadım. Bu kız kaçırma işıine ge
lince ..• Ben Londradan ayrılınca her 
halde genç kız ailesinin yanına dön· 
müş oıacaıctır ve ortadan kayboluşu 
maıdil bir sebeble izah ecıileccktır. 
Bonsuvar, baylar. 

C.:immi, omuz silkerek kapıya yürü
dü. rvıağlub olmuştu. 
Haysıop koridorda: 
- 1-iapı yuttuk ı diyordu. Telmihini 

gördün mü? Memleketime döndüğüm 
zaman Mis Neylor serbest bırakıJacak
tıır. Betti'yi kalkan gibi kullanıyor. 

Iki adam asansöre girdiler. 
- Kendisini Giudecca adı altında 

fazla emniyette hissediyor. Fakat po
lis Domani ile hesablaşacaktır. Birinci 
kata inin, Beyley'in yanına gidin ve 
GuUic'e Granadayı sarmasını telefon
la bildirin. 

Asansör birinci katta durduğu sıra
da Hayslop: 

asbaşkanı Ekrem Eavaş, Kurmay yüz
ba'ı Muhittin, yüzbaşı Nami, BB. Rıd
van Safa Bora, Tayfur ve Sedaddı. 

Müsabakalara bugün saat 16 dan iti
baren gene orduevi salonlarında de
vam edilecek ve kati neticeler alınarak 
bölge eskrim birincileri tesbit oluna
caktır. 

Bilindiği üzere, lstanbulda da aynı 
şekilde mlisabakalar yapılmaktadır. 
Her iki bölge birincileri taayyün et
tikten sonra iki bölge arasında bir te
mas yapılacak ve Tüııkiye eskrim mil
li takımr namzedleri bu suretle seçil
miş olacaktır. 

d~ğ~n.izi öğrendim. Asansörü istediğim 
gıbı ıdare etmeye mahsus bir tertibat 
da sizinle tekrar teşerrüf etmeme im
kan verdi. Müzakeremize tekrar de
vam edelim. 
Tabancaların toh,didi altında Cimmi 

itaat etmeye mecbur kaldı. 

Çıkmaz 
.. c~mmi elinden geldiği kadar neşeli 

gorunmeye çalı~arak: 
- Söyleyin bakalım, ne teklif edi

yorsunuz. 
- Siz, benim keyfimi kaçıracak ka

dar fazla şeyler biliyoreunuz. İşlerimi 
alt üst etmeye kalkıştınız. Halbuki si
z~ hiç bir fenalığım dokuıunamrştl. Si
zın yüzünüzden kaçmaya mecbur olu
Y?rum· Sizden öyle nefret ediyorum 
kı ... 

Perşembe sabahı bölgeye müracaat 
eden Fenerbahçe idarecileri talimatna
me mucibince 7 50 lira verilmediği için 
parayı alrruyacaklannı ıöylüyorlar. lz
mire giden Beşikta§ ve Güneş ve An
karaya gelen Galatasaray ve Beşiktaş 
takımlarına hareketlerinden evvel 650 
lira verildiği ve 150 liranın deplasman 
yapılan şehirden dönüşte ödendiği an
latıldığı halde gene parayı almıyorlar. 

Diğer taraftan kurum merkezine, 
parayı vaktinde alamadıkları için tz
mire gidemiyeceklerini bildiriyorlar. 

Bu vaziyet kargısında Fcnerbahçe
nin millt kilme maçları fikstiirilnden çı-

rakılacaktır. Size gelince, siz ölüme 
mahkfunsunuz. 

Pencerenin yanında duran Cim.mi 
pencerenin iıtorunu harekete getir
di, perde yukarı kalktı. 

Cimmi: 
- Siz de benim zekama fazla ehe

miyet vermiyorsunuz. Fakat tunu öğ
reniniz ki bana sadakatle hizmet eden 
yalnız Hay.stop değildir. Şu anda ka
rım bu pencereyi dikkat-le tarasaud 
etmektedir. Onu uzaklaştıraıbileceği

nizi sanmayın. O da himaye altında
dır. 

Ballarat: 
- Hakikaten Maatera yanlarında 

bir de kadın olduğunu haber vennişti. 
Giudecca kızdı : 

- Neden bana söylemediniz. Ara
nızda kararlaştırdığmız itaret ney
di? 

b· - Kont, ben bir hususi dedektif'im 
ıraderiniz, maalesef, her zaman dü

t" Ust davranmamıştı. 
Giudecca, kızmış gibi bir jest yapa

rak bağırdı; 
- Sirl 

Giudecca mükemmel bir aktördü. 
Yerinden sıçradı: 

- Bu tam manasiyle bir şantaj. 
- Belki, fakat bu parayı ödeyecek-

- Herif, ama aktör, diyordu. "Bu 
t~ ınanasiyle bir şantaj" derken kılı 
bıle kıpırdamıyordu. Neyse birazdan 
gene görüşürüz. 

Cimmi zemin kat düğmesine bastı. 

Silahsızdı. Ballarat elinde tabanca
siylc kapıda bekliyorıdu ve Giudecca 
masasının önüne oturmuştu. 

Cimmi, Ballarat'ın dik.katli bakışla
rı altında pencereden kapıya doğru 
gidip geliyordu. Zaman kazanmak lt
zımdı. 

- Karım, beni buradan görmekte
dir. Eğer perdeyi kaparsanız, yahud 
da pencereden uzakla§ıraam, be' da
kika bekliyecektir. Bu müddet zar
fında yanına gitmediğim takdirde, po
lisi benim bu odada katledildiğimden 
haberdar edecektir. 

. - Elimde delil var. Beni çok nazik 
ışletJe uğrasmaya mecbur etti. İntihar 
Ctt• -· ~ 

ıgı sırada ben bir genç kızın kaçı-

siniz. 
Fakat asansör daha zemin kata gelıne
den durdu, sonra ikinci kata çıktı. 

Bir ıı.UkQt. Giudecca dudaklarını ı
sırdı. Ballarat fena bal de bozulmuftU. 

Gönül işleri 
Bu ba!lığı gazeteleriıni.zde gör

mÜ§ olduğumu hatırlıyorum. Ruh 
ratıraıblarmı sayıp dökerek derdleri
ne deva arayan insanları ınuhakkak 
iri teselli eden böyle bir sütunu -
laübalilepnemek prtile - her ga
zete açabilir, hatta ona yalnız gönül 
ifleri ' ni değil, okurlarının zihninde 
düğümlenip kalan türlü suallerin 
cevablarmı bulmağa uğrqan bir ne
vi derd ortağı aütunu uıahiyetini de 
verebilirdi. 

Bir gazetenin "gönül i§leri" sütu
nunda bir kadm - bu sütunla ali.
kalılardan yüz doksan dokuz üç 
çeyreği kadmdrr, tabii ..• - §Öyle ya
zıyor: "lıimle ve gücümle ıne§gul
düm. Önüme çıktı ve aowa bıktL 
Y alvarmağa gururum mani oluyor. 
Ne Y•Payım ?" 

Evet, ne yapam ? 
Gazete cevab veriyor: "Yalv~ 

maym, yakarmaym, erkek ağlayan 
gözlerden kaçar. Sabredin. unutur
ıunuz.,. 

Nasihat vermek ne kolay ~ l 
Bir baıka.aı: ''Acılarmı.la b~ba!& 

kalmağa mı razı olayım, yoksa ço
cuklarnnı babalarını ta.zyik.a mı ic -
ba.r edeyim?,, 

Bu korkunç sU&lin cevabını naaıl 
vermeli ? 

- Çocuklarnuzla meıtıul olun. 
vefasızı onlarm sevgi.sinde unutun! .. 

Evet, Evet ... Çok doğ.nll-
Bir üçüncüsü: "Onu sevmek liizu.. 

muna kendimi ikna etmek istiyo
rum. Fakat hotuma gitmiyor. Fakat 
onu reddedersem kolayca evlenemi
yeceğimi &anıyorum.,, 

Bu gönül işi değil, hesab işidir. Ba 
kadar heaa.blı bir genç kız, davi.sm.ı 
kendi batma da halledebilirdi. 

Dördünc:ü bir kadmm çözemediği 
muamma da budur: "Tam on iki yıl 
onunla hayat ortaklığı ettim. BU
batkuı onu benden aldı. Bana nasi
hat ediniz.,. 

- Zavallı kadm l 
Bu vaziyet karırımda: "'On iki 

aene bul O aizden bıkmq, siz de on
dan bıkmamıı mıydınız? Fırsattan 
niçin utifade &tmemeli!,. diyıecek
ler de bulunur. 

Gazete: "Bekleyin, gene aize dö
necektir,, teaeIJiaini veriyor. 

Fakat §Öyle hallere çare arayan
lar da vardır: ''Bir tarafta aleli.de 
bir ha.yat, ve ciddi ve emin bir §ef
kat, ve diier tarafta çok güzel ve 
çok zengin bir adam ... ,, 

- Sevgi mi, para. mı? 
Bütün bu ıual ve cevablarm arka

amda ırözlüklerini takarak maauı 
bqma geçip durmadan ya:zan bir 
muharririn hayalini görebilirsiniz. 

Ancak, madem.ki guetenin bu 
aütunu okunmaktadır, ıu halde gö -
nül iflerile ali.kalılar çoktur. Ve bu 
bize yirminci urm bütün maddiliği
ne rafmen henüz yqayıırmızda. 
dütünü.tümüzde ve harekele geçqi -
mizde kalbimizin ilhamlarma. az 
çok mevki verdiiimizi iabat etmek -
tedir. Bunun böyle olma.aı da çok 
iyidir. - N. Baydar 

karılacağı anlaşılmaktadır. Federasyo
nun evvelce verdiği bir karar mucibin 
ce yabancı takımlarla yapılacak temas
larda bu kulilbten oyuncu da alınma
ması lazım gelmektedir. Ayrıca ınilll 
küme talimatnamesi hükümlerine göre, 
nakdi tazminat da ödemeai icab etmek .. 
tedir. 

- Siz de bu busueda benden apğı 
kalmıyorsunuz. 

- Şu halde size bir anla~ teklif 
etmeye mecbur kalıyorum. 

Ballarat: 
- Nasıl polise haber vermesi için 

onu serıbeet bırakmak mı iatiyonıunuz. 
Parayr alıp kaçmamız için vakit ka
zanmamız J!zım . 

Giudecca bu sözlere aldırrş etmedi: 
- Şu anda polisin burayı istim. et

mesinin nahoş bir şey ola-cağını kabul 
ediyorum, gerçi bizi itham için elde 
ciddi bir delil yoksa da... şu halde, 
müzakereye girişelim, Rezayir. Pen
cere önünde durmanız menfaatimiz 
iktizasından olduğu için oturmanızı 
teklif ede:ni~orum, kusura bakmayın. 
Ne kadar ıstıyoraunuz? 

- Neylordan aldığınız yirmi bin 
sterlini. 

- Oo, çok para. Fakat bu parayı a
lınca işlerimize karışmaınayı taahhüd 
ediyormusunuz;? 

- Hiç bir zaman. Bu, çektiğim 
zahmetlere mukabil hakkrm olan bir 
ü~retten ibarettir. Bunu, pencere ö
n~nden ayrıl~~akla size yaptığım 
hızmet mukabıhnde istiyorum. 

- Bunu yaparsanız · · ··1d·· .. ·· tılrn~sı hadisesiyle mefguldüm. 
b Gıudecca çok dikkatli görünmekle 
eraber: 

- 1nanılmıyacak şey, dedi. 
iti - ~ununla beraber söylediğim, ha
l katın ta kendisidir. Hadiseyi gazete
erde okuyabilirsiniz. Mis Neylor'dan 

Cim.mi, kontun, aldatılmış görün
meyi tercih ederek parayı vereceğini 
umuyordu. Fakat öteki rolünil sonuna 
kadar oynamaya karar vermi~ti. 

- Dinleyin, baylar, dedi. Kardeşi
min hatırasına leke sıçratmaya çalış· 
maltla elinize bir şey geçmiyecektir. 
Belki hayatında teessüf edilecek hal
ler bulunmuş olabilir, fakat evrakı a· 
rasmda onu itham edecek hiç bir tcY. 

K~pı açıl~x ve. Cim.mi dışarı çıktı. 
Gıudecca ıle Sır Viktor Ballarat el

lerind.e tabancalarla geliyorlardı. 
Gen sıçramasına vakti kalmadan 

Ballarat kapıyı kapamıştı Giudecu 
söze ba§ladı : • 

- Asansördeki bir mikrofon terti
batı sayesinde hakikt hüviy_'Ctimi bil· 

- Canınız ne isterse yapabileceği
nizi mi ıanıyoraunuz? Fakat arkadaş
larrmı unutuyorsunuz. 

- Sizinle mücadeleye giriştiğim 
andan itibaren benim zekamı hep hi· 
çe srydınız. Hayslopunuz Beyley'in 
odasma varamam~tır. Adamlarım onu 
bekliyorlardı. Şimdi bağlanmI§tır ve 
ancak hareketimden aonra sc:.best bı-

- Anlıyorsunuz ya, ben pencere 
önünden ayrıldığım takdirde, Grana
dadan bef dakika zarfında çıkmama 
müsade etmeniz lazımdır. Aksi tak
dirde hapishaneyi boylarsınu. 

- Siz ınahir bir adaımını.ı, Reı:a· 
yir. 

sızı o ururum. 
Bari yakalanırsam, sizi de daha evvel 
haklamış olayım. Bettinin henüz e
limde olduğunu da unutmayın. Bana 
karşı bir ihbarda bulunmamayı taah
hüd ederseniz, genç kızı bu akşam 
serbest bırakmayı vadederim. Aksi 
halde- (Sonu var) 



YURDDA iLK BAHAR 1 Balıkesirde bir 

Siirtte çalıımalar 

150 bin lira sarfiyle şehre 
temiz su getirtilecek 

K.ozanoğlu piyeaini O)'llCl)'Clll gen~ler 

Siirt, (Huauat) - Cumhuriyete kadar bü
yük bir ihmal içinde bakımsız bir halde bulu
nan tehrimiz gün geçtikçe bayındırlık yolun-

umumi müf entı 
taslağı yakalandı 

Balrkesir, (Husust) - Viliyetimi
ze bağlı Bey~nde garip bir bMiae 
olmUf, kendisine umumi müfettiJ sü
sü veren bir adam yakalanmıttır. 

Hidise şöyle olmuttur: 
Hüseyin Avni admda bir adam, 

köye gelmif, kendisinin umum! mü
fetti' olduğunu, memleketin her çe
şid işlerini kontrol ve ıslh memur 
bulunduğunu, söylemiştir. Umumi 
müfettiı taslağı, köylüyü meydanlığa 
toplayarak konferanslar vermeğe bat
lamıftır. Köy muhtarı, böyle bir mü
fettişin habersizce köye gelmesini ga
rip bulmu' vaziyetten fÜphelemnit
tir. Hüseyin Avninin sözleri de, muh
tarın bu şüphesini artırmıftır. Muh
tar bunun üzerine vilayete telefon e
derek vaziyeti anlatmııtır. Resmi ma
kamlar böyle bir ~yden haberleri ol
madığını bildirince Hüseyin Avni ya
kalanmıftır. Ve viliyetimize getiril
miştir. 

Hüseyin Avninin sabit bir fikrin 
esiri olduğu, akli muvazenesinin bo
ıuk bulunduğu anlilfıldığından mua
yene edilmek üzere adliye doktorlu
ğuna gönderilmesi kararlapnı,tır. 

Çankırı luılesindeki eğri minare 

Çankırı kalesindeki 
tarihi eserler 

Yurdun bir çok lıöıeleri ilkba-r------------------------------- Çankırı, (Hususi) - Çanlarl 
kalesi Anadolunun en eski kale
lerinden biridir. Ziyaretçiler e
pey yüksek bulunan kaleye güç
lükle çıkarlar. Fakat burada gö
recekleri eserler yorgunluğu gi
derecek kıymettedir. 

hara HVUfmuf bulunuyor. Yu
karulaki re.im, ağaçlarla örülen 
ya:lık bir köy kulübesindeki ilk 
~allfma laaı.rlıklaTım göder
mektedir. 

Trakyada fenni 
tavukçuluk ve 

tavıancıhk ilerliyor 
Edime, 8 <A.A.) - Trakyada fenni 

tavukçuluk, tavp.ncıbk tam bir bap.rı 
ile genişlemektedir. Çanakkale ile bir -
likte tam sekiz merkezde civciv maki -
neleri çabpyor. Tavtancılıkta Ankara 
tüylü beyaz ile Viyana mavia gri ve si
yah ainail1a cinaleri köylüce de tutul
mut ve dal budak aalmıttır. Bu hareket 
tüy ve deri için bir )tooperatife dayana
caktır. 

bdndanabkbnJi'eel 1 ·atıntoe-
ta Edirnede açılacak ve kurslann birin
cisi Tekirdağında olacaktır. 

Peıteye gönderilecek olan ancı zi
raat muallimleri için huırbk vardır. 

Çanakkalede yeni bir 

hastane açıldı 
Edime, 8 (A.A.) - Çanakkalenin 

yeni hastanesi açılmı1tır. Trakyanın 
diğer vilayetlerinde olduğu gibi orada 
da ıtadyom itine batlanıyor. Edimede 
aygır deposu ile kotu alanı, hava yolla
n transit meydanı ve Kırklarelinde ay· 
gır depow yapılacaktır. Bu sene bet 
yerde yeni halkevi binalan bet yerde 
de hükümet konaklan yapılması karar
laştınlmrıtır. 

Çukurova kazalarından: CEYHAN 

Bir çahşma şehri olan Ceyhan 
bir transit merkezidir 

Ceyhan hükiimet caddesinden bir •örüniif 
A dana, ( H uauat Muhabirimizden) - Bu 

mektubumla, üç senedenberi göz alıcı bir in
kipf ıösteren Ceyhanm kalkınma vadisin de-

Bilhaua buradaki eğri minare, me
raklıları çok alakadar eder. Minare 
tahminen J&kule nazaran 20 derecelik 
bir zaviye tefkil edecek kadar eğril• 
miştir. Minarenin bu eğriliğini ltal• 
yadaki Piza kulesine benzetenler de 
vardır. 

Kalede göze batan eserlerden birisi 
de 1000 sene evvel, yapılan ve Çankı• 
rı fatihi Karatekin bey aile.ine aid 
olan binadır. Kalenin hususiyetlerin· 
den birini de yeraltı dehlizleri teJkil 
eder. Ciranbolu adı verilen bu dehlis• 
ler kalenin ku,atıldığı zaman su te
mini için açılm11tır. Bu dehliz vaaıta
-,.ıe '811rin bir acuna kadar yeraltın• 
dan gitmek kabildir. 

Haber aldığımıza göre, Çankrrr ka· 
lesinin kıymetli eserlerinin tamir içio 
kültür bakanlığı tahsisat verecektir. 
Tamir edilecek eserlerin keıfi yapıl
mıttır. İlk hamlede S bin liraya ihti
yaç olduğu anlafılmıftır. - K. K. 

Nazill inin suyu 
Aydın, (Husuıi) - Nazilli fC'hri

nin ıu projesi Nafıa vekaletince ta.
dik olunmuttur. Nazilli belediyesi 
BeledJyeler Bankasından istikraz y.
parak tesiaatm hemen ihalesini yapa-'. 
caktır. 

da ilerlemektedir. Gerek ıehirde ....--------------------------..,ki bilWmım hareketlerine temas 
Cinelilerin Aydın halkevini ziyar~cleri 

belediye otoritesinin tesiı editi edeceğim ... Ceyhan fimdiye ka-

•erek tehrin tanzimi iti Siirdi Mersin köylerinden birine törenle dar zenginliği, verimi itibariyle 
çok değiıtirmiıtir. Yeni ve mo- övünebilirdi; fakat bayınc:brlık 
dem bir belediye binası yapıl- A •• k d•k•td• Ye eoıyal b • knndan değil! 
DUfbr. Belediyeler bankasından tatur anıtı 1 1 1 Fakat timdi her cepheden teldmül 
yapılacak istikrazlar fehrimizi etmiş olan bu tirin kasaba, artık bir 
iyi suya da kavuıturacaktır. medent fehir hüviyetini almıf bulu-

Bilhassa bütün halkı çok yakından nuyor. 
alakadar eden su işi belediye ile hu- Ceyhan yetmit bet senelik bir ka-
.usi muhasebenin elele vermesiyle saba olmasına rağmen bu kısa müddet 
balledilmif olacaktır. Su tesisatı için içindeki dikkate değer inkipfı ile 
Belediyeler Bankuından 150 bin lira yurdun en ileri kanlarından birisi ol-
istikraz edilecektir. Şehrin ağaçlan- muştur. Ceyhan gerek iktiaadt gerek 
dmlmaaı işine büyük bir ehemiyet zirai bakımlardan Çukurovanın can 
verilmektedir. Halkevi de tehrin kül- damarı sayılabilir. Nüfus gittikçe art-
tür hayatında mühim bir rol oyna- makta, kasaba yava, yava, bir fCblr Çine ve Aydın Halkevl.ileri bir arada 
makta, içtimai sevi,yeyi yükseltmek- halini almaktadır. İki nüfLW aaynnr Aydın, (Huıuai) - Bu yıl kurulan yemek verildi. Çineli gençler ged 
tedir. Bir kaç gün evvel gençler tara- aruında yüzde 36 bir çoğalma görül- Çine halkevi gösterit kolu, Aydın salonu dolduran 800 kifi önünde tır• 
fından "Kozanogwlu" piyesi temsil e- müştür. Halen merkezin nüfusu on halk · · i · M' f' 1 k 11 · · · ff k' 1 U b' d' fakat eh gele 'd evını z yaret ettı. ıaa ır ere a - tı ar pıyesını muva a ıyet e tema 
dilmiş ve büyük bir alaka uyandır- ~:~katen zi:aa::ıevı~ler~~d'; 0 ;;_ şanı halkevi salonunda 50 kitilik bir ettiler. 
mıttır. 

Aydın Kızılayının kongreai 

Aydın, (Hususi) - Aydın Kızılay 
kurumu ' yıllık kongresi halkevi salo
nunda toplandı. Kurumun yıllık ça
lı§m3 raporu okunarak ittifakla tas
vip edildi. Yeni idare heyetine de: 

Ba1kan Dr. Nafiz Yugan, asba§kan 
Dr. Abdurrahim, sağıpnarı Şükrü 
Say, veznedar eczacı Şevket Levend, 
eekreterliğe de Hümeyra Çiftçi tek
rar ipka edilmi,ıerdir. 

İzmir - Pire seferleri baıladı Anıhn açılqıriJa köylüler 

fzmir, (Hususi) - Limannnızla Pi- Mersin, (Huıuaf') - Mersinde Arpaç köyüne AtatilrJi anıtı dikildi. Tö-
re arasındaki seferlere ba,ıanmıttır. ren binlerce köylU ve 'ehirlinin i!tirlkiyle yapıldı. Ç091tun tesMıürler, 

ilk •eferi Konya vapur.u yaplllJlbr. 1r.öylünün umiml ve candan 1'6yeci.aları ar•mda tıören gok &ibe1 alda. 

da bulunan amele de heaab edilirse 
bu yekön 16.000 ni bulur. Bütün ka· 
zanın nüfusu 56.000 dir. 

Zirai uıiluol.ôt 

hareket göze çarpmaktadır. Ekim ve Ceyhan belediyesi köy büdcelerine 
baaad zamanlarında hariçten 20.000 konacak ufak tahsisatlar mukabilinde 
amele gelir. Bunun haricindeki za- kendi fidanlığını bir kaç misli büyü• 
mantarda da kasaba, Kadirli, Kozan, tecek ve köylüye her sene binlerce 

btihdl günden güne aratmaktadır. Feke, Saimbeyli ve Anderin kazala- meyvalr ve meyvaaız fidan verecektir· 
Yalnız yıllık hububat ihracatı 8.000 rının transiti vaı:ife.ini gördüğü için 
vagondur. Ayrıca 6.000.000 kilo çeltik Köy büdcelerinden ayrılacak pa~ 
iıtiJıdl edilmektedir. Pamuk iıtibai- daima bir İf ve hareket vardır. ile köylüye, mütterek ve seyyar bit 

li, bam olarak 13.800.000, koza ıinema makinesi alınması tuavvur1' Köylerin vmıiyeti 
6.000.000 kiloda klevland kütlüaü ki, da vardır. Bu tetebbüı tahakuk etti'" 
ceman 19.800.000 kiloya baliğ olmak- Ceytwun 99 lcıöyü vardır. Bunlar- ği takdirde köylerde canlı bir turetı-
tadır. Bu mikdardan, aaf i pamuk iı- dan aekaen dokuzunda köy kanunu te inkilib propagandası yapılacak. 
tilıalli 464.000 kilodur. tatbik ediJmektedir. eiddf filmler getirtilerek köyJüniill 

Tranıit 1'e endiiatri Köy kanununun iyi bir \Cki\de tat- bilgi ve görgü\eti artm\aca\ttıt. 

C b .. biltı dolay .. '1ledk ki, köylerde yeni H lk . d köy · 1 · 1 · 1.ıı dr 
ey anda 1800 ev ve 6~ dukkln tipte 15 köy odaaı irıta edilmit. ayrıca a evı e ıı erıy e ım-n 

ve mağaza mevcuddur. ÇeJtıJr, pamuk, 20 köy odaaınm da inta•ına batlan- receıinde alakadar olmakta ve Jıöf 
buz, un olmak Usıere yedi fabrika var- mıJtır. Bu MDe bası kıöylerde yeniden gezileri yapılarak köylillerle te~ 

8. Sehirde daimi bir bplapm w bet mektıeb cı.-~u. edilmektedir. - Nihad Tqiiw 
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Sinanın ölümünün 350 ·. . 
j .1cı 

Ankara Halkevinde büyük türk mi
lbarı Koca Sinan'ın ölümünün 350 inci 
Yıldönümü, eşine az rastlanır seçkin 
bir kalabalık önünde ve heyecanlı bir 
töftnle anılmııtır. Dört buçuk asır e
vel dünyaya gelen ve yüz yaşını geç
kin olduğu halde ölen Koca Sinanın; 
büyüklüğünden, kudretinden bugün
kü nesle bir ıeyler verebilmek için ya
pılan dünkü tören, tamamile muvaf
fak bir eser halinde bqlamış; öyle 
bitmiıtir. 

Yı 1 dönümünde halkevinde dahi 

ve büyük mimrı tekrar yaşattık 

İslanbulda Sinan günü 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Büyük 

türk mimarı Sinan'ııı ölümünün 350 
inci yıldöolimü miinMffletile bugün 
Süleymaniye'dc aanatkirm türbesi ba
tında bir ihtifal yapılmııtu. İhtifale 
binlerce üniversiteli talebe ve kalaba -
hk bir halk ittirak etmiı birçok tefek
küller tarafından çelenkler gönderil -
mittir. 

Törenoe saat 16 da istiklal m&rJile 
bqlanmıJt.ır. Eminönü halkevi direk
törü B. Burhan toplantıyı bi.r nutuk -
la açmış, güzel sanatlar akademisi mi
mari ıubcai talebeainden B. Kemal bir 
hitabe aöylemiftir. Bundan sonra mü
hendis mektebi talebesinden B. Fakih 
koca Sinan'm tesadüfen yeti§mt bir 
sanatkar olmadığını, bilikis onun hız 
aldığı geniş bir kültür muhiti bulun -
duğunu söylemif, sözlerini : 

- Sinanlarımı.z, ai.ze olan borcumu
zu, sizin gibi sanatkarlar yetiştirdiği
miz zaman ödemit olacağız,, diye bi
tıirmiştir. 

Üniversite edebiyat talebesinden 
B. Abdülkadir de heyecanlı bir hitabe 
söylemiştir. Son olarak mühendis B. 
Abdurrahman Naci Demirağ söz al
mıı, Sinan'ın çocukluk, gençlik ve sa
nat hayatını anlatmıştır. B. Demirağ 
sözlerinin sonunda Büyük Şef Ata· 
türk'ün dehasını tebarüz ettirmiı, 
gençliği "sağol Atatürk,, demeye da
vet etmiştir. Binlerce talebe Süleyma
niye eserinin önünde 3 defa hep bir a
ğızdan bu sözleri tekrar etmiştir. Top
lantıya istiklal marşile son verilmiş -
tir, 
.........,._....., sıanı:ne ...... 
ırkına mensup olduğunu göstermiştir. 

Koca Sinan'ın ıaheaerlerinden 

Denilebilir iri toplantı: Sinan' da 
türk aanatınm, milli kabiliyetin en 
yüksek derecesine vardığmı görmeık, 
Sinan'm eserlerinde, Sinan'ın şahsın
da, Sinan'm dehsında asla kaybolmı. 
yan milli meziyetleri aramak ve onu 
yalnız kendi asrının adamı değil, ge _ 
lecek asırların da bir dehası olarak 
öirenmeği bir vazife halinde telkin e -
::cek kadar ıuurlu ve hey«anlı geç-

*** T" 

Sinanın babasının ismi bazı yerde 
Abdülmennan, bazı yerde de Abdul- ı 
lah olarak geçer. . . 

Sinan Yavuz Sultan Selim zama- nın aan~t kabıhyetini dünyaya iabat ' ı eden abıdeler halinde ı....::1aA aıvakt 
nu eserlerinde eksiksiz yaşatmıt ve 
göatennif bir artisttir. 

orcn Ankara Halkevi müze ve 
~~i tubesi başkanı B. Uluğ İğde
mırı'n; alaka ile dinlenen tezli bir 
n~tkile açıldı, Genç ve kıymetli ted -
kikçi, "Türk mimarisinin eşsiz üstadı 
~a .. Sin~'ın 350 inci ölüm yıldönü
mu torcnıni Ankara halkevi namına 
açıyorum, Büyük mimarın yüksek 
tahaiyeti önünde hUfu ile eğilirken 
hatırasını taziz için bir dakika ayağa 
kalkmanızı riba ederim.,, dedi ve söz
lerine §Öyle devam etti: 

:- Muhterem dinleyiciler, türk 
ınıınarisinin cmaalsiz Jahikaaı ve türk 
debaınm en güzel sembolü olan eser -
Jetinin kartısmda bütün dünyanın 
ba,ran kaldığı büyük türk mimarı Si. 
ilan için böyle bir tören hazırlamaya 
AnJc.at.a halkevi karar verdiği zaman, 
bu törenin üstadın büyiiklüğile milt~ 
llaaip olmaamı Oiiflinmilt ve Sinanm 
dünya aanat tarihindeki yüksek mcv
kiini salahiyetle tebarüz ettirecek bir 
Zbiitehaasısa burada ilml bir konferans 
•erdirmeyi arzu etmiştir. Bu mak· 
laıdla mimar.i tarihile meşgul bazı mü
tehaasıslarmııza müracaat edilmiştir. 
Bu zevat Sinan hakkında şimdiye ka
dar aöylenmif olan fCylere yeni bir 
!CY ilive edecek vaziyette olmadı.kla • 
rau, bunu.niçin uzun ve esaslı tedki -
kata ihtiya çolduğunu ileri sürerek 
mazeret beyan etmiılerdir. 

Mütehaasıslarımızı hakikaten ma -
.zur görmek iktiza eder. Zira bugüne 
kadar büyült mimarımız hakkında e
aaalı ve ilmi bir tedkik maalesef ya
pıltnan:ıııtır. Sinan, yübek bir kud
retle. eserlerini meydana getirirken 
kendinden e-tvelki hangi mimari ekol
den mülhem oltnuıtur, onun türk mi
marisine ve dolayıs.Ue dünya mirııari _ 
sine verdiği yeni teYler nelerdir? 
Bunlar uzun ve metodik bir mesai ile 
ancak mütehassısların halledebilecek
leri meselelerdir. Size burada tlikran
la ve memnuniyetle haber vereyim ki. 
Türk Tarih Kurumu Yüce Hami Reiai 
Atatürk'ten aldığı direktif üzerine üç 
Yıldan beri mütehasaıs azalarına bu 
büyük botluğu dolduracak tamamen~ 
rijinal vesika ve etüdlerc istinaden ıl
ın! ve büyük bir eser hazırlatmakta
dır, Sinanm hayatını, onu yetiştiren 

Yüksek türk kültür muhitini ve Sinan 
eserlerinin dünya sanat tarihindeki 
kudretli mevkiini tedkik edecek olan 
bu eıteır, önümüzdeki seneler içinde 
intifar edecek ve değerli mimarımız 
hakkında yazılmış ilk ilmi monografi
yi teıkil edecektir. Bu eserin prospek
tüsünü sergide göreceksiniz. 

Dün Ankcıı-a Halkevinde yapılan törende bulunanlar 

nında devşırmc olarak ıtanbula ge- d k d ... "' ~ a 
t . ·ı · y · . v d b' unna ta ır.,, 
ırı mış ve enıçerı ocagın a ter ı- • • • 

ye edilmiftir. lstanbula getirildiği ta- B. Hal.ım Bakı'nın konuınuuı 
rih malum değildir. Sinanın 922 de Uluğ İğdemir'den sonra B. Halim 
yapı hizmetlerinde çalışmak üzere Baki Kunter konu,tu. Sinanın hayatı 
Mısır seferine iştirak ettiği anlaşılı- ve eserleri hakkında uzun ve esaslı 
yor. Bundan aonra 927 de Belgrad ve bir tetkik neticesi olan bu uzun ve 
928 de Rodos seferlerine i'tirak edi- kıymetli konu'11ıanın, hatibin kendi 
yor ve hizmetlerine müWaten atlı yapmış olduğu, bir hulasasını sütun-
aekbanlık rütbesini alıyor. lanmı.za alıyoruz: 

932 de Muhaç seferine gidiyor, a'V- .. _ Büyük istidat taJ?Yan Sinan; 
dette Acemi oflanlar yayabaııhğiyle çok esaslı bir tahsil görmü" büyilk 
taltif olunuyor. Bir müddet sonra tecrübelerle ve daimt bir çalıtma ile 
kendisini kapı yayabqraı ve nnbe - bu nazarf bilgiyi yilbeltmi' bir türk 
rekçibaır görüyoruz. 938 de Alaman, sanatkirıdır. Ortaya koyduğu eserler 
940 da İrakayn aef erlerine i'1:irak e- rin mahdud bilgi ile yapılamıyaeağı 
diyor. İrakayn seferi esnasında Van aşikardır. O bugünkü teknik kaidele· 
gölünün garbindeki Tatvan civarmda ri, bugünkü modem çalııma usulleri
bulunduklart bir sırada gölün ,ark ni llyrkiyle biliyor ve onları eksiniz 
sahilindeki di!fman ordusunun vazi- tatbik ediyordu. Sinanın 'imdiye a
yetini afremnek icab etmİf ve gemi dar çizdiği bir pllna ~inmemesi 
~kartı tarafa geçmek 'ft dilf- berkeei merakta bırabJordu. Fabt 
mmm 8hvalinl taru.ut etmek vazi- cUıhl Mimarın pheserlerinl ~ 
fesi Sinan'a verihniftir. Malzeme ha- batlamadan C'Vvel yiibek zevki ve dıe
zır olmadığı halde Sinan arkadaşla- rin bilgisi ile plinlarmı çizdiği, ke
riyle birlikte kısa bir zamanda üç ka- ,merini yaptığı ondan sonra işe baı
cjırga yapmllf. top, tüfek ve sair harb ladığı muhakkaktı. Sanat ve tarih 

Ankara Halkevimle Sinan Hrt1Uinden bir ı.;:_• malzemesini de hazırlıyarak: gemilere merakl~larr böyle bir vesikanın ele 
~ yerlCltirmiftir. Bu kiiçük donanma - geçmeaıni beyecan derecesini bulan 

'J' esikaların anlaııığı hakikatler Tarihi koyldlar nm kaptanlık vaziıfesi de Sinan'a ve.· bir aabırsı.zlıkla bekliyorlardı. Ciddt 
rilmittir. Sinan kartı ahile geçip düı bir. tasnife tabi tutulmamıt kitablar, 

Halbuki hazinci cvrakda bulunan Ttırk Tarih Kurumu lzamdan B. man askerinin ahvalini öğre~ ve vesı'kalar ve tariıhi kiğrtlar araamda 
vesikalar bütün bu iddia ve rivayetle- Hasan Fehmi Turgal mülga mahke- bu miifkül vazifeyi muvaffak~etle şurada ve burada kimbilir ne gibi kıy 
rin aaılaızlığını meydana çıkarmıttır. mei teriye sicilleri il.zerinde yaptığı ifa ettiği için iltifatlara nail olmuı- metli vesikalar vardı? Saltanann ih

Tezkiretülbünyanda "Bu hakir Sul- tedkikatla hıriatiyan türkler meeele - tur. Seferden avdette kendisine Ha- mal ettiği bu vesikalar toz toprak at
tan Selim Han gülistanı aaltanatm sini tamamen aydmlatmııtır. Bay Ha- tekilik unvanı verilmiftir. Bundan tından kendini kurtaracak elleri bek
devşirmcai olup Kayacriye aancağm - san Fehmi Turgal'm ikinci Türk Ta-~ birçok seferlere i~irak eden liyordu. C~uriyet hükümeti wi 
da ihtida oğlan devşirilmek ol.zaman - rih Kongresine ar.zettiği tezden ve eli- Sınan Buğdan seferi esnasında Purut eserler, tariht araıtmnalar ifine önem 
da vaki ohnuştur.,, denildiği gibi, Ak- mizdeki diğer vesikalardan alarak: nehri Gzerine on gün içinde kurduğu verirken tarihi evrakın ve vesikaların 
dağ kadısına yazılan 7 ramaqn 981 timdi ai.ze okuyacağun bazı kayıdlar bilyük bir köpril ile Padi ... "'rn ve Sad tasnifini, büyük bir devlet ..... ivinin 
tarihli hükümde: "Hila baua mimar- bu hakikati gösteren beliğ misaller- razamın nazarı dikkatin:i~lbediyor. tesisi iJini de unutmadı. Geni°;kadro
larmı bqı mektup gönderiip Kayeeri- dir. Bir müddet aonra Mimar bqI A- lu heyetler acnelerdeınberi bu mevzu 
ye reayası Kıbrıaa &ürühncık ferman o- 946 hicrt yıtmda Kayseri mahke· cem Alisi ve onu müteaktp Veziri l- üzerinde çalıJl'YOr. Yiiz binlen:e, mil
lunup kendu sakin olduğu Ağrmu mC9inde verilmit bir bllkümde denili- zam Ayas Pa,. vefat ediyorlar. Deov- yonlarca kiğlt gözden ve tetkikten 
nam kariye halkı.-" denilmektedir ki, 'YOr iri: 1~ erkanı Sadrazamın mezarını İ.nf& g.eçi!' tas!1if ol~nu~r: İlmi mullerle 
bu fıkra ile de Sinan'ın ağrmaalı ol- "Medinei Kayeeriyeye muzaf ve içın ÜStad bir mimar arıyorlar,o sırada fiıhrıatlerı tanzım edılıyor. 
duğu katiyetle anlatılmaktadır, tabi MU11Cusunlu karyesinde tavattun aad~a.z~hğa getirilen L<ttfi apta Ha- Bu çalı~ıı.r arasında Topkapı 

Sinan'ın hangi tarihte doğduğu ka- ve temekkUn eden aslen İranın Kara- pe~ ~ınan Subqıdan bafka dünyada ~raymda .e•kı .tür~ kalelerine ve di
ti surette bilinemiyor. tkdamm net- keçili atiretinden ve .kabilesi ~~ bu Ifı kudretle yapabilecek mahir bir ger mcbanıye aıd bır takım planlar da 
rettiği Tezkiretülbünyan mukaddi- nundan Kala, ve Mardırots Devellı og- il~adrn bulunamıyacağmı söyliyor. bul~u,tur. Bu planlara o .zamanın 
mesinde bu tarih g receb 895 olarak lu nam zimmner maaile ,erefi islim Sınanm yeniçeriliği bırakıp Mimar - tabırıyle (~mame) diyorlar. On al
g?-~erilnıipe de, bu da diğer iddialar ile müterref olup ... " ba§ılığı kabul edip etmiyeceği mese- tıncı ura aıd (kimamc) lerden yani 
g~ı tamameıı indi bir iddiadır. Büyük Burada .zimm.t yani hıri.&tiyan olan leai ortaya çıkıyor. Yeniçeri ağası bu- p~lnlardan biri de Usküdarda-(Mih
mımarın ölüm tarihini, kendiainin Kalaf ve Mardir08 Devellioğlu trannı nu üzerine alıyor ve Sinaıu çağırta- rimah) camiine aiddir. Bunua Sinana 
dostu olan Tezkiretuıbünyan sahibi Karakeçili aıiretinden yani türktilr· rak Sadntzaınm kendisini Mimarbıafı- aid olduğuna fÜpbe ~ktur. 
pir nakkat Sat Muetaf.a Çelebi Sina- ler. lığa tayin etmek istediğini .öyliyor, Sinan askeri hayatm yetiftirdiği, 
n'ın türbui için yazdıiı kita~ki ta- Srvaa mahkemeai sicillerinden 996 Sinan btı vazifeyi kabul ediyor ve bu k~raman tilrk ordusunun yükseltip 
rih mıeraında 996 olarak &ö•rmek- tarihini tqıyan diğer bir vesikada da: tarihten itibaren ölünceye kadar Mi- ~let~ armağan ettiii büyük bir ph-
tedir. Sinana hitaben yazılın ld "Veçhi tahriri &icil oldur ki, Sel- marbqı kalıyor. aıycttır. 

11 e e k b' • M ·-~ Mec- Sın' an b·'tii 1 • d mevcud en aon hükmün tarihi 2 9ef çu ıntı urat nam zı .. ~... Sinan'ın aileai u n eser erın e sanat.ta 

996 oldugvuna göre, mimarın h"Liimer zliimmai fer'ide Çağala Veledi AJtun nam ifadesi en güç olan (dinamizm) e var-
1.iA r mah da Sinanın vakfiyesinden kendisinden mNtır Bu eeerler ne irın' tm 

1 dan bir klM' ay öl' d" v.. la zarın .... , -y • ~ yapı l'f9& 
yı ın . ~ . sonra ugu an - 1003 tarihli Ankara Şeri malhke - evvel ölen kanamın, ölen oğlunun, onu ifade ederler. 
şılır. Bu tarih M~dt 1588 yılına te- mcaine aid batka bir kayrtta da: kızlarınm ve ölen oğlunwı kuınm i- Sinan bütün eserlerini tlıbiatin en 
kabül eder. Aynı kıtabede Sat, Koca "Budur ki mab · A kara kale· •imlerini ögvreni.,...ru.z. Karısı Mihri gilzel kX--lerine i•1cmi• onları tabi-s• ' b" f • • . ' .. seneden f la .... ..:1 ruaaı n ,,- ""!""' r ır> 

ınan ın ıyogra uı Sınan ın yuz ~ Y-,-.ıfını sinde sakin Oriıan Veledi Aydın nam binti Mahmut, oğlu Mehmet Bey, kız- atla, tabiatın hueuıriyetleriyle ve gti· 
Hatib bundan sonra sözlerine şöyle da bize haber vermektedır. zimmt Meclisi ,eride dergihı ali ye- ları U'mmühan ve Nealiıban, oğlunun zıellikleriyle kaYtıaftınnağı, aıbenlalet-

devam etmiştir : Mimar Sinan'm hıristiyan. türk niçerilerinden Sinan Bey ibni Abdul- kızı Fahri biati Mehmet Beydir. tirmeği bilmiftİ'I". Bununla beraber 
'Muhterem dinleyicilerim, bir ailenin çocuğu olduğu kendi vak- lalı nam yeniçeri mahzarında takriri Merhum doktor Riıfat Ounanm E- Prot üzerindeki muvakkat köprüde, 
lttimar Sinan bugünkü mülki teşki- fiyesinden vıc bazı hükümlerden anla- meram idüp ... ,, dimede buldufu bir mezar tqmdan Bilyükçelanece ile Marmara arasında 

lata göre Kayseri vilayetinin merku şılıyor. işte bu keyfiyet bazılarını Si- Yine Bay Hasan Fehmi Turgalın Mehmet Beyin Ankara sancağı Beyi yaptığı bili duran muazzam köprüde 
kazasına bağlı Kesi nahiyeai köylerin- nan'ı rum addetmek gibi ağır bir hata- tapu ~yıtlarmda yaptığı araştrrına· olduğunu ve Fahri isimli kızından olduğu gibi en gayri müsait m.tıaller
den Ağırnaz'da doğmuıtur. Sinanın ya düıünnüştür ki tarihi hakikate hiç larda hıcrf 982 yrlmda yapılan emlak bafka kendiai hayatta iken ölen Fat- de de lüzumu olan inıaatı yapmafa 
doğduğu yer hakkında timdiye kadar uygun değildir. Anadoluda ve bilhaa- tahriri ~efterlerinde Ağırnutaki cm- ma isimli diler bir kızının bulundu- ımwaffak olmu,tur. 
lnuhtclif rivayetler mevcuddu. Sicilli An d hıda hıriatiyan türkle _ llk aahıplerinin klmilen türk adları ğunu da öğrcnmekteyi&. Sinan güzellikle, aağlmılığı btıtiln 
Oa.ınant müellifi Süreyya Bey Sinan'ı ~ orta . a 0 ından beri btfıdıklarmı görmüştür. Sinan kendi eeeri addedilen Süley- eeıerlerinde mezcetmiJtir. Yaptıfı e
•rnavud addettiği gibi, LQ,gati Tarihi- rın ti bızan.ahlar ~ ib 'yedir Daha bunun · gibi yüzlerce veeika maniye camiinin fimal lr:~ndeki serler en muLwemetli eaerlenHr. Se
Ye ve Coğrafiye müellifi Ahmed Rifat mevcudiyeti bİ1' hakikati tar 

1 
• orta Anadoludalri hıriatiyanlat'm tilrk sade ve mütevazı tilrbede medfundur. limiyede en uzun v en ince minaTeyİ 

li:fendi de Avusturya ahaliıinden di - Bizanslıların a.rab ve türk akınlarına olduğunu isbat etmektedir. Yine bu Matbu Tezkerctülbünyandan öğ- yaptığı halde bu d<Srt minare (364) 
Ye kaydetmiıtir. 1315 te 1kdam

0

mat- kartı koymak için Rumelinden Avar, vesikalardan anlaıılıyor ki türkler rendiğimize göı-e bu vel\it ve dahi Mi- yıldanbcri dimdik durmaktadır. Ha· 
baaaı tarafından basılan Sainin Tezki- Peçenek ve sair müalüman o\mıyan müalüman olunu türk isimlerini bua- mara atfedilen binalar 81 i cami SO ıi rid müenirat, yer sarsıntıları 'imdi
~Ctülbünyanına yazılan mukaddimede türk boylarını getirerek _A_nad~luya kıp -müs~üman. iami almaktadırlar. mescit, 55 i medrese, 26 aı darülkura ye adar bunlar üzerinde hiç bir teaif' 
ıse, Sinan kayserili bir rumun oğlu yerleştirdikleri ve bunlar ıçın turkçe Bafka bır veaıkada Aslan ve Kaplan ve türbe, 14 ü imaret, 3 ü dal'Üfıila. gösterememiftir. 
o~rak göaterilmi!tir. Daha sonraları ~·nciJJcr yazdırdıkları ınaltlındur. Bu- isimlerinin mahkeme tarafından AJi 5 i •u yolu ve au kemeri, 8 i köprü, Sinan bUyUk bir nsllllyetçidir. S.-

~~t\anlt\ K.a.u..tinin Cır\avuk k.ö:yu··n- ıft\n hl\i Romanya ldtd\tt\ 'flt\tn 'ft Vt\\ \\~ d.t\\\\\t\\~A"\rı\ •tü"\lt\1' \~ \\ 'f.~n't\Ml'l\ U ~ atay, 6 aı malı natında daima ilmi bir ldd~ &6-t--= do :1- &- ·Y. Y." ~, • oam.k \izeft 329 - mit. ttKidln ~ Uhlyet '9e he-
iduğu zannedilerek bu köye Si - milyonu g n ve türkçe konupn Ga- Sinan llzerinde yapılan antropo1o- zen. 32 • hamam ~ I Kt ull ..-.;.., • • 

~ ldı nrilmiıtir. vuzlar bu türlderin çocuklarıdır. " tetkikler de 08\ID braki-.ı dlrk dur. Ban'-'" biegoia tiiıDt dehası· ~•; 1 1 
__, 

Eaerleri orijinaldir ve tamamiyle 
millidir. Hiç birinde yabancı bir ka
rakter görülemez. 

Sinan yalnız büyük bir mimar de
ğil, büyük bir 9ehirci (ürbanist) tir. 

Sinan kendine güvenen bir adam
dır. 

Bufonun dediği gibi (deha medit 
bir &iyin mahsulü iac) bunun en mü
kemmel bir örneği Sinandır. 

Sinan daha önce de dediiimiz gi
bi bir tarihin muhassalasıdır. 

Biz SUmerlerin kademe Jcade11M 
y~lrs.elen mAbedlerindelri ihtişamı, E
tı mlbedlerinin büyüklüğü, Eti ~bir
lerinin infllsındalci hususiyeti ve mü· 
lcemmeliyeti biliyoruz. Orta Anadrolrı
da yapılmakta olan kanlar bilhassa 
( Aıalar ... Hövük> h7ru b;!P. hu -~-~ 
da ~k çolr ~yler öiretmektedir. 

Selçukilerin brraktıiı mimari ~,,. 
lerin iu, birçoiu elimizdedir. 

Bu topraklarrn altında ve üstünde 
duran eurler bize ve cihana ataları-
mızın sanat ve inşa sahasındaki bilgi· 
lerini ve kudrttlerini göstermektedir. 
Bu,· ylJknk bir medeni seviyenin ifa
desidir. 

Sinan bu milll kudret, milll kabili· 
yeti en güzel ıekilde temsil edebilme
ye muvaffak olmuftur. 

Sinan 1'e milli karakter 
Sayın Bayanlar, Baylar; 
Senat mücerred bir varlık oım.,np 

milli bünyeden doğan içtimai bir var
hktır. Bu itibarla umumt hayat pn. 
larma tabidir. Bu p.rtları ba§lıca: 

Siyasal, .o&yal, ekonomik ve lıül
tilrel olarak dört grupta toplamak ı.. 
bildir. 

Saym dinlıcyicler; 
Sanat; içinde yqadığı maahWkı 

maddi ve ımmevt varlığı ile bil+-• 
ekonomi ve kültürel prtlarile beraber 
yükselir veya alçalır. YükaeltJÜ!lııe o
nu yükselten muhittir. 

Dünyanın en büyük f&heiyeti olm 
Ulu Önderimiz Atatürkün yarattığı 
büyük türk inkılabının hatladığı ilk 
günlerden bugüne kadar her geçen 
gün ferdi ve milli hayatı gururla yük'. 
aeltecek hldiaelerle doludur. Her p 
nümiU bir evvelkinden iietündür 'ille 

bu U.tünlük, bu zafer ve muvaffaki
yetler yalnız aiyaect ve askerlik ...... 
larında deiil, milli hayatın her .-... -
amda kendini göaterınekted,ir, 

Hatib sözlerini ıu cüml~lerle bitir
.mittir : 

Biz Sinan'm eserlerinde onun tat -
tan bir &bide teklinde dehasını görü -
rii.z. Sıinan'm kendisinde ve dehiaında 
da Orta Aayadan cihanın dört kö§CC
ne medeniyet ve umran götüren ırkı • 
mısm, büyük türk milletinin yübcık 
dehamı ve vasıflarını selamlarız • ., 

B. Halim Baki'nin alaka ile dinle • 
nen bu güzel konutmaaından aonra, 
Sinan'J11 Trakya umum müfettiıliği 
mıntakuındak.i eaerlerine aid müfet
tiflik kalem bürosu fefi B. Vehbi Ka
yanın hazırladığı filimler gösterildi. 

Bundan sonra, aalonu tamamile dol
du-ran kalabalık dinleyici kütlesi, bal
lııeviniıı bijyü:k bir itina ile ha.zırladJjı 
Sinan tergiaini &ezdiltt, Burada &ina.
n'm memleketin dört bir kÖ§Cımi be • 
acyecı aayıaız e.erlerinin fotoğrafları 
ve projeleri vardı. Ortada sanatkar 
M.ünir Hayri Egeli'nin yaptığı dihi 
munarın büstü dikkati ~ekiyordu. 

General Dirik'in g6ndt:'l'diği 4000 
reeiırn törende bulunanlara bu .. l 
ciıniJıııı deiierlııl ı.ır hatıraaı • ~. 
lltılWı 'tlC ... bÖJlece bitti. 



Fransadaki buhran 

Daladiye ıoıyaliıtlerin 
alacağı karan bekliyor 

Daladiye komünistleri kabineye almamak ve 
dıı politikada deOiıiklik yapmamak niyetinde 

(Bqı ı. lacl aylada) 
Siyasi mtlpbidler, 101yalistler ka -

bineye pmekten imtina ettikleri tak
dirde Daladiyeııln bazı telmikc:ilerin 
ft merkes fırkMma memup buı .e
fttm yardımı ile, parlmnentoda 10Sya
Hltlerin mtlsabaretine ıunnerek, bir 
nclibl I09yali9t kabinesi kurac:ağmı 
tahmin eylemektedirler. 

Halk <ebhesl 
bugün büyük 

tezahOrat yapıyor 

Bir genç hırsız 

"Çalmamak elimden 
gelmiyor,, diyor 

ı.tanbul 9 (Telefonla) - Orhan is
minde bir genç bir bisiklet çaldığı için 
tevkif edilmi,, bugün muhakemaine 
batlanmıttır. Babasının her ay kendi
ıine muntuaman para gönderdiğini, 
hiç para ııkmtısı çekmediğini IÖyll
yen ıuçlu fÖyle diyor: 

"-Fakat ortada bir ,ey gördüm mü 
içimden gelen zalim bir .u bana: "Bu
nu çal,, der. Ben de ihtiyaraıs bunu ça
larmı. ÇaJınamek elimden gelmez. it
te bieikleti de böyle çaldım. Şimdiye 
kadar böyle birçok teYler çaldım. Fa
kat polise bablmm i8mini vermedim. 
Doğru .c>ylemek elimde değildir,, di-
yor. 

Adliye doktoru tarafmdan muayene 
edilen auçlunun psikopat oldufu anla 

S,,.,.aliaılerln 11e radiald .a .. 
yalisderin 1'Uiyederi 

Daladiye bu sabah Mat 9.45 de Blum 

Parla, 9 (A.A.) - Parla polis mü- 'ılmıttır. Müphede altına alınacaktır. 

ft Oriyol ile ıörilpnütttlr. 
86ylendlğine ıöre Daladlye 10Sya

Jlltleri "'bütün demokrat partilerini ve 
milletin bUttln bayati kuvvetlerini. 
tamı eden f&baiyetlerden mürekkep 
bir laıblneye iftirlk etmeie dant et
mlftlr. 

Radibl - ıoeyalilt mebuslar, sonra 
D91adiye tarafmdan verilen izahatı 

dialemlfler ve bundan eonra da muma
lleyhe olan itimatlanm bildiren ve 
lrılncHaine yaptığı iati,areler için vbi 
..ıahiyetler vereıı bir karar ıureti ka
bul etmitlerdir. Aynı samanda Oriyoı 
80ayaliıtlere Daladiyenin teklif ini 
bildirmiftir. 

Sosyaliat mebualar Daladiyenin pro
lfUDJ hakkında malUm&t iıtcmeie ka
nr vennitJerdir. 

Oirenildiğine ~re, aosyaliatler 
apiıdaki iki noktanın temin edilme
ainl memektedirler: 

1 - Pol Bonkur tarafmdan takib 
eclilen harici aiyuete devmı edilmesi. 

2 - Dormua'nın dahiliye nezare
dlade kalmMı. 

Daladiyenin uıifareleri 
B. Daladiye, öileden IOnr& harbi

,.. nuaretindeki çallflD& oduında is
ti,arelerlne devam etmiıtir. 

B. Daladiye, öf leden sonra ilk ola
rak B. Sotan'ı kabul etmittir. B. Da
~'nln yanından çıkan B. lotan 
psetedlere fU beyanatta bulunmut
tarı 

•- Kabinenin kunılmau yo1uAda
ld caı...,.ı .. çok iyi bir tarsda u.~ 
]emektedir • .l:SU 19ce IOl)'&Uaderin • 
J,cakları karar Userioe, B. Daladiye 
bemen derhal kabineyi kuracaktır. 

B. Daladiye, öileden eoııra uat 20 
Je kadar, BB. Tröuar, Dormua. Ven
All • Oriol, Pol For, Şapdöleıı. Pol 
Jtey.no. n Kandel'l kabul etmit ve 
badileriyle ayrı ayn ıörilptlftilr. 

Saat 19,15 de, B. Daladiye ile bir 
laat ptlttUkten 10nra harbiye neza
Ntlnclen çıkan B. J'landen, ıueteci
lere demittir ki: 

•- B. Daladiye'yi, kabineyi kur
mala a.netmlt bir uzlyette buldum. 
ııGrilpıemis, umumi politika tıserin
ıle obmaftar. Ben, yeni kabinede ber
balde bir ,..r alacak delilim. 

So.yaliaı JXITIÜİ parllimenıo .,. .. ,,., ... 
Pars.. 9 (A.A.) - Soeyalilt partisi 

parlAmeııto grupu ıece toplanarak BB. 
Oriyol, Mone, Dormua ve Pol For'un 
mlatalrbel bqvekil B. Daladiye ile yap
tılı lkt1fmesi bıldnndaki raporu din-...... 

B. Oriyorun verdlil lsahata ı&-e, B. 

dürlüiii, ,.arın öiledea aoara halk 
cepheai tarafından cumhuri,.et mey
danı ile millet me,dam arumda J'a
pdmau ieteaea teaahürab menet
mit ,fakat 80DI'& Parla mmtakaamm 
halk cepheei mümeaailleri, bu ak
falD dahili1'• aeaaretine siclerek B. 
Dorma ile kıaa bir söriifmed• bulun 
IDQflardD'. 

Halk cepbeai mümeuilleri, clabi -
Iİ7• ne:aaretinden çıkarken sazete -
cil9N ıanlan aö,.lemiflerdir : 

Y armld tezahürat, bqün öf le
den aoara aöylendiii sibi menedil
mit delildir. Tezahürat, ,.arm millet 
me,.danmc:la n cmnhmiyet meycla -
nmda ,.apdac:aktrr. 

ve büyük bir miW müdafaa istikrazı -
nın akdini ilı.car etmek iizere hilküme -
te altı aylık tam ullhiyet verilmesi ai
bi meseleler üzerinde verdiği isahat, 
10Syaliat deleıeleri tarafından pyri 
Wi görülmemiıtir. 

B. Daladi7e bundan aonra 7aftD Po: 
prlamk halkçı cephe teuhiriiaiin ..... 
Dine taraftar olclupau da kaJ'cleımit • 
tir. 

Soeyaliat partili parllmento cru -
pu, bu izahatı müteakip kıla bir fikir 
teatiainde bulunmUf'& da kati hiç bir 
karar atmımııur. Partinin bükümete 
ittirlki haldandaki karan vermelr aa -
WUyeti, partinin mi1U mec:lialne alt 
bulunmaktadır. 
Toplantı eonunda bur eoayalilt 

•ba91ar, partinin hilldlmete lttirab 
1raru ~·- fazla ump.ı Mllliıife öhiiiaTıtnı :V.yi!i!'Mlf!!r•""t-t 
ıe.bit edilec:ek bazı ,artlar dahilinde 
hilkümete mü.zaberetinin mümkün bu
hmduğunu bildirmitlerdir. 

Smyaliaı Jlfll'dü mUli medUi 
toplandı 

Sosyalist partiıl millt mecliıl, a
at 22 de toplanmıı ve B. Dormua'nın 
bugiln l:Sğleden ıonra B. Daladiyenln 
me1&i odaaında mn.takbel Ba,vekil i· 
le Oriol, For ve bizzat kendiılnden 
mürekkep ıoayalilt heyeti anımda 
yapılan ı8rilpneler bakkmdaki lzaha
tlnı dlnlemefe bllflamlftır.. lçtlma 
devam etmektedir. Saat ikide (bizim 
1&atle ilçte) Blum 16z almıttır. 

l' eni l«ıbine henüs kurulmadı 
Hava bildiriyor: Tabminlere ıö

re aoeyali.ı partiıi millt meclieinin 
yeni hltkilmete İftirlk meteleai hak
kmdaki mU.zakereleri ıece ıeç vakte 
kadar devam edeceiinden, B. Daladi
ye sabahın üçilne dolru almmnı 
muhtemel karardan kurac:aiı kabine 
hakkında neticeler latihaali için pa
.zar uııbmunı bekliyecektir. Yeni ka
bille bedıalde bu ıec:e kurulauyac:ak
tır. 

l•Iİfal'eler bu.gün dnaın 
edece le 

Daladlye aoeyaliatlen 17 nuırbktan 
1'lt DUll'lık ayırmaktadır. Diler taraf. 
tim B. Daladiye bir kaç hafta enel bir 
milli mldafaa ve umumi aellmet kabi
aell 1mralmw bıJdnndaJd beyanna
IDl,t lmahyan politik ..-ıan banla- Oec:e yarılı, B. Daladlye'nln huıu-
rma da mGncaat etmek niyetinde oldu- ıl kalem dlrektlSrO psetec:llere B. 
lan• bUdhmiftlr. Haric:I politik büı- Daladlyenln ittftarelerine yarm •
mmdm B. Daladiye fnnaıs aiyuetl. balı pek erken denm edecetlni bil
aln ana batlarmda hiç bir deiifiklik dirmiftlr. 
~ wsuaunda delildir. B. Dala- Kabine asôlıfa fcJn und 
diye, incilis kablMslylıe iftlrlk halin- geçenler 
de hpmya ~rinde kanflDUlık poli- Bqtln çaba franııs pseteleri ye-
dbamaı devam etmek iltemektıedir. nl kabine bakkmda mahtelif tefslrler-

IoınlJnüd.re tısldll de buluamaktadırlar. 
yapdnuyacalı Yeni Wineye ldınler PrecelcP 

B. Daladtye'nin komtmiatlere hlldl- Pati Parlalyen: 

istınbuldı et f iıtlır1nın 
IKUlaması etraf ındı yap ilan 

tetkikler 
lıtanbul, 9 (Telefonla) - lıtanbu

lun et ihtiyacını temin etmek iizere be
lediyenin kurduğu teıekkiil, muhtelif 
yerlerden kaaabhk hayvan getirtecek -
tir. Bir hafta sonra belediye, et fiatla
rmı yeniden tetkik ve teebit edecektir. 
İlgili makamlar gelecek hafta konula
cak azami fiatın etlerin bugünkü fiatın
dan bet kuruı kadar daha ap.ğıya sa
tılabileceğini tahmin etmektedirler. 

Maamafih belediye eti en geç bir ay 
sonra otuz kurup indirmek kararın -
dadır. Aynı zamanda ıehrin ihtiyac:ına 
yetec:ek kadar bol et bulunmaıını temin 
edec:ek tedbirler de almac:aktır. 

Şimdiye kadar diri hayvanın kilosu 
toptan 30 kurup 1&tılıyordu. Belediye 
celeblerle rekabet etmek ve aynı za
manda ka1&blara da klr bırakmak be
re buıUzıden itibaren 24 kuruı bet pa
radan satıı yapmaya karar vermittir. 
lstiyen perakendeci kasablardan mez
baha idaresine müracaat ederek ayakta 
kiloau 24 kurut bet paradan et alabile
ceklerdir. Bu karar' diln kaaablara bil
dirilmittir. Fakat toptancılar, gene ka
ublara kir kalmıyacak vasiyet ihdau
na devam ederlene, belediye, toptan 
•tlflara da narh koymalı dUfUnmek -
tedlr. 

i ti s 

Yakalanan kacak~alar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza tefkil&tı, 41 kaçakçı, 759 kilo 
gilmriUr: kaçalı, 27,900 defter ıipra 
kliıdı ile on kaçakçı hayvanı ele ıe -
çirmittir. 

Ucretle ça!lttuılan kadastro b&
kimlerinin 2997 numaralı tapu ve ~ 
daatro tefkillt kanunu mucibince mu
ta geçmeleri bakkmda bir milddettaa. 
beri Adliye ve Maliye Vekiletlerinin 
ilgili daireleri aruında ıöri.itmeler ya
pılıyordu. Bu hususta fikir birliğine va
nlımt ve kadutro hlkim1erinin de bir 
defaya mahıuı olmak üsere bu . teıkillt 
kanunundan istifade ederek, bundan 
IOn1'a lltibkaldanru difer hlkimler gi
bi muı nur Userinden almalan karar
lqtınlmııtır. Bana llid cedvellerin ha· 
sırlanmllama da batJanmıttır. 

ıında da bilhuaa eaki muharipleri 
temsil etmek lbere Pito'nun ve lt·ran-
18 bankası ıenel direktörü Furniyenin 
iaimleri zikrolunuyor • ., 

Epok: 
..Daladiyenba lotanı daha siyade 

hariciye nesaretine ıetirmek latiyec:e
li beyan ediliyor. Fakat 101yaliıtle
rin Şotanın kabineye ıirmeune itiru 
etmeleri ihtimali bat ıöıtermiftir. Bu 
takdirde Pol Bonkur hariciye nezare
tinde bırakılacaktır._ 

.-e lftidk teklif etmek aiyetinde ol- "l'rlDll, maU ve iktıladt ftdyeti 
• •lr w komlnlat1edn mDsabaretW dtbeltmele. berkeae kanuni nlwm ka- On: 
.ım.Jr isen kendileriyle ~ bul ettirmele ve memleketill manewt -Bislm t.tedlllmü lttlhattır. ır.bt 
Mi pdpli,eceli blıkkmdıJd beyanat. mert kudretini aml dereceye sıbr· bu WJllUUll çerçevai içlncle oJma .. 
Piiffll barla Wr ibdrula brpJan - mala umetmiı ıdamJtrdan mtlreklrep bdır. Ç&nJdl harid ıerslbeftlerin alıp 
...... bir htlkamete ~tagtır. yt1rildtllU bir unda cllJıUt aeratıseft-

Crncllerw ~ yo'lc Daladiyealn mGhlm bir DUll'ed len 71r yoktm. 
B. l>llladlJe'nln sene lhtlrada Bonne'7• tevdi edec:eilne mublıWEık Klıbineaba muhumel ul9ı hakkın-

......._ alfetlnıl aramda. fabrika- nasari7le bakılabQir. Dii•r tuaftm da tahminlerde bul"Nlaa: Huici7• 
Jıum:.i ......., .. dlll11eık çevlere bir ıiJ•hJanım nuaretl tefldl ecleotli nesaredne Pol Boakv, llaliy.,.. Pol 
...._ ı aa1a...W~li ve "bu -.ret• de lludel'i ptınc.tt Rqao,--.,. Bnın., aiJahl..,.ya 

.. pal 5~~ bir- oQploal,... llalı,.-ısıa.ı. hl -.-,.,..-...ı·-· 
ntteft~blr = ~u!: :~W:.!:!":::~:=:a~ Popller: 

~-- sıJrarac:8iı bablolunuyor,.. "Blum memleketin &ıtlne mUhlm bir 

BB. Soıan~ Pfıo .,. Fıımlye .... ,... meaeleaini lııoymuttur. llem
llaten: leket bu mneı.,i balleanellclir. Artık 
"Beki blfnkil Şcan'ı awn.,. da- m1111ıe111p1er, ayamn milletin lnclesln• 

blllye aum olarak pnmai muhtemel bffl koJmak latldltlni buclD 6p
&&1111«· Pu,__ JauW ... ara- =•ı•.ur. 

Devlet 
tahsildh· 
artıyor 

( BOfl 1. inci .qltMla ) 
lirayı bulmaktadır. Bu rakamlar, tah
sili.t mikdarınm geçen mali yıla naza
ran, her ay &rısi olarak değil, devamlı 
bir tekilde artmakta olduğunu açıkça 
göatennektedir. 

Mart - 1938 sonundaki tahaillt, ge
çen mali yıla nazaran olduğu gibi, büd
ce tahminlerine göre de fazladır. 1937 
mali yılı bildcesinde 231.020.000 lira o
larak tahmin edilen devlet varidatının 
tubat - 1938 ıonunda yüzde 87 ıi tahsil 
edilmifti. Mart - 1938 eonunda bu nis
bet yüzde 95,2 ye yükselmi9tir. Mart 
sonunda (mali yılın altıda beti) mu
hammenata nazaran tahsilltm normal 
niabeti yüzde 83 olarak mtitalea edi
liru; elde edilen hakiki niıbet, nor
mal niabeti yüzde 12 kadar geçmiı de
mektir. Bu devamlı artıı, tahsilatın ma
lt yılın sonunda, muhaınmenatı kayda 
değer bir fazla ile tecavlız edeceğini 
kati bir ıekilde ifade etmektedir. 

On aylık tahsilltın varidat nevileri
ne dağılıtını gösteren rakamlar, aşağı· 
da, ayrı bir tabloda teabit edilmiftir. 
Bu rakamların tetkikinden de anlqı· 
lacafı gibi, devlet varidatının verimin· 
de ıörülen inki,af, yalnız muayyen 
varidata inhisar etmemekte ve fazla
lıklar bütün varidat nevilerine, qat.ı 
yukarı, yokdiierine yakın niıbetlıerle 
dağılmı' bulunmaktadır. Her ne .kadac 
inh~urlar haıılatında bir ekıilme gö
rilh:ıekte iıe de bu, tamamen zahiridir. 
Bu :ıoksan, 1935 mail yılı içinde haz
neye yatırılmuı icab edetı buılatın 
1936 malt yılı içinde yatırı11m9 olma
amdan ileri ıetmektedir. Hakikatte i
se, 1936 mali yılı buılatmdan yapılan 
iraallt 26.470.800 lira oldutu halde 
1937 mali yılı buüatmdan hameye ya
tırılan haılat 27.15'7.500 liraya balii 
olmaktadır. Binaenaleyh, lnhi1arlar 
varidatında da azalma defil çotalma 
vardır. 

Devlet varidatınm veriminde göe'ü
len in1dpf yalnıa bu yıla münhaaır de
ğildir. Tahıilit, yıllardanberi devamlı 

ve muntazam bir tekilde inkipf eyle
mektedir. Son bet mali yılın onunc:u a· 
yı eonunda yapılan ta.blil&t lflllldaki 
ae,.rt takib eylemi,tir: 

llall yıl Tllbail&t mikdan 

ına ıu.aoı.ıoo .... ·m-:r--1935" To:Ya~i' 
1936 199.572.554 
1937 219.845.011 

On aylık tablilltın bet mali yıl zar. 
fmdald artma mikdarı 84.042.9U lira
ya ve arıtma nlabetl de ytisde 61,9 a 
yöbelmit bulunmaktadır. 

••• 
Geçen aylara aid tablillt tahliUeri

mizde kaydettiğimb &ibi, 1937 mali 
yılı içinde yeni bir vergi ibdai edil
mediline ve mevcud verp ni.ebetlerin
de varidatın artmuını iııtac edec:ek 
bir tesyid de yapılmacbima ıörr, dev
let varidatmda ıörilleıı inkipf miinha· 
ııraıı devlet varidat membalarındaki 
verimin çoğalmMrndan ileri ıelmck-
tedir. 

Devlet varidat membalarındakl ve
rimle memleketin iktıudl vaziyeti 
yekdiierine çok 11kı bailarla bağlıdır. 
Memleketin iktısadi bü11yt:t1indeki Lo
sulduklar, bu mcm~lPr• derhal men 
fi teıir yapan, lktısadi dlbendeki ue
li.hta bu memb:ılarnı verimini derhal 
artırmalı temin eden lmillerdendir . 

Cumhuriyet rejiminin aldıiı müabet 

Avrupa güreş 

birinci 1 i kleri 

Milli takım teşekkül etti 
İıtanbul, 9 (A.A.) - Eıtonyanm 

merkezi Talin 9ehrinde yapılacak Av
rupa grekoromen güret birincilikleri
ne iştirak edecek olan milli güret ta
kımımız bugün Süleymaniye kulüp sa
lonunda yapılan son seçme müaabaka
larmdan sonra kati teklini almıftır. 

Ba&ün yapılan son üç ıeçmenin ne
ticeleri tunlardır : 

İlk güret 61 kilodan Yaşarla ankara
lı Suat arasında yapıldı. llk devreyı 
berabere bitiren Yqar ikinci kısımda 
meıhur aaltoeu ile rakibinin sırtım ye
re getirdi. 

1Jr:inc:i gUreş 66 kilodan Yuıuf As
lanla Yahyayı karşılattırdı. İkinci de
fa yapılan bu gürette Yusuf Aslan 
genç rakibine tut yapamıyara.k hük
men galip geldi. 

Son güreş 72 kilo üzerinde idi. Bu 
kategoride Saim i.lti rakıbini üst üste 
ynmeğe muvafta koldu. 

Seçmeler bu son güreıle sona ermiş 
bulunduğundan Avrupa pmpiyonası
na ittiri.k edecek milli güreş takımı

mu katı teklini almıt ve qağıdaki gü
reKilerden tetekkill etmittir. 

56 kiloda Küçük HU.eyin - Kenan; 
61 kiloda Y apr - Ankaralı Ahmot; 

66 kiloda Yusuf A.91an 
73... kiloda Saim 
7~ kiloda merıinli Ahmed; 
87 kiloda Muatafa 
Ağırda Çoban :Mehmed. 
Takım yarından itibaren kampa gi

recek ve haruet gWıUne kadar çalı11ı
malarına devam euecektir. 

Mersinli Ahmed 89 kilodan fazla ol
duğwıdan milubaka gününe kadar 10 
kilo a;rıflamuı lizımdır. 

Çöplükte bezlere &anlı bir 
çocuk bulundu 

latanbul, 9 (Telefonla) - Bu aabah 
Tozkoparanda Hacı Rec:ep apartmıa

nınm yanındaki anada çöpleri topla
yan ameleden İbrahim çöp yı&ınları a
ruında kiğıd ve beslere urüı yeni 
dofmuı bir kız çocuğu bulmuttur. 
Yavru dilfkUnler evine tealim edilmit
tir. 

Dıı bakanımız 
Mısırda tezahürle 

karşdandı 
(Bllfı 1. inci sayfada) 

huriyetinin mllmeHiline tezahürat 
pılmı' ve buketler takdim olunm 
tur. 

Doktor Aru'ı hamil olan tren 
ıs de tilrk ve Mısır bayraklariyle d 
nanmıı olan Kahire istaıryonuna gi 
IDİf ve Hariciye Vekilimiz bura 
M•ır Hariciye Veziri, Kahire val · 
hariciye müatetarı. hariciye er 
poliı müdürü, Balkan memleketi 
sefir ve konsolosları tarafından sel 
lanmıttır. Bir krta asker selim r·osıııtm 
ni ifa etmi' ve mızıka iki memlek 
millt mafJlarmı çalmıftır. lstaayon 
ve civarını dolduran halk, Harici 
Vekilimizi cotkun tezahüratla al 
lamlftır. Buradan, otomobillerle 
larda halkm alklfları araamda t 
heyetinin ikametine tahsi• edilen 
le gidilmittir. 

Doktor Tevfi'k Rilttll Arata -..ım• 
aar~ giderek hususi defteri imzal .. 
mJ'1ır. Bunu müteakib, B-.vekil 
Hariciye Vezirini aiyaret etmit ve 
ziyaretler iade olunmu,ıur. 

Aktam. Tilrkiye elçi•i, 9efa 
doktor Tevfik Ru,til Arae şeref 
hususi bir ziyafet venniıtir. 

Hariciye Vekilimizin Mnır'a ge 
fİ münasebetiyle bütiln gazeteler T 
kiye cumhuriyeti ve bunun büyük 
ratıcııı Atatürk hakkında uzun ve 
raretli makaleler yazmakta ve tOr 
milletinin ve bilyük Şefinin gibi 
mlimessiline candan bot geldiniz 
mektedir. 

Muır gaseteleri hararedi 
neıriyatt.a bulunuyorlar 

Kahire, 9 (A.A.) - Mıaır ı:uıeteM• 
ri Türkiye Hariciye Vekili Dr. R · 
Aru'ın Mıaır topraklarına bugün 
yak baacaimı yazarak kendisini ha 
raretle aelAmlıyorlar. 

Almukattam guetesi, her 
sempati uyandınDJf olan Türkiye 
riciye Vekilinin bu siyareti türk-lılr 
ıır münMebatmda mühim bir hi<A ıi111W 
teJkil edec:eğini kaydettikten eonra i 
ki memleket münasebetlerinin bi.r tJ 
rihçesini yapıyor, Mıaırlüarm 
tUrk milletini hayranlıkla takdir e 
lediıklerlni w onlera karfı derin 
Hvgi bealemebe oWuıklarmı yuı 
ve meskQr .ziyaretin tUrk - mmır 

tıeclWrltıJS. ....ı.ıs.t~'-in Upt .... dl nwbatmda ha~ırb bir ~~ o 
"""'" • fı* ~ ...,.., .., ~ 1.ema ....,qni ediyor ve diyor kı : 
çok ilerleınit oldugunu görmekteyız. . ~ 11 ..... • ııuHlll meaüe 
Bu ilerleyitin derecesini, devlet vari- tinde gibi bulacak ve umum §arkın• 
datmdaki aıtmalardan da anılmak ka- yanmaama yardımcı olan kardet Tur 
bildir. Memlekette görillen refah ve kiyeye Mzaır'm undan doatlui 
kalkınma, verp membalarmm kuwet- pbid olacaktır._ 
lenmealni ve mUkelleOerin ödeme ka- Hükiimet pzeteai olan EW.va1~1-tı 
biliyetlerinin artmuını temin eyle- Kerm11~t ~Urldyeyi medbet • 
mektedir. tktıaadl ıahadaki gayretli IOllra diyor ki : 
ilerleyi9i aynı hısla takib eden devlet "M•ır da prk paktma iltihak 
varidatının, önümiizdeki aylarda ole!\&- metl çok ilterdi. Fakat bir takım b8 
ğu gibi, ÖnUmlbdekl yıllarda da bu- ricl teabblldleri bugün buna engel 
günkü notic•leri verec:eğinde hiç !ÜP- maktadu. Mı11r'm askeri k\ldreti 
be edilmemelidir. tığı vakit meskQr pakta o da gir·ece~lai 

1938 mali yılı büdceei, hükümet tir. Bununla beraber Türkiye her 
programında telbit edilmit olduğu gi- 1?8° Mıaır'm do.tluiuna ıüve 
bi, bazı mühim hizmetlere fula tabaia- lır.,, 
itr yapılır.ak ve bası vergi tahfifleri de Elahram, doet Mmır'ı iatikl • 
na.zara alınmak suretiyle, geçen mali kavu~tuktan aonra ~ s~yaret. e aıı.ıım1r.ı 
yıl büdc•ine na.aran, 17 milyon lira haric:ıye nuırmm Türkiye Harid, 
bir fazla ile, 248 milyon lira olarak Vekili Rüttü Aru olduğunu t·a.Nı . ..-... :ı 
bağlanmııtı. On aylık tahsillt rakam- ettirerek, Mıau devlet adamlarile 
ları, vergi tahflfled de göa önilnde bu- pac:ağr temuların feyizli aemeE' 
lundurulmak suretiyle, bUdcemizin e- vereceii kanaatini izhar cylıemıC 
min ve kuvvetli heuplara dayandığını 
açık ve gUsel bir tarzda ifade etmekte
dir. 

Sa. Baglı ple~lslt 111 

1936 ve 1937 mali yıllarında 10 ayhk 
tahsilatın varidat nevilerine dağıhıı 

- Hakiki taheiliJ fazlalığına göre -

( Bqı ı. iaci aylada ) 

Jetinin her tarafmda milyonJarca 
rak çekilmlfti.r. DlldUkler çalmıt 
bUttln nakll nartalan iki dakika 
muttur. Bqlıc:a tebiderin lbe 
tayyarel« uçmuftm'. 

FWırer bir aralık balkonda 
mut ve harllretle lllkıtlaıumftır• 
ler, bundan sonra yol Userinde 
ıini alklflayan balkm arumdlln 
nık Hotel Emperyal'e gitmiftir. 

Varidatın nevi 1936 

Hayvanlar verıiıl 13.863.698 
Kazanç verıiıi 17.321.666 
Veraaet ve ıntilral V. 249.827 
Gilmrilk verıf ve resimleri 37.775.517 
Muamele verılleri 18.0,..704 
latlhWt ver&ileri 14.eoa.247 
?amP. bus ve Jra,.tl1elet 1.487.946 
tnhiaarıar ..n 
huılatmdan 
Emllk ve emn1 1111tıf 
bedeli arul budata 
ve icar 
Buhran, muvuene ve 
hava k11netlerlne yuda 

33.735.349 

1.433.067 

Mrglal 31.345.012 
Buldayı laonama V. S.US.680 
Diler ftl'idat 10.900.610 

YEKOH 193.505.383 

1937 

15.859.804 
19.231.711 

355.861 
42.670.471 
22.329.512 
16.568.050 
9.781.745 

33.084.262 

1.751.336 

M.817.667 
6.087.641 

U.487"'60 

215.SZUZO 

1936 aeneeine nua-
ran 1937 seneeinin 
Fuluı NokUDI 

1.996.106 
1.910.045 

106.034 
4.894.954 
4.290.748 
1.959.803 
1.373.799 

651.087 

318.269 

2.972.655 
261.961 

Ul6.950 
22.671.324 651.0S7 

Bider'ırı .an nuılcr& 
Viyana. t (A.A.) - B. Bitler, 

lk.-m, bunda, eeki timall prbt 
yonunun bUytlk aaloaanda 20 bin 
6nUnde, büyUk tezabtlrat 
plebiait haldmıdald son nutkunu 
lemit ft nuyonal • IOIJ'ÜMt 
ymm iç ve dıt polltikasmı ve 
ma harelrıetılnl anhııttıktlln 80DI'& 

ten almanlan yamı mukad&. 
lerlnl yapmata dnet eylemlftlr. 

Dan.ig'ıe 

Danslc, 1 (A.A.) - Damlc 
lbalial, yana pleblalte lttirak 
mekle benber doktor 06bbelı 
dan tamim edilen bittin bUytlk 
manya tezahiklerine iftlrak 
tir. 

l'Clftan balla t 
Una, 1 (A.A.)-Yukarr A 

ya ldareel, B. Hitlere, hedi11 o 
bet bin ... nel J'9Pılmlt .... 
lllllaMl"I ... ... 
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10 - 4-1938 

H i K A y E 
Bir onüçüncü asır romansı 

Yazan: Mark Twain Çeviren: illet Evin 

l M :da ı ver. E lbet kız oluşun meydana çıkacak 
G .d.ey ıuı f;lMn sır değil. Fakat bu, birbirinin kuyusunu 

t ece .. ı 1
• Eski ve büy ük derebeylik kazma dünyasında her şeyi mümkün 

şa osu Klugenst · " · · ld • k d - ı k - b -ı '· · d ' eın sessızlık içinde o ugu a ar sag am azıga ag amar. 
tele-

1 1
• 1222 yılı bitmek üzere... Uzakta akılhlıktır. 

üştiİ şatonun .. ,___ • 
de k . en YUn.aek kulelerinden birin- - Oh 1.. Babacığım, hayatımm bir · b;. rad~ ?1

;. 
1~1.k titreyip duruyordu. Bu- yalan oluşu bütün bunlar için mi idi? 

.. gız 1 ır toplantı vardı İht" Bütün bunlar, bana hiç bir zararı do-Yuzü gül' mez "Ki . ıyar, 
gib' b _ ugenstein" lordu taht kunmayan yeğenimin hakkını gaspet-

aftJ düş\in~~ ko~tuga .oturmuş derin derin mek için mi idi? Aman baba, bu iş
rla' Kuyor u. Bırden tatlı bir sesle ten beni affediniz, çocugunuzu bu ış-

- ızım 1 Dedı' . • T lere sokmayınız 1 
epeden tırnağa demirden ·· 1 - Sus kız 1 Budalalıg-ın sırası değil. eavabla · . şova ye 

cevab rı d~ıymış genç, asil bir adam Ecdadıma yemin ederim ki böyle ser-
ver 1

: semce hislerinle beni fena sinirlendir-
a.sil - Buyurun, baba 1 din. Şu dakikada yola çıkacaksın. He-
eY' - Kızım, bütün hayatı le dediğimi yap, sonunu görürsün I" 
bit !:~~~7~~rt:.;~~lemek zarn:: g:l~~~ ~: Baba ile iyi kalbli kızının arasında 

ıy~f doğmuştur. Kaa~ac~ğım meselelerden geçen konuşmayı burada keselim. Çün
ıniı' denburg" b:. "kr eşırn UJ:rich, "Bran- kü ne yalvarmalar,ne diz çökmeler, ne 

uyu du'' k"d·· · 1 d h. b' t ·· lına" lüın döşe - . d . u ur. Babamız ö- göz yaş arı ne e ıç ır şey aş yu-
gın e ıken şö ı rekli lorda tesir etmedi. En sonunda , mişti: Eğer Ubrı' ,. Y ~ vasiyet et-

ke düklük b . eh ın oglu olmazsa kızcağız ezgin ve bitkin bir halde ar-
ıı' oğıuma' enım o~lurn olduğu takdirde, kasından şato kapılarının kapandığını 

üt' ğl geçecektı. Eğer ik" . . d gördü. Ve kendini, silahlı maiyetiyle o u olmazsa k ımızın e ,_,,_ . 
-uıı1 zaman düklük ız Çocukları olursa, 0 kuşatılmış, arkasında hizmetKAılarıyle 

debihni~"'e Ub• ~h'~sunu muhafaza e- karanlıkta yürüyor buldu. 
• .-Ilı · r- • rıc ın k İhtiyar baron kızı gittikten sonra r- tı. Yok 0 kız d ızına geçecek-
~ dilkl" k 

1 
. a muvaffak olamazsa dakikalarca sessiz oturdu. Neden son-

u • ekesız olduğ k ra boynu bükük karısına dönerek: kızıma gere k . u ta dirde benim 
t;C1 şu ihtiyar k: tı .. Bu~un için ben ve - Madaus, dedi, işlerimiz yolunda. 

ha' Ye çok du 
1 

ıtn hır oglumuz olsun di- Şu yakışıklı ve yaman Kont Detzin'i 
1 ol' na gitti. s:na~~!tik. Fakat.hepsi boşu- kardeşimin kızı Constancı'ı baştan çı
art' düşrnüııtü B . ~a~ g~ldın. Ben yese kartmaya yollayalı tamam üç ay oldu. 

ce1'' larını 7 ahm, 
1 

Utun Utnıdlerim, hülya- Şu şeytanatı da becerebilirse tamamen 
1# ..:engin7"k vo mu,, tahayyül ettiğim selamete çıkacağız. O zaman kızımı

ebİ' .,.itmiş/ ve kudret elimden kayıp zın dü§:Cs olmasına hiç bir mani kalmı-
"' 

1
• yacak. Eğer, olur a, bir talisizlik zu-

Ubrich'in evle d · - • d .. alin' tiği halde hali n
0 
ıgınden 5 sene geç- hur eder de dük olamazsa o zaman u-

ed& Kendi kendim .ç cukları olmamıştı. şes olur. 
'c.iY' "-Dur!" de 'a: d - İçime fena şeyler doğuyor, inşal· 

rUI rni~ sayılama,ı e ~~· ~ha her şey bit- lah her şey yoluna girer! 
ya' plan geçiverdi'. S ım an hemen bir - Hişt, kadın, uğursuzluğu bırak 
elet • en gece yarısı doğ da git yat. Brandenburg ve o saltana~ı 

r . rnuştun. Kız olduğunu hekı"m • 
edif bakıcı ve altı hizmetçide b k ha.sta düşün, rüyanda görürsün. 

se bilmiyordu. Bir saat g~~!d a k~~- il 
tün bunların hepsini astxrıverdi:_n E - Senlik ve ırözymıları te · .... r- ~ "'"Y 
.. 

81 sabah, Klugensein'ların, kudretli Yukarıda anlatılan vakaıarın astü-
-Brandenburg" düklüğüne varis bir 0 _ nden altı gün geçmişti. Brandenburg 
~uıı·~·ı oldu diye bütün memleket de- d~klüğünün baş şehri ~aşaali resmi gc-
B gı ı seviniyor, bayram ediyorduk. Çldlcr ve türlü şenlikler içinde, yen: 

baf ~ ~ır da mükemmelen ört bas edil- ~elen genç varis Conrad'ın şerefine 
ış <JI rnıştı. Seni ananın öz kardeşi büyüttii, ayram ediyordu. İhtiyar dük çok me-

, ve sonrad b' . . . k su ttu. Conrad' .. 11 .,. . f dut k a ızım ıçın orkacak bir şey . 
1
. _ ın guze ıgıne, zera et 

d~ almadı. ve ınce ıgi~e hayran olmuş, onu çok 
Sen on ya"' ld.ğ' k çabuk sevrnıştı' Sa b .. .. k h 11 . · h :a-ına ge ı ın va ıt Ub- · rayın uyu o erı 

rıc •· b. Conradı şanla f ·ı-01' .. 
1 

ın ır kızı oldu. Buna epiyce ü- ' şere le karşılayan asıl-
, , zu rnüııtu'· k K k d k zadelerle dolmuı::tu B k da l k ıt T • ızamı , o torlar ve ço- :a- · u a r par a -
d•, CUkların b 'b· b' Irk ve saadet i"inde k k 1 .... n ı h k u gı ı ta ıi düşmanları onun .. . . .]: or u arını, uzun-

a kında 1- tulerını unutur gibi ol b' e~t' ürn·a· . n ge ır diye bekleştik. Fakat muş, ır az ra-
" .. ı ı~ız boşa gitti. O yaşadı, günden hat etmeye başlamıştı. 
ır.Une buy" d" . Fakat sarayın uzak dair 1 . d b' " . u u, serpıldi - allah belasını . d b .. b.. .. e erın en ı-
ersın 1 - Fakat lı' . . . h . . rın e us utun başka bir sahnenı'n ko Yok .. . ızım ıçın e emıyetı 

bd O~ ı' Çunkı, ha ... ha ... oğlumuz var ya! k~l.a~ıkyavl~şd yGavadş çıkıyordu. Düküıı 
~Aı:' Ög unıuz da yarının d .. k" d - · ı . ' bırıcı ev cı ı a y Constance b. 
s~ Yl 

1 
_. • u u egı mı. . .. .. d d ır pen-

kif aö le r egıl mı, sevgili Conrad'rmız c~re~ın .?nlun. el ~rmuş, kızarmış ve 
Y c f Şinıd" . . k' şışmış goz erıy e em ağlıyor, he d 

ınclllt kadınsı 1 yırmı se ·ız yaşında bır kendi kendine söyleniyordu: m e 
sö'/ dan b ~ a~a çocugum, sana Conrad'· - Alçak Detzin gitti - memleket
aıt' ş· aş a bır ad verilmedi 

'•ttl' ti 0
1~di ihtiyarlık kardeş. imi çökert- ten kaçtı. Evela inanmamıştım, fakat 

" · Unde .. ah, ne çare, doğru imiş meğer .. Ben ki 
bii' ve idaı-e i~l~~ı·ne de ~üşüyor. Hükümet onu ne kadar çok sevmiştim. Biliyor-

zife' dı. Onun :a-
1
• • ona agır.gelmeye ba,.la-

"' dum, babam onunla evlenmeme kati-yor. is . ~ın artık senı yanma çağırı- B -
olma' n rn.inı almadan fakat bilfiil dük yen razı olmıyacaktı. una ragmen o-

1 ve b" c · nu deli gibi sevdim. Fakat şimdi bü-
t iyor. lii u u~ ışleri eli.ne almanı is- tün benliğimle nefret ediyorum. Ah l .. 

~bu gece Ztnetçıler ve rnaıyetin hazır, Benim sonum ne olacak? Ben mahvol· _,,,,,' ş· d" Y_ola çıkacaksın. 
ı••- ım ı ıy· d' dum, mahvoldum .. Çıldıracağım. fırı' rimi i i b 1 ınle, bak, söyle~cekle-
;.1' dar c?ki e~ıe 1 Almanyanxn kendisi ka· ili 
e1'' kad h bı~. kanunu vardır: Eğer bir Mesele caıallll§ıyor c ın alk on .. d .. 1 

den dük .. un e toren e taç giyme- Bir iki ay geçti. Genç Conrad'm 
tursa .. . ~uk tahtına bir saniye bile o- methi ağızdan ağıza dolaşıyor. İdaresi 
aö 1 ~lumıe cezalandırılır. Onun için ve hükümlerindeki dirayet, merhame· 

tııt' tu~rıme dikkat et. Tevazuundan :ı- ti, mesuliyetli i•inin ba..,ında nasıl mü· 
-1' uyonnuşun 'b" H"k" :s :s ar, ni t . . gı 1 yap. u umleri- tevazi, mahviyetkar davrandığı etrafa 

t>if ca' a~ı gıyıp te tehlikeden kurtulun- yayılıyordu. İhtiyar dük artık her tc· 
d ya adar, tahtın hemen aşağısında yi ona bırakmış kanunları, layi

uran baş nazır aandalya&ına oturarak haları baş na.zır k il r a ü ı ünde n o-

ULUS 

Nöbetçi Eczaneler 

: Ankara ,, Pazartesi 
Salı 
Çarıamba 
Perşembe: 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,, 

Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

: Ege eczanesi 
: Sebat ve Yeniııehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 

HALK ve YEN t 

Sinemalarda matineler 

Hergiin 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumarresı 

13.0\l 
14.45 
18.45 
21.00 

ll .IJIJ 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinde:~ başka 
H A L K sinemasında hergun halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme günleri: 
P a z a r t e ı i ve C u m a · • 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefo~, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havag:ızı. 
Arıza Memurlui;u: (1846). - M~saJerı 
Şehir Anbarıcr(3705). - T a k_ s ı. Te
lefon numaraları: Zincirli camı cıv~rı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı cıva
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba: 
şı Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı. 
GUven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Uluı taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Ulus M . dan K. dc:re'yc: 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulua M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 

Sabah Akşam 
İlk Son 
ııcfcr sefer 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

7.30 19.00 
8.00 19.30 

6.30 21.00 
Keçiören'dc:n Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Ccbeci'JenUlus M . na 7.00 23.00 

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

Yenişehir'dc:n Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 15.45 7.30 
Akköprüdcn S. pazarı'na 8.00 9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
bes dakikada bir sefer olup tren :za
manları ıeferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her bc:s dakika
da; aaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağ:ılııı 
saatlerine tabidirler. 

P o sta S aat l eri 

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

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19,15 ve 19,45 
de (salı, perşembe:, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9,40 
Zonguldak hattı : " 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs ,, 16.05 

GON D ELIK 
Hicri - 1357 
Sefer: 9 

S. D. 
Gilneş: 5 28 

Rumi - 1354 
Mart: 28 

S. D. 
Akşam: 18 43 

kuyan halefini iftiharla bir kenardan 
dinliyordu. Conrad kadar sevilen ve 
baş tacı edilen bir kimse mesud olmak
tan ba~a ne yapabilir? .Fakat işin tu
hafı, o hiç tc mesud değildi. Çünki 
Prenses Constanci'in kendini sevme~c 
başladığım görmüş ve bu işe fena hal
de canı sıkılmaya başlamıştı. Herke
sin sevgisi onun için çok kıymetli idi~ 
fakat bu, tehlikelerle yüklü bir sevgı 
idi. İş bu kadarla kalsa iyi idi; kIZ!
nın bu aşkını sezen dük, evlenmeler~
ni tatlı tatlı düşünmeye başlamıştı bı
le. Prensesin kederli hali günden gü
ne geçiyor, gözlerinde ümid ve canlt
lık pırıltıları artıyordu. Hatta o hiç 
gülmeyen yüzünde şimdi şimdi gü
lümsemeler bekliyordu. 

Conrad korkusundan şaşkına dön
müştü. Saraya geldiği ilk zamanlar ta
bii bir ihtiyaçla akranına sokulur, ü
züntülü zamanlarında ancak kendi gi-
bi kadınların anlayıp duyabileceği 
sempatiyi arayarak onların yanına gi
d~rdi. Şimdi bu sokulganlığı için ken
d.ın.e lanet ediyordu. Artık amcazade· 
sının yanından kaçmaya, ondan uzak· 
!aşmaya başladı. Fakat bu hal işi büs
~ütti:1 ~erbadlaştırıyordu. O kaçtıkça 
Qtekı bıttabi üstüne dli~üyordu. Önce
leri Conrad şaşırdı. Fakat sonra sonra 
mesele onu fena korkutmağa başladı. 
~e~eye gitse, nereye kaçsa bu kız pe
şını bırakmıyor, gece gündüz karşısı
na çıkıveriyordu. Kızın halinde bir de 
telaş vardı ki bu da işe ayrı bir esrar
engizlik katıyordu. 

(Sona var) 

Bulgar parlamentosu açdınca 

Hükümet ufak bir 
muhalefetle karşılaşacak 
Bulgaristandaki mebus seçimi sona ermiş bulunmaktadır. 28 mart 
tarihli Bulgar gazeteleri, bu seçimin neticelerini tahlü ederek 
parlamento açılmadan önce ve açıldıktan sonra hükumetin vazi
yeti ne olacağı hakkında tahminler yürütmektedirler: 

Dört hafta sıra ile devam eden u- ı 
mumi seçim, 27 martta Sofya eyaleti 

1
. 

11 dahilindeki intihaplarla sona ermiş 1 ng fere 
bulunmaktadır. Bu seçimlerde göze 
çarpan namzedler arasından kazanan- ı 
lardan eski parti liderleri ve mensup
ları da vardır. Ezcümle Bulgar nasyo
nal sosyalistleri demek olan ve vak
tiyle "milli hareket" adım taşıyan 
partinin lideri profesör Tzankof'la 
Pastuhof; Grigor Vasilef; Raşko Ma
carof gibi eski parti liderleri bu se
fer de seçilmişlerdir. Yeni mebuslar 
arasında maktfil Stamboliski'nin kabi
nesinde maarif nazırlığı yapan Gos
podin Omarçevski de vardır ve bu a
dam, namzedliğini koyarken Köse 
İvanof hükumeti programına sadık 
kalacağını alenen ilan etmiş ve hüku
metin organı olan Dnes gazetesinde 
buna dair bir yazısı çıkmıştır. Bundan 
mada dünkü Köse İvanof ve Andreya 
T

1

oşef kabinelerinde bulun.muş olan 
Slovo gazetesi direktörü Todor Ko
juharof da müstakil mebuslar arasın
dadır. 

Ayın sonlarına doğru açılması u
mulan Bulgar parlamentosu hakkında 
bir şey söylemek lazım gelirse, diye
biliriz ki müstakbel parlamentoda 
muhalif grup, çok küçük bir azlıktan 
ibarettir. Şimdilik hükılmet progra
mına göre çalışacaklarını ilan eden
ler, şüphe yok ki, müstakil olarak çı
kanlardan fazladır. Muhaliflerin de 
laakal altı, yedi kısma ayrıldrkları ta
biidir. Fakat istil®alde hükfunetçi
lerden bazılarının vaktiyle mensub 
bulundukları parti lidı:rleri etrafında 
toplanmaları ihtimali de göz önünde 
tutulmalıdır. Mesela profesör Tzan
kof'un adamları bu aradadır. Bunun
la beraber bugün için ortalıkta bakim 
,bulunan ruh, ''milli bir ideal etrafın
da toplanarak zamanın ihtiyaçlarına 

uygun hareket etmek ve yarının bü
yük ve yüksek Bulgaristanını yarat
mak" dan ibarettir. Vaktiyle siyasal 
,partilerin büyük bir faaliyetle çalış
tıkları zamanlarda bu işi kendileri 
için bir maişet meselesi yapmış bin
lerce kişi vardı ve, o zamanlar Bulga
ristanı partiler değil, partizanlar da 
idare ederdi. Bu menfaatçilerden bir 
kısmının bugün de için için faaliyet 
.sarfettikleri ve yarın mecliste elve
rişli bir hava yaratmak istiyecekleri 
hatırdan çıkmamalıdır. Bununla be
raber "her şeye rağmen geriye avdet 
edilmiyecektir" şiarını ihtiva eyliyen 
.kral beyannamesini harfiyen tatbik 
etmekte bulunan hükumet, devlet rei
sinden aldığı kuvvetle, mecliste poli
tik hiziplerin ve grupların taazzuvu
na meydan vermiyecektir. Esasen 
meclisle hükumet birbirinden aynl
nuştır ve kral icabında "geriye avdet 
etmek istiyen'' her hangi bir parla
mentoyu feshedebilecektir. 

Bulgar basınında bugün bu kabil 
mütalaalara dair tek bir satır bile 
yoktur. Gazetelerin sıkı bir müraka
beye ve hatta sansüre tutulduğu ma
lilmdur. Bilakis gazetelerde bugünkü 
intihapların milli birliğe uygun bir 
netice verdiği hakkında neşriyat ya

pılmaktadır. Mesela Zora gibi müsta
kil ve olgun bir gazete bile bugünkü 
intihaplarm en karakteristik tarafını, 
vaktiyle muhtelif grup ve partilere 
mensub olduklarından dolayı bir ara
ya gelmiyen münevverlerin bugün 

milli bir gaye etrafında toplaşarak 
partisiz ve sınıfsız bir meclis kurma-

Üç merhal.e 

!spanyol h,idiseleri, İngiliz - İtal
yan anlaşmasının muhtemel imzası ve 
bu iki mesele aras:ndaki münasebet 
,gazetelerin tefsirlerine mevzu teşkil 
etmektedir. 

Taymis, gazetesi diyor ki: 
"İtalyan hükumetinin İspanyadaki 

kıtalarını harb bitince geri alacağı 

düşünülmektedir. İngiliz - İtalyan 
anlaşması ile ata.kadar olmıyarak, Ro
ma hükumeti Londraya bu hususta 
bir mektub gönderecektir. 

Üç merhale derpiş edilebilir: Mil
letler~ Cemiyeti konseyinin azasını 

İtalyanın Habeşistandaki hakimiyeti
ni tanımağa mezun kılacağı muhak
kak haline gelince, İtalyan hükfuneti 
Londraya bir mektub göndererek İs
panyadaki kıtalarını geri çekeceğini 
taahhüd edecek ve bu teminat fili su
rette teyid edilir edilmez, İngiliz hü
kılmeti anlaşmayı olduğu gibi meriye
te girmiş addedecektir." 

Yunanistan 
Dış Bakanımıza Atina' da gös

terilen sevgi tezahürleri 

Bütün yunan matbuatı, B. Rüştü A
ras'ın yaptığı kısa ziyareti hakkında 
hararetli makaleler nc,rederek, Atina 
halkının türk vekilini dalına fevkalade 
bir memnuniyetle ve büyük bir sem
pati ve samimilik ile karşıladığını 

kaydediyorlar • 
Gazeteler: "Güzide tütık vekilinin 

her geçişi yunan efkarı umumiyesi i
çin müttefikimiz Türkiye'ye karşı o
lan sevgi hislerimizin bir kerre daha 
tezahürüne vesile hazırlamaktadır.'' 
Diyorlar. 

Dr. Arasın ba~vekil Metaksas ile 
yaptığı uzun dünkü görüşmeden bah
seden Elenika melon gazetesi eliyor 
ki: 

"Bu görüşmede nelerin bahia mev
zuu edildiğini bilmiyoruz. Fakat bir 
şeyden eminiz ki, o da son zamanlarda 
vukua gelen büyük enternasyonal hadi 
seler neticesinde meydana çıkan umu• 
mi diplomatik vaziyet üzerinde tam 
ve mutlak bir fikir beraberliğinin bir 
kere daha kendisini göstermesidir. Fil 
hakika, vaziyet başka surette tecelli e
demezdi. 

İki memleket arasındaki 
kardC§lik 

Zira, Türkiye ve Yunanistan, yalnız 
hadiselerin mecburiyeti altında vücu
da getirilen bağlarla birbirlerine mer
but değillerdir. İki hükümetin birlik
te sarfettiği gayretlerle iki memleket 
arasında vücud bulan bağlar, bugün 
yalnız müşterek menfaatlerin değil fa
kat ayni zamanda iki memleket ara
sındaki samimi muhabbetin doğurdu
ğu kırılmaz kardeşlik bağları haline 
gelmiştir. · 

Türkiye ve Yunanistan, sulhcu ide
allerinin tahakkuku içinde elele yürü· 
mektedir. Bu iki memleket arasındaki 
birlik, Balkanlarda nizamın takviyesi
ne üyük yardım etmekte ve bu suret
le ayni zamanda Avrupa sulhu eserin
de hizmet eylemektedir." 

Elenika Mellon, bundan sonra larında bulmaktadır. Bu gazeteye gö
re bu işte vaktiyle en büyük rolü 
solcular oynamakta idi. Fakat bugün 
dünya hadiseleri; Bulgaristanın ma
ruz kaldığı felaketler ve bilhassa 
Rusyadaki son "temizlik" işleri bun-

Türkiye başvekili Celal Bayarın ya
kında Atinaya yapacağı seyahati mev
zuu bahis etmekte ve makalesini föyle 
bitirmektedir: 

ları da kafi derecede mütenebbih ey
lemiştir. Diğer taraftan vaktiyle muh-

telif parçalara ayrıldıklarından dola
yı reyleri dağılan ve bu yüzden me
bus çıkaramayan Avukatlar gibi mü
nevverler, bugünkü intihaplarda o es
ki yıkıcı prensiplerden ayrılm1' ve 
içlerinden sevilen, doğru, vatansever 
ve milllyetperver kimselerin mebus 
çıkmalarını temin eylemişlerdir. İ!te 
bugünkü intihaplarda karakteristik 
olan cihet budur. 

"Bu ziyaret, elen milletine, dost 
Türkiyeye ve onun büzide zimamdar
larına karşı hissiyatını izhar etmesi i
çin yeni bir fırsat vermiş olacaktır." 

Yugoslavya 
Dr. Aras'ın Atina ziyaretinin 

ehemiyeti 
Gazeteler, büyük manfetlerle Dr. 

T evfik Rüfdü Ar•m Atinadan ıeçi-

-9-

şini haber vermekte ve T ürkiye hari
ciye vekilinin elen hükümet reisi B. 
Metaksasla, yaptığı görüşmelerin ehe
miyetini t..:l>arüz ettirmektedir. 'Gaze
teler ayni zamanda, Dr. Tevfik Rüşdü 
Arasın müttefik elen milleti hakkın
daki derin dostluk hissiyatını bilhas
sa kaydederek elen gazetecilerine yaıp
tığı beyanatı da neşreylemektedir. 

Fransa 
::,arih bir sual 

Gazeteler, B. Pol Bonkur tarafından 
Moskova ve Varşova büyük elçileriyle 
Prağ ve Budapeşte orta elçilerine ve
rilen talimat hakkında tefsiratta bulu
nuyorlar. 

Bayan Tabuis, Övr gazetesinde di
yor ki: 

"B. Pol Bonkur tarafından Çekoslo
vakya komşularına çok sarih olarak 
"Bir alman taarruzu vuku bulduğu 
takdirde hareket tarzları ne olacağına" 
dair sorulan sual Londrada, istikbalin 
tazammun edebileceği her türlü karar 
için elzem bir esas olarak telakki edil
miştir." 

Diğer taraf dan Popüler gazetesi da
ha ileri giderek, ingiliz hattı hareke
tindeki kıymetin Fransaya terettüp 
ettiğini bildirmekte ve mühim müza
kerelerin açılmak üzere bulunduğunu 
ilave eylemektedir. 

Metanetle hareket etmeli 

Gazeteye göre, bu müzakereler, an
cak Fransa l4 mart tarihli notalarla 
çok msud bir surette açılmış olan yol
da metanetle yürüdüğü takdirde iyi 
bir neticeye -...arabilecektir. 

Jur - eko dö Pari gazetesinde Piyet
ri, orta Avrupa ile doğu Avrupasının 
bütün müttefiklerini toplamakta bet
bin görünmekle beraber, diyor ki: 

"Böyle olmakla beraber, alınan bazı 
malumata göre, alman kıtaatmın bü
yük bir kısmı A vusturyadan ayrılmış
tır ki, bu hal Cekoslovakvay~ ilrArf~ 
pek yakın bir darbe fikrini bertaraf 
etmektedir. İngiliz silahlanmasına ve 
fransrz dahili kalkınmasına intizaren, 
bu da bir şeydir." 

Bartında Atc;türk 
coşkun 

kutlandı 

günü 
tezahürlerle 
Bartın, 9 (Hususi Muhabirimiz· 

den) - Atatürk günü, bugün çok he
yecanlı tezahürlerle kutlanmıştır. Bu 
münaseıbetle Halkevinin tertib etmiş 
olduğu toplantı çok neşeli bir suret
te ve samimi bir hava içinde geç va
kitlere kadar devam etmiş, heyecanlı 
nutuklar söylenmiştir. Şehir baştan 
başa donatılmıştır. 

Halkevinde genç bir sanatkarın 
yaptığı A1atürk'ün tabii biiıyüklükte
ki heykeli sürekli alkışlarla selamlan
mıştır. 

Çocuk insanlann çiçeğidir 1 
seviniz koklayınız, fakat 

öpmeyiniz 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledibniı ~ekli 

• • 
lımır Enternasyonal 

Fuarına haz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 
3-7041 
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Ticaret Türk Anonim Şirketinin 31 birinci konun 1937 bl4nçosu 
AKTiF 

Kasa 

Bankalar 

Gayri menkuller 

Arazi 
Binalar 
Sabit makineler 

Menkuller 

Ormanlardaki tesisat 
Seyyar makineler 
Demirba§ eşya 
Yedek malzeme 
Nakil vasıtaları 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

İ!tirak ve Taahhütler 

Umumi Emtea 

Müşteriler 

Alacak Senetleri 

Cari Hesaplar 

Peıin ödenen Orman rüsumu 

Muhtelif borçlular 

Transituar Hesaplar 

Çürük Alacaklar 
• 

Kefaletten Dolayı Borçlular 

Nazım Hesaplar 

4 781 
20 789 
46 698 

6 425 
4 455 
8 915 
9 276 

34 243 

2S 
29 
19 

79 
00 
50 
39 
75 

Türk Lirası Kr. 

' 561 59 

'6 613 94 

72 268 73 

63 316 43 

96 951 70 

85 793 93 

377 452 18 

85 010 70 

125 419 75 

49 520 40 

24 286 13 

50 246 82 

129 892 27 

43 956 ()() 

108 348 75 

40 748 14 

ı 437 4387 46 

PASiF Türk Lirası Kr. 

Sermaye 100 000 ()() 

ihtiyat akçesi 7 153 ı6 

Bankalar 

Açık krediler 360 757 76 
Emtu mukabili 
Kredi 359 002 69 719 760 -ts 

Cari Hesaplar 114 411 55 

lıkonto edilen al. Senetleri 75 432 12 

Ödenecek Orman Resimleri 14 351 97 

Muhtelif Alacaklılar 38 728 27 

T ranıituar Hesaplar 128 766 ()J. 

Amortismanlar 
Arazi 764 88 
Fabrika binaları 3 029 36 
Sabit makineler 7 717 86 
S~yyar makineler 802 40 
Alat ve edevat 275 30 
Ormandaki tesisat 5 140 64 
Demirb~ eşya 1 688 00 
Kara nakil vasıtaları 6 237 12 
Deniz .. .. 917 13 26 572 69 

Muhtelif Riskler KarJılığı 43 956 00 

Dağıtılacak Temettüler 210 02 

Kefaletten Dolayı Alacaklılar i08 348 15 

Nazım Hesaplar 40 748 14 

Kir 18 937 73 

1 437 387 46 

Ticaret Türk Anonim Şirketinin 31 birinci konun 1937 kor ve zarar tablosu 
BORÇ 

Mu raflar 

Maaş ve Ücretler 
İdare Masraflan 

Verilen F..W...,.. Kumü-~nlaP 
AnıortiSm.anlar 

Provizyonlar 

Muhtelif Zararlar 

Ki.ı: 

Çocuk ilôvesinde 

17 891 84 
25 638 73 

Evvelki haftaki bilmecemizi 
çözüb hediye kazananlar 

Kart kazananlar: ri Veysi, Arga. (Malatya) kaymakamı kı..ıı 
Ayten, Eskişehir lisesinden 3. B. de 1681 

Ankarada Dumlupınar okulundan 406 Ze- Sabit, Ankara İnönü ilk okulundan 4 . .E. de 
ki, Adana birinci orta okulundan 2. D. de 301 Nihal, Ankara Cebeci Posta evi yanın-
178 Hilmi, Bartın İstiklal okulundan 290 da Hayati, İzmir Karataş kahvesinde Hasan 
Mukaddes, Ankara B . M. M. komiseri kızı Kurd, İzmir Karataş tire kapısı 4 num:ırada 
Gülen, Ankara Ulus okulunda 363 Ziver, ls- Yılmaz, Bandırma C. H. P. de Musa Khım, 
tanbul Be~iktaı; Yeni mahalle 6 numarada Ankara Dmlupınar okulundan 640 Şinasi, 
Basri Alev, Merzifon C. H. P. odacısı Vey- Bandırma halkevinde İlhami Aydemir, Ma
ıel kızı Hatice, Havza merkez okulundan latya lisesinden 4. A. da 921 Fikret, Ankara 
215 Erdal Çerkeş halkevi ba§aknı oglu A- İnönü okulundan 1. C. de 1104 Blilend, Di
li İhsan, istanbul Unkapanı Zeyrekdc 41 yarbakır orta okulundan 2. A. da 160 Ha
inci ilk okulundan 3. A. da 125 Ayten, Zon- !il, Diyarbakır lisesinden 4. B. de 582 CetıU, 
guldak Mimarkemal okulundan 358 Fehim, konya lisesi 3. A. da 119 Hasan. Kalecik 
Ankara birinci orta okulundan 1677 Kudsi, ikinci okulundan 193 Hasan, Elizıt orta o
Ankara İndnu okulundan 2 Fazılet, Afyon kulundan 2. B. de 1021 Lütfi, Mersin maarif 
lisesi 1. A. da 894 11irkan, Ankara İltekin otelinde İbrahim Efebaş, Ankara Yenice 
okulundan 122 Nurten, Ankara Ticaret li- mahallesi Yeni,ar sokak 52 de Necibe, Mer
sesinden 250 Agop Aras, Ankara ticaret li- sin orta okulundan 1. D. de 231 Nail, Anka
seıinden 33 Melih, Ankara Gazi lisesinden ra İltekin okulunııan 6153 Andson, Çubu& 
657 Naci, Ankara Gazi lisesinden 509 Ve· ilk okulundan beşinci sınıfta Ömer, İatan
dad, Ankara Mimar Kemal okulundan 943 bul İtalyan kız ilk okulu iıçüncü aınıfından 
Faruk, İstanbul Edimekapı 17 inci ilk Renata Manzini, Menemen Kubilay okulun
okulundan 4. B. de 87 Mehmet, Ankara Ga- dan 44-0 C. Peynirci, Ankara erkek lisesin
.zi lisesinden 491 Halis, Ankara Necati oku· den 1192 Mehmet, Yozgad polis komiseri 
lundan 1004 Mualla, Ankara Necati oku. Fahri oğlu Kemal, Mengen pazar köy yat, o
lundan 1014 Aysel. Ankara birinci orta 0 • kulu beşinci sınıfında 6 Yunus, Seydişehir 
kulundan 712 Necdet, Ankara Nectai oku- ilk okulundan 318 Zeki Sönmez, Trabzon li
lundan 701 1. Çapı;ı, Ankara Necati oku- aesi orta kısmından 887 Kemalettin, Gerze -
!undan 1 Erdoian, Ankara Gazi liaesinden Sinop merhum belediye zabıtası Kizım oğ-
766 Memduh, Ankara lstilil okulundan 272 lu Hasan. 
Turhan, Ankara Hamamönünde Emel, An- Boyamayı güzel boyayıp da 
kara İstiklü okulundan 46 Necib, Ankara 
Necati okulundan 1006 Semire, Ankara U- hediye ka:ıanamıyanlar : 
lus okulundan 417 Malik, Ankara İnönü o- Zonguldak Gazi ilk okulundan 144 Nihad, 
kulundan 138 Basri, Ankara Gazi lisesin- İzmir Halil Rıfılt paşa caddesi ikinci Sü
den 514 Nihad, Ankara Necati okulundan leymaniye İbiı ağa sokak 4 numarada Mu-
683 Çiftepınar, Ankara Gazil lisesinden 460 zaffer. lzmir Karataş orta okulundan 1358 
Mehmet, Ankara İsmetpaşa Çamlıca sokak Muzaffer, Havza merkez ilk okulundan 215 
3. 5. numarada Ersoy, Ankara İstiklil o- Erdal, Ankara İltekin okulundan 391 Sıdı
kulandan 61 Emel. İstanbı.\1 Çengelköy ku- ka, Ankara erkek lisesinden 1029 Fethi, An. 
leli Jilesinden 9, 3. de 685 Haydar, Ankara kara erkek lisesinden 3, C. de 105 Müfid, 
Hacıbayram Gazianteb sokak 17 de Erkut, Ankara birinci orta okulundan 1765 Fikriye, 
Dinar Yeniyol ilk okulundad Şükran, Anka- Ankara İltekin okulundan 2. A. da 903 Ni
ra Necati okulundan 708 Abdullah, Muğla j hal, İzmir Karataş kahvesinde Hasan Gi
orta okulundan Mete, İzmir Karataş ort:ı per, Ankara devrim okulundan 390 Gülö
okulundan 237 Nusret, Samson Bozkurtl o- ren, Ankara Ulus okulundan 861 Bahaettin, 
kulundan 111 Namık, İstanbul sanat oku- Zonguldak Gazi okulundan 3. B. de 449 Şe
lundan 372 ~hmet Hayri, Diyarbakır Sil- rafettin, Ankara ikinci orta okulundan 317 
leyman Nazıf okulundan 61 Tevfik, İzmir Naciye, Ankara İsmet İnönü okulundan 
Karataş tramvay caddesi Manav Salih ya. 1238 Galib Can, Elizrğ Atatürk okulundan 
nında Musa, İzmir Karatas ve civarı mil- 4. A. da 363 Turgud, Konya liaesi orta kıı
vczzii Hasan, Ankara Özbeyler mahallesi mından 1. A. da 837 Necati, Diyarbakır li
Balım sokağında Aydoğan, Adapazan Park sesinden 2. C. de 307 Servet, Bursa Valide 
karşısı küçük Osman sokak 187 numarada veziri M . Bezirci aokak 3 de Suna, İzmir -
Recai, Di)'Wrbakır Gazi c:addeai Tan berbe- Seydi köy ilk okulıından 121 Hatice, latan· 

Türk Lirası Kr. 

43 530 57 

35 960 95 

ıs 805 21 

18 111 82 

2 895 41 

18 937 73 

135 247 69 

bul Kumkapı orta okulundan 2. B. de Sey
fettin, İzmir Karantina 137 numaralı sokak 
74 numarada Yakub, Tekirdai Namıkkemal 
okulundan 126 Rıza, Eli..ıığ Atatürk ilk o
kulundan 419 Melihat, Ankara Dumlupınar 
okulundan 627 İhsan, Ankara İltekin oku
lundan 106 Yalçın, Ankara İltekin okulun
dan 956 Perihan, Ankara birinci orta oku
lundan 755 Servet , Malatya lisesinden 1. A. 
da 828 S. Alpan, Ankara devrim okulundan 
591 Fehamet tin, Çorlu Şecaattin okulundan 
442 Sabiha, Ankara Gui lisesinden 938 
Feyzi, Ankara birinci orta okulundan 913 
Sabit, Ankara İsmet İnönü okulundan üçün
cü sınıfında Adnan, Ankara 1ımet İnönü o
kulundan 256 Mustafa, Ankara Halde 1 - 59 
numarada İnal, Ankara Özbeyler mahallesi 
Balım sokaiında Yı.ikıel, Ankara İltekin o
kulundan 3. A. da Kayıhan, Ankara erkek 
lisesinden 668 Kemal, Ankara erkek lisebin
den 480 Mustafa, Ankara erkek lisesinden 
1215 Abdülkadir, Bali ilk okulundan 253 
Münime, lstanb.ıl Taksim orta okulundan 
1. B. de 182 Hakkı, Bursa Çimen yeri yeni 
sokak 3 numarada Kaya Ali, Ankara İsmet 
paıa okulundan 2 Yaıar, Ankara Atatürk o
kulundan 20 Remzi, Ankara ismet İnönü o
kulu yanında Bikim sokaiında Müıerref, 
Ankara erkek lisesinden 846 Oiuz, Etlik o
kulundan 285 Necla Orhon, Ankara erkek 
lisesinden 3. C. de Haluk, Kalecik Ziraat 
bankası memuru oğlu İlhan Gı.iven, Ankara 
İltekin okulundan 791 Mualla, Ankara İl
tekin okulundan 808 Şark, Ankara İnönü o
kulundan 584 Baha, Ankara birinci orta o
kulundan 801 Ahmet, Adapazarı orta oku
lundan 171 Mustafa, Ankara Dınlupınar o
kulundan 650 Kaçar, Ankara Bayram cad
desi. Oyuker sokak 12 de Münire, Tarsus 
manifaturac: Hasan oilu Rıfat, latanbul 
Kabataı erkek lisesinden 4. Ç. de 1468 Hay
rullah Cemal, Samson orta okulundan 441 
İsmail, İstanbul Kadıköy Hünglr im3mı 
fıstıklı sokak 32 de Melih, Ankara orman 
çiftliği onuncu yıl yatı okulundan 4-A Öz
bay, Adıyaman Yeniyol okulundan 174 Lüt
fi, Adapazarı orta okulundan 550 Muzaffer, 
l>evrim okulundan 285 Saika, Maliye veka
leti Muntazam borçlar müdür muavini Ha 
san kızı Mukaddes, Adapazarı İzmit cad 
desi 8 numarada Fethi, Yalvaç orta okulun 
dan 94 Abdullah, Ankara İltekin okulundar 
420 Hüseyin, Mengen pazar köy yatı t;>ku 
tundan 139 Sadık, İstanbul Kumkapı niıan
taıı Saraç İshak mahallesi Mobilyacı yoku
ıu 11 de Sabri, Bursa ziraat okulundan 377 
Receb, İstanbul Kumkapı Niıantaoı Cami 
çıkmaz ıokak 28 de Şevket, Davas Gazi ilk 
okulundan 4. A. da 163 Belma, Konya Top
raklık ilk okulundan 337 Abdullah, Ankara 
kız lisesinden 3. A. da 407 Neriman, Anka
ra Yeğen bey mahallesi maliye tahakkuk 15n
beıi şefi Hamid oğlu Nermi, Ankara birin
ci orta okulundan 766 Nermi, Nevşehir C. 
H. P. kltibi Hakkı kızı Songül, Ankara İl
tekin okulundan 604 Bülend, İzmir Halid
bey ilk okulundan 4. B. de 554 Mergube, A
dapazan orta okulundan 3·C de 684 Ertui
rul, Ankara Özbeyler mahalleli Balım aoka
iında Cengi~ 

A L ACAK 

1936 aeneainden müdevver kar 
bakiyeai 

lıletmele'r kin 
ltt.ir&:k ve T aahbütlerden kar 

Alman Kumüıyonlar 

Ankara Borsası 

9 - 4 - 1938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belıard 
Yokohama 
Moakova 
Stokholm 

Açılıe Kapanıe 

628.- 628.-
0.7902 0.7890 

25.875 25.875 
15.0190 15.0190 
4.6948 4.6938 

87.0225 87.0225 
3.4472 3.4472 

63.6942 63.6942 
1.427-4 1,4274 

22.67 22.67 
12.7388 12.7388 

1.9693 1.9693 
4.1894 4.1894 
3.9810 3.9810 

106:21 106.21 
34.6337 34.6337 

2.7356 2.7356 
23.86 23.86 

3.0896 3.0896 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Acıh'I Kaoams -

1933 ikramiyeli 
Ergani 100.25 100.25 

Zayiler 
7 nisan çarşamba günü sabahı Çer 

cuk ı;;\r::\vr ile Niimıı.., .. h"<1t~., .. 11i , .. ~. 

ıında Almanya'ya gidecek bir mektup 
dÜ§Ürülmüştür. Bulan Sağlık Yur
dunda Mehmet Günaya getirdiği tak-
dirde memnu n edilecektir. 2008 

Zayi - 1 - 728 sayılı ccanibe ika
met tezkeremi kaybettiğimden yenisi
ni çıkaracağım. Eskisinin hükmü yok
tur. Emil Dörö. Müdafaai Hukuk cad
desi Açık sokak No. 4 Ankara 2052 
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An_kara Belediyesi 
Kiralık odun ve kömür 

depolan 
A nkara Belediyesinden : 
1 - Hapishane civarında 1, 2, 3, 4, 5, 

numaralı odun ve kömür depoları on 
beş gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Bunlardan ı, 2, numaralı depo 
yerlerinin senelik icar bedelleri 240, 
3, 4, 5, numaralı depo yerlerinin sene
lik icarları (180) liradır. 
3-Muvakkat teminatları 1, 2 numa· 

ralar için (18), 3, 4, 5, numaralar için 
(12,60) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
ıi11 her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 22 nisan 938 cuma günii 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1028) 2048 

Satıhk hah 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye vergi ve resminden olan 
borcunun ödenmemesinden dolayı hac
zedilen bir adet halı seccade 11.4.938 
pazartesi günü saat 12 de belediye me
zat salonunda arttırma ile satılacaktır. 
İstekli olanların o gün ve o saatte icra 
ıemuruna müracaat etmeleri. (1029) 

. 2049 

Ambar ve divar 
yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs idaresine yaptırılacak 

anbar binasiyle şark cephesine yaptı
rılacak dıvar inşaatı on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ( 4638,38) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (348) lira

dır. 

4 - Xqttiwnceini pnek ~ 

Türk Lirası Kr. 

93 '5 

1'1.2 645 45 

20 796 94 

135 247 69 

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 

İsteklilerin de 22 nisan 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1027) 2047 

Hafiflik - Rahatlık 
J. ft o v a a • 1 Ko,..elarlnde 

-b.~ ~ (Oılu). alıl lncltıbllıcek nı 
• ~ bıllu na da hlçbor taıyok yok. 

. ~-'?"' twr. Bu ko,..aıer. vacudunwıu 
/ ~ aıkmıkaııın tenuGbQnGıii in• \r caıtır •• g6§aün0ı0 kuVYal•andirır. 

Fiyatı ı 26 ll redH itibaren. 

ISTANSUL, Seyqğtu 
TGnal maydını 12 No. lu. 

Maier•m•u ziyaret ediniz ••1• 
111 No.111 tırllamlıl fateylnlr., 
Ftyıllırımııda bayatı toıfflt. 

2036 

aLKa 
HALKEVLERl DERGiSi 

NlSAN 1938 SAYISI 
Mukaddes tabanca: Profesör 

Afet, Orta zaman Türk - İslam 
dünyasında bayramlar: Prof. A. 
Mez. çeviren (Cemal Köprülü) 
Toprak Anama (şiir): Behçet 
Kemal Çağlar, Gök ve deniz (şi
ir): Cezmi Bergin, Gizli halk 
musikisi: Lütfi Salcı, Amerika 
kaşifleri arasında bir türk: Ce
lile Batur, İran edebiyatında ro
man: Ali Nihad Tarlan, Çağmu
zm siyasi şahsiyetleri: Ziyaed
din Fahri, Mir - Ali - Şir ve si
yasi hayatı: V. V . Bartold, Birle
şik A merika devletlerinde sosyo
loji: Niyazi Berkes, Bir günün 
Piyesi (şiir): Srtkı Alrozan, O
yuncular (tiyatro): Nahid Sırrı, 
Halkevleri haberleri, fikir haya
tı, bibHyoğrafya. 

96 sayfa 25 kuruş. 



10- 4- 1938 

, M~· M. bakanhğı 

10000 metre anten teli ah nacak 
M. M. Vek&leti Satm Alma Konüa.

Jonundan : 
1 - Hepsihe tahmin edilen fiyatı 

'50 lira olan nümunesi gibi 10.000 met
re anten teli pazarlıkla &atın alınacak
tır. 

2 - Pazarlığı 5 mayis 1938 peI"fem· 
be günü saat 11 de M. M. V. u tm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 56 lira 25 kuruştur. 
Şartname ve nümune M. M. V. satın 
alma Ko. da görlilür. 

4 - Pazarlığa girecek kanunt temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte pazarlık gün ve saatinde M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(727) 1512 

Yün çorap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir kilsuna tahınin edilen fiatı 

(250) kuruf olan (16000) kilo yün ço
rap ipliği kapalı zarf usuliyle satın a
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi (200) kuru' bedel 
nıukabilinde her gUn M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

3 - İlk teminatı 3 bin liradır. 
4 - İhalesi 23 nisan 938 cumartesi 

günü saat on birde yapılacaktır • 
5 - Eksiltmey~ gireceklerin 2490 

•ayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı vesikaları ilk teminatlariyle 
birlikte teklif mcktublarını ihale saa
tinden en az bir saat evel M. M. veka
leti satın alma komisyonuna vermele-
ri lazımdır. (901) 1888 

Kundura ohnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiat 

dört yüz yetmiş kuruf olan (150000) 
~ift kundura kapalı zarf usulü ile sa. 
tın alınacaktır. 

2 - Şartname11i (35) lira 25 kuruş 
bedel mukabilinde satılmaktadır. Ta -
lipler her gUn komisyona müracaat 
edebilirler. 

3 - İlk teminat: (31950) liradır. 
4 - İhalesi 14 nisan 938 perJembe 

gUnO saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 UncU maddele -
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla· 
riyle birlikte teklif mektuplarını iha
le saatinden en az bir saat evvel M. 
M. VekAleti ıatın alma komisyonuna 
~rmeleri llzımdır. (770) 1660 

Kışhk elbiselik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 
1 - Her bir metresine tahmin edilen 

fiatı (275) iki yüz yetmi' beş kuruş o
lan 67 .000 metre boz kıflık elbiselik 
kumat kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 18.4.938 pazartesi günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (10462) on bin dört 
yüz altmış iki lira 50 kuru•tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (Q22) ku
ruı mukabilinde M. M. V. satın alına 
Ko.nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. cU maddelerin
de gösterilen vcsaikle teminat ve tek· 
li.f mektublariyle birlikte ihale saatın· 
dan bir aaat evel komisyona vermelc· 
ri. (820) 1742 

80 ton mazot ahnacak 
M. M. Veki.leti Saba Alma Komia

yonundan ı 
1) 80 ton mazot kapalı zarfla eksilt· 

meye konmuıtur. 
2) Tahmin edilen bedeli 5400 lira o

lup ilk teminat parası 405 liradır. 
3) İhalesi 18-nisan-938 pazartesi gU

nü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazıl ıbelgeleriyle teminat ve teklif 
mektuplannı ihale gününde en geç bir 
saat evveline kadar M. M. V. Satın al
ma komisyonuna vermeleri. (899) 

1830 

Kaputluk kumaş ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan ı 
1 - Her bir metresine tahmin edilen 

fiati üç yüz on beş kuruş (315) olan 
56.000 metre boz kaputluk kumaı ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul-
muştur. 

2 - İhalesi 20.4.938 çartami>a günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı on bin yctmif 

(10.070) liradır. 
4 - Evsaf ve prtnamesi 882 kuruş 

mukabilinde M. M. V. satın alına ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve 3. eli madde
lerinde ge>.terilen veaaikle teminat ve 
teklif mektuiblariyle birlikte ihale aa
atından en az bir saat evci komisyona 
vermelerL (828) 1741 

Yem torblSI 11 belleme ahnacak 
M. M. Vek&leti Satm Alma Ko

miayondan ı 
1 - Hepsine tahmin edilen fiab 

(640) lira olan (200) Belleme ile (300). 
yem torbası açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

2 - Şartname ve nUmuneleri her 
gün M.M.V. satm alma komisyonun
da görülebilir. 

3 - İlk teminatı (48) liradır. 
4 - İhalesi 19 - nisan • 938 salı gU

nü saat ıs de yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girmek istiyenle

rin yukarıda yazılı gün ve saatte M. 
M. Vekaleti satın alma komisyonun
da bulunmaları ilin olunur. 

(912) 1846 

Vakıflar Umum Md. 

Satıhk • 
a razı 

Vakıflar Umwn Müdürlüğünden : 
Polatlı kazası dahilinde olup Mu

hattı çiftliği denilmekle maruf 11796 
dönüm 2 evleği havi vakıf arazinin 
peşin para ile mülkiyetinin satılması 
30 mart 938 gününden 28 nisan 938 
gününe kadar 30 giln müddetle açık 
artırmaya konulmuştur. 

İhale 28 nisan 9:38 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 16 da ikinci 
vakıf apartmanında vakıflar umum 
müdürlliğü varidat ve tahsilat müdür
lüğünde yapılacaktır. Taliplerden 367 
lira teminatı muvakkate alınacaktır. 

Bu teminat ya banka kefalet mektubu 
ve yahud vakıflar veznesine makbuz 
mukabili yatırılmıJ nakid olacaktır. 

Satıt ,artını görmek isteyen talible
·rin ihale gününe kadar her gUn yuka
rıda adr geçen müdürlüğe müracaat-
ları. (856) ı 768 

Jandarma ··~ 

Çamafırlık ve astarlık 

bez alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Sa

tm Alma Komisyonundan : 
1 - Bir metresi yirmi beş kuru~ 

değerlenen 21900 lira değerinde 80000 
metreden 95.000 metreye kadar vasıf 
ve örneğine uygun çamaşırlık ve as • 
tadık bez 11-4-938 pazartesi günü aa
at onda kapalı zarf ebiltmesile aatm 
alınacaktır. 

2 - Şartnametl komisyondan para
sız alınabilecek olan bu ekıiltmeyt 

girmek isteyenlerin (1643) liralık ilk 
teminat makbuzu veya banka mektu
bu ve fartname ve kanunda yazılı ~1-
geleri muhtevi teklif mektuplarını 

belli gUn saat dokuza kadar vermiş 

olmaları. (794) 1662 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Müdür ve memur evi 
yaptırılacak 

Ankara lnhiaarlar a. ,u- I" flDUUUI' U. 

jünden ı 
Resim, proje, ke,ifname, ve prtna

melerine göre ; 
ı - Keçeç tuzlasında yapılacak 4186 

lira 23 kuruş keşif bedelli müdür evi 
ve 2359 lira 53 kuruş keşif bedelli me
mur evi in,aar açık ekailtmeye konmuş 

tur. 
2 - Bundan batk• 2614 lira 93 kuruı 

luk keşif bedelli birde kantarcı oturma 
yeri inşası mukarrerdir. Bu iş için de 

~a açık eksiltme yapılacaktır • 
3 - Her iki açık eksiltme ve ihale 

muamelesi ıs - nisan - 938 tarihinde 
cuma günü saat 16 da ba9 müdürlüğil
ı üz binasında .... 1':.ına~ kkoınisyonda 
ayrı ayrı icra olunacaktır. 

4 - Arzu edenlerin fazla tafsilat al
mak ve istenilen evrakları görmek için 
şimdiden baf müdürlüğiimüz tuz fen 
şubesine müracat etmelidir • 

S - lateklilerin ilk kctif varakaları
na göre muhammen bedelin yüzde ye
di buçuğu olarak mlidilr ve memur ev· 
leri için 566 lira ve kantarcı oturma ye
ri için de 196 lira muvakkat teminat pa 
ralarını idaremize verdikten sonra a
çık eksiltmelere iftirak edecekleri i
lin olunur. .(834) 1710 

ULUS 

A. Levazım Amirli(li 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Demirköy civarmdaki kıtaatın 

ihtiyacı için 15,000 kilo sade yağın 
kapalı zarfla eksiltmesi 25 niııaan 938 
saat 15 de Vizede askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen ~deli 18000 lira 
ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanunt vesika
larda bulunan teklif ~ktublarının 
saat 14 e kadar komisyona verilmeıi. 

(1020) 2044 

Sığır eti ahnaca~ 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Demirköy civarındaki krtaatın 

ihtiyacı için 105,000 kilo sığır etinin 
kapalı zarfla eksiltmesi 25 nisan 938 
sa.at 17 de Vizede askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 36750 lira 
ilk teminatı 2857 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanuni vesika
larda bulunan teklif mektublarınm 
saat 16 ya kadar komisyona verilmesi. 

(1019) 2043 

Koyun eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Ankara garnizon müeueseleri 

için 50.000 kilo koyun etinin kapalı 
zarfla ek&iltmeıi 18 nisan 1938 saat ıs 
de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22500 lira, ilk 
teminatı 1687 lira 50 kuruftur. Şartna· 
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
ıikalarda bulunan teklif mektupları
nın saat 14 e kadar komisyona verilme-
a.i (848) 1778 

T opo ve Kadastro U. Md. 

Tapu tesçili 
Çanaka:ra Tapu Sicil Mahafıab. 

fmdaa ı ı 

Ankaranın Kara Kusunlar k8yilnde 
a.lpaıı kıran ve ballar altı mevkiindc 
vcreinin 10/10 ve 20/168 numaraların
da kayıdlı Efkir oğlu Kiorkdan met
rlik gayri menkullerin Ankara defter· 
darlığınca hazine adına tescili taleb e
dilmiştir. 

Tapuda kaydına rastlanmayan bu 
pyri menkullerin hazine adına senet
sizden tescili için ciheti tasarrufları
nın tetkiki zımnında 19.4.938 salı günü 
saat 11 de mahallinde tahkikat yaptı
rılacağından bu yerde kanuni bir hak 
iddia edenler varsa evrakı müsbitele
rlyle birlikte tahkikat gününden evel 
938/311 No. ile muhafızhğa ve yahud 
da keıif gününde mahallinde buluna
cak tahkik memuruna müracaatları i-
:in olunur. (1026) 2046 

· Ankara Valili i 

Ankara Valiliiinden : 
Maliye Vekileti Zat itleri sicil ka· 

leminde yaptırılacak olan Dolap in· 
şaatı (591) lira (54) kuruş bedeli ke
şifle pazarlığa çıkarılmıştır. 

lhaleıi 16-4-938 cumartesi günü sa
at on birde nafıa müdürlüğü odasın
daki komisyonda yapılacaktır. 
Teminatı muvakkateai ( 44) lira 

(37) kuruştur. 
İstekliler teminat makbuziyle Tica

ret odasından musaddak vesika ve 
Nafıa mUdürlüğünden alacakları eh· 
li!.et vesikasiyle birlikte sözü gcç! n 
gunde nafıa komisyonuna gelmeleri 
ke~if ~e 1artnameyi nafıa müdürlüğü 
daıresınde her gün görebilirler. 

(881) 1792 

Göçmen evleri İnf&ab 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankaranın Sincan köyünde be· 
berinin ketif bedeli - 884,91 - lira ol
mak Uzere - 100 - göçmen evi ve Hay
mana kazasının ikizce, Çerkes höyük, 
Rumkut ve Ahrboz köylerinde beheri
nin kcıif bedeli - 481.Sl • lira olmak 
Uzere - 200 - göçmen evi inşaatı kapalı 
zarf usuliyle ve 15 gün müddetle ek
siltmeye çıkarılmıftır. 

mana kazası dahilindeki inşaat için 
(6065,15) liradır. 

3 - İ&tekliler plin ve prtnamcleri
ni Ankara ve latanbul iskan müdür
lüklerine müracaatla görebilirler. 

4 - İsteklilerin 25 nisan 938 pazar
tesi saat 11 re kadar mal sandığına 

tevdi edecekleri teminat makbuzlariy
le usulü dairesinde hazırlanmış teklif 
mektublarını ve ticaret odası vesikası
nı vilayet iskan müdürlüğü kalemine 
makbuz mukabili uslim etmeleri ve 
bir numara almaları ve saat 15 de vi
liyet dairesinde toplanan komisyona 
müracaatları ilin olunur. (1030) 

2050 

938 yol parası 
Ankara Valiliğinden : 

1938 mali yılı yol mükellefiyeti nak 
diyesinin 6 lira ve mükellefiyeti bede
niyenin 8 gün olarak kabul ve nakdi 
mükellefiyetin ilk taklidi ağustos -938 
ayı iptidası ikinci taksiti kanunusani 
939 iptidası ve iki devreye ayrılmış o
lan ve mükellefiyeti ~deniyenin bi
ri.nci devresi eylUI 938 ba,ından teşri
n~ sani 938 .onuna kadar Uç ay ve ikin
cı devrenin nisan 939 iptidasından ma
yıs 939 sonuna kadar iki ay olarak tes
bit edilmi• olduğu alikadarların ma
lOmu olmak üzere ilan olunur. 

• (917) 1891 

Mahkemel rden 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Hi.

kimlitinden : 
Ankaranın Balaban mahallesinde 

Güzel Erçin 90kağında 25 numaralı 
hanede ve elyevın (Trabzon ile 1ran 
arasında itleyen Transit yolu oto
büslerinde çalı13J1 şöfor Uşaklı Ke
rim oğlu Şemseddin) e: 

Ankara ~lediyesine izafeten umu
mi vekili Avukat H. Fevzi Hakman 
tarafından aleyhinize açılan ıs lira 
alacak daviaının yapılmakta olan du
ru,maaında g&teri!en adresinizde 
bulunmadığmızdan gazete ile tebligat 
yapılınıt ve gıyap kararı da gönderil
miştir .Bu defada yine ilanen ve ıs gün 
müddetle yemin davetiyesi gönderil
meaine usulün 141 inci maddesi mu
cibince karar verilmif olduğundan 
mahkemede 2. S. 938 pazarteai günii 
auıt 9/5 a bıralulmıt olduiundan o 
gün mahkemede biz.zat hazır bulua
madı&ınız veya -bir vekil göndermedi
ğiniz takdirde mahkemenize gıyaben 
bakılacağı tebliğ makamına kaim ol
mak Uzere il!n olunur. 

(1014) 2041 

hsaz Sulh Hukuk Mahkemesin
den: 

Davacı llgazın yeni mahallesinden 
islam oğlu Şükrünün veresesinden 
Saffet; Hüseyin; Firdevs; ve İsmail 
taraflarından aynı mahalleden istam 
oğlu Mehmedin veresesi Emine, Yu
nus, Memetali, ve Zeynep aleyhleri
ne Ilgaz ıulh hukuk mahkemesine ika
me olunan Ilgazın Gölcüğez mevkiin
de şarkan, iılam oğlu Şükrü, Memct, 
fimalen nalbant İsmail, garben islim 
oğlu Memet cenuben Nuh oğlu Ah
met ile mahdut bir kıta tarlanın yarı 
ya Ilgazın yeni mahallesinden islam 
oğlu Memet ve Şükril vereseleri yani 
iki taraf namına tapu kaydinin icra
sına ve bilmukabele müddeialeyhler 
tarafından dyacılar atqybine Ilgaz 
sulh hukuk mahkemesine ikame olu
nan aynı tarlanın tamamının kendi 
murisleri islim oflu Memet namına 
tapuca tesciline mütedair davanın Il
gaz sulh hukuk mahkemesinde yapı
lan duruflnasında; 

işbu davanın usulen ilan edilmesi
ne mahkemece karar verilmi' olmakla 
yukarda mevki ve hududu gösterilen 
tarlada mülkiyet veya mülkiyetten 
gayri aynı bir hak iddiasında bulu
nanların duruıma günü olan 25-4-938 
pazartesi günü saat 9 da llgu sulh 
hukuk mahkemesine usulü dairesinde 
ınüra<:aat etmeleri lüzumu tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

2055 

Vilôyetler · 
Memleket hastanesinin 

sıhhi tesisatı 
Maniaa V a lilijinclen : 

1 - Manisa memleket hastahenesi
nin aıhht teeisatı (48709) lira 50 kuruı 
luk ketif bedeli üzerinden eksiltmeye 
konulmu,ıur. 

Haymana kazası içindeki inşaata 
mahsus 1262 metre mikAb gayri ma
mul çam ağacı karar mucibince müte
ahhidi tarafından Kızılcahamamuı Ka
rakısrak ormanından kesilebilecektir. 

2 - Bu ite aid prtname, plln: ke
tifname ve sair evrak Ankara, tataribul 
ve İzmir villyetleri nafıa ve sıhhat 
müdürlüklerinde mevcuddur. Daha 
fazla tafailit Mania& nafıa müdürlü
ğünden istenebilir. 2 - Muvakkat teminat: Sincan k~ 

yU kıpatl için (5674,SS) l~a ve HaJ.· J - Ekailtmc Z8.U38 pcrJCd>e &Ü· 

• 

nü Mat Oll biMıe ManiM riliyeti -
mi encümeninde yapılacaJctır. 

4 - Kbiltme :JııapMı zarf ....ın ııe-
w~ . 

5 - Muvakkat teminat (3654) lira
dır.. 

6 - Talihlerin 937 yılma aid ticaret 
odası vesik.aaiyle 10.000 liıra dcferinde 
yükıtek tazyikli bahar kazanı tesisatı 
ve çamafırhaneyıi memnuniyetbahş bir 
'ekilde yapmıf olduklarına dair vesi-
ka ibraz etmeleri prttır. • 

7 - 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 
üncü maddelerine tamamen uygun ol
mak üzere hazırlanacak kapalı zarfla
rnl nisanın 28 inci perfCCDbe günü saat 
ona kadar Mania valiliğine verilmiş 

veya gönderilmif olmuı lazımdır. 1-
lin olunur. (1001) 2037 

Hapishane binası 
yıktı rılacak 

lstanbul Nafıa Müdürlüiünden: 
2. 5. 938 pazartesi glinil saat 15 de 

letanıbulda Nafıa müdürlüğünde 
(22959,aS) lira keşif bedelli htanbul 
umumi hapishane binasının yıkılması 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık it
leri genel, husust ve fennt prtname
leri, proje, keşif huliaası ile buna mü
teferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az (15.000) liralık bu ~ benzer iş 
yaptığına dair Nafıa veldletinden a
lınmış ehliyet ve 938 yılına aid tica
ret vesikalarını havi kapalı zarflarını 
2. 5. 938 günü saat 14 de kadar Nafıa 
müdilrlilğüne vermeleri Jizmıdır. 

(1914/ 1010) 2039 

Granit parke 
alınacak 

tqı 

Zonauldak Urbayhimdan : 
Yollar için (100.000) aded granit 

parke tafı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmı,tır. 

Eksiltme 29. 4. 938 tarihine müsa
di f cuma günil saat (15) ek Zongul
dak ~tediye encümeninde yapılacak
tır. lateklilerin eksiltmeye girebilme
leri için mezkQr gUn ve saatte (562) 
lira (50) kuruıJluk teminat mektubla
riyle encümene, fartnamcsini görmek 
~ almak isteyenlerin İstanbul ve 
Ankara belediyelerine müracaatları 
ilan olunur. (101S) 2042 

Telefon direği 
ah nacak 

Kırklareli Poeta, Telıraf Ye Tele
fon Müdürlüjüoden : 

1 - Kırklareli Dereköy nahiyesi 
Kurudere devlet ormanından kesil
mek ve Çorluya tealim edilmek pr
tiyle idari ve fenni prtnamesindeki 
evsafı havi 8 metre tulünde 2190 adet 
meşe cinsinden telefon direği 2490 sa
yılı kanunun 40 cı madeein~ tevfikan 
on bef gün milddetle ve kapalı zal'f u
suliyle eksiltmeye konulihuıtur. 

2 - Muhammen bedel 1642S lir;ı mu
vakkat teminat 1231 lira 88 kurU§ olup 
ekıilunetıi 25.4.938 pazartesi günü &aat 
ıı de Kırklarelinde P.T.T. müdürlil
ğünde yapılacaktır. 

3 - 1atek.lilerin muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ticaret 
odaaı vesikaaından bafka nıüteahhid
lik vesikası ve teklif mektubunu muh
tevi kapalı zarflarını o gün saat ıı -re 
kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - Fennt ve idart tartnamcler 
Kııklareli P. T .T. mUdürlUğünden 
parasız verilir. (1033) 2051 

Yol insası 
lat~nbul Belediyeainden : 
Keşıf bedeli 44296 lira 24 kuruJ o

lan Maltepe - Kartal yolunun ıt0ğuk 
asf~t kaplama inta1ı kapalı zarfla 
eksıltmeye konulmııttur. Eksiltme 
21· 4· 938 perfembe gUnü saat 15 de 
Y.apılacaktır. Keıif ve buna mlitcfer
rı evrak 222 kuf'U1 mukabilinde Nafıa 
müdUrlülünden alınabilir. lıtekliler 
2490 No. lu kanunda yazılı veaikadan 
ba,ka Nafıa vek!letinden alacakları 
fen ehliyet vesika.iyle 3322 lira 22 
kuruşlu.k ilk teminat makbuz veya 
mektubıyle beraber teklif mektubları
nı havi kapalı zarflarmı yukarıda ya
zılı günde saat 14 de kadar daimi en
cümene vermelidirler. 

(1873/1013) 2040 

Parti ve halkevi binası 

yaptırılacak 
C. H. P. Seyhan b;röınkural Bat

kanlıfmdan : 
4.. 4. 1938 tarihine mUaadif pazarte

si günü saat (15) de kapalı .zarfla ve 
eksiltme yolu ile ihalesi ilin edildiği 
halde istekli çıkmayan Adana parti 
ve halkcvi binası inpatınm pa.sarhk
la ihalesine karar verilmittir. 

1 - Pasarhkla JllPıiltcak İfl Ada
na parti " halkeıri biDMI ~tıdır. 

-n-
2 - Kefil bedeli: (117,468) yiiz oa 

~dibin dört yüz altmI.f eıelriz liradır. 
3 - Eksiltme: 21 nisan 938 tarihin

de perfCIDhe günU saat (15) de Ada
na parti binasında teşekkül edecek 
komiayon odaaında pazarlıkla yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme prıt:oamesi ve buna 
bağlı müteferri evrak (1) lira bedel 
munbilinde latan.bul. Ankara. Ad .. 
na Nafıa müdürlüklerinden alınabilir. 

A) Pazarlığa girmek için isteklile
rin (7124) yedi bin yöz yirmi dört li
ra muvakkat teminat venneleri ve 
yetmiş bet bin liralık it yaptığına da
ir evrak göstermesi lazımdır. 

B) İsteklilerin 21. 4. 938 petfCmbe 
günü saat (15) de Adanada C. H. P. 
binuındaki komiayona müracaatlan 
ilin olunur. (1913/1009) 2038 

Yol yaptırllacak 
Elazıi Nafıa Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı: 
ı - Elazığ - Pllu yolunun 48 - 53 

kilometreleri arasmdaki Gülüşkür 
varyant yolunun 47275 lira 15 kurut 
muhammen bedel ve vahidi fiayt esa
sı üzerinden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
fUnlardır. 
Bayındırlık işleri genel ,artnameai. 
Fenni prtname, 
Hususi şartname, 
Hulasai kefif • 
Eksiltme prtnamesi. 
Mukavelename, 
İstekliler bu prtname ve evrakı 

vilayet nafıa müdürlüğünde görebilir-
ler. • 

3 "T" Eksiltme 13-4-938 tarihine mO
aadif çarşamba günü saat on beşte El
aıığda nafıa mU~Urlliğü odasında mü
teşekkil artırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 3545 lira 63"kuru• muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka 
apğıdaki vesikaları getirmeıi lbım
dk. 

A - Nafıa vcklletinden almm19 
1938 senesi için muteber asgari 20000 
liralık ehliyetname, 

B - 1938 yılına ait ticaret odaeı 
vesikaaı, 

C - İnşaat müddetince if batında 
diplomalı bir mühendis veya diploma
lı bir fen memuru bulunduracatına 

dair c-.hhütname, 
S - Teklif mektuplan yukarda 

3 ncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reialiline 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubları ni
hayet 3 ncil maddede yuıh saate ka
dar &elınit olmMı n d11 .-rfmm-mtı
hilr mumu ile iyice kapatıln:iif bul~ 
mau ,arttır. Postada olacak gecilcme-
ler kabul edilmez. 1796 

50 hayvınhk ahır yaphrllak 
Siirt Nafıa Müdürlütünclen ı 

Garzan Kaza merkezinde yenideG 
yapılacak olan 17245 lira 11 kul'\Jf ~ 
deli ketifli elli hayvanlık jandarma a
hırı kapalı zarf uauliyle ekailtmeye 
konulmu,tur. 
1-Ek&iltme günü ıs nisan 1938 pa

zartesi günü saat 15 de tcabit edilerek 
Sürt hükümet konafı içinde villyct 
makamında ya.pıJacaktır. 

2 -bteldiler evrakı fenniycsini Si
irt Nafıa müdürlüğünde okuyabilo-
ceklerdir. · 

3 - Muvalckat teminatı 1294 liradır. 
4 - latekliler rami gazetenin 7.5. 

936 &ün ve 3279 aayılı nüahuında çı
kan talimatnameye göre ftlikalannı 
hazırlayıp 2490 aayılı kanunun 32 inci 
maddesi mucibince teklif mektuplar,. 
nı birinci maddede yazılı gün ve aaat
ten bir aaat eveline kadar komisyon ri
yasetine göndermeleri mecburiwr. 

Ponada gecikmeler kabul edilme&. 
(839) 1777 

' kazanın haritası yıpı1lacık 
Çonam Valiliiinden ı 
20 niaan 938 saat 11 de Çorum vill

yeti makamında ihale&i yapılmak U... 
re 1 '50 lira keıif bedelli Sungurla.. 
3250 liralık Osmancık, 1950 liralık 
Mecidözü, 1625 Iir9alık Alaca olmak ü
zere ceman 8775 lira ketif bedelli 
yukarıda isimleri geçen kazaların hali 
hazır haritalarının alınması açık eksilt 
meye konulmuttur. Şartname ve buna 
aid diğer evrak Çorum nafıa dair~ 
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 
658 liradır. İsteklilerin teklif mektub
larile bu iti yapabileceklerine dair Nı 
fıa Vekiletinden almmıı ehliyetname 
ve diğer bel&elerini ihale günU saat 10 
da ihale komisyonuna vermeleri ll· 
zımdır. 1940 

Memur ah nacak 
Ankara Ticaret Odası Riyasetin· 

den•ı 

Ankara ticaret odası için 70 lira 
ücretli bir evrak memuru milaabaka 
ile alınacaktır. Talihlerin yirmi bq 
otuz yaı arasmda ve lise mezunu ol
ması ve iyi referans vermesi lazımdır 
Lisa_n bilenler, ~ı şerait tahtınd~ 
tercıh olunacaktır. Müsabaka imtiha
n! 12 nisan 938 sah günli saat on se
kızde Ankara ticaret odasında yapıla
ca~ır. Taliplerin odaya müracaatla-
rı rıca ohuıur. • 2029 

• 
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Bat ve diı atnsı iztirablann 
en müthiıidir 

- -i FOSFARSOL i - -- -- -

En tiddetli di' ağrılarını 
dindirir 

GRIPIN 
Bütün afn, sızı '9e 

aa.ncılan keser 

Bat ağrısına, nezle. grip ve 
romatizmaya karfı 

Bilbaua müessirdir. 

icabında günde 3 
kqe alınabilir. 

2035 

KDçDk ilan şartlan 
Dart satırlık kiiçlik lllnlarduu 
Bir defa için 30 kunq 
lki defa için 50 kurut 
Uç defa için 70 kanat 
Dört defa için ao lıcunıt alnm. 
Denmlı lrilçlik illn1arm ber defuı 
için 10 kanıt alınır. 11...ıl 10 defa 
llefl'edilecek bir ll1D için 140 kunq 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak llsere, ber utır, 
kelime aralarmdaki botluklar miiate8-
aa 30 harf itibar odilmiıtir. Bir küçlik 
il1n 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her atır için 1.7. 
nca 10 kanıt alınır. 

Satıhk: 

s.tıldı .....ı- - Yenifehlrin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbama kadar ebadda imarca par
.ıtenmit ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Acele aatıhk analar - Yenitehir 
Selanik caddesinde malmildilrlüğü kar
pmda 423, 592 metrelik analar. T1. 
U38 komisyoncu Hayri. 1699 

Acele satddr., - "Yangın ~ 
Dotumevl yanında 2 katlı 5 odalı n eb
ftD fiyatla. H. Abcıoğlu TL 1538 

1816 

Sabhk 2 keman - Eyi Hali eski ve 
silzelelir. latiyenlerin Ankara Musiki 
Muallim Mektebi karpmda 10 No. lu 
nde Şofrat'a müracaatları. 1859 

Sablık ana - Y enlıehlr M"ımar Ke
ıml mektebi karpmda, gilnefe nazır, 
b~ bqı yüzü 13.S mecmuu 347 met. 
Tel: 1538 1954 

Ucaz .....ı.r - lmarc:a panellen
mlt 80- 100 K.r. Cebeci Aptipqa H. 
Dilman Karaoğlan Koç Ap. 4 T1. 2181 

2030 

Sablık - Etlik Eğlence'de ufalt 6-
serinde gayet mamur evli bai ve par
sa analar. H. Dilman Xoç Ap. 4 T. 
2181 2031 

Ara!!!Zor: - - . 
V"dli usyorum - Yenitehlrc!e mo

dern ve konforlu bir veya iki kat üze
rine müstakil bir ailelik villl11 olup da 
utmak lstiyenlerin 3102 ye telefonla 
bildirmeleri. 2028 

Cebeci mıntakumda asfalta yalan 
fiatı mutedil 2 oda. salon mutfaklı ev 

Kiralık ev - Etlik •talı Eğlence 
No. 41 3 oda salon mutbak banyo TL 
1367 İt Bankası veznedan Bay Şerife 

- -- -
~ KAN, ~ 
- -- -- -- -- -
~ KUVVET,~ - -- -- -- -- -
~ iŞTAH i - -- -- -E Si1ıat v ekiletinin Nimi ruhaeb- § 
S m haiz olan c:loktorlarm belen- S 
5 dikleri bir~· 1tamızım. 5 
S iftahmbk, ku+ vetaizlik bilha.. S 
§ newuteni, ademi iktidar, mide § 
S Ye bafınak tenbelliiinclen ~ S 
S lan haznmızbk Ye kabızlarcla en E 
= birinci devadır. = - -i Tifo, pib, zatürrie, sıtma n. i 
§ kahetlerinde pyam hayret tem § 
§ ıöaterir. Vücuda dinçlik cilde § 
5 penbelik, saçlara, ıözlere par- S 
i laklık veren bu KUVVET ILA. S 
E CiNi aaym mütterilerine tanıt- § 
S malda müftehirdir. Her ec~ i - -S de bulunur. 1802 i - -""111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

müracaat. 1962 .lllllllllllHllllllllllllllllllllllllllL - -- .. -
Kiralık - Yübek Ziraat F.Ntitiillil : D 8 " U k : 

mahallesinde konforlu 3 oda aynca = . r. asıt re = 
müstakil bir oda Tel: 3991 Mahmut = Cebeci Merkez e------1 = 
Sür 1965 : -ıı.auc:aa : 

S iç Hutahklan mütehaMJ• i 
Kiralık - Bakanhklar karfı11nda : H .. L _ _.._ 1 ___ y . : 

Konur sokak 15 llç oda 1 holden ibaret 5 .• IUD ~ ~ite- i 
konforlu evin birinci katı. Ust kattaki- : hır MetnıtiYet caddeaı Orak: 
lere müracaat TL 120 den 3470 1966 i apartmanmda eaat 13 deni 
Kiralık_ Kavaklıdere Gi1ven ma- § aoma kabul eder. Tel: 1194 S 

halleainde 3 büyük bir ~ odalı ""111111111111111111111111111111111111111r 
konforlu ev. Sümer Bank Ticaret ser- ------------
viünde B. Cevad& mllracaat. 197 5 

Harita yapilnlacak 
Kiralık 3 oda - Hamamann kCSmilr 

depolan karpsmda Gediz sokak No; 
29 yeni bina senelik pqin verenlere 
30 liraya verilir. 1984 1 - Ayancık kallllbuı ııfır rakım-

lı ıs hektarı meetnm n hektarı pyri 
Fınat Kiralık - Evkaf apartmanın mesk4n uulyi mm 1/1000 mlkyMlı Ml•llıl• 

Dünya mnadclı aıdaiyeai arumda en büJiik müklflıda 
zafer nifannu. dipl~ donör nı altın madalyayı ka... 

nan Ye ba mretle birinciliii bibakkm tasdik olunan 

Hasan özlü unlan 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
~' Yala/, •ercimelı, Brıiday, lrmilı, Patata, M...,, 

Tiirlii. Baelye, Badem~ Çavdar Ôzii Unlannı 
Cocalılannua Y edirini~ 

Allahm yarattıiı saf hububattan alman, vitamini Ye kalorim 
kunei ırdaiyeal çok olan Hauıı Ozuı Uularma doktorunuz ,._ 
badet eder ki hayatın ve tabiatin en mugaddi " milkemmel gıda
sıdır. 

Hasan Ozlil Unları çocuklarmıza tam lfiyet temin eder. N.e
nümalarma yardım eder. Onları çabuk büyiltür. Neteli, tombul. 
butalıkaıs tombul yapar. Hasan Oslil Unlariyle çok lezis mabal
lebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına 

dikkat. 2034 

1891 

BatJuan: A. iman Tok&ls 
47 eeneclir durmadan çıkmakta olma ba llütal* ru'nı" ......... 

ADbnda latlf yeri ADA KltabericUr. SwJUr abone lO lira. -da yedi odalı bir daire hareket dolayt- mncud belediye haritamın nirengi 
siyle devren kiralıktır. Valaflar vari- polipn'" kemmlyeti ftdye tetkill· 
c1at mildUrl~de Bay AmDet ...... tma 'ttllllblnlt tMri~ •• t ....... 

mllllt1ml' 199'1 1IMMaMID ~ ~ c!e'tfiY!iH1tlllr 
edilmek üzere m1ıhammeıı bedeu 612 ________ 73_4 __ ... ---•REÇETELERiNiZi---~ Kiralık hane ve bal- KavakJıdere

de İran sefareti arkasında 3 oda 30 dö
nüm bağiyle mflracaat TL 3908 2011 

liradır. 

Kiralık ev - Uç oda bir hol, mutfak 
ve aaireyi havi. Y enitehir: Demirtepe 
Akbay sokak No. 3 alt kat. 2033 

"AS1Q1lAC1 
K hNZUI< 

2 - Bu ite ait prtname belediye- Çocuklanıuu En Kıymetli (Sakarya eczane) uclen yapmam. Her ...... 
de meTCuttur. BediyeDADr dır. ilnis yerli .. Awupa lUçlan bulunar. Rami huall ..... 

3 - lbaıe -.çık ebiltme mr~te .... uamr kolaylık alaterllir. Balık yatı Jdlol.a 15 k••ıta. 
18-4-938 tarihine rmtlayan pazartesi 
pnil saat 10 da Belediye encUmenin- Ulu' Halk alnemaı au.mda. Telefon 2018 1-613 

de yapılmak 1Ureti7le 15 liln tandit 
edilmi1tir. 

4 - llU'ftkkat teminat 45 llıa clok
lm kuruft'Ur. 

Taliplerin ebıtyetl femıt,.elerl na
fıa veWetince musadc1alıc mUbendiı 
n topotraf oım.ı prttır. 2056 

......................................... 
• • • • 

5 Bertin' de 5 
• • • • 

= HOTEL TEMPO i 
• 

Kmfüntendamm'm i 
• 

En modern oteli i 
• • 

• Adres: Kurfüntendamm S9/60: 
: Telefon : 32 39 11 
• • • 

Dadı çocuğunuzu eilendirlr, 
yürümece alıttırır, pzintilerde 
taıımata yaradıtr gibi icabmda 
rahat bir aalmc:ak olur. 
Yeni Ecanede 1atdryor. 1659 

~)ı 

Paltoluk kumaı ve pelerin eksiltmesi 
P. T. T. ı.......a M6clürlQ6ndenı 

lluh•11••aen 
Cinai Mikdan Bedeli 

Paltoluk tmm., 2850 metre 11400 855 bpab md 
Pelerin 900 adet 10800 810 • • 

Cm, mikdar, mwo•ıwıı bedel, mınaklrat temiııaıt, ebiltme tekli ,,.. 
karda yasılı pelerin ve kumaıt 22 nisan 1938 cuma ctınil uat 11 de P. T. 't· 
Umum mildilrlik binumdalri satın alma komil)'ODunda ayn ayn elmikmr 
leri yapdmak bere m6nabsaya çıkarılmıftı. 

l1teklller, lllU'ftklrat teminat makbus veya banka mektubuna, h,,..ı 
ftlaikle beraber mllteahhltlik ...tka•mı ve teklif mektubunu havi bpell 
sarflarım o rDn saat (10) a kadar me.zldlr komisyona vereceklerdir. Şart
nameler, Ankarada P. T. T. Lenzmı ve İıtanbulda Be,ollunda P. T. 'f· 
Ayniyat 9ube mildilrlWderinden parasu verilecektir. (946) llZI 

NAZARI DiKKATE 

aranıyor. Y. z. E. Ziraat sanatlannda En eakl naerrlan bile pek kru bh 
Şükrü Car. 2017 

1 
.ı:amanda tıınwneu Yt ld5kilnden sıka· 

:sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
ULU 8- l9.11DC117J).- No.: 5995 

tmtlyb l&blbl " BqmaharrlH 
F•RdlaATAY 

Umumi Nepiyatı idare edea 
Yuı İtleri MGdGrll 

Miimtu Faik FENiK 

Katı alaka NEOSTERIN 
Afız, bolu. buran ~ 

'riicuda giren nezle, lrnamdr., b 
zıt, criP cibi ballıpcı ı..tı~ 
1ardan lr:ıonar, ditleri w dit ede
rini temizler, kuvvetlendirir. Bo
zanelerde reçeteais 1atrlır. 48S 

ı,, verenler ı .. 
rır. 

Umum! depotu: lnıill• 1tanzuk ec· 
ı:aııeıl. Her eczanede bulunur, dddı 

Jtçi aranıyor - Bedia terzihanesi ~ müe•ir bir nasır lllcıdır. 596 
Atatilrk bulvan Kınacı apartımanı dai-
re No. 3 2045 

Kiralık: -
Kiralık apartuma - Atatürk bul · 

ftmlda yeni yapılan Tuna apartıma • 
nmda ticaret firketlerine ikamete elve
ritli daireler. Kapıcıya 3123 TL mQra.. 
aat. 1700 

Kiralık - Demirte_pe Maltepe ara
smda asfalt üzerinde köprüye yalan 37 
No. yeni apartmanın ilat katı kiralıktır. 
6 oda bavapn vardır. 1788 

Kinbk bt - Kavaklıdere franm 
mareti karpsında 4 oda 40 lira 3843 
numaraya telefonla milracaat. 1939 

Kiralık - Çocuk sarayı bahçesi kar
pnda nezareti mükemmel 4 odalı ve 
~litb apartıman katı kapıcıya 
lllilracaat. 1955 

İNKllAZl 
t1AZIMSIZLl6t 

MiDE 
1 KŞlLhc YI VANMALA•tNI 

MAZON 
M!YVA TUZU 
eıoa•i• 

MiDi '.ı! IAR~AKLARI ALIŞTlllMAt. 

İÇİLMISi LATiF T .. 1 .. 1 KOi.AV 
VE MÜLlvfMOİQ 

YERİNl Hiç BİR MÜMASiL 
MUSTA"IAI TUTAMAZ. 

MAZON fılM VI HOAOS 
.lll'A.l&ASINA Di•UT 

teın\A•A IVtllilDC il• 
SiSi IOlUllOUIUltUZ 

ıı• 

• l3 oda tek yataklı 

• • • • • • • • • • • 2,40 Mark: 
• 

: 4 • .. • • 
3,40 •• 

: 2 • .. .. • 3,90 .. 

:ıı • .. • • 4,40 .. 
:ıı • çift .. 

6 • 
1 • 

• 
• 

• 
• 

5,90 
6,90 
a,-

.. 
• 
• 

Olol11t111 ltef#/Ütde dar llCd: 
.,. _,,,. ,. .,. t.lelon oanlır.5 
Baıltiınnda ,_....1Hın70 oar-: • 
dır. 5 

• 
Kahvciltı: 1,10 Mark 5 

• 
TIJrk vatantl•fl•• lisan hu-5 

• susanda aaml kolaylık. •isa-: 
! lirlerden daha öpce 6•1en! . . . . 
: mehab ve saıre memnıımyef-: 
: le muhalua edilir. ! • • 
=······································-= 

Vlru Baaımniı Anan 

YENi 

Şimdiye bdar mafaamda sallfaı1 

Mehmet Hilmi A kmuın matuamdan 
çıktıimı sayın mGfterilerimise llln 
ederb. YENl OZ TURlt PAZARI 

•D ~ ................ ,., 

SiNEMALAR HALK 
BU G0N BU CECE 

T•ı•mea tüü. nakli bi7ik atk ,,. 
~tllllL - -- -- -

BU GECE 

Atk - heyecan - bıbramanbk- intikam 
miltıbif ve muusam fAbeser 

TALiH GONEŞI 

F,...,. • .a.11 

. Seamları 2,45 - 4,45 • 6,45 pce zt de 
Saat 11 de TENZlLATLI matiDe 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -, ....... 

HİNT MltZARI 

Tlrlııçe ekHl ve Tilrk maeildlt 

OOndtls 

1 - 2,30 • 4,30 - 6,30 &e..Jarmda: 

lıltHJtACENlN OOZDESl 

Saat 11 de TENZİLATLI matine 

Yangın, hayat, otomobil, caın sigortalar1 Ya~alır =::.:::::: ::·::.·:.: 
.............. ''I ... .... 


