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Avusturya ilhakı dün resmen tamamlandı 
$' , , , ur 

Plebisit Almanya lehinde neticelendi 
Muvakkat neticelere göre 

Halkın yüzde 99 dan 
fazlası ilhakı kabul elli 

; · '.· •. · ı 1 r, · ~ •· ... 

Kat'ı netice bugün belli olacak 
A vuıturyadaki 
nuyonal aoaya • 
üst kuYvetlere 
Almanyadan el -
biae sönderen al 
man kızlan 

Berlin, 10 (A.A.) - Bütün Almanyada plakla beraber .eçiçi
ler seçim bürolanna derin bir heyecan içinde akın etmeye bat
lamııtır. Bu heyecan bilhaua A vuaturya topraklarında dikkati 
çekiyordu. 

Seçim aandddannm kapanacağı saat olan 17 ye kadar biç bir 
yerde alkollü içki 1atılmıyacaktır. 

[Hususi muhabirimi%in cönderdiii reaimlenhmıl 

Dq l,ler Bakanımız Atintldan g~erlt,en B. Meı--.._ MİM 
elçimiz Ruıen E,rel'le beraber 

Tiirki~e Mısır doatlğ!t 

iç turizm iıleri Beri inde 
Saat 21 de, Kontzerthaus'da yapı

lacak mühim bir tezahür esnasında 
Burkel radyo ile plebisitin neticesi
ni Hitlere bildirecektir. 

S. M. Birinci Faruk don 
Dış bakanımızı kabul etti ve otelcilik endüstrisi 

Almanya ile hududu bir olan ec-
46 kiıi saltanat için nebi memleketlerden birçok alman ve 

avusturyalı hueusf trenlerle reylerini 

-Türkiyedeki oteller hakkında bir anket ve rakamlar- tahrik yapmak ~e~::.nmak ü.sere Almanyaya ıelmek- Atatürk inkilôbı hakkında 

Mısır gazeteleri çok dostça 
neıriyata devam ediyorlar 

Belediyelerimizin tehirlere aid 
neırettikleri rehberlerde, çok .zaman, 
IÖJle bir nota da rutlaramız: 
•- Şehirde Uç otel vardır. Kiralan 

IU bdardır. İataqoU fU kadar mesa
fededirler. BlrislııiA altmcla lobnta 
.,. vant·- - -c-

J:Jir telıirde neler klun•~..Ji 
hakkında nazar! bilgilere aahib olan
lar için fU izahat. ne kadar lüzumsuz 
gözüküyor ... Şehirde hiç otel olmaz 
llU? 

Allliah dairelerin topladığı bir sü
ril rakam ve maH\mata dayanarak, 
tilrkiyede turizme aid ne kadar mese
le varsa halletmek için vekiletlerin 
birer delegesinden mürekkep olarak 
toplanan komisyon. ba dü,üncenin 
tamamiyle akai.ne olarak, febir ve ka
labalarmuzın yabancılardan evvel, 
kendi vatandaşlarımız taraf mdan 
gezilebilmeei için t.ir otel meeeleai 
b\evcud olduğu neticesine varmıt
tır. O t e 1 meselesi denince de 
rene bu ~· i y a ı ıı ı: s nazari ola-
rak gören belki bu brann asıl 
l'Yesini ka yacaklardır: İçin-
de barı, dansiği,'=aı, lokantuı, 
okuma ve istirahat lan, banyola
rı. nihayet korulan olan~uzam ya
pılar ... Hayır, bizim otel m~emizin 
bu. ancak ikinci ufhasıdır. V~ z .. 
illan bu i§e eadllstri admı vermek -., 
%nndu. 

Turizme bqlt b19ma bir ylnnin
et asır endU.trisi adını verdikten eon
:ra, onu tanwmlayan ve hatt4 onu ku
~ bir it tubesine aynı kıymeti ver
lbek llzım değil mi? 

Evet, fakat bizim ilk planda hallini 
htediğimiz otelcilik mevzuu, bu ka
dar geniıf ve etraflı değildir: Bir kaç 
bUyuıc tehrimizi bir tarafa bırakınız: 
Bir çok viliyetlerimizde ve hemen 
hemen gene bir bçı hariç bUtün ka
zalarJlllızda rahat, huzur içinde otu
?abilecek ve uyuyacak bk odayı ba· 
2-n bulamıyoruz. 

• Rlitnizde ancak üç bD.yiik ıehrimize 
tid rakamlar vardır. 
lıtanbuldan kazalara göre misaller 

~relim: Uıldldarda 5, Bakırköyde 2, 
Adalarda 16 Beyoğlunda 48, Sarıyer
de 10, Fatihte 2, EminönUnde 82, Ka
~öyde 8 otel olarak 173. Betiktat ve 
h" Ykoz kazaları mıntakalarında iıe 
ıç otel yoktur. 
. Bilirsiniz ki 1atanbul1 bir ticaret, 

dinlenme ve nihayet iç turizm namı
~ nıemlekette ne var, ne yeba; bun-
arın hemen hemen tamamını topla
l'~n bir gehirdir. Iatanbul, 173 rak.a
ın~yle, nüfusa göre en bol otelli yeri
lnızdir. 

İkinci olarak 56 otelle İzmir geli
Yor. Bunlardan 55 i tehirde biri ~r
!1Yakada bulunmaktadır. Bayraklıda 
ıae h' ~ç otel yoktur. 
t 

1 
Bı~ de nüfusuna göre Türkiye oa lerı ~smda mevki sahibi olan 

cu°:la vardır. Buruda 43 otel mev-
dur. 

Ycu:an: C. K. suçiyle yakalandı Seçicilerin yüzde altmıtı öğleye 
Ondan ıonra 40 1 fC'hirde biri Ye- Ö • kadar reylerini vermiş bulunuyordu. 

Berlin, 10 (A.A.) - ğrenildiğıne Viyanada 'h ..... peskopos kardinal 1nni-
ni §ehirde olmak üzere 41 otelle An- göre, Villıelm Laverrenz isminde eski ~ 
kara gelmektedir. Bu rakamlar bir alman mebusu da dahil olmak ~ tzer "evet,, i'aretini taşıyan rey pu-
funu itbat etmektedir: Bir fehirde o- b" ka ~1 •• 46 ki . kif dil sulaaını atmrt ve alman selimı yapa· 
tel sayısı, ticari kaidelere göre ve ih- re. 

1
.r Bç-~~~-0~~e 'ı~~~~..a- ::_'-~ ttk halkın CO§kun alkıtları aruında Dttir· ~ -tanat ıı::DlllQlil "41&&&• d ,.._ __ 

tiyacı lall'fılmmk l9n lııaraltlJW. Wt ,.,.. tlıe - altına alınm"1ardır. ıprı ' _, .... 
Buna~ ltir sa ,tellrfdlr w ~d~ei~e P- MUnlh ..,._, .... da dnlltiıi em- Vlyma. 10 (A.A.) - Reıy ..,_r 
lenlen barmdırmü için bır ticaret ~ karp bir komplo huırlamü bütün giln tam bir sllk6net içinde c:e-
mliiaaeaeaı Olarak oteller kuru mu9- • . . 
tur. cünniyle 17 kifiyi mahkOm etmiıtir. reyan etmittir. 'Rey büroları saat 17 

F kat turi de dü • Bunların burjuvazi mahfillerine men • de kapanmıftrr Bunun bazısı o saatte 
al '--'dzml . ~en en. strı, ar.r sup olduktan sanılmakta ise de bu me- --- t "fi ... bi . . bul 

v~ ta ep Hl e ennın kloasık .çerçev~ 8elenin saltanat lehindeki tahrikler do ço...... anı fUU tınmt unu-
sınden dıprı çıkmıftır. Turızm içın la}'ftiyle Berlinde yapılan tevldfatla .. yordu. 

(Sonu 8 inci sayfad•) likadar olup olmadıfı maltbn delildir. ( Sona 1. inci Nyf""• ) 

Sosyalistler yeni kabineye 
girmemeğe karar verdiler 

Daladiye kabineyi kurdu 

Kabinede 12 radikal sosyalist vardır, 

sosyalistler müzaheret hususunda da 

reyi parldmento grupuna bıraktılar - -

,,-

Sa.~i.t milli lıorueyinde dahat 
veren B. Blum 

JC.laiN, ıo (A.A.) - A....w. aJanamm buaat mubahiri lııil
diriJor: Hariciye Vekili Dr. Tmik Rüttü Aru buaüa _. ~ 
da maj.te imal Faruk tarafmclall ltabul edilmiftir. 

l' apın Türkiye, 
yaf(UIR Atatürlc 

Hariciye Vekilimiz aaraya ,etirba 
aaıay civarmda birikmit olan kalaba • 
hk bir halk kütlesi tarafından "'y..- • 
11n TGrkiye, y&f&Sm Atatürk,, lvbe
leri içinde içten tezahürler ile alklt
lan!Dll ft' IU'ay kapıauıda bqta Ma
jeeıte kınıf ır.tulfuD baprwbeyncm '" 
aray erkim ..ımctm lı:mplaaaut-
ur. 

Saras• Hrilen yemelc 
Hariciye Vekilimiz öğle yemeğini 

Kıral Faıuk'un dafttliai olarak •· 
reyda yemit ve yemekte batvelril ve 
dıt itleri bakanı Ali Mahir Pap hazır 
bulunmuftur • 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tev
fik Rüttü Aru'a ~yda verilen ziya
ret çok samimi bir surette geçmittir. 
Yemekten IOM& Dr. Aras sarayı gez· 
mit ve bu esnada kendi.ine bizsat kı
ral iı:abat ftmıiflerdk. He,.t saray-

(Soaa 8 inci uyjada) lluır lıırolı S. il. birinci Farwlı 
Paris, 10 (A.A.) - Milli sogyaliıt ı--------------------------------------------------------

komeyi düın •ktam saat 22 de toplan· 
mıf ve uun mllsakerelerden sonra sa
at 2,5 da bizim saatle 3,5 da Blum vazi
yet hakkında konseye iaabat vermiştir. 

B. Blum, kabinenin te•eıtkülü tarihi 
olan 13 marttan beri vukua gelen hidi
seleri anlatmıf, muhaliflerin milli bir
liğe ittirilcten imtinalarını hatırlat. 
mıf, bunu 1936 haziranındaki kombine
zon 9eklinde bir hükümet kurulması
nın takib etmif bulunduğunu ıöyle
mif, muhaliflere vaki olan ve bop gi
den müracaatlarından, malt mil§kül
lerden ve hazinenin müstacel teahhüt
lerinden bahıeylemi9tir. 

Kabineye girmeli mi, 
gi,,memeli mi? 

Blumun izahatını müteakip partinin 
ıol cenah lideri Piyer ve Ziromaki 
sosyaliıt partisinin Daladi~e kab~neai
ne girmesi ve hatta böyle bır kabmeye 
müzaharetıte bulunması aleyhinde söz 
söylemitler, Grumbah ise vazi.yeti;ı 
vehametine binaen daladiye kabmeaa-
ne ittiraki tavsiye eylemittir. . 

Meclis sabah saat ikide karar suretı
nin komisyon tarafından tanzim edile
bilmesi için toplantıya ara vermittir. 

loat a. Leltisllnl gidecek 
y_,.,.., 10 (A.A.) -Krako.i'cle 

çıkan lkariJ_,. llluetro aazeteei, 20 
niaancla Koat Ciaao'nun, B. Bek'ila 
- lta17a siyaretine mabbele ola
rak LebUtana aeleceiini Jla....11-
tacbr. • 

Haydparklaki bir 
nimayllle 

naıl bayraııı 

Bu komisyon saat 3.45 e kadar müza
kerelerde bulunmuı ve meclis, komis
yonun hazırladığı metinleri reye koy
muttur. Reylerin neticni ıaat 4.45 de 

Dün Ankarada Ye latanbulda milli küme maçlarına deYam edilmİf ve Ankara'da Muhafız Gücü Harbiy..ı 
idman yurdunu 2 - O , latanbulda Günet Betiktqı l - O yenıpiflerdir. R,...imis Anıkaradaki Mubafıs 
Gücü Harbiye maçmda Hari»i7e kaleciai Fethinin bir kurt~ söatermekteclir. 

Spor 7azılanma (7) inci n (tJ UDC11 ~------· 

Londra, 10 (A.A.)-BugUn afle
den ~?r! "İspanyayı ve banp kurtar
mak ıçın Haydparkta itçi partisi 'ft 

Tredünyonlar tarafından tertib edilen 
tezahüratta birkaç gencin yanında ba
l~ aa~pn bir genç kız gamalı haçlı 
b!r bayragı havalandırması fiddetli h&
dıse~ere sebeb olmu§tur. Sosyalist te -
zahüratcılar bu gençlerin üzerine bO
cum etmiglerse dt' ı gençler bir evin av
lusuna sığınmaya muvaffak olmuşlar -
dır. Tezahüratçılar ispanyada karq
mulığı protesto eden bir karar ıured 
kabul ettikten sonra ıüldUıetle dald
mıtlardır. (Somı 8 iacl saylada) 
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s DOŞONOŞLER s . : 
'"'··········································································r' • 

·Musikimiz 
Geçen gün, dostça bir müsamahadan istifade ederek, Musiki Mual

lim mektebinin kendi aile hariıni içindeki hususi bir toplantısında filar
monik orkestramız tarafından çalınan, Necil KBzmıın iki yeni eaerini 
dinledim. 

Ömer Bedrettinle Ahmed Kudsinin en güzel ıiirlerinden ikisi üze
rine bestelenen ve orkestra refakatinde biri inpd, diğeri pn olan bu 
eserler, tekamül yolunda emin adnnlarla ilerliyen kuvvetli bir sanat
kardan haber veriyordu. 

Diğer taraf tan filarmonik orkestramızı 11ksık bu kadar büyük bir 
meharetle idare eden Hasan Feridin ve hassas kompozitör Ulvi Cema
lin henüz çalınmamış yeni bazı eserleri olduğunu öğreniyoruz. 

Kısa zamanda büyük terakkiler yaparak Ankara münevverleri için 
aranan ve takdir edilen bir sanat hadisesi haline gelmit olan filarmonik 
konserlerimiz programında bu yeni eserlerin de zaman zaman yer al
masmı gönül ne kadar istiyor. 

Gerçi, musiki sanatının en büyük dehalarını tqkil eden alman kla
liklerinin bir kale kadar salabetli eserlerini dinlemek hepimiz için ta
dına doyulmaz bir zevktir. Bununla beraber, konser programlarınıza
man zaman ıimal memleketleri, rus, macar ve Balkan aanatkarlan gibi 
bizde niıbeten daha az tanılmıı eserlerin ilavesiyle monotonluktan kur
tamulk ve hele fırsatı düıtükçe, himaye ve tqvik edilmeleri bir milli 
borç olan kendi aanatkarlamnızm çalıımalarmclan halkı haberdar et
mek. bu konaerlere büsbütün cazib bir hüviyet verecektir, sanıyorum. 

Bundan bqka, gene bu konserler hakkında bir dileğimiz de, Anka
ra muhitinde mevcud ve hemen hepsi mektep çevrai içinde toplanmış 
olan aea ve aaz icra sanatkarlamnızı solo olarak dinlemek imkinmı bize 
vermesidir. - YAŞAR NABi 

Damga pulu kanununun 
bazı maddeleri değişiyor 
Finans bakanlığı, damga kanununun 

tatbikinde raatlanan bazı zorlukların 

ve haksızlıkların ortadan kaldırılması 
malnadiyle damga kanununun bazı 

macNclerini deği9tiren ve kanuna ye
niden bazı hükümler koyan bir kanun 
projesi hazırlamıftır, Projed~ maktu, 
rnme tabi olan evrak, aenedler ve ilin
larla bunlardan alınacak resim mik· 
darlarını gösteren on birinci madde
de bazı vuzuhauzluklar giderilmiş ve 
rnim mikdarları araaıııda müsavatı te· 
min eden rakamlar konulmu,tur. De
iittirilen maktu resim mikdarlarmı 
yuıyoruz: 

Anonim firketlerin iç nizamnamele
rinin hükiimctçe kabul ve tasdik edil
miı looa nüshalarının her biri Uç lira 
yerine altı lira ,eaham, kambiyo ve ti· 
cari acnedlere aid olarak tanzim edil· 
mit her nevi brdrolar veya bunların 
kuponlarının numara bordroları ve 
borsa emirleri bet kuruf, kiilıd v.eya 
mukavvadan i>aıka maddeler üzerine 
tıortib olunarak umumi mahallere ya
plfbrılan veya asılan ilanlardan bir 
karemetrenin yarıaı ve dana aıağısı i
çhı 15 kuru9 yerine otuz kuruı, bir ka
remetrenin yarısından bir kare metre 
murabbaına kadar 25 kurut yerine elli 
kunıf, bir metreden iki metreye kadar 
300 kuruf, ild metreden tonra her ya
rım metre için 30 kuruf, ıuetelere ve 
.llln'kut riulelere konan i?aolardan 
711tmi9 dördüncü numaranın A bendi
ne dahil olanlardan iki kurut; B ben
dine dahl lolanlardan 20 kanıt. C bcn
dhıe dahil olanlardan 50, D bendine 
dabil olanlardan 100 kurut-

}' enl hükümler 

Diler maddelerde yapılan 
lilderle yeniden ilt.ve olunan 
ltı de 9unlardır : 

deiitik
hüküm-

Triptikler, ı ü m r ü k geçif kar
neleri, isim, yaş ve kayıd tashihi 
h a k k ı n d a davicılar aleyhine 
verilen ilamlar, huauıi kanunlar
la hüklimet tarafından göçmenler ve 
iltica edenlere ve yerli halka para.sız 
verilen gayri menkullerin tapu acaet
leri, umumi menfaatlere hizmet eden 
cemiyetler ve halkevleri tarafından 
resmi bayram günleriyle, bu günler 
dıfında senede iki defa verilecek balo 
müıamerc .! konser, temsil ve benzeı i 
eğlence biletleri ve bu maksada uygun 
ilanlar umumiyetle havale-nameler, ha
vale mektupları P.T.T. havalenameh:· 
ri, ticarethane ve müeaıeaelcrin bele
diye ve resimleri kanunu mucibince 
aamaya mecbur oldukları levhalar ve 
"INamlaaWl .................. ,asab 
ticaret adları da konulmuftur'. 

Tapu def terlerinin kabarmasının 

ve zamanla yap19tırdan puOann kop· 
ma.ının önlenmesini temin mabadiy· 
le tapu zabıtname veya zabıt defterle
rine aid damga resimleri badema ya
pı§tınlmıyacak nakden mal sandıkla
rına yatırılacaktır. 

İlanlı ve ilanaız cep takvimleriyle 
dıvar takvimlerinin damga remıi da
iılması veya satıp arzedilmeden evtıl 
pul yapııtmlmak ıuretiyle alınacak-

tır. Nakliye tirketleri biletleri için bir 
damp reami kontrol defteıi tutmağa 
mecbur olacaklardır. 

Evrak ve aenedlerin dam&a reaminın 
alııım.1maırndan veya nokıan alınma

sından veya pulların kanuna aygırı ip
talinden dolayı tahsili lazım gelen re
sim ve para cezaları bu hale ıcbeb olan
lara müracaat hakkı olmak üzere evrak 
sahiplerinden alınacaktır. Ekıik dam· 
ga resimleri ve cenları da .ıynı usul· 
lerle tahlil olunacaktır. 

Radyolardaki ilinlardan ilin ücreti· 
nin yüzde biri niabetinde damsa resmi 
alınacak, hl.anet mukabili verilen 
makbuslar da nilbJ re1me dbi tutula
caktır. 

ULUS 

[=~~=~~ j_Raka_mlarla_Tür_kiye
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HalknlMe: 

Dan3lıt,ay 
Dün Halkevinde yüksek tahsil 

gençleri saat 15 den 19 a kadar Halk
evinde toplanmışlar ve dansedip eğ
lenmiılerdir. Çok ıamimi geçen bu 
toplantılar gençleri her hafta biraz 
daha ısrarla Halkcvinden ayırmamaya 
teşvik etmektedir. 

Konferans 
C. H. Partisinin tensip ve Halk

evi Dil, Tarih, Edebiyat komitesinin 
organize ettiği konferanslardan olan 
ve Bay Kazım İsmail Gürkan tara
fından verilecek konferans kendisi
nin rahat11zhğı yüzünden tehir edil
miştir. Onun için yerine bugiln saat 
18 de İstanbul üniversitesi umumi fiz 
yoloji doçenti Bay Sadi Irmak tara
fından (İrsiyetin tesirleri) mevzulu 
bir konferans verilecektir. Konferans 
herkesin anlayabileceği şekildedir ve 
herkes gelebilir. 

MUHAFIZ GUCUNUN 
ÇUBUK YOROYVŞO 

17 Nisan 938 pazar günü yapılacak 
olan yürilyüf 16 nisan 938 cumarteıi 
gününe almmııtır. Yürü'YÜ§C aaat ye
dide Telsizden baılanacaktır. 

B. Jükrü Sara(oğlu bugün 
ıehrimiıde 

latanıbul, 10 (Telefonla) - Balkan 
ekonomik konseyini açmak üzere şeh
rimize gelmit olan Adliye bakanımız 
ve Dıt bakan vekili B. Şükrü Saraçoğ
lu bu akşamki ekispresle Ankaraya 
dönmilt ve istasyonda uğurlanmı9tır. 

Yeşilay cemiyetinin 
yılhk · toplantlsı 

İıtanbul, 10 (Telefonla) - Yeşilay 
cemiyeti bugUn fransız tiyatrosunda 
kuruluşunun 18 inci yıldönümü müna
sebetiyle bir toplantı yapmıştır. Dr. 
İbrahim Zati ve Dr. Fahrettin Kerim 
bu toplantı münasebetiyle birer nu
tuk ven:nif ve 18 yıllık çahpalarının 
müabet neticeler verdiğini aöylemiı· 
!erdir. 

Edirnecle Sinan 9iin8 
Edirne, (A.A.) - Sinan günü bu 

sene de Edirnede parlak bir surette ya
ptddı. 

Öğleden sonra bafta umumt müfet· 
ti9, baf müşavir, vali ve belediye reisi 
olmak üzere orta okullar muallim ve 
talebeleri, memurlar ve büyük bir halk 
kitleıi, halkevi salonlarını doldurmuf 
bulunuyordu. Törene saat 15 de şehir 
mızıkasının çaldığı iatiklil marşı ile 
baflanmıı ve bunu müteakip kürsüye 
çıkan Mimar Sedad Çetinta9, Sinan 
hakkında heyecanlı ve parlak bir nu
tuk ıöylcmiıtir. Mimar Sedaddan son
ra Tarih öiretmeni Osman Peremeci 
ve Nafıa bat mübendiıi Kemal Ölçer 
de büyük sanat dibimiz Koca Sinanın 
hayat ve eserleri hakkında kıymetli 
birer hitabede bulunmu9lardır. Törene 
bütün halkın iıtirlkiyle cumhuriyet 
mar91 söylenerek nihayet verilmittir. 

Bugün, Edirneden maada, Trakya
nın LWeburıu, Babaeski ve Tekirdağ 
gibi Sinan'ın eıerleriyle bezendiii şe
hir ve kasabalarda parlak törenler ya
pılmı9tır. 

Ne i~ler görürüz? 
1927 aayımmda, vatandqlarumzm 

ne itler ıördüjiine aid olan tasniflerde 
(ıuikliye ve muvasala) adı albnda top
lanan lafın itlerinde çalııanlvm aayıaı 
timdi vereceğimiz rakamlarm hemen 
hemen yan niabetinde idi. 

935 nüfus aaymurun mealeklere aid 
olan nkemlanna göre, clemiryollarmda 
8096 aı erkek, 1 ıs i kadın olarak 82ı ı; 
tramvay ve otobüslerde ıso2 erkek ıs 
kadın olarak ı517; bmyon ve takai
lerde 1 ı672 erkek, 10 kadın olarak 
11682; posta, telıraf ve telefon iıle
rinde 6886 erk~ 383 kadm olarak 
7269 vatandaş çalıımaktadır. 

Umumi idare hizmetleri ve aerbeıt 
mesleklere ıeçiyoruz: Umumi idare iı
lerinde 309.006 erkek ve S763 kadın o
larak 3ı4.769 vatandq çalıfmaktadır. 
Adliye ve hukuki yardım işlerinde 
9.182 erkek, 314 kadın vazife aörmek
tedir. DOktor, ebe, uhat memuru ve 
saire olarak umumi aıhat işlerinde 8094 
erkek, 2839 kadın olarak ı0.933 vatan
daı vardır. Spor itlerini kendine mes
lek yaprnıf 20S erkek, 8 kadın vardır. 

Manikür, banyo, masaj gibi tuvalet 
üzerine çabtmaJarcla 20.108 erkek, 630 
kadın olarak 20738 vatandat çalışıyor: 
Görüyonunuz ki daha fazla kadınlara 
mahaus olan bir hizmeti bile daha çok 
erkekler yapıyor. 

İçtimai yardım mü
0

e11eaelerinde ça
bpnlarm sayısı, memlekette kültürün, 
dolayısiyle dayamıma hiaainin köklq
tiği niıbetinde artmışbr: 327 erkek, 
32 kadın ... 927 aayımmda bu mevzuda 
uirafan erkek ve kadm aayıaı yekunu 
topyekUn 100 rakamının içinde idi ••. 

Y ann ne işler gördüğümüzün en 
dolgun rakamlannı vereceğiz. Fakat 
unutmayınız ki bunlarm içinde bir de 
mealekaiz'I• var-

Yeşil lrmakla Turhal 
1 rmağı taştı 

Diln ,ehrimizde hava çok bulutlu, 
öileyin hafif karlı &eiÇmi1tir. En dü
tUk •ı. adına ~ 11 en ytllmek 
1-t dl( 9 dcrecedlt. . Yurdun Trakya, 
Ege bölgeleriyle, cenubi Anadolunun 
garb taraflarında hava bulutlu, di~er 
yerlerde kapalı ve yer yer yağ1'Jıdır. 

Son 24 uat içindeki umumi yağıg
larm metre murabbaıaa bınktıkları 
su mikdarı Lüleburgazda 21, Zon.gul
dakta 17, Tursunbey ve Dörtyolda 13, 
Tokadda 10, Ceyhanda 9, Bolu, Balı
kesir ve Kayseride 8, lstanbulda 6, 
Niğde ve Çorumda 5, Manisa ve Ay
dında 4, Ankara ve Eskişehirde 3, Di
ğer yağış gören yerlerde de 1-2 kilo
gram arasındadır. 

Y~ilınnak Amasyada çok yUkıel
miş çevresindeki araziyi sular altın
da bırakmı9tır. Turhal Irmağı da taş
mIJ etrafında oldukça genit bir aaha
yı ıu kaplamıştır. Yurdda en düşük ı
sılar Kütahyada sıfırın altında 1, 
Erzurumda ve Eskişehirde sıfırın üs-
tünde 1, Van ve Kırşehirde 2, Balı

kesir ve Çorumda 3, İzmirde 6, Trab
zonda 7 derecedir. En yüksek mlar 
da Bahkesirde 11, Edirnede 12, İzmir 
de 15, Bodrum ve Diyarbakırda 16, 
Antalyada 18, Adanada 20 derecedir. 
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Ouefll melllllflirın tekaldliklerl 

Maliye, büdce encümenleri 
bu teklifi reddetti 

Denizli mebuıu B. Yusuf Başkaya'nın, askeri ve mülki tekaüd 
kanununa bazı hükümler eklenmeaine dair olan 3028 numaralı 
kanuna ek kanun teklifi; adliye ve büdce encümenlerinden geçe
rek ruznameye ahnmıttır. 

B. Yusuf Başkaya; teklifinin mucib 
sebeblerini şöyle anlatmaktadır: 

"- Devlet Dcmiryolları ve İnhisar
lar İdarelerinde daima ve müseccel va
zife kabul edenlerden evvelce tekaüde 
tabi maaşlı devlet hizmetlerinde bulun
muş olanlar için bu idarelere aid teka
üd kanunu layihalarında hükümetçe 
bazı hükümler teklif edilmekte idi. 
Büdce encümeni bunların tetkiki sıra
sında bu vaziyette bulunan memur ve 
müstahdemlerin tekaüdiyesini hepsi i· 
çin aynı şekilde tanzim temeyi adalet 
ve müsavat prensipleri itibariyle lü
zumlu gördü. 

Filhakika İnhisarlar idareıi hakkın
daki 1660 numaralı kanuna mUzeyyel 
2159 numaralı kanunun 7 inci madde
sinde 1933 mali senesinden itibaren 
maaılan ücrete çevrilen. tuz memurla
" için hükümler vardı. Buradaki esasın 
aynı vaziyette bulunan diğer memurla
ra da tatbiki hak ve madelet muktezası 
idi. Binaenaleyh büdce encümeni hil· 
kümetin teklif ettiği maddeleri layiha
lardan çıkararak 2159 numaralı kanu
nun 7 inci maddesindeki eaas dairesin
de tanzim ettiği ayn bir llyiha ile u
mumi heyete arzetıni§ti. Bu ıuretle 

1683 numaralı askeri ve mülkt tekaüd 
kanununa ek olarak 3028 numaralı ka
nun tedvin ve neşrolundu. 

2159 numaralı kanunla kabul ve 
3028 numaralı kanun ile teyid olunan 
bu prenıip mucibince tekaüd hakkım 
haiz devlet memurluklannda bulunmuş 
olanlardan halen demiryolları ve inhi
sar idarelerinde müstahdem olanlarla 
tütün, müskirat ve barut inhisarlannm 
devletçe idare edildiği devrelerde ora
larda daimi ve müseccel vazifelerde Uc
retle istihdam edilmiş olanlann bu üc
retli hizmet müddetlerinin de tekaüd
lük müddetlerine ilavesi kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

MUkteaeb hakların ıiyanet ve mah
fuziyetini temin ıuretiyle hak ve ada· 
leti yerine getiren bu esasın, asbnda, 
bu daireler devletin mail tefkilltına 
mlUhak nt-ı maHHHler olmaları ltl-
baôyle de kabulli zaruri ve tabii görün
mektedir. 

zı 59 numarab kanunla tuz üihli8 -
n memurlan için ve 3028 numarili ka· 
nunla müskirat, barut ve tütün inhiaar
lanrun devletçe idare edildiği devreler
de ücretle çalışrnıt memurlar için pek 
haklı ve yerinde olarak kabul edilen bu 
hükmün ıeker, petrol ve benzin inhiaar
larmm devletçe idare edildiği devreler
de Ucretle çalıtmıt olan aynı vaziyette
ki memurlara da tetmil edilmesi 3028 
numaralı kanunun tedvinine bakim o
lan madelet, müsavat ve mükteıeb hak
ları siyanet esasları muktezasındandır." 

B. Yusuf Başkaya, teklifinde:"- E
velce tekaild hakkım haiz devlet me
murluklannda istihdam edilmiş olan
lardan; ıeker, petrol, benzin inhisarla
nrun devletçe idare edildiği devrelerde 
bu idarelerde müseccel ve daimi vazi -
felerde ücretle istihdam edilenlerin te
kaüdlükleri hakkında dahi 3028 numa
ralı kanun hükümleri tatbik olunur ve 
bu hükümler, 3028 numaralı kanunun 
neşri tarihinden muteberdir.'' 

Encümenlerin müıaleaaı : 

"- 3028 numaralı kanunla ücretli 
hizmetleri için tekaild esası kabul edi
len memurlann pek çoğu inhisar idare
lerinin kadrolannda çalıgmaktadırlar. 
Bu idareler için tedvin edilen tekaüd 
sandığı kanunlannda ise uzun müddet 
devlet hizmetinde kalıp da ıonradan 
buralara intisab edenler için sandıkla -
nn durumu itibariyle eski hizmetlerini 
koruyucu bir hüküm konulamamııtır. 
Bu itibarla idare kadrolannda halen 
hizmet görmekte olup ne eski ve ne de 
yeni hizmet müddetleri kendilerine baş
lı baıana bir ıey temin etmiyen memur
lar için hizmet müddetleri yekununda 
ve fakat tekaüde tabi hizmetteki son 
maaşlanna göre tekaüde tlbi tutulma
lan kabul edilmittir. Şeker ve petrol 
inhisarlan 3028 numarab kanundaki 
inhisarlardan mahiyet itibariyle de ay
ndır. Prensip devlet hizmetindeki bü
tiltı ücretli hizmetin tekaüde tlbi tutul
maa olmayıp idare ve memurlann ma
hiyetlerine ve bugünkü tekillerine gö -
re, bazı haklardan mahrum kalımı olan
lann haklarını yerine getirmektedir. 

Encümen bu teklifin, devlet idare -
!erindeki her ücretli hizmetin tekaüde 
tabi olması gibi bir çığır açacağından, 
halbuki gerek tekaüd kanununun pren
sip ve gerek malt vuiyet buna müsaid 
olmadığından teklifin reddine karar 
vermiıtir." 

Büdce encümeni de, bu mütaleaya 
aynen ittirik etmektedir. Proje Ka
mutayın yarınki toplantısında görüşü• 
lecektir. 

Adliyede 
tayinler 

55 lira maafh Tokat kadastro b.1-
kimliğine Erzurum mahkemesi eski 
reisi Hüsnü Türel, 55 lira maaıtr 
Adana hukuk hAlrlmlli-lne Adana sulh 
hakimi İsmail Hakkı Göktürk, 55 lira 
maaşlr M;;ıl ... i; MlrimliUne Amasya 
h.ôJdmi Refik Yalım, 45 hr• ....__,.._ 

Ankara sorıu hakimliğine Bitlis ui
sı Necati Ylmaz, 45 lira maatlı 

Konya ıulh hikimliiine Muğla eski 
müddeiumumisi Şadi Çelik, 40 lira 
maıaıh Adana auLh bikimliğine Be
hisni bikimi Nazmı Kutlar, 40 lira 
maaşlı Tarsuı ceza hlkimliğine Ha
dim müddeiumumisi HaNn Demiı--

can, 40 lira maqh Çankın Asliye ce
za hlldmliğine Çankırı azası Sadık 

Şimıek, 40 lira ma&flı Mudanya müd
deiumumiliğine Tarsus müddeiumu-

Samaunda Sinan töreni 
pddı. Bilytık mimarm hayatı ve eser- Teklifi tetkik eden maliye encüme-

Samsun. 10 (A.A.) - Koca Sinan leri anlatıldı. Törene münevverler Ye ni, teklifin reddini letemit ve ıu müta-
için Halkevinde parlak bir tören ya- halk derin bir alika ile i9tir&k etti. icada bulunmuıtur : 

2279 numaralı kanun mucibince ö
dtlnç para -.erme itleriyle uğrapn ha
kild ve hWan! phnlara verilen izin ve· 
Ulralarmdan 100 kur1lf, adtlnç J>U'8 
Tume ifinıe tavauut edenlere verilen 
..Ubl1rdan 25 kunıf, ödünç para a
llmlaıa Yerileıa neiJralardaA 5 kurua, 
protesto için noterlere yuılacak talep
DllM " Hnedler 5 kuru" H11D1 daire-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

misi Basri Özkan, 40 lira maaşlı doku
zuncu derece Karacabey hukulı: hak.im 
liğine terfian o yer hukuk hakimi Sa
di Erten, 40 lira maaşlı İstanbul müd
deiumumi muavinliğine Anlc:ara ıuDı 
hakimi Lütfi Kaynak, 35 lira maaşlı 
Urgüp hukuk büimliğinc Zon.guldÜ 
aza muavini Hasan Tunca, 35 lira ma
aıh Muğla nıüddei umumt muavinli
ğine Konya müddeiumumi mucwını 
Celal Yüksel, 35 lira m&aıflı Çankın 
sulh hikimlifine Ankara icra memu
ru Sabiha Tatçıoğlu, 35 lira maqh 
Ankara icra memurluiuna Smdırğı 
milddtiumumiai Ferruh Yoro, 35 lira 
maa,b Kaimnan müddeiumumiliğine 
Garaan müddeiumumisi İsmail Hak
kı Alaca, 35 lira maatl• Tarsus mtld
deiumumilliine İncesu milddelumu
miai TlıJY&f Y ua, 30 Ura maq1ı b
mir len memarlutma Malla. mld4W 
wnuml wlni Hl= BlfnllolJa, 
30 ~ .,...ıa Zonpl asi~ 
ıııxa. ~1 Mq1I ~ ııtımıiib 
:aar.._ 30 ~ flll•tlı GlfııDUtbacıWlıj' 
mDclclelusnnmt smamnıılbıe AriıQ 90f 
p blMml Nurettla B'rtlrk, 30 lln 
....,ıa ... Jqan mlcldelmmmt ~ 
a'rinliline illa eorp blklm1 Kaıtma 
X..., ao Ura maqlı Ko.n,.. ~ 
ll""'nı! w.lnUlfae Jtmva Ul ama• 
'liDi .. flk Ollbllp, it lira .....ıa 
B11r1 ... 1,_ mlclu....,_, mum.ılll
u Teklıdliı ~...mı H.t11eırtD'ı: 

•ılı tsn,.....,.... iM se-
fJJllPllil---lllı• 18.,.. _,,_ 
ı~~-Mf ._. ...... ıırm dtrp--.. 
l.dıllllli•·ldlide ..... blllde 1 ~ .. 
~ oa lmratta JF1 par86ı.; 
~ti,. ...... konHr ..... 
~ .. ~ !td,.ı.rcla dahuJi,e bile-

~~~ 111~=1; 
111l ltd cea a1wm• teüit edilmit
tlr. 

Sucuaa, past1rmıya dair Kumar mı, aaırcmç mı? 

"Hut. .. --.°".,,.. ..... ... ._...,..,._._ 
•• ca.ı.,ı La,Dt .... ~ 

h7 , .... ,... ·-····da ........... bir ........ ,. ...... 

.._ W.... 11up, k•ı•-I• 
................. o ...... 
..... putl 1 

-11au 1a ae11 • .ı..111: e-. 
tiata•V.,.. .......... 

................ PIİJw; ça·• *...,... .... ~·....,. ............. Ballraacı. ao Ura lllUflı T~ 
kim m.naıtllne Ord• pa mellnlftl 
Sabllaa Erden. 30 Ura --.ıı Alllllll-n 
l{llddetumuml -*'6llltn• U 
IOrp h&hl Z.rila ·~ so l 
11-.ıı 1frra IOfCU blldmllllae A 
,. IOIP bll*d ıturl hyer, 3t 
_..ıı 1-lr ad iıllıaM'fldlliae 
icra memura Att,. ~ 25 
~ u,. •• bakim ftJd:•U•~ 

~ "°'88 ilktin ft1dll Dmll 
ser _. olwmiutlarcbr. 
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DÜNYA HABERLERİ Pariste türk 
talebeleriyle 

Avusturyada plebisit 
Alınanya Avusturyayı ilhak edeli 

aradan bir ay geçmiıtir. Bu ay için
d 'k• e 1 ı ınemleketi ayıran hududlar 
Ortadan kalktı. Gümrükler birleşti. 
İdari teıkilat tevhid edildi. ilhakı 
Yabancı devletler tanıdı. Avusturya 
b~tün ınanaaile büyük Almanyanm 
bar cüzü oldu. Bu olup bitti kar
ı•aında dün yapılan plebiait, azı
cık da Alnıanyanın dünya ile iatih
~-••rna. benzedi. Plebisitin bugün i • 
d~ edılen neticeyi vereceiine tered-
ııd asla caiz değil iken, alman devlet •· 
d~ları, aanki netice §iiphede İmİf 
gıbı, bir aydan beri en hararetli bir 
P~0Paganda faaliyetine giripnifler
di. B. Hitler, Königaberg'den batlı -
Yarak lııabruk'da nihayetlenen bir 
Pt'opaganda turu yaptı. Nazi tefi Al
ınan.yada iken, Göring, Göbela A
~llryaya gelmitlerdi. Hitler Avua
ı.n-y. topı-aldarma ayak baamca, 
~l'İllg Almanyaya geçti. lki hafta • 
~ beri devam eden bu propasan· 
~dan aonra gerek alman ve gerek 
~'9Uahırya halkmın hiıleri galeyıpı 
chıreceaüıe getirildiği bir sırada fU 
IQal IOruluyor : 

- Büyük Almanyanm meydana 
telıneaine razı mısmız? Reylerinizi .... 

•tlere veriyor muaunuz ? 
. 8u aualin ancak bir cevabı olabi-
lır: Evet. · 

Caribdir ki Şutnig de Avusturya 
hallundan aynı suali SOT'&eaktı. Ve 
~ak fıraatmı elinden kaçırmamıt 
olsaydı, belki de aynı büyük ekaeri -
l'~t ŞU§nig'in sorduğu suale "evet,, 
~ı~ecekti. B. Hitler, Şutnig'in plebi 
•ıtı kazanacağından emin olmaaay -
~~, A VUaturyayı derhal ilhak etm~z-

ı. 8ununla beraber ne Şutnig ple • b" . • ' 
•ııtı kazanmak için halkı tazyik e -

decekti; ne de Hitler bugünkü neti
ceyi elde etmek için mefl'U addedile
llıiyecek yollara müracaat etmittir. 

Çinin milli ve ekonomik 
kalkınması için proğram 
Kuomintang milli kongresi iç ve 

dış vaziyete dair beyaname neşretti 
Ha .. eu, 10 (A.A.) -Çin telgraf ajansı 9-4-938 tarihile t~l~ğ 

ediyor: Kuomintang milli kongresi bugünkü toplanbsmda Çmm 
dıt politikasını izah eden bir beyanname hazırlamqtır. 
Şimdiki muhasamattan mülhem bulunan bu beyannamede de

niliyor ki: 
Çinin dört şimal vilayetinin emniye

ti bizzat bütün Çinin emniyeti demek -
tir. Bu emniyet temin edilemediği tak
dirde bu dört viliyet ve bunlarla birlik
te bütün Çin toprakları da tamamen 
kaybedilmiş olacaktır. Gayemiz, politi
kamızın temelini teıkil eden barışın ta-
hakkukuna matuftur. · 

Fakat bizim başarmak istediğimiz 

banş, adalete dayanır. Adaletin umu -
mileştirilmcsini istihdaf eden her barı§ 
tam barıştır, aksi ise hanı değildir. Çin
le Japonya arasında pasifik bir politika 
ümidi, Japonya, Çine kargı güttüğü ta
arruz planlarından vazgeçmedikçe ve 
kendisiyle kati bir adalet esası üzerine 
barııpn tesisi için i•birliği etmedikçe 
tahakkuk edemiyecektir. Buna intiza -
ren mücadeleye devam etmek zaruri -
dir. Çin hiç bir fedakarlıktan çekinme -
meye azmetmiştir. Çinin dış münase -
betleri §U iki ana prensipden mlilhem
dir: 

1 - Çin hanım muhafazası için olan 
her anlagmaya kati surette riayet ede
cektir. 

2 - Çin Avrupa devletleriyle olan 
dostane münasebetlerini yalnız muha-
fazaya ?Iışmakla kalmıyacak ve aynı 

zamanda bu münasebetleri daha büyük 
bir mikyasta genişletecektir. 

Milletimizin maruz kaldığı emsal -
siz feliketler, bizi bog ümidler besle
mekten menettiği gibi yabancı bir yar -
dıın ihtimaline de güvenmekten meno
diyor. Bilakis, kendi iztırabmııza ken -
dimizin katlanmamız ve zorluklar ft 

mahrumiyetler ne olımıa olsun, müca -

deleye kendi vaartalarmuzla devam et
mekliğimiz icab etmektedir. 

Beyannamede, iç mesele tahlil ed!l~
rek, yeni bir Çin kurulmaaı prenaıpı-
nin sanmin.şuide tesbit edilmiş olduğu 
ve Çin bir taraftan müdafaaya de
vam ederken diğer taraftan da aşağıda
ki milli kalkınmaya çalıfmCllt gibi iki 
vazife karşısında bulunduğunu kay
detmektedir: 

ı - Milleti imme itleriyle alakadar e
den daimi konstitüsyonel bir büküınet 
tesis, sermaye toplamak suretiyle mil
li ekonominin artırılmasına çalıtıla
caktır. 

2 - Her türlü endüetri planı yalnız 
Çin davasına hizmet etmek gayesiyle 
tasavvur ve tatbik edilmelidir. 

3 - Hükümet milli ekonomi planını 
Sanminşui dairesinde hazırlamayı Ü· 

zerine alacaktır. Bu iki vazife :zor gö
rünmektedir. Fakat, iç teaanüdü temin 
etmesini bilir&ek, neticenin müsbct o
lacağı muhakkaktır. 

Kongre tarafından kabul edilmiş o
lan mühim kararlar arasında, milletın 
amme işlerine iştirakine dair olan bir 
karar sureti mebus Tsyngşai, Sankay-
şek ve Uangşinguei komintangın ba
şına tayin eden diğer bir karar sureti 
vardır. 

Keza kongre, harb zamanında hükü
met işlerinin iatikametini tayin eden 
bir politik program da kabul etmiftir. 
Bu programda, miUi illkü prensip
leri tatbik edilecek ve söz, matbuat 
hü riyetinin tanin edileceği bildiril
mektedir. 

O halde bir ay içinde Avusturya 
h.lkı kanaat mi deiitlirdi? Plebiait, 
deıtıokrat memleketlerinde, ıiyasi 
~artiler araamdaki eeçim mücadele
llft.den farklı olarak, bir aiyasi fikir •e kanaatten ziyade o clakikanm 
heyecanını teabit eden hi.diaedir. 
Soıı zamanlar tarihinde bu nevi ple
~ icU eden Na.pol,onclur. Bu 
diktatör kumandanlıktan impara-
torluğa çıkıınun hemen hemen her -----------------------------
~mınıda plebisiti Yaaıta olarak kul-
1&ıunayı 111tutmamlflll'. Y eieni de 
~ur reialiiind-ı ---~'-~a 
- .... _,_ - ·-aen, amc..au taklid etaıl! 
~e 'lllnduğu neticeyi elde etm~tir, . 

Daha, yeni zamanlarda Hıtlerın 
.f\lnı.nyada yaptığı plebisit vard?". 
~nyada aol ve orta cenah partı: 
ı_. .rayttai meclisinde kahir ekaer~
hti te,kil ederken, iktidarı ele ıeçı
l'eıı Hitler yaptıiı bir plebisitle itti-
f~ ' . • I' • yakm ekseriyet temin etmqti. 
.l~iaitin nuıl yapılclıimı ve nelice

lıııııı tümul ve mana11 bilindiği için -
dQ. ki Şupıig tarafmdan böyle bir 
te~üae girifilmuine hiddetlen
~§ ve Avu.turyanm ilhakile netice
~ ~eıı darbeyi yapmqtır. Bundan 
~ da kendisinin plebiıit yapma -
~~da, uınire ••yapmak iatediiin 
lfl!l daha -;,,mükemmelini ben yapa
l'ıln,, demek l.tjyen bir mani. vardır. 
•. l>iiıı yapılan Pı.biait halk piaikolo-
Jı • • 
h •~ın garabetini bb defa daha te-
. al"\iz ettirmekten baf\o& bir mana 
ifade etmez. Bu garabet• .Plebiıit 
J)t'opagandau batlarken de f&hid ol
~Uftıık. Şuınig plebisit yapılacafbıı.
-ıı A'VUaturyayı, katolik ve muha-
f~ı:akar bir muhit olan tn.ıhrug teh · 
l°illde IÖylediii bir nutukla haberdar 
ebııitti. lııabruk halkı bu haberi em-

~laiz bir heyecanla kal'fllamııken, 
•tler Pl"Opaganda nutuklarının 10 -

~'-CUaunu bililtizam lnlbruk'ta aöy
~iği Z&nıan, aynı halk bu defa Na

ı:ı tefini taıkm tezahürlwle ka.rtıla
lllıttır. 
t" Ş\lnu bilmek lbmıdır ki plebisi -
~ tiddetli bir propaganda telkinatı 

' t11ıda ıu veya bu yolda neticelen-
ttleai A il · h • vuaturyanın Almanyaya tı-

.\ •kite alakadar bir mesele değildir. 
.... ~~'lll'yanm Almanyaya iltihakı 
do:ın dikte ettiii bir zann-etti. On 

1 l Uz aeneden beri bu neticeye en -
le olan &mil, alman ve yahud Avüa-
llı-ya balkmın ıu ve bu yoldaki arzu 
~ .. 
a· ll'a.cleleri deiil, enternaayonal va-
IYet~i. A vuaturya ve Almanya 1931 
~••ınde birle§IDek için adım almlt
obn, Ye •ntenıaayonal vazİ)<et müaaid 
ed &dıiı için bu birleflD• tahakkuk 
il-. eQıeı:niıti, Bitler bu defa eııler-

d •Jonaı vaziyeti müaaicl aördüjün
•ıı "lb 1 akı yapmıf, Avuaturya halkı-

;: ~lebiait ile ifade edilen arzuau 
• ...__Ollden giden bu tarihi hadi.eyi 
~~dan takib etmittir. 

A.Ş.ESMER 

........ 
!'t~. ::e~~~~aırı-e'"'t""v""e-te""f,._k.._a ... ti""n-y""ı~ld'!'ı""z""ıa""r""ı#· 
ökauzıer ve terkcdilınif yavrular

dır. Bunları kanadını zaltma 
alınız. 

Balkan ekonomi konseyi ve basın 
l<onforonsı özôlcinnın gezintileri 

SolJan sağa: YugoJau JelegayonunJan B. Anıelkovi, - RaJor 
AjananJan B. Yoneılro - B. Kon.tanten Go,..apül 

SolJan sağa: Romen matbuat attl§esİ B. Dragu - YugoJavya mer
kez matbuat büroau ıeli B. Lukoviç - Romen milli lıomitai iJrinci 

Teiai B. Liviu fi ata 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Balkan ı Misafirler gece yarısına kadar Otel 
ekonomi konseyi ve basın konferansı Termalin geniş salonlarında eğlendi
üyeleri Yalova gezisinden çok iyi in- ler. 
tibiları:ı. dönmü,ıerdir. Bugiln saat 12 de Yalovada gene A-

Oyeler, dün saat 12 de Ak~yı? husu- kayın hususi bir vapuru ile Bilyilk a
si bir vapuriyle Yalovaya gıtmış ve o- daya hareket edildi. Sayın misafirler 
rada Otel Tennal'de miaafir edilmi•- öğle yemeklerini Büyük adada Yat ku
lerdir. Otel Termal henüz halka açıl- lübte yediler. Yemek çok netcli ve sa· 
mamıt olduğu halde, misafirler ı;ere- mimi bir hava içinde yendi. Sonra ara
fine büyük hazırlı:.k yapauıtı. Hava, balarla, Büyük adanın ana caddelerin
pek iyi değildi. Fakat buna rağmen de bir tur yapıldı. Aktam üzeri saat 
miaafirlerin Yalova ziyareti fevka- 18 de de İatanbula dönüldü. 
tide neteli ve zevkli geçti. Yalo· İyi bir tesadüf olarak bugün hava 
va kaplıcalar müdürü B. Nihad Reııad, fevkalade güzeldi. Miufirlerin gerek 
balkanlı dostlarımızı Yalovanın muh- Yalova, gerekse Büyük ada gezintileri 
telif yerlerinde gezdirdi ve kendileri- çok güzel oldu ve çok güzel intibalar 
ne gerek kaplıcalar gerekse Yalovanın bıraktı. . 
diğer huauaiyetleri etrjlfmda ıenif i· Konferans ~· muu.ct 5111.,.S.n-
zalıat verdi. pa deWICD cdeç.ektiL 

Tunusta 

Örfi idare 
ilon edildi 
Tunus, 10 (.A.A) - 44Yeni 

düstur,, perti.i erkinmcle.n 
Balhuna'nm tewlrifi üzerine 
tehrin birçok noktalannda va
him kanlı kanırklıklar çıkmıt
tır. Şehirde örfi idare ilin o· 
lunmuttur. Sokaklarda müte
madiyen devriyeler gezmekte
dir. Her türlü ıili.h tqınması 
yasak edilmiıtir. 

SoyYeller blrllllne 
dair malumat 

Polonyadon geçenlerden 
Sovyetlere dair .askeri 

malumat soruluyormu~? 
Moskova, 10 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Sovyet Rusyadan ayrılan ve 
Polonyadan transit olarak geçen bir 
çok yabancılar Pragdaki sovyet elçiliği
ne müracaat ederek gerek Polonya 
konaoloahanelerinde transit vizesi alır
ken gerek Polonya topraklarını geçer -
ken bir takım tazyiklere maruz kaldık -
lanru bildirmiflerdir. 

Polonya konsolosları, yabancılar
dan Sovyet kıtalannm vaziyeti, tayya
re meydanlarmm ve askeri fabr.iıkala
rm mevkileri ve kızıl ordunun mane
vı,.tı btıldl:mda malamat almaya çalı
§ıyorlar. 

Sovyeıler te§ebbüste 
bulundular 

Bu yabancılar Polonya sınırını ge
çerken, üzerlerinde kalmıJ olabilen sen
dika ada hüviyet cüzdanları ve diğer 
Sövyet 'ft91"blan kendilerinden huauet 
memarfaı •uıtMiyle y6bek fiatlaıJ
.-tm alınmaktadır. 

Zdolbunova olonya hudud ktas~ 
nunda transit yolcuları garib bir sıht 
muayeneye tabi tutuluyorlar. Doktor -
Jar Scwyet tayyare meydanlarının vazi
yeti, hangarlann ebadı, demiryollannm 
haDeri hakkmda suaDer soruyorlar. Bu 
hidleeler hakkmda Moskovadaıki Po -
lonya büyük elçiliği nezdinde teşebbüs
ler yapılmıştır. 

Cekoslovakyaya 
dair endlıeler . 

Parie, 10 (A.A.) - Siyaat mahfil
ler, yapılacak olan plebisitten bilisti -
fade Hitlerin Prag iatiıkametinde yeni 
bir darbeye tetcbbil8 etmeainden kork 
makta ve bununla beraber Avrupada 
timdi hikİtll olan havanın böyle bir 
tetebbilaü tehlikeye dilfüreceğine i-
nanmaktad;rlar. Alımıı zimamdarları 
fimdiki halde son muvaffakiyetlerini 
bir plebiait ile teyi.d etmekle iktifa e -
deceklerdir. 

Siyasi mahfiller, anıh• dolayısile 
Avusturya topraklarında tahfid cdi -
len alman kıtalarının Hitleri muvaf
fakiyetini Çekoslovakya istikametin-
de hemen istismar etmeğe aevketmele 
rinderı korkmaktadırlar. 

Bu kuvvetlerden bir kısmı gerçi 
Almanyaya dönmilftür. Fakat Avua
turyada yeni.den iıki kolordu vücuda 
getirilmi§ ve bu 11uretle alman kolor • 
dularının adedi 18 e çıkmıttır. Halbu-

Profesör Gikeflı 
güzel bir konuıması 

Pari&, 10 (A.A.) - Anadolu ajansı· 
nııı huauat muhabiri bildiriyor: Sor
bonda lr.onfıenma vermeğe gelen pro 
feeör ve aaylav Ali Muzaffer Göker, 
Pariaten ayrılmadan, talebe enapektö
rü B. Avni Batman'ın davetiyle üni
versiteliler •itıcsinöc araıuluaal evin 
bir salonunda toplanan türk talebele
ri ile tanıp;nağa fıraat bulmuftur. Top
lantı Batman tarafından mi.safir pro
feaör ,crefine verilen bir çay ziyafeti, 
rcamiyetinden çıkmı,, daha ziyade bu
radaki aydın türk gençleriyle sayın 
profeaörü kartıla9tıran samimi bir ai
le toplantıaı halini almıttır. B. 'Gö
ker, kıaa bir hitabede bulunarak kendi
si.nin Pariateki talebe!~ hayatını ha
tırlatml§, demittir ki: 
"- Bizden evelkilere nisbotcn, biz 

daha bahtiyardık. Hiç oımaz.a onlar 
gibi milliyetimizi saklamak hicab \'e 

ıatırarında değildik. Bugünkü neail i
se gerek içinde yaşadığı rahat ve kon
for bakımından gerek kendini ihata e
den manevi hava ve heyecan itiba
riyle biz.im de gıbta duyduğumuz 

müstesna bir durumda bulunuyor. Fil
hakika güçlüklerimizi bertaraf edecek 
değerli bir ~rkadatımız sizinle geceli 
gündüzlü meş.gul oluyor. Sizi gônde
ren, sizin yetiflllenizc büyült ümidler 
bağlayan bütün bir memleket arkanız
dadır. Nihayet türk olm.ının insana şe
ref ve gurur verdiği bir tarih devreai
nin çocuklarısuuz. 

Bütün bu şartlar içinde sizden bek
lenen, her şeyden önce vazife ve mea
uliyetlerinizi müdrik olarak dersleri
nize gönülden çalışmak, sizi bek!iyen 
yurd hizmetlerine ehil olarak yetişmc
ğe ve olgun birer münevver olarak 
memlekete bir an evel dönmeğe 
gayret etmektir. Bu eaaa!ı ödevi
niz.in yanında daha a:r: önemli olmayan 
ikinci bir itiniz de f&h11nızda yalnız 
ferdiııid değil, bütün bir inkılapçı 

gençlği, büyük ve asil türk milletini 
temsil etmekte olduğunuzu hiç bir va
kit unutınamanu ve gerek fikirlerini, 
gerek tarzı hareketinizle. bulunduğu
nuz muhitlerde türklüğü onun büyük 
maziaiııi ve tarihini ve iatikbale aid i
deallerini herkcae ICVdinncnizdir. 
Bunları bilip tatbik ettiğinize kani oı.. 
dufuln büde ~bu duyuyo-
nam.. • 

B • .Muaffer, Sorbonda profee<Srle
dn bir çayında bulundu w ak,am ı.. 
tanıbula hareket etti. 

Amerikada çok 

fiddetli fırtınalar 

82 kişi öldü, 
612yorahvar 

Vatington, 10 (A.A.) - Amerikanın 
cenqbundla ve meı:ıke&inde vukua ge
len kaaugalar, kar fU'tınaları ve tuğ-
yanlar neticesinde 28 mart ile 8 nisan 
arasında 82 kiti ölmü,, 612 kiti yara
lanmııtır. 

En ziyade mütecasir olan hükümct
ler, ıunlardır: 

Alabama, Jeorj, Luizyan, Kentki, 
İllinna, Kanaaa, Misis.ipi, Arkanaa ve 
Ohyo. 

Bu yüzden rekolteler, çok müteessir 
olmu,tur. 

Alabama kızılhaçı, nehir sahilleri a
halisinden olup tuğyanların yurdla
rından koğmuf olduğu 20.000 kişinin 
yanı mına koşmak için ic.ab eden bü
tün tedbirleri almıttır. 

ki askeri kanun mucibince Almanya 
kolordularının adıedıinin 12 den fazla • olmaması lhundır . 

------

Çankırı mebusu B. Mu•tala Ôn.ay'ın kamutay toplcıntuınJaıı 
.anTa acıklı b{r aırette öldüğünü habe1' uermiftilı. Me,.human 
cenae töreni Jün büyük bir kalabalığın iftiralıile yapıltnlfhT. 
r-' RumimU, törenden 6ir cim tahit etli7!;Jr. 
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Avrupanın yeni nizamı 
AKŞAM'da Necmeddin Sadak. 

1918 de bnahnut ol.a Avrupa ni.za. 
1D1Dln yavq yavaı yılalmakta olduğu
nu bu manzara kartıamda bilhaaaa o 
ni~ kunnut olan Franır.a'nın telaı ve 
endite içinde bulunduğunu kaydederek 
diyor ki: 

"Çeke>Movakya, Avrupanın orta• 
aında, bu politikanın IOll timsalidir. Bu 
memleketin mukadderab, Franaanıa 
ideal bildiii "miifterek emniyet" da· 
vaunın aırf Franaa'nın kendi emniyeti 

t • • • 
için ortaya atmıı olduğu kanaatim ı .. 
bat edecektir. Bunun içindir ki Fransa 
bu meıele ile yakından alakadar oluyor. 
Franaanın, aon günlerde Parise dave 
edilen M~va, V &rfCW&, Prağ "' 
Bükreı elçilerine eaaılı talimat verildi 
ği bildiriliyor. Fransa, Çekoılovaky. 
bir taarnıza uğradıiı takdirde Rusya, 
Polonya ve Romanya'nm ne fi 
kilde hareket edeceklerini öğrenmek i .. 
tiyor. & devletlerin cevabı cidden me
raka değer. Çünkü, bu bakımdan vazi. 
yet karmakantıkbr. 

Franaa ile Çekoslovakya arasmda 
ittifak var. Fransa çeklere yardıma 
mecburdur. Çekoslovakya ile Sovyet 
Ruıya aruında da böyle bir yardım an
lqmaaı var. Fakat Ruayanm Çekoılo
vakya'nm yardımına kofmaaı için ya 
Polonya, yahud Romanya topraklann· 
dan geçmesi linndır. Halbuki Polon
ya· Fransanm müttefiki olduğu halde• 
gene Fransanm müttefki olan Çekoa • 
lovakyaya kartı hiç dost değildir. BiJ&.. 
kiı .... Romanyaya gelince, bu devlte 
Polonya araaında ittifak var, fakat 
bu anlaşma, açıktan açığa olmasa bile, 
Sovyet Raaya'nın aleyhine kıurulmuı • 
tur. Bu suretle, Franunın müttefiki o
lan Polonya, gene Franaanın müttefi• 
ki olan Ruıya•ya kartı cJo.tane aayıı.. 
nuracak bir pOlitika takib ediyor. 

Bu kanıık vaziyet içinde kuvvet, 
doatluk, ittifak heaablanna dayanan bir 
tahminde bulunabilmek için manbk cl9" 
ğil kehanet lizımdır. 

Hakikatte, her devletin tuttuğu yo(. 
ancıJc yeni vaziyetler kartıamda bel& 
olacaktır. Diyebiliriz ki Avrupanm 
müstakbel nizamnu, imzalı vesikalar 
değil, Politika hadiseleri teabit edecek
tir." 

* AVRUPA 'MUV AZENESINDE 
BALKAN ANTANTI 

CUMHURlYET'te Yuaua Nadi ya
zıyor: 

"Avrupa'da kuvvetler mavazenai
Dİll ne halde bulundufuna diİfÜnme)Je 
hiç ihtiyaç görmeksizin, Belbn antan
tmm Balkanlar çevresi ıulhwıu kendi 
tamamlığı içinde muhafazaya muktedir 
ve çünkü katiyeİı bu azimle mücehba 
oldupnu pek iyi biliyoruz. AYl'Upanm 
muvazenesi istediği kadar bozuk olabi
lir. Balkan antantı kendi aahaamcla ata
tuquo'nwı e"n ufak halel den masuniyeti
ni nnahafazaya azmetmiı olmaaı bir ha
kikat oldukça dünyanın ba köıesi be .... 
bma en tam ve en kati bir emniyete ... 
hib olmaklı~za hiç bir mani yoktur, 
Balkan antanb kime kart• olursa ol
aan, kendi aabaıı budud ve hukukuna 
muhafazaya en kati kararını vennit ol
claia müddetçe elbette en lravvetli bir 
muvazene ve ıulh imili ola"'~. Bal
kan antantının altnııt milyunluk bir 
nüfus kütleaiyle daima bir büyük dey. 
let gibi telakki olunma•• liznn geldiii
ni hesaba katmazbk edenler yaman su
rette aldanırlar. 

Bu sözleri söylerken Balkan antan
bnm hiç bir devlete veya devletler man
zwneaine kartı herhangi derecesinde 
bir bulllllftet fikriyle mücehhez olmadı
ğım belirbneliyiz. Avruparun bir kıs1m 
karıtık vaziyetlerine bakılarak hazan ..,, 
ğızlardan çıkanı kulaklar duyımüacak 
kadar garib fikirler ileri sürülüyor da 
onun için biz ele Balkanlardaki ınilli re.. 
alitelerin elbirliği etmiı toplu ıiyaaeti
ni tebarüz ettirmeye lüzum görüyoruz.. 

Balkanlar da arbk hartadan ıilin • 
melerine imkin olnuyan milli ve müs
takil realiteler vardır. Onlar Balkanlar
da berbirinin mevcudiyetlerinden te
ıekkül eden harta tamamlığını elbirli
ğiyle koruyacaklardır. Balkan antanb 
dünyanın bu kötesinde iıte bu hakika • 
tin ifa.si olan bir muvazene ve aulb 
imilidir. 

Siyaai nııülihazalardan aonra zaman 
zaman araya ikbaadi heıablann ·da ka
ntbğım görmekle mütehayyiriz. Bir 
kere biç bir millet aiyaai iıtiklilini ve 
toprak bütünlüğünü herhangi bir ikb
sadi dütünce ile en uf ak derece
sinde bile ihmal edemz. Ondan 
aonra büyük küçük bütün milletler 
ikbsadi hareketlerinde biribirle • 
rine muhtaç~rlar. O tabiabn ayn bir 
kanunudur ki fena iıtimaliyle onu siya-. 
ıi maksadlara alet ribi kulanmak iıti. 
yecelderi dahi aynı tiddetle darbeliye .. 
bilir. 

~~kan antantı Avrupanın tarla ce
nubıaın~ Avrupa laıraaiyle olduğu ka· 
dar ~enızle de alakadar bir kütle olup 
kendi budud ve hukukuna riayet eden 
bütün devletlerle bot geçinmeyi kendi 
Proıramaıuı en batma ko7Dlllf buluııa-
yor." 



-4-

-25-
2 - Yarımada üzerinde donanma

yı taciz eden toplar yerleştirilmİ§· 

tir. Bunlan tahrip etmek için kara
ya ufak tefek kıtalar çıkarılabilir. 
Fa.kat bunlar uzun zaman karada 
tutulmamalıdır (sanki böyle ufak 
tefek kıtalar karada durabilirmit) . 

3 - Her ne kadar türklerin ya
rımada üzerinde tahkimat yaptık· 
lannı ve KiJidülbahir platosunu 
kuvvetlice tuttuklarını kabul edi
yorsam da bunlarla uğra§mak için 
karada daimi mevziler ~gali muva
fık değildir. Bunları bertaraf etmek 
için karaya kuvvet çıkarmalı, do
nanma himayesinde türk mevzileri 
aükut ettirmeli ve bu kıtalar tek· 
rar vapurlara alınmalıdır .. ilah 

"- Ayrıca ve §ifahen de kendi· 
aine §Öyle söylemİ§tir: 

Türkler mefguldurlar. Bütün kuv
:vetlerinizi ihraca lüzum hissetmiye· 
ceğinizi ümid ediyorum. Şayed ih
raca lüzum görürseniz filonun yar
dnnını göz önüne alarak bunun za· 
man ve mekanını tayin edersiniz.'' 

Hamilton o gün yani 13 martta 
Londradan ayrıldı, Marsilyaya var
dı, bir İngiliz kruvazörü ile Marsilya· 
dan Bozcaadaya kadar olan 1800 mil 
mesafeyi 72 saatte (yani vasati sa
atte 25 mil) alarak 17 martta bo
ğaz kar§mna vardı ..• 

Aynı tarihten bir gün sonra deniz 
harekatını yapmaya memur amiral 
Dö Robek ile görii§tü fakat bahri 
harekat yapılrp bitmeden bir karar 
:veremediler. Ertesi günü muazzam 
armada boğaza doğru ilerlerken 
Hamilton da sahilin ke§fİ için gel
diği kravazörün üzerinde dolapna
ya ba§lach, daha deniz harekab so
na ermemi§ti ki Kiçnere §U telgrafı 
gönderdi: 
"Ba§langıçta dÜ§Ünmemiş olma

mıza rağmen Çanakkaleden geç
menin yalnız deniz kuvvetleriyle 
mümkün olamryacağma kanaat ge
tirdim. Ordunun vazifesi yalnız tab
yaları tahrip ve bunun için karaya 
müfrezeler göndermek değil, fakat 
Claha ziya.de don.anmanın geçmesi 
jçin birbiri ardmca bir sürü hare
kattan ibaret olacaktır . .'• 

Hamiltonun Kiçnere göndereceği 
kara haberler bu telgrafla ba§lar. 
20 martta kendi kıtalarmm kısmen 
bulun.makta olduğu Çanakkale ya
kınmdaki adaların bir ordunun tec
lıizini ve hazırlığını ikmale yaraya
cak kadar büyük olmadığmı, muva
fık iskele ve su bulunmadığını, or
Clunun Mısırda toplanması liızun 
geldiğini haber verdi. 

22 martta "amiral ile müzakere 
ettim, donanmanın müessir surette 
Çanakkaleyi zorlayabilmesi için bü
tün kuvvetlerimizi iştirak ettirme
nin zaruretine aynı surette kani ol
duk" haberini gönderdi. 

Keza amiral da bahriye nazır1 
Çörçile çektiği telgrafta, kara ordu
aunun, boğazm her iki tarafını 

zaptebneainden evvel bir te§ebbüs 
yapmanın doğru olamıya.cağmı, do
nanmanın mayn tehlikeai dolayısiy
le tek ba§ına bir İ§ göremiyeceğini, 
hatta boğazı yarıp geçse bile geri
den ikmal levazımı gelmiyeceği için 

ULUS 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Golva batacak §ekilde yana yatml§, mürettebat gemiyi terkediyor 
türk filosu kar§ısmda aciz kalaca
ğını bildiriyordu. 

Bu iki telgraf Londrada bomba 
tesiri yaptı. Şimdiye kadar hep do
nanma boğazı zorlıyacak, lüzwn o
lursa ordu ona yardım edecek ka
bul ediliyordu. Halbuki ~imdi bila
kis ordu boğazı aç.maya memur edi
lecek ve donanma ona yardımcı va
ziyette kalacaktı. Çörçil itiraz etti. 
Bu kadar zaman bekliyemeyiz. O 
vakte kadar Alman denizaltı gemi
leri Çanakkale önüne varır ve i§le
rimizi bozar dedi. Fakat kabinenin 
ekseriyeti ''yerinde ve q ba,mda o
lan iki kumandanın müıtereken 
verdikleri bu kararı tebdilin doğru 
olmadığını'' ileri sürerek General 
Hamiltonun tekliflerini topyekun 
kabul etmeğe ve ona teklifleri veç
hile hareket etmeğe müsade etti ve 
emir vrdi. · 

Hamilton Boğaz karşıamdaki a
dalarda toplamnakta olan ''kuvvei 
aeferiyesinin,, vaziyetini iyi bulma· 
DU§b. Vapw-larla gelen kıtalar bir 
askeri harekata ba§lıyacak tarzda 
aevkedilmiyorlardL Yani tümenler 
piyade, topçu, iatihkam aibi muhte
lif amıflar ve silahlar bit- arada va-
pura yüklenmiyor, bir vapurla yal· 
nız piyade, diğerile yalnız topçu ..... 
ilh.. gönderiliyor, bazı vapurlarda 
pek az cephane bulunuyordu. Hay -
vanlar ve arabalar da çok defa kıta
larmdan ayrılmı§ olarak geliyordu. 
Bunların bu dar ve iskelesiz adalar 
üzerinde tanzimi mümkün değildi. 
Bunların daha müaaid ve geni§ yer -

lngiliz /xı.§kumandanı general 
Hamilton 

eekti. Bu zamana kadar kuvvetleri 
adalarda tubnak çok m\itküldü. Her 
14"Yden evel .u yoktu. lç~ek. _,....,.., 

ta Seliınikten getirilmesi mecburiye
ti hasıl oluyordu. Bundan batka fe -
na havalar dolayısile nisanm ikinci 
yarısmdan evel sahillere em.in ihraç 
yapmak kabil değildi. Bütün bu dü -
§Ünceler dolay.ısile kuvvetlerin Is -
kenderiyede toplanmasmdan başka 
bir çare görülemiyordu. 

(Sonu var) 

Mahkemelerde 

işçi kadınlar arasından 
43,5 kuruş s1r olmuş 

Emine: 
şimdi de 

"Karnım 
hırsız mı 

acıktiğı 
oldum11 

. . 
ıçın 

diyor 
Suçlu, Tevfik kızı Emine masum bir 

yüzle hakime : 
- Ben kabahatsizim hakim bey, de

di, insanın karnı biraz erıken acıkınca 
ona hemen hırsız damgası mı vurulur? 
Bunlar allahdan da mı korkmıyorlar? 

Emineye, isnad edilen suç bir ça
yırlığın yabani otlarını ayıklamak için 
birlikte çalıştığı işçilerden Melahatin 
43.5 kuru.ş parasınI çalmaktır. 

Şahid Kıymet, bilgiç bir eda ile 
hakimin okuduğu yemini dinledikten 
sonra: 
"- Bildiğimi ve gördüğümü doğru 

söyliyeceğime şerefim ve namusum ü
zerine yemin ederim, dedi, ve söyle· 
meye başladı: "O gün çayırlıkta sabah 
ekmeğini yedik. Çıkınlarımızı tekrar 
dürdük, büktük bir köşeye koduk ve 
çalışmaya başladık. Benim ayrıkları
nı topladığım yer ekmek çıkınlarımı
zın yakınında idi. Bu Emine ile, Ha
bibe, Melahat ve adlarını unuttuğum 
daha bir kaç kadın vardı ki onlar da 
biraz ileride çalışıp, dururlardı.,, 

Bayan kıymet, bir tarafdan eğri 

bürğrü bir türkçe ile ifade veriyor, fa
kat elleriyle mütemadiyen yanını, bu
rasını düzeltiyor, çarının eteklerini ö
nüne çekiyordu. 

Yüzündeki peçeyi kalenderce başına 
atmış fakat çarşafını sağ eliyle sıkı sı
kıya çenesinden kavuşturmuştu. Yü
zünün mümkün olduğu kadar görün
memesine itina ediyordu ama, sırtına 
dar gelen çar, mütemadiyen iki yana 
açılıyor, şahidin ifadesini düzgünce 
söylemesine mani oluyordu. 

Şehadetin son kısmI da hülasaten 
şu: 

"- Derken efendim, kuşluk vakti 
oldu. Bir de baktım ki bu emine bizim 
ekmek torbalarının bulunduğu y·ere 
doğru geliyor. Hiç sesimi çtkarma
drm. Fakat, Ç.Ikmlara el attığını gö
riince.: 

- Ne o Emine kızmı? Ne yapıyor
sunde&m. 

Emine de bana dedi ki~ 
- Kı~ abhL ben biraz: erken acı· 

kırım da... Ağzıma bir lokma ekmek a
tayım, demiştim. Ben de: 

- Eıh peki öyle ise kızım, hadi ek
meğini al da git, dedim. 

Sonra öğle yemeğine oturduk. Bu 
sırada Melahat: 

- Kadtnlar benim param çahnmış ... 
Gören bulan var mı? Diye söylcdi. Hiç 
kimse bir şey söylemedi. Kim ne bil-

sin parayı kimin çaldığını .... Sonra ba
na döndü: 

- Kıymet abla, dedi, sen çıkınlarm 
yanındaydın. Gelen giden olduysa sen 
görmüşsündür. Yoksa bir yabancı mı 
uğradı, dersin? 

Ben, ~ parmağı dünya ahiret ya
kamda kalsın, Emineye iftira etme> 
dim. Yalnız dedim ki: 

- Vallahi Melahat kızım, ben dışa
rıdan kimsenin geldiğini görmedim. 
Bir aralık bizim emine geldi. Torıba
sından ekmek aldı, gene gitti. 

Bunun üstüne Melahat da Emincden 
şüphelenmiş. Cenneti var cehennemi 
var, oğlum, ben nasıl iftira edebilirim 
elin kızına? 

Benim gördüğümün ,bildiğimin hep
si bu ..... " 

- Hakim, şahide: 
- Peki öyle ise, sen git, dedi, Kıy-

met de, misafirlik ada:bma uygun bir 
eda takındı: 

- Hadi oğlum, allaha ısmarladık, 

diye kapının iki yanını ke5en kalbalı
ğa karıştı, gitti. 

İstinabe yolile alınan diğer iki şahi
din de ifadeleri okundu. Onlar da, suçu 
müsbet olarak hiç kimsenin üstüne ata
mıyorlar. Yalnız Emine<ien şüphelen
diklerini, bu şüphenin de çıkınları va
kitsiz ziyaretten ileri geldiğini söylü
yorlardı. 

Emineye, ifadeler okunduktan son
ra tekrar söz verildi. Hakim B. Fethi: 

- Şahidlerin ifadelerini dinledik, 
dedi. Bak bu htrstzhk hakkında sen
den şüpheleniyorlar. Herkes işinin ba
şında iken senin ne işin vardı çrkınla
rın yanında? 

Suçlu gözleri dolu, dolu: 
- Değil hakim bey, diye sızlanma

ğa başladı, benim eskiden beri huyum 
budur. Tiz acıkırım.. Kim bilir çok ça
lışırım da ondan mt, nedir? Tiz tiz ca
nım ekmek ister. O gün de öyle oldu. 
Ot toplarken içim geçi geçiverdi. Be
nim de ç.ı:kınımda sabahtan kalmıf bir 
iki parça kuru ekmek vardı. Gittim; 
ıkendi «>rbanu açtım ekınctimin bir 
ı<iilinmini yiyiverdi.m.. Ne kimsenin 
toııbasma baktım, ne de parasına ... Ba· 
na iftira ediyorlar. Zaten onlar b.ni 
nedense pek sevmezler .. " 

Hakim, suç hakkında müsbet delil
ler bulunmadığı ve şahidlcrin ifadele
ri de bir şüphe hududunu gesınediği 
için Eminenin beraatinc karar verdi. 

lerde tanzim edilmesi ve kıtalann 
bir harekete bazit' halde adalara ve 
bw-adan da ihraç mahallerine sevki 
lazım geliyordu ki en müsaid yer o • 
larak da bunun için Mısır ve lsken-
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Emine salondan çıkaııken yüzünün 
deminki günahsız ifadesi, utançtan ve 
- biraz da sıcaktan - kızarmış, göz
lerinde de kendisine ağır geldiği belli 
olan hırsızlık ithamının acıları bir iki 
damla yaş halinde birikmişti. 

- . -E Yazan: Alexiı Tolıtoi No: SS E - -- -- -- -- -deriye limanı görülüyordu. _ -Bunun üzerine Hamiltonun ilk : 
iti Limni'de toplanmıt olan fransız : 
ve İngiliz kuvvetlerini lskenderiye - : 
ye iade oldu. Arkadan gelen İngiliz : 
kuvvetleri de hep bu mıntakada. top- : 
lanacaklardı. Esasen Hamiltonun en : -çok gÜvendiği ingilizlerin 29 uncu : -fırkası ve ağır topçu nasıl olsa nisa - : -nm ilk haftasından evel gelemiye -

Malialli idareler bankası-
nmse~ayesi 

Kurulacak mahalli idareler imar !!fiiJ E bankasına köylerin göndermekte ol
L_..;iııdlilmlm~ill.'.:...LIJll!..E~~~:!J : dukları ortaklık hisselerinin iş ve zi • 

: raat bankaları şubesi bulunmıyan ka
E zalarda ziraat ve i§ bankaları şubeleri
: j ne değil, posta ile belediyeler banka -
: sına gönderilmesi lüzumu alakalılara 
§ bildirilmiştir. ' 

1'il - 4 - l'938 

Ankara: 

Öğle Neıriyatı: lZ.30 Karışık pli 
neşriyatı - lZ.50 Plj.k: Türk musikisi 
halk şarktlan - 13.15 Dahili ve harici lı' 
beder. 

Akşam Neşriyab: 18.30 Muhteli 
plak neşrityat1 - 18.55 İngilizce ders (~ 
zime İpek) - 19.15 Türk musikisi ve hw 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşları) ~ 
Z0.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20. 
Plakla dans musikisi - 21.00 Konfera 

1 (Vildan Aşir) - 21.15 Stüdyo salon orke! 
rası: 1 - Tschaikovsky: Divertimento. 2 
L. Siede: Nahira. 3 - Moussorısky: Pe~. 
sche Tans. 4 - Trygve Torjussen: Norıv 
sche Su ite. 5 - Frederiksen: Pizza del f'C 
polo - 22.00 Ajans haberleri - 22.15 "{, 
rmki program. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyab: 12.30 PIWa .;;; 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 ~ 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plil 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: · 17.00 İnkıl~b.,, 
rihi dersi: Üniversiteden naklen ~ 
Esat Bozkurt - 18.30 Plikla dans musiki~ 
- 19,15 Çocuklara masal : Bayan Nine "' 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Rıfat ve a 
kadaşlan tarafından türk musikisi ve bal 
şarkıları - 20.45 Hava raporu - Z0.48 l> 
mer Rıza tarafından arabça söylev - ~ 
Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arkadaşları \1 
rafından - 21.45 ORKESTRA: - Z'Z.15 /. 
jans haberleri - 22.30 Plakla sololar, oP' 
ra ve operet parçaları - ZZ.SO - Z3 Son ııı 
herler ve ertesi günün prokram,. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: lZ Haıf. 
bur&' - 19.10 Berlin, Königsberg - 20.J 
Strazburg - 21 Milano. , 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SE1' 
FONİK KONSERLER: 12 Laypzig-1 
Frankfurt - 20 B"erlin, Hamburg, Mont 
Ceneri - Z0.10 Budapeşte - 20.35 Sto~ 
holm - 21 Stokholm, Frankfurt, Layptı 
- 21.10 Brüksel - 21.30 Sottens - 22 Va 
şova - ZZ.15 Stokholm - 22.40 Kopenha! 
- 2.SS Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Hamburg - 1 
Berlin, Beromünster - Zl Paris • P.T.1' 
- 22.30 Breslav. 

SOLO KONSERLERİ: ıs Frankfurt "' 
1~.20 Laypzig -17.30 Varşova - 17.40 1'· 
nıgsberg - 18.ZO Droytviç - 18.ZS Koloı:ıf 
- 20.40 Kopenhag - 22.30, Z4 Stuttgart. 
NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Breslav - s.ı 

Keza - 12 Münib 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAF 

18.30 Strazburg - ZO Viyana - 20.55 Brll 
- 21 Kolonya - Zl.10 Breslav. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Kolonya - 6j 

Alman istasyonlan - 7.10 Kolonya, Mün 
- 8.30 Frankfurt - 9.30 Berlin - 10 Be<" 
lin - 10.30 Hamburg. Viyana - 12 Kolol" 
ya, Stuttgart - 13.15 Kolonya, Münib ./ 
14.10 Frankfurt, Kolonya - 14.15 Bedin"' 
15.15 Prai-16 Alman istasyonlan _ 17,11 

Münih - 18 Berlin - 18.30 Franltfurt "" 
19.10 Kolonya. Laypzig - 19.15 Stu~ 
- 20 Varaova - 21 Berlin, Viyana - ıı.4C 
Hanıburg, Roma - 2Z.30 Hamburg, Kololl' 
ya - 22.40 Königsberg. 

HALK MUStxtst: 11.25 Viyana- ıı.~ 
Stuttgart - 16 Miinih - 17 Brii.lı:sel - j$ 
Stuttgart - 19.10 Viyana. 
D.~uo :r.ıo~.ı~t. ~· t11 1~.to Frankfurl

Jl&lllburg. Munıh - 2Z.1S ı ıu.... _,,. 
Viyana - 22.ZS London Recyonal, Roma"" 
Z2.30 Floransa - 23 Droytviç, Milano, RD' 
ma - 23.30 Droytviç. 

B. Ruzvelt balık avına çıkacal 
Vaşington, 10 (A.A.) - Salahiyet! 

mahfiller, Ruzvelt'in temmuzuun ot' 
tatarına doğru parlamentonun tat' 
devresinden istifade ederek Antil dt" 
nizinde veya Galapagos adalarında bB 
lık avına çıkacağınI teyid etmektedir 
ter. Ruzvelt, İndiano polis isminde o 
bin tonluk yeni bir kruvazörle seyahB 
edecektir., 

Yugoslavyada kış geri geldi 
Be1grad, 10 (A.A.) - Havalar bir: 

kaç gün iyi gittikten sonra ısı derece'; 
si Yugoslavyanın birçok yerle~) 
mahsus derecede alçalmış '\IC bilhas61 
Cenubi Sırbistanda Karadağda ki' 
yağmıştır. 

Eski Bosnada yeniden yağan kalı 
münakalatı güçleştirmiştir. -~-----------------------------------------------------.1- -=L---------~------~~------------------~~------------------

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: Eııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111.11ıı• 
- Doğrusunu söyle köpek, köpek ... 

(Onu kaburgalarından yakaladı). He· 
piniz beni küçükken boğmadığınıza e
sef ediyorsunuz... Doğru değil mi, 
Fedka, doğru değil mi? Beni boğmak 
isteyen kimdi? Sen mi? Değil mi? Öy
le ise kim? Kumbaraları kim gönder
di? Söyle, kim? Neden muvaffak ola
madınız? Söyle ... 

Fedka, üzerine ktrmı.zı lekeler ser
?İrlmiş olan bu surata, bu mütekallis 
_tüçük ağza kendini haklı gösterecek 
;;özler mırıldandı ... 

- ...• Evet, bu sözleri, evet, hatırh
yorum: Çariçe ile kardeşleri vaktiyle 
neden gebertmediniz? Kumbaralara 
gelince; hayır, hatırlamıyorum ... Ça
riçeden bahseden de Vasili idi ... 

Fedka, Vasili Vasiliyeviç adını an
cak telaffuz etmişti ki Boris Aleksi
yeviç sıranın üzerinden fırladı, hi;:l
detle cellada bağırdı: 

-Vur! 
Emeliyan, çara dokunmamağa dik

kat ederek knutun dört köşe ucunu 
Fedkanm yarılmış etleri üzerinden 
kaydırmak suretiyle iki küreği arası
na yerleştirdi. Şakloviti gırtlağtm 

meydana çıkara çıkara haykırdı ... O
nuncu darbeden sonra başı göğsüne 
gevşek düştü .... 

Boris Aleksiyeviç ipek mendilini 
dudaklarına bastırarak: 

- İndir, dedi, ihtimamla yukarı ~ı
kar, vücudunu vodka ile oğuştur, ona 
bir çocuğa bakar gibi itina göeter ..• Ya· 
.ıın itiraf etmesi için .... 

Boyarlar mahzenden çıkınca Tikon 
Nikitiyeviç Streşnef, avluda Lev Kiri
loviç'in kulağına doğru eğilip sordu : 

- Lev Kiriloviç, bizim prensi gör
dün mü, ha? 

- Hayır ... Ne var ki? 
- Nasıl hemen koştu.. Fedkanın 

sözlerine ağzına tıkamak için ... 
- Niçin? 
- Fedkanm daha fazla konuşmama-

sı için ... Boris ve Vasili, ha? Boris i
çin kan devletten azizdir .... 

Lev Kiriloviç bir köbre yığınımn 
tam üzerinde durdu, pek ziyade şaştı, 
kalçalarım döğerek: 

- Hah 1 Hah l Biz ki Borise güveni
yorduk .. 

- Ona güvenmeli, fakat ihtiyatla .... 
-Hah! Hah! 

-5-
Bacasrz izbada duman o derece kesif

di ki bir adam beline kadar görünüyor 
ve belden yukarı hiç bir şey görünmü
yordu. Bir çıra parçasının ışığı hafif 
hafif parlıyor ve kıvılcnnlar ağzına 
kadar su dolu bir liğene düşerek cızır
dayordu. 

Sümüklü, şiş ve çıplak karınlı, kit
li kıçlı çocuklar bir an durmaksızın 
taklak atıyorlardı. Bir kendir ipini 
kemer gibi beline takmış gebe bir ka
dın bunların ellerinden tutup dışarı 
çıkarırken: "Hepiniz neden gebermi· 
yorsun uz, mel unlar?" Diyordu. 

Vasili V asiliyeviç ile oğlu Aleksei 
bir gün evelinden beri bu izbada idi
ler: Onların manastıra girmelerine 

-- -- -- -- -- -- -- --- -- --- --- -- ----- -- -- -- -- --- ---- -- ---- - --- A. -- -- -- -
Doktor, hasta Petroyu muayene ederken. 

(Yanındaki KaterinaJır 
müsaade edilmiyordu: "Büyük hü· ı nı şankırdatarak serbest olan mesud 
kümdarımız sizin şimdilik possad'da bir fani gibi kalktı, gitti. 
kalmanızı emrediyor.'' Onlar da kabul Manasttra mallımat almağa gönderi
edilecekleri saatin gelmesini bekli- lecek kimse yoktu. Possadkiler çarev
yorlardı. Yiyecek ve içecek gırtlakla- nanın sabık aşıkını gördükçe kalpak
rına takılıyordu. Çar onların özürleri· larını bile çıkarmıyorlardı. Sokağa 
ni dinlemek istememişti. Vasili Vasili- çıkmak bile utanılacak bir şeydi. Pis 
yeviç, yolculuğu esnasında her şeye, kokular, çocukların çığlıkları insana 
hatta daha kötüsüne intizar ediyor. fa- başını öteye çevirttiriyor, odun isi 
kat bu isli ve sefil izbada oturmağa gözleri oyuyoxıdu. 
mecbur olacağını ummuyordu. A1kşam. geç vakııt izbaya, peAjin<ie bir 

O gün albay Gordon onu neşeli, vic- çok muhafız bulunduğu halde bir stre
dant müsterih, mer.hametkar bir tavır- liç subayı girip gebe kadına hita.b et
la ziyaret edip cesaret vererek müsavi ti 
bir adammış gibi dostça dizlerine vur- - Vaska Goliçin, sizin evde mi ? 
du (onu çileden çıkaran asıl bu idi). 
"Ehemiyeti yok, .diyordu, mahzun ol
ma, Fasili Fasili.,-eviç. Bir rus meseli 
her buğday nihayet öğütülüp un olur, 
demektedir." Sonra, koca mahmuzları-

Kadın paçavralar içindeki dir&cği i
le gösterdi: 
-İtte. 
- Saraya gitmek emci verildi, ha-

zırlan prena. 

Vasili Vasiliyeviç ile Aleksei yaya, siliyeviçi gösterdi. Bu, oğluna dayan'' 
caniler gibi etraflarında muhafızlar, rak zorla ayakta duruyordu. 
manastırın kapılarından girdiler. Stre- -Tevkif ediniz, ve ukazın hiikiil' 
liçler bunları tanıyarak güle güle aya- leri veçhile hareket ediniz ..• 
ğa kalkıyor, kalpaklarını burunlarına Vasiliyi tuttular, götürdüler. AP}IJ' 
kadar eğiyor, sakallarını ileri doğru u· nun arka tarafında bir arabaya, yı;>f_' 
zatıyor, münasebetsiz vaziyetler alı- ganlar üzerine oturttular. Komise!JC 
yorlardt: bir dragon eri arkaya geçtiler. Yırt.; 

- Kendinize dikkat ediniz ... İşte i- pırtrk kaputlu, lapçinli arabacı diz~ 
ki bacağı üzerinde seyahat eden voy- leri eline aldı ve lağar beygir arabaf 
voda .... Acaba yarış atı nerede? Her tarlalar içinde sürükledi. Kap karafl 
halde bacaklarının arasında... Amaıı, lık bir gece idi, son bahar rutubeti yıf 
dikkat et, çamura düşme... dızları kaplıyordu. 

Bu utancada tahammül edil.iyor. Va- - 6 -
sili Vasiliyeviç, üzeri insanlarla dolu "Ayatriyaye doğru yürüyüş" nıt" 
olan merdivenleri koşarak çıktı. Fa- yet buldu. Boyarlar patrikle ve Nat~ 
kat kötü giyimli, meçhul bir diak, par- liya Kirilovna ile mutabık kaltrak if' 
mağmı kaldırarak onu kapının önün- ce düşünüp taşındıktan sonra çar pet' 
de tevkif etti ve bi: .. kazI açarak, her ro namına çar lvana yazdılar: 
kelime üzerinde dura dura, yüksek " .... Ve şimdi çar kardeş, allabrn bi.~ 
sesle okudu: tevdi etmiş olduğu kırallığı ikimiZ1~ 

"- ... Ve yukarıda izah edilen bütün idare etmemiz zamam geldi, zira art1.
1 bu hatalardan dolayı, büyük çarlar ıo yaştayız ve bundan böyle üçüncü /Jl 

Petro Aleksiyevç ve lvan Aleksiye- saygısıza, hemşiremize, işlere ve ıJJ1' 
viç, senin, yani sen prems Vasili Vasi- vanlara müdahale ettirmiyeceğiz ... " . 
Jiyeviçin bütün §~Nf ve unvanların- Sofiya münasib bir tarzda No~' 
dan mahrum edilerek sen, karın ve ço- yeviçi manastıra götürüldü. Şaklc"1' 
cuklarınla birlikte müebbed sürgün o- ti'nin, Çermni'nin ve Obrosim pe( 
/arak Kargopol'a. gönderi/meni, ve mal rof'un kafaları kesildi, diğerleri ~ 
ve mülklerinin ve evlerinin ve köle/e- meydan dayağı atılıp dilleri de keS1 

rinin büyük çarlar neline olarak hacz dikten sonra - müebbed surette ~ 
edilmesini ve köylülerin ile bunların biryaya sürüldü. Papas Medvedef . 
çocukları müstesna, bütün lrolopların Nikita Gladki daha sonraları Dor~ 
ile kabalni!erinin azad edilmesini em- buj voyvodaaı tarafından yakalarıv 
rediyorlar ... " korkunç surette işkence edilip b# 

Diak bu uzun kraati bitirince ukazr vuruldu. 
tekrar katladı ve komi1tere Vasili Va- (Sıonu var) 

:' .. . .. .. .. .. .. 
ı 
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Birayı neyle içersiniz? 
. Acaba, farab mı önce icad eclilmit
~· Yolua bira ım? Eaki bir mesele. Bi
~lliz ki, bir rivayete köre prab ilk 

• olarak bir bektati tekkeainde, te
.. diif eseri olarak, meydana çıkımı: 
T ~enin babçeainde yetİfen üzümleri 
~t!er, Jemiıler bitmaniı. Fukaraya 

clatıtnuılar, sene bitmemiı, müritler 
~ Jaı>ac:akJamu teYbe aormaia mec
uur olnıuılar: 

- Kalan üzümü kiiplere basınız, 
hll'aJanız. Baludım T ann ne verir ... 

h Cevabını almıılar, küplere buıh ü
Z\iaı 'ha nı yet ıarab olmuı ... 

Bir rivayete söre de ıarab tufandan 
IOftra keıfedibniı. N uhun pmisinden 
çıJcan k~ çok üzüm yemift sallanmaya 
1-tlaınrı. Bunu sören insanlar da me
::,bniıler. Ozüm yeyince onlar da bir 

olmuılar .. 
Rivayetlerin bansiai cloiru olsa, 
~ ... icadı daha dünkü iı elemek. 
Belctatilik belki tufandan eakidir ama, 
"- kadar olsa pek uuklara çıkamaz. 
lilllbuki bira ne vakit icad edilmiı ol
..... belli olnuyacak kadar eskidir. 
hi Keyif için içilen itkilerin en eskisi 
.radır diyebilinir. Galiba insanlarken

dilerini haJ"Yanlardan ayndebneğe bq-
1-Ynlca, sade suyu hayvanlara bıraka
"-k, su yerine bira içmeğe baılanuılar 
!~ Olldan keyiflenmefe alıımrılar. Bun 
-.ı dolayı biradan keyif bekliyenler o
llu her mevsimde içerler. 
. Fakat havalar ııınmaia baılayınca 

bQ.. daha çok, hem de pek çok içilir. O 
~ yalnız biradan keyiflenmek isti
~eııler değil, sadece harareti butınnak 
latiyenler de bira içerler. Vakıa hara
·l'et bastırmak için 1U sibi hiç bir feY 
Yoktur ama, biramn hararet baıbnr di
~ adı çılmuıtır. Şarapla mukayese edi· 

ce doirudur .Şarap hararet bastır

~ İçtikçe daha ziyade hararet verir. 
ara da hararet verine de çabuk karın 

tiıirir, insan artık içema olur da bara
retQı bauldıjım aamr. 

Zaten muu.ka u çok keyif verecek 
bir~ içmek istenilince llira prabm, 

hele ralamn yanında pek ehvm kalır. 
içinde alkolü u oldutundan verdiii 
a.rbotluk da hafiftir. Ancak çok isme
~ .-ni~le. Çok içilince insanı buda
la~ ı..- de fazla sürültilcü ve cmk 
.... hoıe.ter. 
. Mutedil milcdarcla icildiii vakit hem 
lftalı açar, .... ~ ...... ~ .... 
~ havU ... - -.ıer İlle, yb NDtialetıN 
~ bira 45 kalori verir. Elli sradi-et 
-aardemek. 

Bira emzikli bayanlara ıüt setirir, 
cletıer. Fakat ıüdün mikdan artar, cin
li ............. 

Bira imam terletir. Yazın hararet 
~için bira içerken, kendini ter· 
-.qp Gtütmemete dikkat etmek lazım
:--- Bir ele iclran arttırdıiı meıhurdur. 
...._ bqka pek çok bira içenlerde, 
~e selen yakıcı haıtalığa benzer, 
--.... peyda olur. Bunu bilmiyenler 
~ten o butahia tutulduldanm 
. -...... da kendilerine iftira ederler. 
lir Biranın insanı tiımanlatbfnu da bi
ler•~. Onun için tiımudamak iıtiyen. 
et. ıra rler, ıipnanhktan korkanlar 
Olldan~ ••• 
Ptterakh~ediklerine bakılır-

'- l»irarun konuld L-L bi ·· • "- ı, h .. • • ..um ra uzen-
leaz uJiik teaın vardır: IS_iraya en iyi 
dıdı et veren sümiiften ve ~altın yal
lc kupadır. Ondan sonra içı bJayh 
~Pil, daha sonra içi sırlı topraı.t.n 
leaae cWc gelir. Camdan bardak biranın 
o._ tini bozar. Çünkü bira ııık sevmez. 
et.., tın İçin birayı mümkün olduiu ka\' ..;;:ru renkli titeler içinde saklarlar. 
illa. böyle karanlıkta saklanan bira-

İçilirken araundan ııık geçecek .,, 

b.rclap lronnwa manius olur. Bun
dan batka birayı fıçıdan alarak bardak
lara akıtan tulumıl.lar da biranın lez • 
zetini az çok bourlar. Onun için en iyi • 
ai birayı fiteden kupaya bopltarak iç
mektir. 

Cinsine plince, biranm iyisi ber
rak, parlak, aanmbrak esmer yahud 
koyu esmer olur. iyi köpüklenir, köpü
iünün kabucıklan küçük olur. Lezzeti 
biraz aamtırak olmalı, fakat içildiği 
vakit ajıza serinlik vennelidir. Bira 
bulanık olunca mayuınm bozuk oldu
funa delilet eder, İnsana dokunur. 

G. A. 

Uyand1rllmamıı toprak 
Bugünkü rua "debiyatmda kıymeti 

ıbütün dünyaca tasdik edilen büyük 
bir edip var: Mikayı Şolokof. Rusya
da dördüncü cildi daha yeni intişar 
etmi şolan ''Sakin Don" isimli roma
nının daha ilk cildi çıktığı zaman, o
nun, büyük rus klasiklerini, Dosto
yevski ve Tolstayları hatıra getiren 
nadir yetitir cinsten bir kalem adamı 
olduğu derhal farkedilmiş ve eseri, 
bitmeden, bir çok dillere tercüme e
dilmi9ti. 
Şolokof Don kazaklarından bir köy

lüdür. "Sakin Don" iıimli romanı, 

Don kazaklarının, umumi harbden ev
vel başlayarak bugüne kadar olan ha
yatlarını en genİ.f ölçüde canlandır
mak pyesiyle giriıilmiı bir dev ro· 
mandır. Bu eserde muharririn yüzler
ce tip yaratmakta gösterdiği harikul
lde kudret ve romanına verdiği epik
poem çetniıi ona bugünün birinci ıı
nıf edipleri arasında bir yer ayırmıı
tır. 

Şolokof'un aynı derecede mühim 
addedilen bir diğer eseri de '"Uyandı
rılmamıt toprak" ismini ta9nnaktadır. 
Bu da bir k6y romanıdır. Ekilmcmif 
toprakların aürillerek canlandırılması 
itini güzel hikaye çerçeveıi içinde 
anlatır. 

Bu.gilnkU rua edebiyatmın en tem
ant phcaerJerinden biri olan "Uyan
drrılmamıı toprak" dilimize bir çok 
...rıer kuandmmt olan Muatafa Ni
had t.ırafınclan çevrilmit ve Remzi 
Ki~inin dü~ muharrirlerinden 
fercutneler aerısının 19 ve 201ncı sa-
yıları halinde intipr etmittir. İki 
cildin fiyatı 100 kuru9tur. 

Bu münasebetle bir daha tekrarhya
lım ki Remzi Kitabevinin millt kül
türümüz için alkfllanacak bir te,eb
bUsü olan bu güzel seri, 'imdiden, yir
mi cildlik çok faydalı bir kütüphane 
haline gelmi~tir. Durmadan zenginle
'eceğinden 'üpehmiz olmayan bu e
serleri edebiyatı seven bütün karileri
mize tavsiye ederiz. 

Ömer Seyfeddin külliyah 
fstanbulda Ahmed Halid Kitabevi, 

edebiyatımız için çok ehemiyetli bir 
te,ebbüae giriıerek bilyük hikayeci
miz Ömer Seyfeddinin bütün eserle· 
rini bir külliyat halinde nefre başla
mıftır. 

Ömer Seyfeddin o muharrirlerden
dir ki, zaman, eserlerini unutturacak 
yerde bilikia kıymetlendirir. O, türk
'ülüğün ve sade dilin bir öncüsü ha
llbde ileri atıldığı sıralarda, en az 
yirml vrl aonraaının davilını gUdU
yordu. B" itibarla zamanında liyık 
oldutu kada~ tanıtıp sevilemedi. Bu
günün tilrk gen9Uii, dilimize ve mil-

YEŞI L DEFTER 

- Polis onu bulacaktır. a; Beni buna mecbur edeneniz, onu 
liı ~ Ayres'e yollryacağım Ve po
>"a ! çatlasa onu daha evvel bulma-

nıuvaffak olamıyacaktır. 
-Al~kr 

nıi'; kabul. Şimdilik ,abat emniyeti
Yor eıJıinden bafka bir tey dütünmil-

uın. Haydi, karar verin. 
diy'Rıezayir: "Müsavattan evvel adllet" 
dan e dUtUndü. Adiletin tahakkukun
Jli .. _!VVel Bettinin kurtanlmuını dü-
:_'llJek llzımdı. 

C!Jıiıı Onu serbest bırakacafınıza nasıl 
Gi olabilirim? 

ltıtra U~eeq telefonu açtı ve bir nu
bill!ıea~tedl. 'Mükllemeyi kontrol ede
"erdi. 1 için Cimmiye bir kulaklık 
tıiyıe k kont, hafif bir yabancı akaa
bett ı,;:ufln bir kadına Bettiyl .er
diain · ,_,ltaıaaı için emir verdi. Xen-
.:ıı l g•-1 • • 
"\lkl -·"erın muhafaza etmıı ol-

lltlQı ve ~reden çıktıiını anla-

Yazan: Marııörit Randü 
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mamasına dikkat etmelerini tenbih et
ti. Onu Rezayirin evine götürmeleri
ni de ilive etti. 

Cimmi bu talimatın kafi olduğunu 
söyledi ve parasını istedi. 

Giudecca bir çek karnesi aldı. 
· - Hayır, nakden iat~rim, Kont. 
- Fakat yannnda bu kadar para 

yok ki. 
- Ya gizli çekmece? 
- Pek ili biliyorsunuz ki, fimdi 

bcımboıtur. 
Bu bir çıkmazdı. Cimmi çabucak 

dü,Undü. Ballarat homurdandı. C~ 
mi onu bakıtiyle tehdid edince auatu. 

- Pek l1l çeki kabul edeceğim. Fa
kat eski çek kamelerinizden birinden 
doldurur ve Domani i.mzuını atarsanız 
daha memnun olurum. Bir müddet 
evvel ıize ikraz ettiiim bir parayı ö
demek için bu çeki verdiğinizi bir 
kaç satırlık bir tezkere ile teyid et
menui de rica edec:eiim. Tarih de 

GÜNÜN POLİTİK . MESELELERİ 

Deniz silôhlanması yarışı 

başlarken ... bir • 
yenı hızla 

L desinde, harb zırhlrlan için. konu~ uam! had
ondra ve V;uşington hükümetleri, 1936 deniz muahe

leri yeniden gözden geçirmek hususundaki .kaydı 31 mart
tan itibaren Uç ay zarfında meriyete getirmek niyetinde 
olduklarından Parisi haberdar etmitlerdi. Bu azamı had 
35.000 ton ve toplar için 355 milimetr~. 

Bilindiği gibi, bu muahedeyle, deniz devletlerinden 
yalnız Amerika, İngiltere ve Fransa baflanmıttrlar. Ja· 
lponıya ile İtalya, muahedenin akdinden evvel müzakere
lerden çekilmiıti. 

Japonların aldığı tavır 
karsısın.da Vaşington, 

Londra ve Paris nasll 
hareket edecekler ? 

42 ili 45 bin tonluk dev zırhlıları tez-
giıha koymu' olduiundan 9\lphele
nilen Japonyanın inpat projele
rinden endişeye düfen bu üç dev
letin hükumetleri, .şu.bat başların
da, 1936 muahedesinin hükmü mu
cibince, Tokyodan programı hak
kında izahat istemitlerdi. Fakat 
Japonya, bu muahedeyi kendiainin 
imzalamamıf olduğunu ileri aüre
rek izahat talebini reddetmi9ti. Bu
nunla beraber, bu reddin konulan 
azami haddin üstünde gemiler yap
tığı şeklinde tefsir edilip bir ai-
18ıhlanma , yarıfına girişilmesi doğ
ru olmıyacağını da ilave etmifti. 
Aksi takdirde bu ıilihlanma yarı
şının mesuliyeti diğer doniz dev
letlerine aid olacağını ileri sürü
yor Londra konferanaına teklif et
miş olduğu şekilde, yani her kata
goriyi ayrı ayrı tahdid etmeden, 
umumi bir tonaj tahdidi ko~k 
esası üzerinde silahsızlanmaya ha
zır olduğunu söylüyordu. Bu, Ja-

li hislerimizin uyanmasına yaptığı 

tarihi hizmet yanında onun kuvvetli 
sanatkar hüviyetini daha iyi anlama
ya başlıyor ve onun phtıında küçilk 
hikiyeciloerimizin en bily\lğilnü se
lamlıyor. 

Ömer Seyfeddin gazete ve mecmua 
sütunlarında kalmış olan hikayeleri
nin kitab haline geldiğini görmeden 
gözlerini hayata yumdu. On aeneden
beri onun hikiyelerlnden bir kısmı 
bir kaç cild halinde neırediJdL Ge· 
çen ıene, Ömer Seyfeddinin eserlerin
den güzel bir antaloji vücude getir
miş olan Ahmed Halid kütüphanesi 
bu defa hizmetini daha geniş bir çer
çeveye iblağ ederek, üstadın bütün e
serlerini toplu bir tekilde okuyucu
lara vermek işini deruhde etmittir. 
Edebi eserler küllil}'atı pizde timdi
ye kadar ancak bir iki 4efa tecrübe 
edilmit bir ittir. Temi& ve {tlnalr bir 
,.1r1ıde buılan ve ucuz bir fiyatla sa
tılan bu külliyatın, ileride, bu gibi 
çalışmalar için güzel bir bqlangıç 
teşkil etmesini temenni edelim. Bab
aettiğimis kolleksiyondan flmdiye 
kadar fU eıerler çılmırttır: 

Birinci cild: ilk düıen ak. tldnel 
cild: Yüksek akçeler. UçUncU cild: 
Bomba. Dördüncü cild: Gizli mabed. 

Bu kitabların her biri 50 kuruJ fi
yatla satılmaktadır. BUtUn okuyucu
larımıza tavsiye etmeyi bir borç bili
riz. 

AR 
İkinci yıl.ına girmiş olan bu aylık 

sanat mecmuasının üçüncü aaıyıaı in
ti,ar etmiştir. Birçok nefis resim ile 
süslenmiş olan bu sayıdaki batlıca 
makaleler ,unlardır. 

Suut Kemal Yetkin: Yurda d<Snen 
sanat; Ercümend Ekrem Talu : Kara
göz ve hayal perdesi ; Nureddin Se • 
vin: Sahne dekoru; Bedri Rahmiı Ye
niler ve Yeni Reıim; Ziya İhsan: De
lacroix'nın sanatı; Remzi Oğuz Arık: 
Kusura hafriyatı; Ankara Halkevi 
sergisi. 

Memleketimizin yegane plbtik sa
natlar ve arkeoloji dergisi olan AR'ı 
okuyucularnnıza tavsiye ederiz. 

kardetinizin öldüğü tarih olacaktır. 
Giudecca sapsarı kesildi. Cimmi 

baıka türlü yazılsaydı çekin ödenme
mif kalacağını anlamıttı. Nihayet sa· 
feri kazanm19tı. 

Kont istediğini yaptı. 
Cimmi iki vesikayı aldı ve itina ile 

tetkik etti. 
Gülerek: 

- Ötekiler gibi ben de bir çek aldı· 
ğım için, artık biraz da çete efradın
dan sayılırım, dedi. 

- Söz verdiniz ve söz verdim, dik· 
kat ediniz. 

- Hayalopu aerbcıt bırakmıs, pen
cereden ayrılmadan evvel buraya gel
sin. 

Hayalopi, biraz sonra, batına ıete~ 
den tatkın bir halde bileklerini uğuJ
turarak içeri prcliı 

- Bu da olur ,ey mi, diyordu, dört 
gün A vnapada durmadmı yol aldraı, 
buraya geldikten bir saat 10nra bir 
tavuk ıfbi Daıı:era'in kiımeaine tıkıl
dım. Betti ne oldu~ 

·Edit Brikon 
La Republikte 

yazıyor 

ponyanı.n, Londrada reddedilmit 
olan teklifini, yani İngiltere ve 
Birletik devletlerle etftlik talebini 
tekrarlamaaı, Vatingtonda teabit 
edimit olan !Defhur 3-5-5 nilbeti
nin ortadan kalkmasını iatemeıi 
demekti. 

i tte, tnciliz ve Amerika hük<Unet· 
leri, uıl bu niabeti muhafaza en

diteaiyledir ki, bu.ıiln. 1936 deniz 
muahedesi hWrUmleriııi yeniden 
ıöıden ıeçirmek istiyorlar. Japon-

ya dev gemiler inp ederse onlar 
da aynı şeyi yapacaklar, Puifik 
denizindeki hadiselerin büsbütün 

Ea ... İllJ• llMyelerl 
Garb devletleri içinde bize en ya· 

kın olan İtalyanın edebiyatı aramızda 
en çok tuı:lanıdı.r. Halbuki İtalya. 
tarihte pek çok büyük edi:bler yetiş
tirmi' olduiu &ibi bu.gün de kıymetli 
fairlere, romancılara ve töhreti her 
tarafa yayılmıı muharrirlere sahihtir. 

ttaııYan edebiyatından 9imdiye ka· 
dar dilimise bir çok eserler çevinnit 
o!Ml HU.eyin Cahid Yalçm, bu defa· 
da, en•maruf italyan muharrirleriıı
dcn seçtiği güzel hl.ktyelerl .. En gü
zel İtalyan hikayeleri " iami altında 
bir cildde toplamııtır. 

Muallim Ahmet Halid kitabevi ta
rafından budan bu on formalık eser 
50 kurut fiatla aatdmaktadır. 

Banda& 
Halide Wa maruf f.' 1 nı Ran

dan, Ahmet• Halid JdltUPbaneel tara
frcıdan yeniden ve tıemis bir tekilde 
basılarak aatıp çıkarılmıttır. 248 say
falık bu kitabın flttı 75 kuruıtur. 

Kalem 
Gazi terbiye enstitüsü muallimle

rinden ve tanınmıı edebiyat münek
kidlerimizden B. MU8tafa Nihad !{a
lem iamiyle yeni bir edebt meanua 
netre ba§lamııtır. 15 mart 1938 tarih
li ilk sayısını göcdüfUmüz bu aylrk 
mecmuaya muvaffakiyetler dileriz. 

Birinci aayıda 9u yazılar vardır : 
Muıttafa Nihad: "Gazeteciliğimiz ve 
Agih Efendi., Albcrt Millotı Descar
tes ve pedagoji (Kadri Yürükoğlu), 
Hüseyin Namık Orkun: Kök türk ya
sılı iki kuman eseri, Julea Lemaitre 
G~ de Manpaaaant, Abdülhak Ha
mit: Tezer, Ahmet Raaim: Kurban 
bayr~ı, Tam yüz sene oluyor ki, tam 
yetmıt beı sene oluyorki, tiir kitab
ları, romanlar. 

Romeo vf! Jülyet 
şebpirln me,hur trajediainin Ka

muran Günaeli tarafından yapılmıı 
tercUmeai kitab halinde çılmıııtır. 112 
sayfalık eaer 25 kuruıtur. 

Giudecca: 
- Çabuk çıkın, gecikmeyin, diye 

arkuından haykırıyordu. 
Hayılopi: 
- Söylemeye hacet yok, dedi, yal

nız asansöre binmeye tövbeliyim. 

Son perde 
Cimmi Viv'i aldı, bir taksi çatırdı 

ve arabanın kıoltufucıa oturunca ıe
çirdiii heyecanlar dolayıaiyle az kal
ım bayılacaktı. 

Cimmi: 
- Hayatımı sana borçluyum, Viv, 

diyordu. Senin beni dikkatle ı6zetti
iini bilmeacydim her,eyi kaybedebi
lirdik. 

- Bir kedi cibi g5zlerimi pence
reden ayırmryord.um. Asabiyetten o 
kadar çok çay mnarlamıfJID ki, pr
aon kİz ben.i muhakkak deli aanmı9-
tır. 

Vive, Betti'nin kurtulduğunu haber 
verdi. 

Hayalop: 
Giudecca: 
- Şimdi B. Rezayir'in evindedir, 

dedi. 
Cimmi haber verdt 
- Herkesi memnun eden bir anl119· 

maya vardık Allaha ıamarladık. 

- Onu öyle ıöreceğim geldi ki, de
di. İyi ki kaybolduğunu ancalıc dön
dWrten 10nra l)aber aldım 1 Eğer hldi-
1eden haberdar olsaydım seyahat es
nasında çok canım ııkılacaktı. 

Cimml, Neylor'la olan konup19ını 

lll.zumunu i9bat etmiı olduğu bette 
ikilik farkm idameaine çalıtacak
lardır. Uzak Şarktaki denu vaziye
ti, İngiltere ve Amerikanın. bura
da, tedafüi vu13"ette kalacak olan 
Japon donanmuından çok daha 
gen1' hareket allıbaaına sahip olma
larını Amirdir. Japonyada buna ka
nidir. Şu halde taarruzt mahiyette
ki bu dev sırhlıları yapmaya, ne lü
zum -var? Bu, her halde, Japonya
nın, Çinin kendisine arzettiiinden 
daha bqka genifleme imkAınlarmı 
göz önünde tuttuiuna delalet eder . 
Bu devletin daha uzak hedefler 
için daha büyük bir donanmaya ih
tiyacı vardır. Japon muhaceretine 
kartı mukavemet ıöateren Avus
tralyanın ilık hedef olacatı hatıra 
gelmektedir. 

Fakat Japonya bu makaadlarını itiraf 
etmek isttmediği için, büyük taar
ruz gemilerinin inp.amı, Londra ve 
v-.inııtonun selamet endişesiyle 
vermeye mecbur kaldıkları kararı 
ileri sürerek haklı ıöatumeye ça
lışacaktır. Sanki kendi gemilerini 
Onlardan evvel, tezgaha koymamı' 
gibi. İtte bir iyi niyet noksanı ki, 
ailthlanma yarllmııı en mühim A
millerinden birini tetldl etmekte 
ve dünyayı, kendi iflaaına doğru 

ıürüklemektedir. 

B
irleşik devletlerin yeni yaptı

racaiı dev zırhlıların 40.000 
tonu qacatı ve 400 milimetrelik 
toplarla techis edileceği timdiden 
hıaber veriliyor. Fakat Amerika, 
Panama kanalının 33 metre olan 
genitliğiyle mahduddur. Bu da o
nuNikaragua'dan geçecek yeni bir 
kanal inpaını tasarlamaya aevket
mittir. Falrat bu kanalm lnpatı o 
kadu uzun allf'ecek ve o kadar pa
Jaalıya ..... olacaktJr ki. AmeriU'* .. :r-Pllmclıya kadar bafka tf.lrlil 
tepUAtlanmayl ft bClylk Unltele-
rinl Pulfikden Atlaıı.11• pçılrmek 
için Magellan boiazlhdan ietifade 
etmeyi du.tmmektedir. 

İngilterenin notası amerikanınkinden 

daha •iddetli bir lisanla kaleme a
lınını' olmasına ve Japonyanın 
reddi kendisine atfedilen niyetle
rin teyidi demek olacağını aöyle
meeine rağmen. Londrada, alakalı 
devletler arasında bir müırakerenin 
fay dalı olacağından b&Ia Umid ke· 
ailmemit görünmektedir. 

Franaaya ıelince, Londra ve Vaıing
tonun notalarına verdiği cevabda, 
serbcıttiaini ele almakla beraber, 
Avrupa devletlerinden biri kendi
sine mecbur etmedikçe kendi hesa
bına aellmet hükmünden istifade
~ blkJftnıyacafmı söylemiftir. 
Yani, Almanya \fe İtalya Japonya
yı takib etmedikçe, demek lttemi9· 
tir. 

1 
İnsan duygularının en tatlı ve en 
"ilcesi 9efkattir. Çocuk tefkatin 

yer yiUünde örneğidir. 

hatırlayarak ıenç adama nasihatte bu
lunmanın ııraaı &eldiğini dilJUndü. 

- Hay.lop, bir kaç dakikaya kadar 
Betti'yi &örecekainiz. Bu heyecanlı 
bir sahne olacak. Betıti hakkında sizin
le ıörilteceiimi Neylor'a vadettim. 
Her ikinizin menfaatinizi dütüncrek 
bu ifte .... 

- Ne demek iatedilinizi tahmin e
diyorum.. Ben de bu huauata dU,Un· 
dlim. Öyle ıanıyorum ki bu 

0

iıte ben 
faala .... _ 

- Futa buua davrandın. 
- Evet, ayni zamanda futa tu<h•uz. 

Onun.la konupcafrm. 
- Fakat ihtiyatlı konuıun. Tahay· 

yül ettili tekilde aaadete kovupcatı· 
nı hiç sanmıyoruz. O benüs bazı reali· 
teleri anlayacak yafta delildir. 

- Kendimi kaptırmakta hatl ettkn
Biliyorum. 

1

Apartımana geldikleri zaman, onla
rı biraz evel gelmi' olan Betti kartıla
dı. Viv, kızının kurtuldutunu ve he· 
men oraya ıideceiini Neylor'a telefon 
ederken Cimmi, Gullic'e ne söyUyece
ğini dü9ünmek vesilesiyle yanların
dan çekildi. Hayelopla Betti salonda 
yalnız kaldılar . 

Hayalop soraki blr nete glSatererek : 
- Nihayet döndllnüs, dedL 
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iç turizmin can alac 
noktası 

Yaz ve onunla beraber tatil 
aimi yaldaııyor. Yılın on bir ayını 
lqarak geçinniı olanlar için bir ay 
yaz tatili hakikaten bir zarurettir. 
kat tatil, bizdeki manisiyle, ildim 
iif tirmekten, yani ankarahlarm ı 
bula, istanbullulann Ayaaofyaduı 
adiye'ye, tnbzonlulann tehirdea 
jukıuya, ıivaalılann Çermik1ere. 
nablann T~lara, kısaca, Juuaba 
nn yaylalara söçmelerinden ibaret 
lacak ve tatil yapanlar günef ten, ba 
dan, sudan hakkiyle iıtifade 
sadece iııiz oturup iatedilderi 
uyum.ak. iatedikleri kadar yiyip • 
ve zmnan uman ıu ve bu ejleace 
ne sitmekle iktifa edecek olursa bu 
cak mutad muhitten uzaklapnanm 
min ettiii upri istifadeyi v 
Halbuki tatili geçirmenin bin bir 
elem formülü vardır, Ye bunlar 
ela da en çok beğenilmit ve tatbik 
mit olanlanndan biri İç turdım' 
Yaya olarak, bisikletle, otomobille, 
mendüferle, atla, arabayla iç hll''U. mu 
Şehirden köye, köyden kasabaya, 
deniz kıyıama, ovaya gitmek, sö 
samek dinleımwikle ifade edilebi 
olan iç turizm, vatan birlijini telis 
elen en iyi vasıtalardan biridir de. H 
teldiyle iç turizmi teıvik etmeliyis. F 
kat bunun selipneaine aed çeken 
miyetli bir engel vardır: Bizde 
tin geri olmuı. Geçen sene J'BP ~ 
bir aylık Anadolu seziainde • 
kasaba ve tehirlerin önünden seçip 
manzaralannı görmekle iktifa • 
olmamm sebebi, itiraf ederim ki, 
korkusu idi. Turiste yalnız zahiri 
ahi mana.iyle temiz bir oda, sene ö 
le bir heli, aizden evvel birkaç ki · 
kullanmıı olmadıima emniyet p · 
nk ailinebileceiiniz havlulan olan 
banyo temin ed• otel bansi lm.lıalNMI 
kurulmutsa o kaaaN iç turizmde .. 
ne düten vazifenin en mühim la 
YBPIDll sayılabilir. 
Temi~ otel huauaunda iç 

biımwn vilayetlere yap11111 olduiu 
mim alakalılarca liyık olduğu 
yetle kartılandıiı takdirde gelecek 
larda değil, önümüzdeki yazda iMie 
turizımn inkitafma ıalıid ol.aalğlımq 
ümid edebiliriz. Ancak Berlin'deki 
Tempo TürkiyHeld pzetelerle mev 
diyetini ilan ediyor. Filan veya f 
lraaabaımzda açılacak v.,. nıoılel"ıllleııl 
tirilecelr olan otel de ">'Dl aaule 
:retle varhfmı hep~ biJdimııeli 
Tariani otelcilik ~lir. -
Baydar. 

&lime halkevinde 
ha va taarruzlan 

baklanda konferans 
Edirne (A.A.) - Halkevinde 

ıenel komutanı gen«ral Hüsnü O 
hava taarruzlarına kartı koruma 
zuunda bir konfcrana vemıittir. Ko 
feransta talebeler, kalabalık bir hal 
kitlesi, umumi müfcttit. vali ve k 
tan da hazır bulunmuftur. Konfe 
büyük bir alika ile dinlenmif ve gen 
komutanı mUttakip kimyager yüzba 
Arif Tekman da gazlar ve korunma 
releri ve maskeler hakkında etra 
malGmat YCrmif ve aynı zamanda 
nümuneleriyle bazı tecrübeler ya 
mıttır. 

Konferana sonunda ayrıca halkev 
bahçes.ind~ gaz tatbikatı yapılmrt 
öğleden sonra da ıincmada halka gu 
lsrın tesirleri, korunmuı ve talim 
terbiyeai hakkında bir film ıöateril 
mi•tir • 

Betti titreyen bir aeale: 
- Bu defa haydudlar muvaffak ol 

dularaa kabahat bende değil, diye auı 
dı. 

- Size bb&hat atfeden yok ki. 
teyi daiıttık. Bu da mühim bir ittir. 

Betti, Hayılopun niçin birdenbire 
delittiiini anlamıyordu. Bu ayrılık
tan aonra boynuna sarılacak yerde 
tuk bir tavırla konu9uyordu. Araların 
da birden bire bir dıvar Yilbelmiıti. 
Niçin? 

Henfls Uınidini kaybetmiyerek: 
- Babamm yanma dönec:e&im, dedi. 
FaPt Hayslopun biraz daha kalması 

için iarar etmek lüzumunu bile hiı et
meditini hayretle ıörd,ü. Birden bire 
kzsdL 

- Ne oluyor? Dedi. Bu tell"ifat ne
den? 

- Ne yapalım, azizem, Karamaake· 
i•i artık halledildi. Şimdi yollarımız 
ayrılıyor. 

Bu cümle genç kızı ürpertti. 
- Fakat gene bulu,acağu:. Dost de

lil miyiz? 
- Azizem, bizim için bir tek çare 

vardı: Evlenmek. o da imkinııacbr. 
S~inle daha evel bu hususta eörütme
mı, olduğuma timdi ne kadar esef edi-
yorum bileeni.z.. (Soou var) 
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Milli küme maçlan 
Muhafız Gücü 

yurdunu 2 -
Harbiye idman 

O mağlub etti 
. Birka~ gün evel lngilterede _büyük alaka ile t.- ı lub Kemhriç takmıım, &f&ğıda aolda Kem.briç eki

kip edılen Olaford - Kembriç kayık Yarıtında bİnit ae.ğda da. galib Obford ekibini bir yarıfl.a 
Oksford'un geçen ~e olduğu gibi Kembriç takı- ı H •• 

mmı geçtiğini ya~tık. Yukardaki resimde mağ- goruyoraunuz. 

Dün Harbiye idman yurdu - Muha
fız gücü takımları milli kiline maçları
nı yaptılar. Baştan sona kadar heye
t.anlı ve daha r;ok Muhafız Gücünün 
hakimiyeti altında geçen oyunu Har
biye idman yurdu 2-0 kaybetti. 

Müsabaka Muhafız gücü sahasında 
Oldu. Geniş tribünler ve karşı tarafla
rı kesif bir kalabalıkla dolu idi. Hava 
ha.zen bulutlu ve bazen de açık geçti. 
Saba çamurdu. Fakat bu çamur oyuna 
ınani olacak derecede değildi. 

Maç saat 16 da hakem B. Eşref Tev
fiğin idaresinde başladı. Puvan v:ızi
Yeti üzerinde müessir olan bu maça 
l:Iarbiye idman yurdu İstanbuldan 
Muhteremi getirterek şu kadro ile çık
nııştı: 

Fethi, Şükrü - Sabri, Celal. Muhte
rem • Haşim, Mücahid • Kadir • Ab
durrahman - lzzet. 

Muhafız gücü de elde edilen tecrü
belerle takarrür eden şu şekilde bir ta
kıı:nıa oynuyordu: 

Fuad, Salih • Saffet, Lütfi - Cahid -
Ahmed, Abf - lbrahim • Riza • Şahin -
Naci. 

Muhalızgücü kalecisinin bir 
kurtarışı 

rılışla ilerledi ve sıkı bir şütle ikinci 
golü attı. 

Harbiyeliler niçin 
oynıyamadılar ? 

Dün harbiyeliler arasıra yanıp sö
nen bir enerji hamlC6i göstermekle 
beraber umumiyetle fena oynadılar. 
Belki bunda sahanın çamurlu ve ken
dilerine yabancı olmasının da tesiri 
olmuştur. Bizce, iki beklerinin lüzum 
suz c;ıkışları, haflarının biribirleriyle 
irtibatsızlığı ve forveti beslemek hu
susundaki kabiliıyetsizlikleri yenilme 
lerine sebeb olmuştur. Maamafih kar
şı tarafın kendi oyununu kabul ettir
mesi, topa daha hakim ve teknik o
yuncular olması da göz önünde tutl
malıdır. 

Muhafız Giicünü tebrik 
etmelülir 

~ 

Muhafız güzel oynuyor 

Maç harbiyelilerin Muhafız kalesi 
Önüne kadar uzayan bir inişi ile başla
dı. Fakat saha bir gün evelisine kadar 
zanıan zaman yağan yağmurların tesi
riyle bir balçık deryası halinde oldu
ğundan top kontrolu hakikaten çok 
güçleşiyor ve hatta koşmak dahi bir 
ınesele teşkil ediyordu. 

Harbiyelüer 1 O kişi kaldılar 
Bu gol, Harbiyeyi adamakıllı sars

mış ve hatta biraz da sinirlendirmiş 
bulunuyordu. Hatta bu yüzden hiç 
beklenilmiyen bir hadise oldu: 

Milli küme maçlarından hayli is
tifade ettiğini gördüğümüz Muhafız. 
güçlüler futbolun bir takım oyunu 
olduğunu gösteren bir ınaç çıkardı
lar. Bilhassa haf hattı çok güzel işli
yordu. Cahidin iki arkadaşiyle •bera
ber mütemadi gayreti galibiyetin a
mili olmuştur. 

Hakem İslanbulda atletizm 
teıvik müsabakalara 

ISTANBULDAKİ MAÇ 
Eşref Tevfik dünkü idaresiyle gö

rüşü yerinde bir hakem olduğunu is-

bat etti. Bu güzel idareyi koşmasına İstanbul, 10 (A.A.) - Atletizm 
ve terlemesine medyundur. Maama • ajanlığı tarafından tertiib edilen teş -
fih Selim de kendisine iyi yardımlar vik müsabakaları dün de Fener sta
da bulundu. drnda yapılmıştır. 

...... . .. ... ... ... .., 
Günes Besiktası 

J J ..:> 

1 - O mağlub etti 
Bu şerait altında devam eden oyu

nun ilk dakikaları iki tarafın da karşı
lıklı denemeleri altında netice verme
yen şuursuz ve bati hücumları ile geç
ti. 

Ankaranm en beğenilen solaçığı 

Şerif kendisinden hiç beklenm~yen 
bir şarjla Muhafız kalecisi Fuada tek
me vurdu ve bittabi hakem de Şerifi 
bu hareketinden dolayı sahadan çıkar
dı. Oyun tekrar başladıktan biraz son 
ra da Fuad iyileşerek yerini almış bu
lunuyordu. 

Şerifin yüzünden 10 kişi ile oyna
maya me-cbur kalan harbiye muhafı

zın bilhassa ikinci devrede gösterdi
ği teknik oyunu karşısında muvaffak 
olamıya<:ağından ve netice üzerinde 
de başka bir değişiklik olmadığından 
maç 2 - O harbiyenin mağlfibiyeti ile 
neticelendi. 

Milli küme takımlarının 

puvan vaziyetleri 

D ün öğleden evvel üçüncü ve dör
düncü kategori müsabakaları yapıl
mıştır. OğJeden sonra da ikinci ve 
birinci kategori müsabakalarına de-
vam edilmiş ve bütün müsabakalar 
tam bir intizam dahilinde cereyan et

Bu suretle Güneş hiç yen ilmeden 
en baştaki yerin i muhafaza ediyor 

15 inci dakikaya kadar muvazeneli 
bir surette devam eden oyun yavaş ya
vaş Muhafızın hakimiyeti altına geç
tneye başladı. Bu vaziyet kar}.ISında 
hataya kapılarak müdafaa oyununa 
başlayan harbiyelilere karşı Muhafız 
tazyikini gitgide artırarak onlara çok 
tniişkül dakikalar yaşatıyorou. 

Birinci gol 

35 inci dakikada sol haftan aMığı bir 
Pasla ilerliyen Rıza, Şükrü ile karştla
~ınca topu sağ açığa gönderdi. Atıf bir 
az driplingle kaleye yaklaştı. Sonra 
geriye pas verdi. Kalenin önü karıştL 
:Deıılarke vaziyetinde bulunan İbrahim 
ele geçen fırsatı kaçırmadı. Topu ağla
ta taktı. 

Çok ani olarak yenilen bu gol. esa
~n bugün kendisinden beklenmiyecek 
kadar bozuk bir oyun çıkaran harbiye
li oyuncuları bir hayli sarstı. 
Diğer taraftan, Muhafız gücü Har

biyenin bu bocalamasından istifade et
~k için canla batla çalışıyor. Sade 
Şükrü ve Sabridan mürekkep Har
biye müdafaası karşısında bir türlü 
ınuvaffak olamıyordu. 

Devre, netice üzerinde bir değişik
lik olmadan 1-0 Muhafız gücü lehine 
bitti. 

1K.1NCI DEVRE 
İkinci devrede Harbiyenin bu 

!?lağlubiyeti telafi edeceği zannolunu
Yordu. Fakat hiç de öyle olmadı. Çiin· 
kü Muhafız, düdükle beraber hücuma 
~CÇerek Harbiye kalesi önüne yerleş
ti. Bu suretle tam bir tekkale halini a
lan ınaçm bu kısmında kaleci Fethi gü-
2eı Yer tutması sayesinde Har.biyeyi 
lXUıhakkak iki golden kurtardı. 

7 inci dakikada birden bire harekete 
~eçen harbiyeli oyuncular yıldırım sü
tatiyle Muhafız 'Gücü kalesine inerek 
Yerıe~tiler. Bu suretle tek kale sistemi 
?>-uhafızlılardan Ankara birincisine 
ltltikal etmiş bulunuyordu. Fakat ne 
Y~2tk ki, Harbiyenin pek genç ve tec:;
{u~es.iz olan muhacimleri elde ettik
erı hırçok gol fırsatlarından istifade 
~tın~sini bilemediler. Öyl~ ki 9 uncu 
b. kikada Kadir üç metre kadar yakm 
11.!r ınesafede yakaladığı topu boş olan 
""Uhafız kalesine atamadı. Bu suretle 
:açın_ aleyhte bir cereyan aldığım ça-

Uk hısseden Muhafız gücü hiç olmaz
~a elde etmiş oldukları sayı avantajını 
aybetınemek için yeniden harekete ge

Çerek hasxm kalesine sıkı bir iniş yaptı. 

ikinci gol 
23 Üncü dakikada yapılan bu hücum 

esnasında santrhaf tan bir baş pası alan 
aağ haf Lütfi topu Şahine verdL O da 
soı açığa geçirdi. Nacinin topu ortala
ınasiyle beraber Rıza da güzel bir sı~-

Maç. Ga. Bet. Mağ. At. Ye. Pua. 
miştir. 

Güneş. 8 
Üçok 10 
Beşiktaş 8 
M. gücü 11 
Harbiye 7 
G. saray 6 
Alsancak 7 
F. bahçe 7 

8 
s 
s 
3 
3 
3 
1 
1 

o o 28 
o s 14 
1 2 19 
2 6 ıs 
1 3 8 
o 3 8 
o 6 9 
2 4 12 

7 
19 
7 

25 
7 

JS 
26 

7 

Eskrim müsabakaları 
hararetle devam ediyor 

24 Birinci kategoride alman teknik 
~g neticeler: 
19 100 ~tre: 1 - İrfan ( Deniz lise-
14 si) 11.3, 2 - Kazım (Galatasaray) , 3---" 
1= Kamuran (Güneş). 
s 200 metre: 1 - İrfan (D. L.), 2 -

Kaznn (G. S.), 3 - Muzaffer (H. P .) 
400 metre: 1 - Cemal (Galatasa

ray) 54.4, 2 - Ekrem (Fenerbahçe), 
3. - Zare (İ. S.), 

800 metre 1 - Cevdet (İstanbul 
spor) 2.13, 2 - Mehmed (Güneş), 3 -
Eli (B. H. E.). 

1500 metre: 1 - Manisa (Kasnn-
paşa) 4.34, 2 - Sarkis, 3 - Hakkı 
(B. H. E), 

10.000 metre: 1 - Hüseyin (De· 
mir Spor), 34.28 yeni Türkiye rekoru, 
2 - Artan (Beşiktaş), Yeni Türkiye 
rekoru, 3 - Sulhi (Kasımpaşa), 

110 manialı 1 - Yavru (Güneş) 
18.3, 2 - Vasfi (H. P.), 3 - Skd. 

Tek adım: 1 - İstepan (G. $.) 
6.25, 2 - Sadi (H. P.), 3 - Ali (Gü
neş), 

Sırıkla yüksek atlama 1 - Münir 
('*11.eş), 2 - Vasfi (H. P.), 3 metre, 
3 - Sadi ve Şerif (Günıe~). 

Yüksek atlama: 1 - Yavru (Gü
neş), l.61, 2 - Jeba (Hm.), 3 - Hü
seyin. 

İstanbul, 10 (A.A.) - Milli küıne 
maçlarına bugün Şeref stadında devam 
edildi. Saat 16.15 de hakem başlama 
düdüğü ~~ vakit Gi.in~in ~u ~dro 
ile. oynadığı görülüyor : 

Cihad - Faruk, Repd •Yusuf, Rıza, 
Ömer - Salahaddin, Rasih, Melih, Ni
yazi, Rebii. 

Beşiktaş da şu kadro ile oynuyor: 
Mehmed Ali • Hrüsnü, Nuri • Rifat, 

Feyzi, Faruk- Rıdvan, Muzaffer, Hak
la, Şeref, E§ref. 

Hakem Adnan Akın. 

Birinci devre 
Oyuna güneşliler başladılar. tık 

hücum Beşiktaş muavin hattından ke
sildi. Beşiktaşlıların mukabil akmı da 
Güneş müdafaasında kırıldı. İkinci da
kikada Rıdvanm ortaladığı topa Hakkı 
yetişmek üzere idi. Cihad güzel bir çı -
kışla tehlikeyi önledi. 

Dördüncü dakika: Rasih' in Niyazi. 
ye verdiği derin bir pası Hüsnü kesti 
fakat topu iyi stop edemediği için Ni
yaziye kaptırdı. 10 metreden sıkı bir 
şut, top kalenin üst direğini valayarak 
avukat gitti. 

Gülle: 1 - Hüseyin (H.P.), 2 - - - ----------- -
Şerif (Güneş), 3 - Yavru (Güneş), 

Disk: 1 - Yavru (Güneş), 36.80, 
2 - İzzet (F. B.). 3 - Şerif (Güneş). 

9 uncu dakika: Güneşliler sağdan 
güzel bir iniş yaptılar, Salahaddin, Ra
sih ve Yusuf mükemmel deplasmanlar
la topu indirdiler ve Rasihin yirmi met
reden sıkı bir şutu parladı: Top kale -

Eskrim müsabakalarına İ§tirô.k eden gençler bir arada 

Cumartesi günü Orduevi salonla-ı cü Mustafa (Gençlerbirliği) S galibi
rında başlayan bölge eskrim birinci- yet. 
liği müsabakalar.ına. d~n de geç vakte İkinci grup: Birinci Naci (Genç-
kadar devam edılmıştır. lerbirliği) 7 galibiyet, ikinci Muzaf-

Müsabakaları birinci günden da- fer (Harbiye gücü) 6 galibiyet, üçün
ha kalabalık bir seyirci kütlesi merak cü Fikret (Muhafızgücü) 5 galibi.yet. 
ve heyecanla takib etmişt.ir. Bu 3:ra?a 
Epe müsabakaları netıcelenmıştır. 
Diğer müsabakalara bugün saat 20 d-e 

Halkevinde devam edilecektir. 

Epe neticeleri : 
1 inci Zihni (Gençlerıbirliği). ikin

ci Mustafa (Gençlerbirliği), 3 üncü 
Naci (Gençlerbirliği), 

Flore seçmeleri : 

Flore müsabakaları finali bu iki 
grupun birinci, ikinci ve üçüncüleri 
arasında yapılarak bölge birincisi se
çilecektir. 

Kılıç serm eleri ~ 

Cirit: 1 - Şerif (Güneş), 45.50, 
2 - !stepan (Galatasaray) 41.50, 3 -

Mufahham (F.B.) 39.90. 
4X 100 b~ak: 1 - Cihad, Galib, 

Neriman, Muzafferden mürekkeb 
(Haydarpaşa lisesi). 2 - (Fenerbah
çe), 3 - (İstanbul spor). 

Bölge kupası maçlarında 

Mülkiye, Gazi Terbiye 
Enstitüsünü 1-0 yendi 

Ankaragücü sahası dün binlerce 
mekteblinin heyecanla seyrettiği gü
zel bir maça sahne oldu, Gazi terbiye 
enstitüsü ile mülkiye mektebi futbol 
takımları arasında yapılan bu maç, 
çamursuz bir sahada daha zevkli ola
caktı ve belki Gazi terbiye enstitüsü 
1-0 yenilmiyecekti. 

da eski ve yeni tanınmış iyi oyuncu
lar vardı. Terbiye enstitüsü takmıın
da Şerif ve İrfan gibi vaktiyle An.ka
rada ve Balıkesirde, İzmirde şöhret 
yapmış futbolculardan başka Genç
lerbirliğinden Nuri oynuyordu. Mül
kiye takımx_nda da Güneşli Nihad, 
Gençlel'birliğinden Albttin ve daha 
birkaç iyi oyuncu vardı. 

nin yan direğine çarparak avuta gitti. 

Beşikta§ hakim 
Oyunun devamı daha ziyade Be

~ik1'A~u1. lohin-.. 'bir i.-.lri~ .. ~ 5;;,.,toenyo ... 

Siyah - beyazlılar candan bir oyun çı
karıyorlar. Hücum ve müdafaa arasın
daki ahenk, kafi derecede kuvvetli de
ği lse de oyuncular bütün enerjileri
ni sarfederek oynamaları. 

29 uncu dakikada Hakkının derin 
bir pası ile kaleye süzülen Şeref, sayı 

yapmak imkanından mahrum kaldı. Ci
had, şayanı takdir kurtarışını mükem
mel bir degajrnanla tamamladı. Bir da· 
kika geçmeden Beşiktaş kalesi önünde 
Niyazinin sıkı bir şüt attığını görüy~ 
ruz. 

Birinci devre bu şekilde iki tala -
mın karşılaşan gayreti yorulmadan de
vam ederek golsüz bitti. 

I kinci devre 
Beşiktaşlılar birinci dakikadan iti· 

baren oyunu Güneş nısıf sahasına inti
kal ettirdiler. 

Vakit ilerledikçe Beşiktaşm tazyiki 
artıyor ve Güneş müdafaası önünP,e bas 
kı çerçevesi gittikçe daralıyordu. Bu a
rada Hakkı ve Şerefin çok güzel iki 
şütü Cihad'ın mükemmel plonjonlariye 
neticesiz kaldı. 

Geri müdafaanın uzun vuruşlarını 

tophyan Güneş muhacimleri enerjiden 
mahrum ve tutuk bir oyun oynuyorlar. 
Rasihin fanteziye kaçan oyunu, Sala -
haddinin lüzumsuz çalımları Beşiktaı 
müdafilerinin vazifesini kolaylaştm • 
yor. 
Güneş hücum hattı değişti 

Güneşin hücum hattında bir tebed
dül oldu: 

Melih, Salahaddin, Rasih, Rebü, 
niyazi. 

Beşiktaş muhacimleri arimkar bir 
oyun oynuyorlar. 

Güneş kalesi önündeki çetin müca
delenin Beşiktaş lehinde bir neticeye 
erişeceği tahmin ediliyor. Fakat Ciha -
dın ceza çizgisi içine giren her tapa ha
kim oluşu giineşlileri kurtarıyor. Şere
fin ve Hakkının şütlerinden bazılan 
kaleci tarafından kesiliyor. Bazıları da 
Faruk'a ve yahud Reşad'a takılıyor. 
Güneşin golü 

28 inci dakikada: Şerefin vole bir 
şütü Faruk'un midesine çarptı. Faruk 
bayılarak oyun.dan çıktı. 

Beşiktaş muhacirnleri, üst üste kor
nerler kazanıyorlar fakat netice yok. 

35 inci dakika: Güneşin bir hiicu~ 
mu, Rasih derin bir pasla topu Niyazi· 
ye geç~rdi. Niyazi Beşiktaş müdafaasr
nı geçtı ve 10 metreden uzun bir plase 
ile topu ağlara taktı. Flore müsabakaları iki grup da 

yapılmıştır. Gruplar sekizer kişilik 
tir. Grupların fiyalistleri şunlardır: 

Birinci grup: Birinci Zihni (Genç
lerbirliği), 7 galibiyet, ikinci Ertuğ
aıl .(Muhıafızıgücilı). 6 galibiyet, üçün-

Bu silfilıta da iki grup çarprşmak
tadır. Vakit dar olduğundan seçnıe 
mÜS()}bakalarına bu akşam saat 8 de 
Halkevi spor salonunda devam edile
cek ve grupların birinci ikinci ve ü
çüncüleri bu hafta içinde başka bir 
gün flore finalistleri ile birlikte ni
hai müsabakalarını yaparak bölgenin 
flore ve kılıç birincilerini tayin ede
ceklerdir. Final müsabakaları yer ve 
saatleri aıyrıca ilan edilecektir. 

Mülkiyeliler, bir tek gollerini bi
rind de:vrede penaltıdan istifade ede
reık yaptılar. Fakat doğru söylemek 
lazımgelirse hakem B. Ömer, karşı ta
raf kalesi önünde mümasil vaziyet
lerde aynı cezayı vermedi. İkinci dev 
rede iki taraf da çok çalıştı. Fakat i
kinci bir gol çıkmadı. Bilhassa maçm 
son dakikalarında terbiye enstitüsü 
takımı hep birden hücuma geçerek hiç 
olmazsa beraberliği temine g~yret et
ti. Bu gayret netice vermedi. Takım-

Yukarda da kaydettiğimiz gibi bu 
takımlar saha çamursuz olsaydı daıha 
iyi oynıyacaklardı. İki taraf kalecile
ri, mülkiyeden bek Nihad ve üç orta 
mubacimleri, Gazi terbiye enstitüsün 
den bek Nuri, santrhaf ve sağiç ve sol 
açıkları oyunda muvaffak oldular. 

Mülkiye takımında beraberlik yok
tu. Terbiye enstitülüler de ç.abuk ke
sildiler.. 

Oyunun bitmesine on lakika var. 
T~ bir müdafaa oyunu oynıyan gü -
neşliler topu mütemadiyen dışan vu • · 
ruyo:~ar. Oyun bu tempo içinde bitti. 
Ve geneşliler 1-0 galib çıktılar. 



Tarlıiye Mısır doatlufu 

Sosyalistler .yeni kabineye S. M. Birinci Faruk dün 
girmemeOe karar verdiler Dış bakanımızı kabul etti 

Daladiye kabineyi kurdu 

(Bap l. lacl aylada) . tir" demektedir. 
din ayrılırken. bral heyet as.ma ay- Bu sabahki Elebr1m pseteai .. Ata-
n ayn iltifatta bulUDmUftur. tUrk,, baflıf ı altındaki yuısında "yeni 

Geceki aumre Türkiye, e.ki Türkiye bugilnkü tUrk 
Kabinede 12 radikal ıoayalist vardır, 

c,,.yalistler müzaheret hususunda da 

reyi parlfımento grupuna bıraktılar 

Kahire, 10 (A.A.) _Anadolu ajan- dünkü tUrk değil .. Yeni TUrıkiye, yeni 
amm hususi muhabiri bildiriyor: Tür ruh, yeni dnlr TUrldyeeidlr.., demek
kiye hariciye ..ekili Dr. Ana ile mai. te ve Atatiirk&ı rehberliği altında ba
yetindeki sevat hariciye nasırı tara- prı~' olan inkdlb hareketlerini bi
fından Zafaran sarayında verilen ziya. rer bırer sayarak o-nanh imparatorlu-

(Bap ı. JDCi aylada) fette hazır bulunmak üzere IUt 20.30 iu ile bugünkü Ttirkiyeyi mukayeee 
mn olunmuttur. da oteli terketmit ve otel &ıünde bi- eylemektedir. 

Halk Cephesl·nı·n riken halk tarafından hararetle alkıı- Atatürk Türldyeai 
Donnua H Se"61'G1c talcrirleri lanmıttır. Bu siymeıti takip edecek o- Elehram yazı:amı töyle bitirmekte-
Partlnin lJdaci reisi ve genel aekre- O .. VV\ d f 1 Jan .Uvareye biltOn kordiplomatik da- dir. 

teri Snerakm, kabineye ittiılk aley- • .UUU en a: ~· vetll bulunmaktadır. "Bb m.wrrlılar, avnıpalılarm Kısıl 
bindeki takriri ve Donnuanm da bu • • Kalıire, 10 (A.A.) - Anadolu A- Sultan dedikleri Hamidi, bata adam 
takriri tMDNDlamak tızere, yeni kabl- 6.zôsının nümayısı jansmııı huauaf muhabiri bildiriyor: dedikleri imparatorlup pek iyi biU-
neye kal'fl takınılacak taYır hmuaun- TUrkiye Haridye Vekili doktor Rüt- riz. tnıiltereden bet defa büyiik, Al-
da parlamento grupuna itimad be,-n Paria, 10 (A.A.) - Millet m•J· tll Ara yarın ubaı1ı kırat Fuadm ıne- manya ve 1talyaya muadil memleketin 
eden takriri .. müsaharet kelimeai yok- danmda halk cepbeei tarafmclan arına ciderek çelenk koyacak.tır. ba'ına geçen Atatürk viran bir diyar 
A da Donmaa takriri bunu tasammun teıtib edilen teahürata on bin- Saat 11.30 da Türk • Mısır muahe- üatünde kıaa bv zaman içinde dünyayı 
etmektedh • 4a30 reyle kabul olumauı- den fazla ldmee iftirlk etmit Ye desinin muaaddak ıuretleri meruim- kendine hayıran bırakan harikalar, me-
\W'. tezahürcüler, acümle, lapan,.a- le teati edilecektir. aud ve hUr ve mlilıtakil bir Türkiye ya-

So.yalüder lcablneye da bükümete yardım edilmesini Hariciye Vekili doktor Tevfik rattı.., 
.ınnıyorlar iatemiftir. Rllttil Aru bu Abalı Ebram1an gez- Akpm gazeteleri de bu ziyarete ge-

lnenk karar ıureti uc:6m1~ diyor .................................. mlf ve bu civarda yapılmakta olan nit ıütunlar tahaia eylemektedirler. 
ki: hafriyatı tetkik etmlttir. Enternaayonal politikanın, 

"laeyaliat parthl milU medlal, IOI- Ziraat: Dy (radikal aoayaliat aeoa- Gaseıelerin Refriyaıı Balkan ve Saadôbad -L.ı-. 
)'all9t diıelmiyonlu ikinci halk cebhe- tör), Bu ubabki gueteler Hariciye ve- • ,_.,...... 
81 ldkGmetindeki .oayaliet nuırı&ra. Ticaret: Jantoa (radikal M>ayaliat), killmbin dUn twnder~ ve Kahire- rının ruhu 
pbp"''•rmdan dolayı teflltkkilr eder, i N~!ıa) : Frotl&ı' (cumhuriyetçiler ye gelltlerin:i ve buna aid haberlerle Elmu~ttam, Büyü.k m~fir battığı 
lıledW, &yan mecliainln aeçlm tanı b r1 •• ' iatilabal merasimine halkın COfkun altındakı yaznunda dıyor kı: 
Ue tefelddllU aleybindeld pani full· Mesai: Ramadiye (cumhıtriyetçller tezabilrlerine ald ~silltı ve resim- "Harbdan mağlQb ~ıkan, doktorların 
yetine dnama ve ayıu zamanda bu fa- birllli), . lere ıeni' altunlar ayırmıt bulunmak !ifa bulmaz dedikleri hasta adam bu-
allyeti tezyide karar verir. Media, B. P.T.T.: JUl~on (radıkai aoayaliat), tadırlar. , gün enternasyonal politikanın, Balkan 
Deladift tarafmdan hükilmete i,.ıirik Tl.c~eti bahnye: Şapdolen (merke.ı: Yarı resmi Elbelag "Türkiye ve ve Sadabat paktlarının ruhudur. 
içln yapılan teklifi reddeyler. paruaı), . Mısır,, baflığı altındaki yazısında Mı· . ~tatürkün de~aaı diğer d.evlet ,efle-

Kabl 1ce anö Sıhiye: Rukar (radikal aoayalııt se- llrn, kardeı Türkiye ile doatluğu tak- rının kuvvetlenni pek gerıde bıraktı. 
ne ıner .. se H -- • natör), t B B cenaha temayül etmemelı Tekaüt: Dörib (merkez partisi). viye için Türkiye Dı' tleri Bakanı u Uyük Şefin bugün Mısıra gelen 

T. Riiftü Araam Kahireyi ziyaretini me büyük mlimc•ilini candan selamla
lılecl. ia, buıtmkil ciddi iç ve dı' pn- .., -L: ... par'~-----•-nun 0•• .. :: ... d 1 auu .. _. M.lllMJ•HV ·--- aut bir f ınat saymakta ve mı11rlılil- rız . ., 

lar içmde merkue Ye •i cenaha 0 - •----•-1a rm andlkleri, tUrk nesli ile, nefret Hüldlmet organı El Siya.a O'Jlll!etcsi 
N hududlarım cempetmlf VI bu IU- ne mman ÇlıruaaA• 111-

Ntle ikiye ayrılan ekaeriyetin bir kıs- B. Daladiy~ yeni ~inenin meclis ettili oamaıb b61dlmetlni birlbirin- diyor ki: 
mını ihtiva eylemcmit bulunan bir bil- CSnUne çı~ tarihmı 1arın t~bit e.- den ayut etmlt oldutwıu ve bundan Mısır, Dr. Arata hotıeldl.ııis derken 
kOmetin, vazifesini otorite ile yapmu- debllecektir. Bunun per,embe pııtı o- dolayıdır ki, bilyUk pfln bqardılı n kendi.ine, iki memleket aruında 

•-- & dil -t.- dir lnkıllblarm mııırldan da ttlrkler ka- mevcut ba&ları aıklaatırmak ı~ın kuv-
,.acalı ve binneti•e tehlikeli bir zaaf &MOl•ı sann.e m~e · • -s s ~kte olduiu kanaatindedir. B. Daladiye mecli8ten malt huaualar dar daima aevindiroiğini kaydetmek- vetli bir imil olarak telikki ettiğini si-

lıledia halk cebhHini tam olarak hakkında genit aalihiyetler istemek tedir ve bu mesut ziyareti bize, Türk· yaretinden dolayı tqeıkıkür ederken, 
.._il eden bir bükümetin veyah'1t niyetindedir. lere kal'fl mubaıbbet ve Atatürlte kar- bu "hotıeldiniz,, onun asil meaılcJceti-
ı.Jk cebheai ebcriyeti etrafında mem- ,, Halk ceplıeai ölmemlfdr I" tı saygılarmıuı ıshara veeile veraıit- ne de hitaıb etmektedir. 

lüettekl bClttln cumhuriyet ener e- Sen Kentıera, 10 (A.A.)-Konf.._. 
_.jileri toplayan bir _hWdimetin fu~ eendiblan birliji eyalet konıreeinde 
J&1rında tefkil cdilmeai llbmQ,UD& nutuık aöyliyen ıenel it konf ereduyo-

İç turizm iıleri 
ve otelcilik endüstrisi· 

( Baıı 1. lncl sayfada) Bu, niçin bir hayal olsun? Bel«JI• 
evveli tesisler yapacabınu:. Bütiin ra ye/eştirme tab_iri çok genittir ve hay~· 
hat etme, dinlenme, ucuzluk, eğlence, tm sanıretlerJıYle ayalı: uydurarak gı
hulAaa, arana ve istenen blltUn vuıf- der. Bu te.laler, Kızılcahamam bele
lan bir araya getirecekainls. Ancak diyesi için bir gelir, Ankaralı için bir 
o zamandır ki turiat denilen ve her huzur, vaaıtaaı ve nihayet memleket 

bayındırlığı için bir kazanç değil mi• 
,eyi kola.y kolay beğenmeyen, her ıe- dir? 
yin en iyisini ve idealini arayan bir Ankaraya tefıir ifleri için gelmit 
tip aizin mUfteriniz olabilecektir. olan Urfa belediye reisi, çok entere-

Turizm tesisleri kurmak için vaaı- san bir hadiseden bahsetti: Antep. 
ta k:ifi değildir: Ta.biat ve tarih de çevresinin eflence fehri olarak tanın• 
lbımdır. Türkiyenin, kUçilltülmllt mıttır. Bunun, aebeblerinden birisi de. 
bir cihan mikyasında olan ve yurd o havali tehirlerlnin en güzel otelle• 
parçası merinde bütün mevaimleri, rine Anteb'in aahib olmuı knit- Ur
iklimleri y8fatan harikulide tabiatı: fa ~tediyesi, gi.bel bir o~l yapt~np 
tarihi bldlaeler ufrağı olmuı değil, Halil Rab~ ve A~ Zeliha prıno
tarih yapm!f olan mazisi. turizmin ~ mu~ık getirttıkten ve buraları 

' tanzım ettıkten M>nra. Urfalılar ken• 
ana prtlarmı kendi nefsinde toplu- di fehirlerinde eğlenmiye batladıkları 
yor. Geri de kalan, yalnıs vuıtadır o gibi, Anteptıaı de mütteriler gel• 
kadar... mif ... 

Bakanlıklar arası turizm komiayo- Gemıek, dinlenmek ve eğlenmek m-
nu, türkiyenin bu harikulade vasıfla- ,rnda bir de seyabatlara mecbur olan• 
rını kıaaca izah ettikten 80Dra bu ları ve vazifesi dolqmak olanları dU· 
memleketin turizmd~n neler kazana- ıününüz: İatanbulda 740 kitiye bir 
blleceifnl anlatan bır kaç rabm ve- doktor dütmektedir. Buna mukabil 
rlyordu. doktorsuz kazalarımız vardır. Belki 

Ancak büyük bir ~~let meselesi o~- buralarda kazanç da boldur. ,Devamlr 
dulctaıı 90nra iatedığimls ileri H'Vl- olmaa bile, bir kaç zaman için dok-
yeyi bulacak olan dıt turizm itini bir torlarrmız buralara niçin gitmedilde
tarafa bırakarak. vatandafların kendi rini anlatırlarken: 
yurdlarmı gezme, gCSrme, bilme ve "- Katacak bir yer yok. Hastaya 
tanıması, memleketinin btltUn imkin- bakmaya giderken ha.ta mı olalım?"' 
larmdan fa.ydalanmasr, bir para hare- diye soruyorlar. 
keti olan iç turizmi ele alalım. Dört- Memleketin dart kafeainin bvaamı. 
te üçü au ile çevrili bir yarımada olan toprağını, tıoprafınm altını tetkik et
türkiyede henüz denizi görmeden ya- meye, mahiyetini öfrenmeye mecba
fayan milyonlar varken iç turizmin, ruz. İtim heyetleri, tetkikıçiler, yerU 
bir fantezi değil, bir yurd cofrafyaaı v~ya !abancı mUıte-~rsları türkiye
meaeleai olduğunu da itiraf etmek il- nın dort tarafında günler, aylar w 
zımdır. hatti ıenelerce, tam bir huzur içinde 

Memleketi geziniz ı.. Güzel ve ye. ifleriyle bq başa bırakmak bizim için 
rinde bir tavsiye .. Fakat buradan kal- bir zarurettir. Bet aenelik endtlstri 
kıp, uzak bir yere değil, Kuılcabama- pllınnmzm ne kadar usun dren tet
ma, Ankaranın ııo kilometre ileriain- kiklerden 90nra hazırlancbğmı: bili-
de bir su ve ağaç kaaabuı olan Kızıl- yor~z. ~~eli. yabancılar, IODl'a keo
cahamama gidiniz: Orta yaylanın es- dimiz ıçın kaaabalarmmda rahat o
ki yunacak ve oturacak hiç o\m•na iki 

zamanlarının canlı bir hatırası olan odacık bulundurmak, bu kaabanm 
Kızılcahamamm çam ormanları ve •i- 1 b'l' L ... ı•-•- __ ..111.. bir --1~ • oturu a ı ır u.6~ ıuu ~-. ~ 
falı auyunda dınlenme IÜJlleri geçir- aı değil midir? 
mek tUpbesb: ki müatafni kalamıya- iyi otel açan belediyeler cJa1ma 1*' 
cağmn: bir teydir. Fakat ya tahtaku- etmiflerdir. Bu itin tehrln 809fal ba-
ruau .... Sonra eğer biraz çok, meaell vlyeti namına zarurt oldapna bir lll 
on giln kalac:akaaıus ;yemek itini ne için bir tarafa bıraksak bile *-' 
:yapac:abınıs? cepheal ftfthr. 

WWM"fftadır.,. n11 aekreteri Juho ~· ~~ kl: 

Bubrar•J~DliMt•rn: ..ikc?t:. n uıııyor -
ı . DormuHm illvesi ki, müsaharet aa aldanıyorlar. Hükümeti, halk ceb

da111l•'rade ber türlil llbwnlu kararı .beainin halen tefkil ettifi realite iln-

Avusturyci ilhakı dün 
a a ,, .. :. ~.· -- -- -.--........ ~.. 1Nlılii~ ..... Jmducl1Mr . ._ • - Vfi&ı Si~,. 1 ~ W...,,, it ftrll 11 .. ,.. 

almü bere pariamento crupuna ve l- rine iatinad ettiraıek lbJIDdır. Her· (Bafl l. inci aylada) 
4me komiayoauaa itimad bildirmek- baqi bqka bir hWdimet kombineso- Bertin, 10 (A.A.) - Almanyada '*"'· nu. lriltleleri, hayal inkiaarma ujrata- oturan Avuıtmyaldarın reylerinin taa 

DonDU& Dlft8ile Semt karar •UR- c:ak n feliket doğurabilecek aortuklar nUi ilk neticeleri: 
1l 4350 rey almıftır. ihdal edecektir. 34668 evet (yüzde 99.60), 143 ba-

2 • Zlromlklnin illveai ki Daladiye C hu • 1_J_ nda yır, 38 bof. 
llM" ıctinıe tim lll&hiyet verilmeaiJıe um nyet eca:raıyonu . 
•iN hilkimete parlamentoda mtı.zaba- Paria, 10 (A.A.) - Cumhurıyet Hlıler BerUn' de 

edilme • al ·"'-•d federuyonu meclia ppu yeni kabi· Bedin, 10 (A.A.) - Bitler bu•-
,. sme . e., .. ~ ır. nenin tqekkUll ile h&dla olan vasi- bah .,.t 11.20 de Viyanadan buraya 

ZirCJlmkinin ilheaıyle Severak b- ti t-kik e-'· ve muıh ... lif ilttlmal- 1 do5-· Ba L.At ..a 
Af aureti 21~ rey almıftır. 'rC ~ ....as - • gelm ' ve •a .. ca JVe..aete aat• 

BuJarm haricinde Jdltlelerin hare- leri ıB• antıne alarak, hillrilmetin va- mittir. Burada plebiaitin neticelerini 
ı.te ıeçirilmninl iaıteyeıı ve her tUr- siyetinl cüçleftinnemek için aoaya- beklemektedir. 
11 milli birlik te,kiline kati aurette liatler hiktimet lehinde veya iatinW Berlln, 10 (A.A.) - Brealavdald 
_,muf bulunan ve bimıetice pratik kararı verdikleri takdirde miiatınJdf kati neticeı 417.970 evet, 4581 bayır 
.......,.

0 
Daladiye kablneaine müza- kalmaya. akli takdirde yani 909yatist- Ekalappe'de muvakkat netice : 

'"'A-et eı"--ine aleyhtar olan Maıso ler hilklmet aleJbinde rey verdikleri 116.975 f!Vet, 396 hayır. Trev'de: 
- ~ takdird k ndileri hiildlme ı · d 52747 f!Vet, 207 bayır. Pbıeı karar aurcti de 1656 rey almıt- e e te tllDa Berlin, 10 (A.A.) - Saat 20.30 

Iraran vermeye miltemayi.1 ıörillmek· 
ıar. tedir. • bbim saatle 21.30 - 23 rey mıntaka· 

So.yalüderin WCDİyed Federuyonun alacalı vasiyet ya. umn alınan muvakkat neticeleri ,un-
ne olacak? km grupların vuiyetine de müelair tardır: 

cennet bir tabiat köşesi idi. Fakat o günlerin hatırasını bırakamayan W: 
zamanlar Kızılcahamama gidenlerle, diye kendi varlıfrndan 'üphe etmeli-

demit ve bir tane de 00, rey verilmit- ·bugün yüz otuz bin nüfuslu ve dinle- dir. Otelcilik bir ticaret UWtsQU de-
tir. necek kö,elere hili iıhtiyacı olan bat- lilken, plderln 'ft k...ı.Jerm bil• 

l'unanütanda 'elılrden gene Kızrlcaham•ma ~den- di manevi phsiyetleri adma, mi~ 
Atim. 

10 
(A.A.) _ Yummmnda ler arumda uzan boylu blr mıkdar tere daima açık bulunan bir odMı ~ 

oturan alman ve avuturyahlar, Ada. farla yoktu. Çünldl o saman da Kızıl- dı ve bu oda muhakkak ld o katabanm 
na iaimli alman vapurunda reylerini çabama~ la otel~ik, d~a doi!UMlt en rahat edilir k8fesi idL Misafire ik
kullanmrılardır. ~ .. oda kiraya verılen ıkı " ftl"d~, ram etmek ve onu aplamak; bisim ya-

726 alman evet, 4 alman hayır deye bUcün de 6~le- Bir de flyle dtifü_nü· ta~ anenelcdmir.dea biri olmak &e
rey vermiı ve iki rey de bot çıJmuıtır. n!k: Kızılcahamam belediyeai güzel rektir. 

213 avusturyabdan 209 u evet ve 3 il bır otel yaptınnıttır. Bu otel, çam or- Bu bahia berinde IOll l&s olarak 
hayır demiftir. Bir tane de bot rey mamnın en güzel bir yerindedir. Şi- bir rabm veııeılim: 935 umum! nilfm 
çdtmııtır. falı au, borularla buraya getirilmiı, aayrmmnı mealekler rakamına ıöre. 

Romanyada temiz, güzel kapalı havuzlar, banyo- Türlr.iyede otdcilik, han, pansiyon, 
B6kreı, 10 (A.A.) _ Romanyada 0 _ 1ar h.azırlanmı,tır. Otel, elektrikle ay- gazino, kahve ve bar ifleıtmeleriıMle 

tunıı alman ve avuaturyalılar, Teae- dmlanmıttır. Muzik, ellenceler .. &il- 25680 erkek, 532 bdm ça19111~ ... 
alla vapurunda reylerini iatimal etmlt sel bir ldltUphane, radyo, iyi bir lo- Oteleilifin bir endo.tri haline gıeUp, 
lerdir. · kanta, her ıeyi vardır. Şimdi bu otele, mektebleri, kureları, enatitilleri oldu-

943 1lm1ndm, 941 1 evet. biri bayn Ankaradan alan edecek olan mtlfterl ğu bir ••• dll, bu rakwnl•ı u bul· 
dem.it. bir rey de bot çıkmlftar. 592 a- selini bir dUtUnikıUz. Hele bir de oto- mu mıamo 1 
vuaturyalıdan 5881 evet 4 U hayır de· büa aervialeri tanzim edlline-
mltlercilr. 

C.K. 

Baadaa da .,ı•ıdecıiı bere mlW olacaktır. Bu auretle bu grupların da Rey için kaydedilenler: 6.775.343 
tlOl)'aliat partisi konaeyl Dalaıdiye ka· kabineye milzlıberet etmeleri muhte- Rey verenler: 6.748.326 Fraıuada 
1llDeUne yardam etmemek huauauncü- mel bulunmaktadır. Evet db'enler: 6.671.953 Sarbruk, 10 (A.A.) _ JPnnaada 0 • 

Amerilran harbiye naared 
mühim bir tayyare apa -

rifi Hl"dİ 

Metaksasın başanh§ı 
işler takdirle yadedildi 

ld Zlromald w llano Piver takrirleri· Hayır diyenler: 65.908 turan aJmanlır burada reylerini ver-
Dl reıcldetmİft fakat ba bükUmete doi- Evet diyenlerin nilbetiı yüzde mit Ye 657 kiti de evet demittlr. 

nadm dotnıya yardım etmek kararını ı d 99.2 dir. ltal.yada 
da ftlllliyerelr. bu huauıta Hbumlu ka- spa n ya a Bertin, 10 (A.A.) - Memelde otu· 1toa11, lO (A.A.) _ ltalY'Mk oturan Vqlnaton, 10 (A.A.) - Harbiye Atine. 10 (A.A.) - Yabancı bum 
nadan almak ..WUyetini 10C1yaliat ran 1960 alman ve avuaturyah bunda ••mnıar plebiait için alman vapurla- nesaretl, mUrettebat ve mat...,,..,in mUmeMillerl ceaaiyetmln kwulutu· 

partiaitdn parlamento grupuna bıra- ha rb vazı• yetı• reylerini vermitler ve 1959 u evet, re· rmda reymlnl kullnmıtlardır. sUratle naklini temin m•badlle takri- nun 25 inci yıldönUmU milnalebetiyle 
kıp bil grıapa pefinen itimadını bildir- yini vermlıtir. Bitlma.,.. Cenft'de oturan alman· ben lld buçuk milyon dolar kıymetin- cemiyet tarafından verilen si,Uete 
mittir. Ren'de .eldz phirden 990 avuatur- 1ar tıuafmdan yapdm ilatihabatm ne- de Duglu markalı 37 tayyare tlparit hllkUmet rei.al B lletabaa riya.et H-

B. Daladlve veni kabineyi yalı net ve bir avuaturyalı hayır reyi tlceleri : etmit olduğunu blldirmiftir. mit ve ziyafette. kordi.plomatike men-
~ ~ · Banelon, 10 (A.A.) - Milli mllda- vermittir -- t..- ı ...... J-Lah. Ordunun eauen aynı modelde tay - • • 
lııınla faa nezaretinin reaml teblili: Şark or- Betçib ve Hollandada ikamet eden - ewet, 19 .,.yır, 13 ~u. yareleri vardır, fakat harbiye nesare _ sup birçok zevat ile hanciye nezareti 

ao.-ıiat ... nw milli mediainin bu dusu: No&.•era nehrinin ui aahllinden _, __ - aVUlltUryalılar eka1 ........ 1de Porıeldsde t' b kad üh. • b. · · · ·ıı.. d-- erk:inı da hazır bulunmu,ıur. ı- ..------ ... ~ ...... ~ ı, u ar m ım ıc sıparıp ıaa .. -
brarmdan sonra B. Daladiye iatipre- ilerliyen dilpnan kuvvetleri aort kaytl- rey vermiprdk. 835 avuaturyalı evet Lizbon, 10 (A.A.) - Ponelda o - fa oı.rak yapmJttır. Cemiyet reiai ~lediği nutukta B. 
terine devam etmiı vf yeni bbiaeyi ne kaclar bir llerleJlt ,apmıtiarcbr• ve ı avmturyalı bayır, 571S alman evet turan almanlar, bugiln alman vapurla- Metabuın Yunaniatanm askeri tari· 
kmmuftur. Mumaileyh ... t 15 de Eli- Tremp mmtakaamda diifDWl laona ve 31 alman hayır reyi nrmiılerdir. i'mda reylerini ku1Jmun11lardır. binde oynadıtı parlak rolü tebarils et· 
• ma1ma &iderck arkadaf!armı cum- ile civumda taarruzda bulun&rlk bir Niabet yti&de 99.5 dir. J4vu.ıuryoda neticeler 1..a-..L .. ldıki 1.ıSln.ı ... a y•ı••-ı tirmit ve iktidar mevkiine gelclili an• 
hm relline takdim etmiftir. Yeni Ubi· köyii nptetmif iH de cmnburiyetçile • Yuıoalavyada oturan 800 alman Viyana, 10 (A.A.) _ Plebwt ko- 11111.. UI IUVI ,.., dan itibaren karfılattığı çok çetin me-
nenin Hıteal pdur: rin parlak bir mukabil taarnılU netice- Klagenfurt'da reylerini evet diye ver- mleeri Btlrkele, b'....,.._ A-·· .. ·---'• İstanbul, 10 (A.A.) _ 1938 1ıtan- aeleler önündeki gölterdiği fedaklrbk 

Bapeldl ft milli m6dafaa ft harbı· --a ....ı-- JDi•IArdir vuıu •-MU.J- ld '11 ff-1- · 1 · ka Daladi alnde buıtın •-· • ........,-· ,.._ • ttJY verenlerin yUsde 99 75 inin eTet bul pmpiyocıunu tayin edecek olan ve e e ettı m\lft -ıyet erı Y· 
11 num: ye. Vlllaboaa martaJmmnda diplaıı Yukarı Sllisylda 60435 kiti evet ve reyi verdilinl IUt _ .:. .... 45 da- bieildet yar19larının üçUDıcUsil bugiln deyledikten 10nra, dı' politikada yal-

Bapekil muavini: lotan (radikal .. _.., ___ 11oa=au dal'--· - ..... _ 556 kiti ba-r reyi vermitJ.erdlr. ıL- .~ ı- ı1 büyil'- d 1 ı ı 1 d 1 1111~&111 -•-~ a.a•w. ·- ... '"9 ·ı • k ..... oer, teblı"i e+-•u.;. yap mıttır nız .. ev et er e o an oat uk mli· 
1otyaliat aenatar), mele '--dar lleri-n--n.. Batı J)uleldorfundald Noyu'da • s- -s-• • . 

Adliye: Pol Reyno (merkes parti- - --~·- i A Alman--J- ... ..ı--•-r Yarlf ubuı Yesuk8y •faltı ba • nuebetlerini idame ile kalmayıp Bal· ır.tramadura orclııau: 38340 reyden 38l7S evettir. ynı ,_ ·-AaJMS tndan BGyUkdere tayyare banprı G- kan devletleriyle mevcut husual dole:· 
el) ika! J>Utman IOll ıtınJerdeld •in' Ayla. b61gedekl Rayd'da S2.630 reyden 52 Berlin, 10 (A.A.? - ~ yarıamı nüne üç defa pdip gelme olmak lbe- luk ve ittifak ballarını da kuvvetlen· 

Harid79: Jorj Boan• (raci ..,. tına raiJnen ICarrMkalleja,a karp tld- bin 460 i eftttir. 45 geçe verilen netıceler • re yaplıdı. Mesafe 33 kilometre tutu-
)'aliat), 4etD bir taamua b8fl•nllftır· Bunda 1,.,;ç,.e'de D6rdUncU daire: Pot.dam'da: . dirmeaini bilmif oldupndan dolayı 

Dahiliye· Sarro (radikal .-yalı•t &maktadır DiL- t 1•082•736 ewt, 9345 hayır, 22 inci dai- yordu. Heyecanlı bir cereyan takibe- B. Metabuı tebrik eylemittir. 
MDati ) • kanla bir muharebe 0 • .... U Rah, 10 (A.A.)- avlçrede otu- re: DUleldorf: l.SI0.238 evet, 

4471 
h• den yarıtm aetic~si ıudur. Yunan hilkUmet reW verdiji cevab-

lılal~y;. llarpndo (radilcal .oaya- cephelerde bJde deler bir 191 ,oktur. ru a1manlardan 3279 Jdtl; U Rah'da yır, 25 ind daire: •lı 8-yera: 812 Birinci 54 dakikada SUleymaniye- ta, bllha- kolayca tenkitlere u1r&,.-
Uat) • FranlıüadenWıageınilMine reylerlııl iltlmıll etmlflerdlr. 31931 e- bin 31 d Haralaldbo lklnd F Yd bilecek veni reı'imler hm··-·--'- ___ .._ 
.:.__i .· Pata--- (c---"" .. •ı'yo•~i vet, cso 1 bayır demlf, 26 aı bot rey pu· 6 net, 15033 hayır, 26 mcı dal.re: en • --::r: ener • ı ... ..._ _.,.. 
.-av- _.. -- '"1' ...,.ru ı~·-de Drelld Bautsea: l.S17.281- 25375 mudan Torkom. UçüiıcU: Galatua· buatm balkı a-'mlatma1ttald mOblm 

..,alist), Banelon, ıo (A.A.) - Reamen bil- ıuluı bulumnuıtur. ...~... oturan ...... _ Muhlin. r-
Hava: GUi ı.,_.br (rtdikal soaya- cBrildlflne ıere, camhuriyet denb tay- avuaturyalılar~ 514 U evet, 8 i de bayır, otusuncu dike: leminç Zvikan ~ rollerini hatırlatmlf, Yunaniatanııı 

u.t), yarelerl 8"'elki a1qam birkaç franklat hayır demlflerdır. , 1.270.038 evet, 2443S hayır, otua betin- aarfettiii muuzam gayretleri lsah et· 
Babriye: Kampiııfi (radikal 101ya- denlaltrcemiainetamras etmlflerdlr. f'arfOIJCll78LcH:b'da el daire: Ythllemberg: l.9032S8 net, pnclal blalldet ajanlıtmm ldarealn4e mit •ebu gayretlerin Yuoaniatanm 

llR), :sa pm11er bir diba....,._ P"••t Bnıüau. 10 (A.A.) - Varpa'da 1170 hayır. 50 kilometre meaafede yapıkmftır. IDU91ihane 1Hrler yaratmak yolunda 
llaarif: Jan z., (radikal 801,aliat), olduldım için baalum AJmer1a açılın· " Loda'da oturan akmnw burada l...ıt'ıe Akyqilden lbralıim bir mt 45 dald· ~k feylsll bir tarihi danOm noktum-
llilatmı.J&e: .... del (meıU• par- da muldlr tayyareler tarafmdaa batı. rey-..U lnallemnıflaıd ... Beyini ve• lıanlt, 10 (A.A.) - BucGn mmta· bela birinci Kadri lldDci Sallb BçGn- da babındutunu llbat eder ...W19tt1 

tW); n1aq o1c1a1a •nıL•mtaım. - 948 lritida 946 11 .,.et, biri bayır kanvw teri bialklot Jl8rllhanna be- c1 plmltleı6. oldalma llrı.n,tic. 



ULUS 

H 1 K A y E 
Bir onüçüncü asır romansı 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi 
Sah 
Çarpmba 
Perliembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

: Ankara " 

l'cızczn: Mark Twain Çeviren: illet Euin 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,. 
: Ege eczanesi 
: Sebat ve Yeniıehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez ,, 

HALK ve YENl 

Sinemalarda matineler 

Hergün 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesı 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 

11. IJO 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıtünlerind~ baıka 
H A L K sinemaaında ber&Un halk 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme ciinleri: 
p a z a r t e a i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521 ). - Telefor:ı, müra
caat ıchir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havag.az~ 
Arıza Memurluğu: (1846). - MesaJerı 
Şehir Anbarı: (3705):-: .Ta k_s i. Te
lefon numaralan: Zıncırlı camı cıvan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - ..,_,eni şehir, Havuzba
şı Bizim taksi: (2323) - Havuz başı: 
Gllven taksi : (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankm caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve 
Seferleri 

Sabah 
ı 1 k 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

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

sefrr 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

son 

Akliam 
Son 
seft-r 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

- Başı dünkü sayımıula -
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 

h;:..~erkesin ağzına düşen bu vaziyet 
"""Yle devam edemezdi. Dük ne yapaca
lıtıı bilemiyordu. Conrada korku ve 
•ı.lcıntıdan mezar kaçkınına dönmÜJ
~ Bir gün, resim galeri.ine bitişik 
b~usi bir odadan çıkarken karşısına 
;rden Conatancı dıkiliverdi. Hemen 

e lerini elleri içıne alarak: 
be - Niye benden kaçıyorsun? Dedi, 

n. sana ne yaptım? Ne söyledim de 
~nı kendimden soğuttum? Bir zaman
dar bana ne kadar mü9fik davranıyor
k un 1 Conrad, benden nefret etme, i9-
~nce Çeken ıu kalbime acı 1 Artık sen-

n aaklayamıyacağım: Conrad seni 
ae · ' b vıyo~unı... Bana ne yaparsan yap, 
.. 
1
unu •öyleuıeliyim, daha da aaklaraam 

o ürüm, 

ii C::Onrad'ın dili tutulmuıtu. Seuizli
.. nı baf ka manaya alan Conatance, 
~zleri saadetten deli aiıbi parlayarak 

llarını onun bopuaa doı.dı: 
- Acımaya bafladın delil mi? Beni 

8~\'~iıirsin değil mi 1 Oh l- Söyle, be· 
1111Q canım. tapın<lığım Conrad'ım, 
'Öyle?_ 

Conrad dolgun bir sesle inledi. Bil
~~ VÜcudu hezaran gibi titriyor, yü
\lne bir sarılık yayılıyordu. Birden 

ıavaııı kızı büyük bir iztirabla itti: 
d "'.:: Benden ne iatediğinizin farkında 
egılainiz. Bunun hiç bir zaman imka
~ olamaz. Diye baiırdı ve ,apınlı
Cllldln aptallapn prenaeei bırakarak 
~~ katil gibi kaçtı, gitti. Bir da.-
ika aonra Conrad odasında, prenses 
~ olduğu yerde hıçkıra hıçkıra ağh
r~~dı. İkisinin de kederi büyüktü. 
dU '-1.«e önlerinde iÖZlerini açmı9 ken-

erıııe bakan felaketi görmilflerdi. 
lı; Conatance yavaş yavaş kalktı, kendi 
Ctıdine ıöylenerek odadan çıktı: 

lt - Ondan nefret ediyorum. Zalim 
illbini yumuşattun sanarkıen o, aıkımı 

~a~ları altına aldı. Ah l... Bu adam 
nı köpeği gibi tekmeledi. Attı. 

iV 
Meydana çıkan bir reJKJl.eı 
Zaınan geçti. Dükün kızının yüzün

de Yine yerlef1Dit bir hüzün vardı. Ar· 
ttlc Conrad'la ikisi bir odada görünmü
~Orlardı hiç. Dükün buna çok canı oı-
ılı>:ordu. Conrad'a ıelince, haf talar
~~ıkten sonra o ~ki halini almaya 
;:'latnıttı. Ya~aklarına renk, gözleri
~r &eldi. Hükümeti daha da olgı.ın-
1:1ı·· göriiıleriyle ve aarih fikirleriyle 
U~enırnelen idare ediyordu. 

ku~lındi de urayda acaib bir fısıltı 
b aktan kulağa dolaşıyordu. Zaman!a 
'l:J\1 f~aıltı uzaklara da dal budak saldı. 
tıı~ı~oducular işe el koydular. Bütün 

'

'il ~Y.ı ba§!tan başa dolapn bu fıaıltı 
ldı: 

"G h ady Constance'in bir çocuğu dün-
Ya &elınit !" 

it lCıugenatein lordu bunu duyunca 
~eu~ tüylü miğferini batında Uç defa 

"
1rdikten sonra: . 

lı- Yapsın Dük Conradl Diye ba
.,~~1· artık taç onun. Çapkın Detzin 
l:lı .. ~feaini iyi becerdi doıruau. Onu 

u lfatlandıracağım. 
lb liavadiai el i.leme yaydı. Bütün 
le e~ekette ahali kırk eeldz saat dan· 
., tıU farkı söyledi, donanmalar yaptı 
't. e Patlayıncaya kadar içti. Bütün bu 
't.~tlatnada hep ihtiyar ve meaud dil-
\ltı hesabına oldu. 

v 
Korkunç nsdce 

la l.tahkeme batlamak üzere idi. Dük 
bıı rayının adalet .aıonunda !handen· 
ta. rg'un biltün asilzadeleri toplannuş-

Oturacak veya •1Mta duracak tek 
)'er kalmam19tı. Conrad al atl•lar w 

· 1 • · Dikmen'den Ulus M. na ermın er gıyınmi,, her iki yanında ül- 8.00 19.30 

kenin en büyük iki hakimi, ba§ nazır Ulus M. dan Keçiören'e 
kürsüsünde oturuyordu. İhtiyar dük Keçiören'den Uluı M. na 

6.30 
7.00 

21.00 
21.30 

kızını ağır cezalandırmaları için sıkı Ulus M. dan Etlik'e 
ve sert emirler verdikten sonra gönlü Etlik'ten Ulus M. na 
kırık ve sarsıntıdan hasta olarak yata-

6.30 20.30 
7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
ğa düşmüştü. Günleri sayılı idi. Za- Cebeci'denUlus M. na 
vallı Conrad, sanki işin içinde ke:ıdi 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

hayatı mevzu,u bahs oluyormu~ gibı, Cebeci'den As. fabl. ra 
T As. fabl. dan Cebeci'ye 

7.00 -.-
17.00 amcu:adesin i mahkeme etmek iıtira- -.-

bma dayanamıyacağından bu itten çe- Yeniıehir'den Uluı M. na 
kilmek için ne kadar yalvardıysa olma- Ulus 11• dan Yenitehir'• 

7.00 
7.10 

23.00 
23.00 

dı. S. puarı'ndan AlddSprli'ye 
Oradaki kalplerin en kederlisi Con- Akköpriiden S. pazarı'na 

6.45 7.JO 

rad'ınki idi. En mahzun olan da baba
sının ka~bi idi. Klugenatein lordu kı
zından habersiz gelmiı, nerede iae eli
ne geçecek servetten ağzı kulakların
da, ~ara kabara uilzadelerin arasın
da oturuyordu. Dellilların bağırtısı ve 
lizım gelen merasimlerden aonra muh
terem ı,.. b&ki19 : 

- 811slu. meydana sık 1 Dedi. 
Taliais prem• kalktı. Yüaünden 

örtüleri kaldırılmıt olarak hazırunun 
önünde durdu. 

- Asil leidi cenahları, bu ülkenin 
büyük hakimleri huzurunda zatı is
metanelerinin mukaddes izdivaç olma
dan bir çocukları olduğu iddia ve is-bat 
edilmiştir. Kadim kanunlarımıza iÖre 
bunun cezası ölümdür. Yalnız sizi kur
tarabilecek tek madde vardır ki onu da 
devletli faal dükümüz Conrad hazret

1.00 9.45 

§ U. Meydanı ile İltasyon ara11nda her 
beş dakikada bir ıefer olup tren za
manları seferler daha sıktır • 

• 
§ U. Meydanı ile Yenisehir, Bakanlıklar, 

Cebeci, Samanpazarı araıında saat 8 
den 20 ye kadar vaaati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den ı,3 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dalribda bir 
muataaam Hferler Yantır. 

1 Aktamlan Ulu lleJ'danıııdan Aat 23 
deki aon 1eferlerle bunların Ulus Mey
danına dönll,leri ainemaların dafılıı 
aaatlerine tlbidirler. 

Posta Saatleri 
Poıta ıaat 19 a kadar İatanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlli 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20.Her 

akpm 19,15 ve 19,45 

leri size izah edecekler. Onun i~in Samsun hattına 
dikkat buyurun 1 

de (nh, pertembe, cu
martesi Toros aünt.) 

: Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amuya bu 

Conrad asasını istemeye istemeye 
ileri uzattı. Ayni zamaida eavablarının 
altındaki kadın kalbi suçluya acıyor, 

hat üzerindedir.) 
Diyarbakır hattı : Herıün 9,40 
Zonguldak hattı : " 15.00 
Kmkkale'ye rayotobila • 16.05 

gözlerine yaflar doluyordu. Ağzını aç- G"O N D E L I K 
tı. Tam söze baflarken reia çabuk ça-
buk: 

- Oradfn değil, devletlim, oradan 
değil. Dük ailesinden kimıeye oradan 
hüküm verilemez, kanuni olmaz; behe-
mehal tahta çıkm 1 • 

Zavallı Conrad'ın kalbinin içine ka
dar öyle bir ürperme geçti ki, hem be
yaz keıildi. Ayni ürperme demir gibi 
yapılı babasını da sarstı. Conrad daha 
taç giymemitti. Acaba taç giymeden 
mukaddes tahta oturmak günahını iş· 
leyecek mi idi? Tereddüd ediyor, du
raklıyordu. Fakat bu yapılacaktı. Ba,
ka çare yoktu. Daha tereddüd etse bü
tün bu hayretli bakışlar.1 birden tilphe
ye çevirebilecekti. Tahta çıktı ... Asayı 
gene ileri doğru uzattı ve: 

- Suçlu, dedi, hükümdarımız, Bran
denburg dükü Ubrich'in adına mukad
des vazifeyi üzerime aldım. Sözlerime 
dikkat et: Ülkemizin eski kanununa 
iöre, şayet günahının ortağını cellada 
teslim etmezsen ıüphe.iz ki ölUme 
mahkum oluyorsun. İ9te aana bir fır
sat. Çocuğunun babasını söyle de ö
lümden kurtul .. 

BUyilk hol hU§u içinde idi: ~euialik 
öyle derindi ki herkes kalbının çarp
tığını duyuyordu. Prenses, gözlerinde 
kin ve nefret parıldayarak ya~şça 
döndü, parmağiyle doğrudan dogruya 
Conrad'ı iÖstererek: 

- O adam sensin 1 Dedi. 

1 

Hicri - 1357 
Sefer: 10 

s. o. 
Güneı: 5 27 

Rumi - 1354 
Mart: 29 

s. o. 
Akpm: 18 44 

Soldan sağa ve yukarıdan •ı•iıy11: 
1- Anadoluda büyük bir nehir 
2- Açıklık • Bir meyva 
3- Bir deniz vaaıtası • Bir renk 
4- Sıcaklık - Aramaktan emir 
5- Kıyafet 
6- Yemele bu:rur. Bir renk 
7- Bir m&1tar • Sinek cinsinden bir ha7· 

van 
1- Bir renk - Hendek 
9- Aydınlık deiil 

Çaresiz ve ümidaiz felaket d~nduru-
cu CSlUm gi.bi Conrad'ın kalbıne --~- yerde netredilecee değildir. Hakikat· 
landı. Dünyada hiç bir kuvvet onu 0 • t~ şu: ~aka kahramanını öyle eti g6· 
lUmden kurtaramazdı .. Kadın olduğu· rulmemıt berbad bir halde aıkıttırdmı 
nil aöyliyerek bunun yalan olduğunu bıraktım ki, onu bu vaziyetten ~ıkara
mcydana çıkarabilirdi. Fakat m~kad· cak hiç bir çare bulamıyorum. Onun I· 
des tacı giymeden tahta oturan hır ka- çin onu orada kendi haline bırakıp te• 
dının akibeti yine aıuıpdü. reyağından kı.l çeker ıibi çekilmem· 

Tam bu esnada kudurmu,a dönen den başka çare )'Ok. O bir kolayını ba· 
ihtiyar babası ve kendiai bayılıp yere labilirae çıkaın. 
serildiler.... İfe batlarken meseleyi doğrultaca• 

Bu, vaka dolu heyecanlı hikayenin f ımı sanıyordum. fakat timdi renıi 
aonu ne burada ne de bllfka hiç bir deflftl. 

İspanya harbinin dersleri 

İspanyada Sığınaklar 
bombardımanlarda 

ne gibi netic.eler verdi .? 

nin son beyanatını tahlil edrek dost ve 
müttefik memleketin harici siyasetinin 
istinad ettiği başlıca iki unsuru kaydet
mektedir : 

Sulhun idam"esi ve devletin mülki 

tamamiyetinin muhafazası .. 

Bu gazete, şunları ilave etmektedir: 

"Bu iki prensi pin tabii neticesi ola
rak dostluk bağlan ve ittifak takviye o
dilmekte ve bütün devletler ve bilhas
sa komşularla mevcud münasebetleri 
inkişaf ettirmek yolunda sarfedilen 
gayretler tebellür etmektedir." AvuaturyaJa çıkan pcuif ko

runma mecmuasından: 
Çekoslovakya parlamentosu azasın· 

dan Richter İspanyada bir tetkik seya· 
bati yaparak, hava taarruzlarına uğra
mış şehirleri gezmiş ve topl.ı.-nış oldu· 
ğu enteresan malUmatı ve bilhassa İs
panya sığnaklarına aid taft; ilatı ne!}· 
retmiştir. 

Bu neşriyata nazaıan binnci sırada 
en mühim olan keyfiyet evlerdeki 
mevcud sığnaklarm, yıkılm.:ı t;ebebiyle 
canlı insanlara mezar olacağı tehlike
sini ortaya atan fikirlerdir. Şayet kaf1 
veya maksada muvafık tarzda mahr~
ler mevcud değilse, o halde evin çök
mesiyle sığınak öyle müthiıt bir enkaz. 
altında kapanmış olur ki, sıgmakta bu
lunanların bizzat kendilerıni kurtar
maları imkanı kalmaz ve haı-içten ge
len kurtarma kuvveti ile c.ncak pel~ 
geç ve agır bir surette işe müaahale e
der. Madrid ahalisi, edindigı tecrübe
ye dayanarak asıl sığınağın üstündeki 
katı tercih etmektedirler. Her sığınak 
için bir çok mahreçlerin kaıi surett..: 
lüzumlu olduğu tebarüz etm.ştir. 
Bombaların tesirlerine gelince bun

larla, 4 - 6 kath evlerin bütiın katlan· 
nın, bodruma kadar delindiği tahak
kuk etmiştir. Keza yer altı hatlarının 
tunelleri de bombaya karşı enıniyet te
min etmez. Evlere yapılan :am isabet
ler, beklendiği veçhıile bir istisna te'
kil etmekıtedir: Sığınaklar ancak nadir 
ahvalde tam isabetlere maruz kalmış
lardır. Bu sebeble, sığınakla;:t o suret
le rertib etmek lazımdır ki, civara ve 
mesela caddeye düşen bir bombaya 
karşı emniyet temin edebilsin. 

Kevçud ev:W:ı, buı m~eler dahi
lindeki bombaların teaiderine kartı 
mukavemet ıa.tenniflerdir. En emin 
11iınaklar, tabii kayalar içinde yapı· 
!anlardır. Açık yerlerde yapılmış üstü 
kapalı hendekler fevkalade mükemmel 
bir emniyet temin etmişlerdir. İspan
yada sığınaklar inşa etmiş olan iıviç
rıeli Doktor Bendel'in müşahedelerine 
göre bombaların tesiriyle yıkılan evle
rin takriben yarısının ankazrnın cad
deye dökUldüğU anlatılmakta ve bu 
sebeble caddelerde gidiş geliş tama
men imkansız bir hale gelmektedir. 
Ankazın kaldırılması çok zaman icab
ettirmekte, ve haftalı.rla sürmekte
dir. Bu tecrübeler, mükemmel surette 
teçhiz edilmiş ve çok malz~meye ma
lik ve iyi yetittıirilmiş kuvvetli yar· 
dım hizmetlerine ihtiyaç ':llduğunu 
meydana koymuştur. Sık ;ı;kan edil
miş mahallelerde, ankaz sebebiyle gi
diş gelişin imkansızlığına ~arşı evle
rin 1 inci veya 2 inci kat dıvarlarınoa 
açılan deliklerden yayaların gidip gel· 
mesi imkanı elde edilmiştir. Sığınak 
tavanlarının takviyesi iti cneriyetle 
zayıf bir şekilde yapılmııtır. 

Ekseriyetle zayıf bodrum dıvarları 
takviye edilmemiş ve bu aebeble, civa
ra düten bir bombanın patlama tesiriy
le bu divarlar yıkılmıştır. Bu itten a.,
lamayan insanların yaptığı ı.ığnakl~
rın i§e yaramamaslna mukabil müte
haBBıaların yaptığı aığınak!ar iyi hiz
met görmü9lerdir. Sığınağa gidon 
merdivenin büyük ehemiyetı vardır. 
Dönemeçli dar merdivenler yaralıla
rın nakline elverişli değildir. 

Hava taarruzları esnasında görül· 
ınüştür ki, tehlike işareti verildiği an· 
dan itibaren, tayyarenin ıelmeainc ka· 
dar geçen zaman zarfında ancak 100 
kiti, tek bir methalden sığıu.ığa gire
bilmektedir. Bu sebeble sonradan bir 
çok 11tınaklarda, birden fazla meıMl 
Ye aralık botluklar (ıchleuaen) vücu· 
da getirilmiştir. (Nieuwe Rotter<iam
Khe zeitung) den öğrenlidiline göre, 
sı~ınağıa bavasr, naaarl olarak kabul 
«lllen zamana göre daha çok erken bo
aulmaktadır. Ne oksijen iı;timali, ne 
de hamı.aı karbon salıverilmesi hav•· 
nın bozulmamasında ati rol oynama
mtftır. Havanın rutubetle işba haline 
relmeai, ve fena kokular dolayıeile bu
raları uzun zaman tahammül edilmez 
bir vaziye-te gelmekıte<lir. 

Hava li>illlaaaa ıslak elbieelerden do
layı çabuk bozulmakta buna mukabil 
havanın aunl şekilde değittirilmesi 
(filitrasyon) usulü iyi neticeler· ver· 
mektedir. Bu aayede mide bulantısı 
bertaraf edilmektedir. Civarda harap 
olan benzin tankları, kalörifer teaiıa
u, IU bonalılrı Ye buna beMOl' 1ebebler 

dolayısiyle ekaeriya sığınaklar işe ya
ramaz hale gelmittir. Bu gibi tesisle
rin civarında sığınak yapmaktan ka
çınmak lazım gelmektedir. Su basma-
larına kar~ı kafi derecede y,er altı 
mecraları olmıyan kısımlard11 sığı

naklar su altında kalmışlardır. 

Fransa 
Daladiycnin tayini karşısında 

framnz gazeteleri ne 
yazıyorlar? 

Ruzveltin 
• • 

vazıyetı 
Vaşington, 10 (A.A.) - B. Ru> 

velt'in etraf:nda bulunanlar, idart ten 

sikat projesinin terkine dair olarak 
mümessiller meclisi tarafından alın· 

mı~ olan kararı, cumhur reisinin tah· 
Paris ga.zetelerinin neşriyatı bil- si bir hezimeti telakki etmemekte :ve 

hassa. dahili vaziyet hakkındadır. Fi-
garo gazetesi diyor ki : B. Ruzveltin selefleri tarafından ve-

"Devlet reisi yeni kabinenin t~ki
lini milli müdafaa nazırına tevdi ey
ledi. Memleket halkının büyük bir 
kısmı bu vazifenin, müıellih kuvve
timizi olduğu gibi muhafaza eden Da
ladiyeye verilmiş olmasını tasvib e
decektir. Bu tayin çok yerindedir. 
Milli müdafaanın bugün her şeye te
kaddüm ettiğinin bir remzidir. 

Fransaya ve vatanda11ların her sını
fına vazife hissini tekrar afılamak la
zımdır. Eğer Daladiye iki senedenbe· 
ri üzerinde bulundurduğu meauliyet
ten kuvvet alarak bunu yapabiline, 
icabında kendisini vermesini bilen 
bu milletten her tcYi elde edebilir.,. 

Yugoslavya 
B. Komnen'in nutku 

etrafında 

.. Romanyanm harici alyueti•• ser : 
levhası altında Samuprava pseteal, ro
men hariciye nazın Petreako Komne-

rilmi9 olan buna benzer projelerin de 
reddedilmiş olduğunu hatırlatmakta· 

dırlar. 

Aynı mahfiller mümessiller mec
lisi tarafından verilen kararın idari 
hiç bir meauliyeti olmıyan ve rahib 
Kuglen gibi hükümetin projelerine 
hücuma daima amade bulunan unsur· 
ların muvaffaki:Yeti olduğunu ilave 
etmekte~ir. 

Rahib Kuglen, bir kere daha hem 
de mafevklerinin ve bilhassa Şikago 
başpeskoposu Monsenyör Nündelenin 
emirleri hilifına böyle bir milcadele -
ye giritmiş idi. 

B. Ruzvelt, pazartesi günü iyanm 
ve mümessiller meclisinin demokrat 

şefleri ile işsizliğe ve iktısadi inhita
ta kartı ittihaz edilmif(>lan tedbirler 
hakkında görütccektir. 

· Politikactlar. euTnhu~ ~••h"in in& 
toplantıdan istifade ederek demokrat 
lan dllba blrlefik bir halde bulımma
ğa davet edeceğini beyan etmektedir· 
ler. 

Dünkü bisiklet yarısları 

Orhan ve Eyüb 
genç_leri geçtiler 

Bi.ilıletçUer Y enİf•hirJe 

Bisiklet yarıflarının betincisi dün 
her .zamanki yerCSen baflamak üsere 
aaat onda yapıldı. Müsabakaya 19 ko-
şucu i,ıirik etti. ı 

Soğuk ve sert bir rüzgarla bqlayan 
kôfu, zaman zaman kar altında devam 
etti. Bir haftadır yağan sürekli yal· 
ıııurlar neticesinde yollar çamur içln· 
de idi. 

Bu mü9lrill prtlar neticeei olarak bu 
yarıfta, geçen kotuların dereceleri el· 
de edilemedi. Her a1ma~aon 200 met
re içinde kuvvetli ataklarla neticeyi 
lehlerine sninn bla~er bil bam-

Birinci Orhan (.aftla) ve 
ikinci Eyii.p 

Jelerkıi yapamadılar. Yarı' geçen haf
taların tamamiyle aksine olarak sona 
erdi. 

Dünkü ko9uda gençlere nazaran da
ha çok tecrübeli olan Orhan ve Eyüp 
neticeyi kolay ve rahatça elde ettiler. 

Teknik neticeler kudur: 

Birinci: Orhan (Kocaeli); 1.37.27 
saatte; 

İkinci, Eyüp (A.G.), tekerlek farkı· 
ile; 

Ü~UncU: Erdoğan (A:G.); 
Dördüncü: Nuri Kuı (A.G.); 
Betincl: Yakup (D.Ç.); 
Altıncı Osman: (Oilnq). 
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Adallldlkl Mdise 

İki doktor ve iki 
hemşire 

mahkemede 
Olmemiı hasta mezara 

nasd gönderildi 

Adana, (Hususi) - Bir müd
det evvel ,ehrimizde memleket 
hastanesinde bir dikkatsizlik yü
zünden Nesibe adında ağır hasta bir 
kadın ölmüş zanniyle mezarlığa sev
kedilmişti. 
Kadının mezarlıkta henüz sağ ol· 

duğu anlaşılınca, bu faciaya sebeb o
lanlar hakkında tahkikat yapılmıştı ... 

Vilayet idare heyeti meseleyi tet
kik ederek, hadisede ihmal görülmek
le zannı olanlardan Doktor Urfi ve 
Kemal ile aynı hattanenin hemşirele· 
rinden Sıdıka ve Nebahat bakında mu 
hakeme lüzumu kararı vermiştir. Vi
layet idare heyetinin bu kararı devlet 
şurasına bildirilmişti. Devlet şurası 
vilayet idare heyetinin bu husustaki 
kararını tasdik etmiştir. Bunun üze
rine hadise zanlıları iki doktorla iki 
hemşire mahkemeye verilmişlerdir. 
Bu dikkate değer muhakeme şehrimiz 
asliye birinci ceza mahkemesinde gö
rülecektir. 

Orman hüdcesine tahsisat 
Orman Umum Müdürlügü 1937 

mali yılı büdcesinin orman koruma teı
kilat ve umumi masrafları faslına 

277.27 5 lira tahsisat konulması hakkın
da bir kanun projesi hazırlanmış ve ka
mutay büdce encümeninden geçerek 
;ruznameye alınmıştır . 

Bu paradan 22. 7 52 lirası, 1938 ni· 
san celbi için 1600 erin tayını, 85.716 
lirası melbusat, teçhizat, 10.000 lirası 

nakliye, 89.003 lirası yakacak, 6000 li
rası kira, 8.850 kıtaların telefon ihtiya
cı, 6452 lirası matbu evraka harcana
caktır. 

İstanbul tJniversitesi Art
brma, Eksiltme ve Pazar
lık Komisyonu ilanlan 

Klinik &D~ı yapllr1lacak 
1 - 399451 lira 38 kuruı keşifli İ&

-nhnt.=ı:. C.ıorr:ahıuap haataha-inde 
yapılacak Şirilrji kliniği binası inşası 
~idi fiat üzerinden kapalı zarfla ek· 
liltmeye .konulmuştur. 

2 - Bu ijC aid evrak ve prtname -
lcr ıunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık genel prtnamesi 
D) Özel şartname 
E)Keşif cedveli, tahlili fiyat ced

ycli, mesaha cedveli 
F) Proje 
1atiyenler bu prtnameleri ve evra

kı keıif bedelinin yüz binde beşi nis -
betinde bedel ile Güzel sanatlar aka
demisi tatbikat bürosundan alabilir -
ler 

3 - Eksiltme 21. 4. 938 perşembe 
günü saat 16 da üniversite rektörlü
iünde yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 197 50 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan baJka apğıdaki 

vesikaları getirmeleri lazımaır 
ı - 1937 senesine .ıid 1.50 r in lira -

hk bayındırlık bakanlığından almmıı 
inpat müteahhidlik vesikası ve tali
bin kendisi bizzat mühendis veya mi
mar değilse inşaat müddetince fenni 
mesuliyeti kabul ettiğine dair bir mü -
hendis veya mimarın noterden tasdik
li senedini ve yahud da bir mühendis 
veya mimarla müştereken taahhüde 
girdiğine dair noter senedi vermesi. 

S - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evel ko
misyon başkanlığına makbuz mukabi -
linde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların 
en geç 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiJ olması ve dıı zarfının 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol -
ması şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edil-
mez. (953) 1932 

A 

HAKiKi YALDA 
PASTİLLERi\sizi 

BOGAZ HASTALİKLARİLE 
NEZLE 

VE GRİPTEN 
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U zunköprii htikitmet 

konoğl inşası 
Edirne Na.fa MüdürWğünden : 

hale olunduğu gibi hepsi kül halinde 
461104 lira 34 kuruş olarak ihale olıı
nur 9C toptan teklif teTcih edilir. 

7 - Toptan ihale olunduğu takdir
de istenirse% 20 dahilinde Nafıa Vr 
lta.ktinc taadika gitmif olan Tuzlue.lt 
Kağı?Anan, Arapçay, IMl&UZ .e SeliOI 
kasabaları elektrik tesieatlarmden heC 
hangi biri yaptırılacaktır. 

Küçük ilan 1e1rtlan bildirmeıeri. 202'8 

Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kwııı 

Üç defa için 70 kunıı 
Dört defa için 80 kuruıı alınır, 

' 

tki defa ic;in 50 kunııı 

• 

Devamlı küçük illnlarm her defası 
ic;in 10 kuruıı alınır. Meseli 10 defa 

1 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralanndaki boşluklar müstes-

1 

na 30 harf itibar edilmilitir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay. 

.. ~~.~.:~.~.::ı~.~!:~:~: ........................ . 
Satılık: 

Acele satılık arsalar - Yenişehir 

Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar

şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Acele satılık ev - Yangın yerinde 
Doğumevi yanında 2 katlı 5 odalı ev eh
ven fiyatla. H. Alıcıoğlu Tl. 1538 

1816 

I 
Satılık 2 keman - Eyi sesli eski ve 

güzeldir. fstiyenlerin Ankara Musiki 
Muallim Mektebi karşısında 10 No. lu 
evde Şofrat'a müracaatları. 1859 

Satılık arsa - Yenişehir Mimar Ke
mal mektebi karşısında, güneşe nazır, 
blok başı yüzü 13.5 mecmuu 347 met. 
Tel: 1538 1954 

Ucuz arsalar - İmarca parseJlen
miş 80 - 100 Kr. Cebeci Aptipaşa H. 
Dilman Karaoğlan Koç Ap. 4 Tl. 2181 

2030 

Satılık - Etlik Eğlence'de asfalt ü
zerinde gayet mamur evli bağ ve par
ça arsalar. H. Dilman Koç Ap. 4 T. 
2181 2031 

iş verenler: 

t,çi aranıyor - Bedia terzihaneiıi 
Atatürk bulvarı Kınacı apartımanı dai-
re No. 3 2045 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız 
sefareti karşısında 4 oda 40 lira 3843 
numaraya telefonla mllracaat. 1939 

Kiralık ev - Etlik aşağı Eğlence 
No. 41 3 oda salon mutbak banyo Tl. 
1367 İş Bankası veznedarı Bay Şerife 
müracaat. 1962 

Kiralık- Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahalle.sinde konforlu 3 oda ayrıca 
müstakil bir oda Tel: 3991 Mahmut 
Sür 1965 

Kiralık - Baka~lıklar karşısında 
Konur sokak 15 üç oda 1 holden ibaret 
konforlu evin birinci katı. Üst kattaki
lere müracaat Tl. 120 den 3470 1966 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma
hallesinde 3 büyük bir küçük odalı 
konforlu ev. Sümer Bank Ticaret ser
visinde B. Cevada müracaat. 197 5 

Kiralık 3 oda - Hamamönü kömür 
depoları karşısında Gediz sokak No: 
29 yeni bina senelik peşin verenlere 
30 liraya verilir. 1984 

Fırsat Kiralık - Evkaf apartmanın 
da yedi odalı bir daire hareket dolayı
siyle devren kiralıktır. Vakıflar vari
dat müdürlüğünde Bay Ahmet Sezene 
müracaat 1987 

Kiralık hane ve bağ - Kavaklıdere
de İran sefareti arkasında 3 oda 30 rlö
nüm bağiyle müracaat Tl. 3908 2011 

Kiralık ev - Üç oda bir hCJl, mutfak 
ve saireyi havi. Yenişehir: D~mirtepe 

Akbay sokak No. 3 alt kat. 2033 

Satılık 4 arsa 

---------------

Sıhhat Ve.kaleti - Cebeci asfaltınaa 

Cl) 366 (2) 258 (3) 366 ( 4) 278 metre-
Aranıyor: liktir. !marca müfrez. Blok inşaat. Uç 

tarafı yol ve yeşil saha; tediyede kolay· 
Villa anyorum _ Yeniıehirde mo- Irk gösterilir. Mektupla müracaat: 

dem ve konforlu bir veya iki kat üze- Çankaya postahanesi Z. G. E. Telefon: 

rine müstakil bir ailelik villası olup da 1990 1836 

rBUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGİNİZ· 5· KURU~ 

YARIN· KURACAG 1 N iZ · EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 
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~ Türk Hava Kurumu ~ - -= -
~BÜYÜK PİYANGOSU~ = -== == = 6. cı keıide 11/Niıan/938 dedir.... := -- -= &~~= = - -: 200.000 ve 50.000 liralık mükif atlarla §§ -= 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 = 
: liralık ikramiyeler vardır. : 
: Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden =: = almanız kendi menfaatiniz iktizaaıdır. 590 =: 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllJ~ 

Ankara ticaret odaeı için 70 lira 
ücretli bir evrak memuru müsabaka 
ile alınacaktır. Talihlerin yirmi beş 
otuz yaı arasında ve liae mezunu ol
ması ve iyi referans vermesi lazımdır. 
Lisan bilenler, ~ı ferait tahtında 
tereih olunacaktır. Müsabaka imtiha
nı 12 nisan 938 sah günü saat on se
kizde Ankara ticaret odasında yapıla
caktır. Taliplerin odaya müracaatla-
rı rica olunur. 2029 

Fabrika lor 
2 ton nikel 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü -
iü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3500) lira o
lan 2 ton nikel Ankarada Askeri fabri
kalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 25.4.1938 pazartesi günii 
saat 14 de pazarlık ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyon 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (262) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları (961) 1957 

T abib ah nacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük
yozgatta çalıştırılmak üzere iki tabib 
alınacaktır . 

Kabül şartlarım öğrenmek istiyenle
rin istida ile nisanın yirminci günü ak
şamına kadar umum müdürlüğe müra. 
caatları. (800) 1703 

'Vilayetler -

Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilônı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ça
pakçur - Bingöl yolunun 38X40 kilo
metreleri arasındaki Çoban kayası te.s
viyei turabiyeai ve menfez inşaatı olup 
muhammen ke1if bedeli 267 50 liradır. 

2 - Eksiltme 10-5-938 salı günü 
saat 15 de Bingöl vilayeti merkezi olan 
Çapakçurda daimi encümen odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri evrak istekliler Bingöl ve 
Tunceli Nafıa Müdürlüklerinde göre
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2006) lira muvakkat temi
nat vermeleri ve kanuni vesikalan haiz 
bulunmaları ve Nafıa Vekaletinden a
lınmış tesviyei turabiye ve kargir inta
atı ı:rı.ütN\hhitlik vesikası ibraz etmesi 
lazımdır. 

S - İst.e:Clilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyona makbuz mu
kabibli vermesi lazımdır. 

6 - Posta ile gelecek mektuoların 
mühür mumu ile kapatılımı olması la
zımdır. 

7 - Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 1936 

thlılOköpc:ü hüıkümet konağlllılll Zb

miınkat betonanne döşemesiyle biır kı
sım beden duvarları ve saire inşaatı ve 
diğer aksamın yapılmasına hazırlık ol
mak üzere şartname ve keşifnamesinde 
yazılı olduğu• üzere betonarme demiri, 
çrrah kereste, tuğla ve Marsilya benze
ri kir~mit ihzaratı 16 - nisan - 1938 cu
martesi günü saat 11 de ihale edilmek 
üzere 15 gün müddetle kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkanlmı§tır. 

Gerek inşaat ve gerekse ihzarata ait 
keşif bedeli yekunu (21,848) lira (48) 
kuruştur. İsteklilerin proje resimleri 
keşif kağıtları ve şartnameleri muka
velename sureti ve sair evrakı parasız 
olarak Edirne nafıa müdürlüğünden 
verilecektir. 

Muvakkat teminat (1639) liradır. 
Eksiltmeye girmek için bu gibi bir 

defada en az 20.000 liralık bir inşaat işi 
yaptığına dair vesika ile Nafıa Vekale
tinden 938 senesine mahsus alınmış 

müteahhitlik vesikası ve senei haliye ti
caret odaSI kağıdları ve eksiltme şart
namesinde yazılı şartlan haiz bulun
mak lazımdır. Müteahhitlerin 2490 sa
yılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarının yukarıda yazılı günde 
saat ona kadar Edirne Nafıa Müdürlü
ğü odasındaki eksiltme komisyonu baş
kanlığına teslim etmeleri lazımdır. 

(1832-958) 1935 

llrıyı ,., .. llllık yerleri 
K?yceğiz Malmüdürlüğünden : 
Köyceğiz Gölü ve tavabii Daşlr çay

daki balıkhanelerin 1 nisa:ı 938 tari
hinden 21 nisan 938 tarihine kadar 21 
gün müddetle beher seneliği 15500 zer 
lira muhammen bedelle üç seneliği ica
ra verilmek üzere açık artırmaya çıka
rılmıştır. 

Şartnamesini görmek isti.yenlerin 
Köyceğiz maliyesine müracaatları ilfin 
olunur. 2072 

Pazarl.kla elektrik 

8 - Nafıa Vekaletince tasdik edil· 
miş yukarda yazılı üç şehrin 00aya
sındaki evrak şunlardır. 

Proje, keşif, fenni şartname, hueUf 
şartname, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, eksiltme şartnamesi, JD'I' 
kavele projesidir. 

9 - Taliplerin bu işleri yapabile
ceğini gösteren 1938 takvim seneti 
için Nafıa Vekaletinden almış olduğ1J 
ehliyet vesikası ile 1938 senesi tica
ret odası vesikası. 

10 - Muvakkat teminatı 24310 liri'" 
dır. 

11 - Dosyası Kars ve İ'tltanbul }ifa· 
fıa müdürlüklerinde olup Karam J4 
lira 80 kuruş Iğdırın 4/ 20 SarıkanıI' 
şın 4 lira mukabilinde isteyenler ala
bilirler. 

12 - Pa;arhk 25-4-938 pazar~ 
günü saat 14 de İstanbul Belediye en· 
cümeninde ve Kars daimi cncümeO 
odasında toplanacak komisyonca yr 
pılacaktır. İhalesinin icrasına Kart 
Daimi Encümeni salahiyettardır. 

(1806-941) 1903 

Jandarma 
Yazhk elbiselik kUllMIŞ 
ve yataklık bez altnocok 

Jandarma Genel Komutanlığı lıı' 
kara Satın Alma Komi.J"OftUllClaıı s 

1 - Bir metresi altmıf kuruş değet' 
le nen ( 45.000) lira değerinde yetnıif 
binden seksen bin metreye kadar erf/. 
yazlık elbiselik. Kumaşla bir metresi• 
ne kırk kuruş fiat biçilen (18.500) liıf 
değerinde kırk beş binden elli beş biti 
metreye kadar yatak krlıflık bez af" 

inşaatı ğıdaı yazılı tarihlerde kapalı zarf \d"' 
Kars Valiliğinden : 1i satın alınacaktır. 

1 - Kars, Sarıkamış, Iğdır elektrik 2 - Yazlrk elbiselik kWDaf şartnl' 
leri için tayin olunan eksiltme müd- mesi iki yüz yirmi beş kur~ karJıl.r 
deti içinde teklif olunan pey muva- ğında ve yataklık beze aid ~ 
fık ve haddi layık görülmediğinden de parasız olarak komisyoodmı ahıır 
i' 26 gün müddetle pazarlığa b\rakıl- bilir. 
mıştır. 3 - Eksiltmelerine ginnek isti~ 

2 - Kars şehrinin idrolik elektrik !erin yazlık elbiselik kumU§ ! için 3375 
tesisatı 296.400 liradır. ve yatak kılıfhk bez için de (1387) 1İ' 

3 - Sarıkamıt 9ebrinin lokomobil ra (50) kuruıluk ilk teminat makbl'I 
elektrik teai-tı 80011 lira 71 kurut- veya banka mektubu i&e prtname <t4 
tur. kanunda yazılı belgeleri muhtevi telr 

4 - Iğ<ıır şehrinin lokomobilli e- lif mektublarını belli gün saat dokul' 
lektrik tesisatı 84~9~ lira 63 .kuruş!ur. kadar komisyona vermif olmalarL 

5 - Kars şehrın~n elektrık tesı~a- A _ Yazlık eksiltmesi 12.4.938 sal' 
tr toptan veya kargır toprak ahşap ış- .. .. 
1 . d"ğ 1 . "hal 1 gunu saat on. 
erı ayrı ı er erı ayrı ı e o unur. 

6 - Kars, Sarıkamı,, Iğdır ayrı i- ı B - Kıhflık eksiltmesi 13.4.938 çat' 
----------------' şamba saat on. (803) 1678 

Birinci nevi ekmeklik un münakasası 
Bayramiç Jandarma Satm Alma Komisyonu Bafkanlığmdan : 

Miktarı Tutarı Teminatx M. Teminat K. İhale günü saat Eksiltd' 
Cinsi K~ Lira Lira kuruı Lira kuruş şekl~ 

I nci nevi (210,400) 27,752 2051 40 4102 80 20-4-938 çarşamba 15 kat'"' 
has ekmeklik un h z~ 

1 - Bayramiçteki kıtaların 1 mayıs 1938 den 30 ağustos 1938 günüı" 
kadar dört aylık ihtiyaçları olan birinci nev'i ekmeklik unlar kapalı zati 
usuliyle münakasaya konulmu,tur. 

2 - Yukarda mikdarı yazılı (210,400) kilo un 20-4-938 çarşamba giitt• 
saat 15 de komutanlık dairesindeki komisyonda eksjltmeai kati surette "16 
prlacaktır. 

3 - Teminat mektubları komisyon günü saat 14 e kadar kpmisyona <ti' 
rilmiş olacaktır. 

4 - Teminatlar hükümetçe muteber bankl mektublan, eaıham -.e ~ 
lat kanununa tevfikan alınır. 

5 - Şartnameler Bayramiçde jandarma satınalma komisyonunda pat' 
sız görülür ve verilir. (1724-889) 1793 

Sumer Bank Kayseri Bez Fabrikası Madarliilftnden 
Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacmı temin makaadiyle imal etmekte olduğumaz XW 

tip anahtarlı kaput fiatları: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

. 
Satıslanmız fabrika teslimi ve peşindir 

Fiatlar asgari bir balya içindir 
S. fiatlan yizde 2 Jl8lll aımeti,ıle bir topa kadar peralacnde llltJ! yaptl.. 

ç 
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fa6rikamıza vasd olmaClalCça Siparisin tie<leli 
siparis tediye Ye sevkedilmez 
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Da~iJiye bakanlığı 
! • L.. '..t.T'l, •• 

Harita yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

ba konya vilayetine bağlı Ereğli kan
sının hali hazır hartalarmm tanzi

rni işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
ç1 .1karılrnıştır. Maktu keşif bedeli 3000 
ıradır. 

.. Eksiltme 30. Nisan. 1938 cumartesi 
gunü öğleden evel saat 11 de Dahiliye 
\'ekaleti binasında belediyeler imar he
)'etinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 22S.- liradır. 
~artnamclcr bilabcdcl belediyeler i

r heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
(99ı) 2064 

Arşiv tesisatı 
Dahiliye Vekaletinden : 
1 - Vilayetler evi meydanı altında 

Yaptırılacak ar§iv t~iaatı kan1:1lı zarf 
U& l" r-

U tylc cniltmeye konmuftur. 
2 - Muhammen kC9if bedeli 

<35704) lira (33) kuruştur. 
(8 

3 - Muvakkat teminat (2677) lira 
3) kuruştur. 
4 - Eksiltme 22. 4. 938 cuma günü 

~aat; 15,30 da vekalet binasında toptnan. satın alma komisyonunca yapı-
acaktır. 

S - İstekliler bu işe aid ,artnamc 
tro!e. ve evrakı (ı 79) kurut bedel mu-
1.~ılındc vilayetler idaresi U. müdür
Ugü levazımından alırlar. 
. 6 - İstekliler eksiltme prtnamesi

~ın 4 üncü maddesinin (E) fıkrasın
a Yazılı vesaiki ibraza mecburdurlar. 

4 
? - İstekliler teklif mektwblarını 
Üncü maddede yazılı saatten bir sa

~t ~eline kadar vekalet satın alma 

1 .<>rnısyonu reisliğine makbuz mukabi
ıll1ie teslim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif 
ll'ıcktubları 7 inci maddede yazılı sa
~tte komisyon reisliğine gelmiş bu
~lllnaaı şarttır. Postada olacak ge
cıknıeter kabul edilmez. (956) 1953 

Bayındırhk Bakanhoı 

Asfalt kaplamah ıose 
inıaata eksiltme ilônı 
Nafıa V ek&letinden : 

1 - Ankara civarında Ankara - ls
~bul Yol~un ıı+ooo • 18+5so ki. 

etrelerı arası ile Etimesgw ut yolu •e D"kın 1 en yolundan ayrılan harb o-
~lu iltisak yola "" Çubuk barajı y~ 
\lnun müntebusmda yeniden yapıla 
caJc dört yüz metrelik yolun asfaltlı 
lraplıtma ve teferruatı inJUtı kapalı 
4t-f usuliyle münakasaya çıkarılmış
tır. Bu yolların keşif bedeli ceman 
(209.937) lira (79) kuruştur. 

2 - Münakasa 18.4-938 tarihine 
lbüsadif pazartesi günü saat on altı
da llafia vekaletinde fOSe ve köprüler 
;:isliği eksiltme koml.yonu odasın-

Yapılacaktır. 

~ - Münakasa ,artnameai ve buna 
lbuteferri diğer evrak (S2S) kuru9 
~bilinde mczkilr reislikten ahnabi
,,ır. 

r· ~ - Münakasaya girmek ktiyenle
.,1" (11747) liralık muvakkat teminat 
zı:.:ıtteleri ve vekaletimizden alınmıf 
elı Uteahitlik vesikasiyle bu nisbet ve 

eıtıiyette asfalt yol inpatı yapmJl 
Olduğu ve bu if için kifayet edilebile. 
CCk lllakine ve teknik te,kilatı mevcud 
0~duğuna dair f<>SC ve k&prUler idare
.;. reisliğinden alınmıı vesika ibraz 
tttneleri lazımdır. 

lıteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dairesinde hazırhyacakları ka
Paıı zarflarını ikinci maddede yazılı 
\ta.kitten bir saat evveline kadar ko
:i9Yon reisliğine makbuz mukabilin. 
ı.,t vermeleri muktzi olup postada o-

ca1ı: gecikmeler kabul edilmez. 
(8~1) ı807 

Sulama kanah in~aatl 
Mafıa Vekaletinden: 

1 
~ksiltmeye konulan iı : 

ç· - Tokatta Kazovanın sulanması i
s 

111 Yapılacak Gömenek re&ülatörü ile 
k"

1
&rna kanalı inşaat ve sınai imalatı, 

Cfif bedeli (1 22S 000) liradır. 
la 2 

- Ekıiltme 18.4.938 tarihine rast
., hn Pazarteıi günil saat ıs de nafıa 
1~eti ıular umum müdürlüğü su ek
\lauı· e koınisyonu oduında kapalı nrf 

ıyJc yapılacaktır. 
•i 

3 
- İstekliler; Eksiltme prtname

D' IXlukavele projesi, bayındırlık ifleri 
~cncı . 
Pr . !a.rtnameıı, fenni prtname ve 
uX:Jelerı (SO) lira mukabilinde sıtlar 

4 
um rnUdürlüğünden alabilirler. 

tek :- Eksiltmeye girebilmek için is
te 

1~1erin (50.SOO) liralık muvakkat 
ltlınat Vermesi ve (400) bin liralık 

~~~a su i'lerini teahhüd edip muvaf
itlc ı~etle bitirdiğine ve bu kabil nafıa 
na rt~i batarmakta kablliyeti oldutu
t da~r ~afıa vekiletinden alınmıf mü-
1 ~ıdtık vesikuı ibra.ı etmesi. istek
dı erin teklif mcktublarını ikinci mad-

~de }'azılı saatten bir uat evetine b-
•ular umum mUdllrlliğUne makbuz 

U L U :S 

mukabilinde vermeleri lazımdır. Poe- satın alına Ko. da bulunulmaı ilin o- liğine bağlı miieaeesat için 90 ton teke
rin kapalı zarfla eksiltmesi 28 nisan 
938 saat ıs de Tophanede İstanbul le
va.um Amirliii Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

tada olan gecikmeler kabul edilmez. lunur. (1022) 2069 
(630) 149ı 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Küçük Menderes ıslah saha

sında yapılacak büyük kavuşutlar, kü
çük kavuıutlar ve Fetrek şütleri inşa
atı, keıif bedeli (27S.9S4) lira (43) 
kuruftur. 

2 - Eksiltme 11-5-938 tarihine 
rastlayan çartamba günü saat ıs de 
Nafıa Veldleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle •yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartna -
mesi, mukavele projesi, • Bayındırlık 
itleri genel ,artnamesi, fennt şartna
me ve projeleri (13) lira (80) kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (14 788) lira (18) kuru~
luk muvakkat teminat vermesi ve (SO) 
bin liralık Nafıa Su lılerini veya bu
na muadil Nafıa itlerini teah
hüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine 
ve bu kabil Nafıa itlerini baprmakta 
kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika
sı ibraz; etmesi, isteklilerin tekif mek
ltuplarını ikincı maddede yazılı sa
atten bir saat evveli'le kadar Sular U
mum müdürlilğı.ine makbuz: mukabi
linde vcrmcl-:ri lizmıdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (973) 2060 

Mıhrufi cadar alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

22 nisan 938 cuma günü saat ıs de 
Ankarada naf ia vekileti malzeme ek
siltme komisyonu odaaında ceman 5100 
lira muhammen bedelli 60 adet mahru
ti çadırın kapalı zarf usuliyle eksiltme 
si yapılacaktr- • 

Muvakkat teminat 382,SO liradır. 
Eksiltme prtnamcai ve teferruatı 

Ankarada nafia vckileti malzeme mü
dürlüğünden paruu olarak alınabilir. 

lateldilerin teklif mektublarını tali
matnamesine ıöre vekaletten alınmış 

malzeme müteahhitliği vesikası ile 
birlikte aynı K(ln aut 14 e kadar ko
misyona nrmeleri Jbm:DCI•. 

(IH) 1887 

M. M. bokonhğı 

M. M. Vekaleti Satın Alma K~ 
miayonundan : 

1 - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı (275) iki yüz yetmiş be~ kuruş o
lan (100.000) yüz bin metre kışlık el
biselik kuma9 kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 29.4.1938 cuma günü saat 
ıs dedir. 

3 - İlk teminatı (ı4750) on dört bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Evaaf ve ,artnamesi (ı3) on üç 
lira 7S kuruftUr. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 
yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde göatcrilen veuikle teminat ve 
teklif mektuplarıyle birlikte ihale aa
atladen en az bir saat evci komisyona 
vermeleri. (978) 

M. M. Vek&leti Satın Alma Ko
miayonundan : 

1 - Her bir metresine tahmin edile~ 
fiatı (31S) üç yüz on be' kuru' olan 
(70000) yetmif bin metre kaputluk ku
maf kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmu9tur. 

2 - İhalesi 28.4.938 perşembe günü 
saat ıs dedir. 

3 _ İlk teminatı (ı227S) on iki bin 
iki yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve ,artnamesi (11) on bir 
lira 4 kurut mukabilinde M.M.V. satın 
alma Ko. nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayılı kanunun ikinci ve üçüQcü mad
delerinde gösterilen veaaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evci komisyo-
na vermeleri. (979) 2063 

Satıhk beygirler 
M. M. Vekaleti Satın Alına KG& 

misyonundan : 

Harp okulu hayvanat kadrosundan 
çüri.iie çıkarılan on bet beygir artırma 
suretiyle 19 nisan 1938 salı günü saat 
9 da M.M.V. Satın alma komisyonun
da pefin para ile satılacaktır. Beygir· 
lerl 16nnek lgiıı bergün harp okul•J 
komutanlılma ye artırmaya rtrmek i
çin artırma günü ve saatinde M. M. V. 

Muhtelif inşaat 
M. M. V ekileti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Çorluda yaptırılacak (F) tipi 

iki hangar, hamam, mutfak, su tesisatı 
ve 6 erat pavyonu, yol, meydan tesvi -
yesi, elektrik teaiaatı, kanalla.yon, 
cebhanelik, sondaj işleri inpatı kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu inşaat ve tesisata ait itlerin 
heyeti umumiyesinin keıif bedeli 
(852.522,89) sekiz yüz elli iki bin ~ 
yüz yirmi iki lira sekaen dokw: kunıt
tur. 

3 - Eksiltme 2S. Niaan. 938 pazarte
si günü saat 15 de M. M. V. Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif, proje ve şartnameler 42 
lira 63 kuruştur. 

S - İlk teminat (378Sı) otuz yedi 
bin sekiz yüz elli bir liradır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerile idari prtnamenin 4 
üncü maddesinin (F) fıkrasında ya
zılı belgelerle birlikte teklif mektup • 
!arını eksiltme saatinden behemehal 
bir saat evci M M V Satın Alma Ko
misyonu riyaaetine vermeleri (951) 

1931 

Muhtelif halat ahnacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkz Sa 

tm Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 8896 lira 

20 kuruı olan 133 roda lif, 11 roda ma
nila ve 22 roda kendir halatın pazarlık
la münakaaaeı 20 nisan 938 tarihine 
müsadif çaqamba günü saat 14 de ve
kalet binasında müteşekkil komisyo
numuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin hergün ve milnakaaaya girmek is
tiyenlerin de mezkQr gün ve saatte 667 
lira 22 kurutluk ilk teminatlan ft ka
nuni belgeleriyle komiayonwnuza mü-
racaatları. (992) 2065 

2 - Muhammen bedeli 2407S lira ilk 
teminatı ısos lira 63 kuru,c:ur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
İateklilerin kanuni vesik.alari}ie bera
ber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir aut C'9el komi.yona vermeleri. 

(1017) 2067 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
eseeıseleri için 70.000 kilo pmn<:in 
kapalı zarfla eksiltme5i ı9 - nisan -
938 saat 15 de Ankara levazım amirli
ği satın alma Ko.da yapılacaktır. 

2 - Muhamemen bedeli 14.000 li
ra ilk teminatı ıo50 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektublarının saat 14 e kadar komis
yona verilmesi. 

(896) 1827 

Yatakhk ot alınacak 
Ankara Levazon Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - Ankara prnisonu müesseseleri 
için 40.000 kilo yataklık kuru otun açk 
eksiltmesi 14 - nisan - 938 saat 15 de 
Ankara levuım amirliği satm alma 
ko.da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli ı040 lira ilk te
minatı 78 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda &örülür. Kanunt vesika ve 
teminatla komisyona müracaat edilme-
si. (936) 17ll 

Sıhat bakanhğı 

Fen memurlar1 ahnacak 
Haki gabardin kumaJ ahnacak Sıhat ve içtimai Muavenet Veki

M. M. Vekaleti Satm Alına letinden : 
Koaıiayommdaa : 

1 - Bir metresine talunin edilen fiat 
(620) kuıut ııılan (12500) metre b&ld 
pbardln kwut ıs.palı sad •ulll ile 
utm alınacaktır. 

2 - Şartname&i (388) kuruı bedel mu
kabilinde hergün M.M. vekileti ıatm 
alma komişyonundan alınabilir. 

3 - İlk teminatı (S12S) liradır. 
4 - İhalesi 20 nisan 938 çar,amba gü

nü saat on birde yapılacaktır. 
5 - Elmiltmeye girmek iedyenlerln 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikaları U.k teminat
lari y le birlikte teklif mektuplarını i
hale saatinden en az bir saat evel M.M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri 
lazımdır. (858) 1780 

A. Levazım Amirliği 

20 ton toz seker 
ah nacak 

Ankara Levazmı Amirliii Satm 
Alma K.omiayonmıdan ı 

ı - Ankara garnizonu müesseseleri 
ihtiyacı olan 20 ton toz tekerin pazar· 
lığında talip çıkmadığından 16 Nisan 
1938 saat 11 de Ankara Lv. iınirlil~ Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5SOO lira ilk 
teminatı 412 lira 50 kuruftur. Şartna· 
mesi komisyonda &örülür. Kanuni ve· 
aika ve teminatla komiayonda bulu-
nulması. (1018) 2068 

Çamaıır makinesi 
alınacak 

Ankara Levuım Amirliği Satm 
Alma Komiayonunclan : 

1 - Piyade atış okulu ve Maltepe, 
Bursa askeri liseleri için alınacak ve 
beheri üç parçadan ibaret yıkama ve 
sıkma ve ütü makineleri olmak üsere 
üç adet çamaşır yıkama makinesi nıil· 
teahhit nam ve hesabına 27 mayıs 938 
saat 15.30 da Tophane latanbul leva· 
zım amirliği satın alma komisyonun· 
da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel İstanbul için 
SSOO, Bursa için 6000 liradır. İlk temi· 
nat ı27S liradır. Şartname ve kataloğu 
komisyonda görUlUr. İsteklilerin ka· 
nuni vesikaları ile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri .(1016) 2oe6 . 

90 ton şeker ahnacak 
Ankara Levazma Amlrliii S.tm 

Alma Komia,oıHllMI ... ı 
1 - İdareleri İetanbul levu1111 Amiı:-

İılrAn umum müdürlüğü için vila
yetler iakin işlerinde istihdam edil
mek O.re 150 J4ra tlcretll fen memur
luklarına lht.17119 ftl'dır. Talip olanla
rm bilOmum vesaik n fimcli,,. kadar 
bulundukları vuife ve itlere ai.d ev
rak ve llç adet fotofrafla bizzat veya
hut bu vesaik ve evrakı göndermek su
retiyle Sıhat veklletine müracaatları 
ilin olunur. (8S7) 1779 

Sömikok kömürü ıhnacak 
Ankaar Merkez Hıfzıssıhha Müeaa. 

aeai Satın Alma Komiayonundan : 

1 • Muhammen bedeli 3920 lira olan 
l&ni.kok kömürü 21.4.1938 pe?'fCmbe 
günü saat U de açık eka.iltme suretiy
le satın alınacaktır. 

2 ·Taliplerin yüzde 7,S Uzerinden 
muvakkat teminat akçesini Hudud ve 
sahiller aihat umum müdürlük vezne
ıine yatırmaları lbımdır. 

3 • Şartname hergün meccanen mu
hasip Qlutemetliiinden temin edilir. 

(962} 1958 

4 kalem ecza ahnacak 
Ankara Menez Hrfzıurhha Mü -

..... lesi Satm Alma Komia:yonu Re
ialiiinclen 1 

1 - Muhammen bedeli 233S lira o
lan 4 kalem ecza 16-4-938 cumartesi 
gllnü açık ebiltme suretiyle aut 11 
de satm alınacaktır. 

2 - Taliplerin %7,S üzerinden mu
valclcat teminatlarını hudud ve sahil
ler sihat umum müdürlüğünün vezne
alne yatuınaları lizundır • 
· 3 - Şartname her gün muıhuip mu
temedliğinden mecc&Mn temin edilir. 

(864} 1759 

P. T. T. 
Badana isi 

P. T. T. Müdürlüfünden 1 

Merkez postahane.sinin posta salo
nu badana ettirilme.i açık eksiltmeye 
konulmutt.ur. 

KeJif bedeli 6ı4 lira 24 kunMJ mu
vakkat teminat 46 liradır. 
Şartnamesi müdürlük kaleminde 

görülebilir. 
Eksiltme 17. 4. 938 pertembe gilnU 

saat ıs de müdürlük binasında mUte
tekkil komisy()l)da yapılacaktır. 

Taliplerin o aUa meıkar kamlsyo
na mtlracaatları ll&n ohlaar. 

.(1006) 

Ankara Valiliği 

Sabit raf inşası 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 7S3 lira 8S kuruş olan 
Maliye vckileti zat işlerinde yaptırıla
cak sa.bit raf inp.atı 27 .4.1938 çarşam
ba günü saat ıs de Nafıa komisyonun
da ihalesi yapılmak üzere pazarlığa 
korunu,nır. 
Teminatı muvakkate (S6) lira (52) 

kuruıtur. İstekliler teminat makbuzi
le ticaret odası vesikası ve nafıa miı
dürlüğünden alacakları vesikalarla 
birlikte sözü geçen gün-de Nafıa ko
misyonuna gelmeleri. 
Keşif ve şartnamcJıini Nafıa daire

sinde hergün görebilirler. 
(1034) 2071 

Dosya rafı ve kabı yaphnlcak 
Ankara Valiliğinden : 

Ketif bedeli 736 lira 30 kuruştan 
ibaret bulunan maliye vekaleti teftiş 
heyetine tahsis edilen mahalle sabit 
dosya rafı ile kapı inşaatı 16-4-938 
cumartesi günü saat 11 de Nafıa ko
misyonunda ihale edilmek üzere pa
zarlığa konmu,tur. 

Muvakkat teminatı 5S lira 23 ku
ruştur. İsteklilerin teminat makbu
zu ile ticaret odasından musaddak ve
sika ve Ankara Nafıa müdürlüğün
den alacakları fenni ehliyet vesikasiy 
le birlikte sözü geçen günde nafıa 

komisyonuna gelmeleri. 
Bu ite ait keşif ve şartnamesini na

fıa dairesinde görebilecekleri ilAn o-
lunur. (R78) ı789 

Gomrok ve inhisarlar 8. 

Tath su taşıma ilônı 

Ankara lnhiaarlar 8q Müdürlü
i"ünden : 

Apiıda adları yuılı on tuzla ida
resinin ı938 mali yılı tatlı su ihti
yaçlarının temini ~rtnamesine göre 
~ı ayrı aleni puarlıia kıonulm1.19-
ve m&Wakbt teminat paralan da hf
r:alarında e&terllmlttir. 

Açık pazarlığın 29 nisan 1938 ta
rihinde cuma günü saat ıs de mahalli 
tuzla memurluklarında yapılacağı i
lan olunur. 

muvakkat teminat parası 
~uzlanm adı Lira kuru' 

Akça koyuntu 
Ali baba 
Boncuk 
Çoful 
Çankırı 
Keçe 
Sarıkaya 
Sekili 
Yerli 

11 
4 
4 
4 

25 
32 
41 
95 
56 
20 
50 

-tt-

S1rt pülverizatörü 

ahnacak 
Ziraat Vek&leti Satın Alma Ko

mi.,onundan : 

ı - Kapalı zarf usuliyle 500 adt 
sırt Pülverizatöcü satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 9000, lira ilk 
teminat 67S liradır. 

3 - Eksiltme 26-4-938 tarihinde 
saat 15 te Ziraat Vekaleti binasında 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonundan. 
İstanbul'da Ziraat Müdürlüğünden pa 
rası.z olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ilk teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde zikredilen vesi
kalarla birlikte eksiltme saatinden bir 
saat önceye kadar komisyona verm~ 
leri. (974) 2061 

· .. Ankara.:J~elediyesi 

Kirahk arsa 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Cumhuriyet fabrikası civarında 
belediyeye aid 7 numaralı arsanın de· 
po yapılmak üzere senelik ican on bet 
gün müddetle açık a;tırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen senelik icar bedeli 
240 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 18 liradır. 
4 - Krokisini görmek ve şartname

sini öğrenmek isteyenlerin her gibi 
yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 
12-nisan-38 sah günü saat 10.S da bele
diye encümenine müracaatları. 

(869) ı76Z 

Bir mimar ahnacak 
Belediye İmar Müdürlüjündeot 

Ankara 9ehir mezarlığı İnfaatı için 
iki yüz elli lira ücretli bir mimar alı
nacaktır. Almanca bilenler tercih olu
nur. Taliplerin vesikalariyle birlikte 
imar müdürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 1760 

-~ 

Demiryolları . 
Mahruti çad1r ahnacak 

D. D. Yollan S.tuı Alma Komis~ 
nundan: 

Muhammen bedeli 9750 lira olan 
ı3o adcd mahruti çadır 22. 4. 938 cu
ma günü aaat ıS.30 da kapalı zarf .. 
autü ile Ankarada idare binamda_. 
tın almacatır. 

Bu ife girmek isteyenlerin 731,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunmı 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mllte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon. rei9-
lifine vermeleri lbmıdır. 
Şartnameler parasu olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Hay~ Taytak 

11 
16 
4 

27 
4 
5 

(1032) 

50 
40 

2070 
tılac:aktır. (945) 1951 1 

da tesellüm ve eevk fefliğinden dap. 

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

Muhtelif Rondela, Gupilya ve vidalar 
D. D. Yollan Satm Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve isimleri a,.fıdi: yazılı mu.btellf 
rondela, Gupilya ve vidalar 10.5.1938 salı günü aaat 1S den itibaren sıra ile 
ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binuında aatm alınacaktır. 

Bu ite ginnek isteyenlerin hizasında yuıh muvakkat teminat ile Jaum. 
nun tayin ettiği vesikaları, nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayal 
gün uat 14 de kadar komisyon reisliğine vemıeleri lizmıdır. 
Şartnameler paraaız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa..

da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtılmaktadır. 

Lie-te Muhammen bedel Muvakkat temioat 
No. CİNSi Lira Lira 
1 29 kalem Rondeli ve yaylı halka 974-0 730,SO 
2 SS kalem Gupilya ve bakır per-

çin 8880 666,00 
3 69 kalem Muhtelif maden vi.dmı 

ve civata ı9707 1478,03 
4 94 kalem Demir ~ pirinç ağaç 

vidaları 23666 1774,95 
(969) 20K 

Balast mü na kasası 
D. D. Yollan S.tm Alma Komisyonundan : 

Birinci itletme mmtakasında •ğıda mevkii, miktarı ve muhammen be
deli yazılı balast kapalı zarf uauliyle münakasaya çıkarılmıştır. Eksiltme 
1S-4-ı938 tarihine rutlayan cuma günü saat 15 de Haydarpaşa Gar binuc 
dahilinde birinci ifletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. İstekliler 
ebiltme .. rtnameslnde yuıh muvakkat teminat ve evrak ve vesaikle tem. 
lif mektuplarının eksiltme günü ıaat 13 e kadar komisyon reisliğine veril
mesi llzımdır. İstekliler bu hueustaki 9artname ve mukavele projelerini 
H~ydarpap Yol bapüfettitliiinden parasız olarak alabilirler. (1581-797) 

Bal astın 
mevkii 

İhale 
edilecek 

mikdar 
metre mik'ab Muhammen 
ihzar bedeli bedeli 

Xlm (148-150) 15 bhı 113 kunll (130) 19,500 Lira 

Muvakkat teminat 
Mikdarı 

14e2 Lira 50 lq. 
1702 



Y ath ve yataız acı badem, yağsız kar veyanm yath gece ve stmdüz 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen imle eder. 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

1937 ANKARA ENTERNASV6frll 
KÖMÜR SERGiSiNDE 

8 IRINci MOl<ArAT 'VE ŞEREF DIPıoMALJ 

TEMiNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSiFONLAR vııtYEMEK OCAKLARI 

Mimar Vedat N.~J7-ls!Mo'BUL 

1934 

Adana Milb Mensucat Fabrikası 
DirektörlQünden 

1·2-1938 Tarihinden itibaren qafıdaJd flatlarla kaput bulerimi
a Mtacalımm •111 deler milfterilerimlH i1ID ederi&. 

Allak tia tip 2 
• • tip z 

lçlrah • tip 4 
• • tip 4 

Genlflik Top Top 
undm Metre flatr 

75 
90 
85 
90 

- 725 Kr. -· as • 
m. 

Bu flatlar fabrika tealimi bedeli pqln tedi,ell ft toptan •tıt 

Satıdır. Bir baltadan nobua olm perakende •tıflaa' için " 2 fark 
almır. 

Pabrilammm blg bir yerde aceataa ,oktm. Betin mBncut18 
,. fabri1ra mldtlrlqBne yı1pıllmu mlfterllerlmlsln menfatı lc:a-
hmdendır. 1--528 

Size inci gibi diıler ve güzel 
kokulu bir alız temin eder s--ago 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

SiGARA TIRY AKILERlNE MOJDE 
Femıln eon icadı Te ybde 89 derecniııde tfltibıln .NUı:ıotfn. 
Pridin, AmonJak aU>i tilti1ndeld sararlı IDlıcldeleri:ni 161ıeıı 

:b!l/J,c.t 

· Sıbbı 
lllllıkllrı 

A"f'nlP&dan ıelmiftlr. 
10 aded illcile beraber 150 Kr. Smtl'f yeri: PİPO PAZARI Sal

tanılwmm !amir: Kemeraltı. Mamar öııpr - Bunaı USUDÇU'fl ... 
atçi Nureddin - An1rara: T6tiincil Ali TOmen. Tqban • Zonpldaln 
Saatçi 09lllM Gurdal - Trabaıon: Hakin Atmaca, Kuııduncd• -
Adana: Hacı Halil Yafcamii • S...,...ı ltriya1Çı Hamdi Tamttlrk -
Eelı:ifehir: Şifa Ecanesl. 2059 

KANZUK BikUn TelrAietlerin btıtan mektep
lerin n bBtiln banblarm kulılandıfı 
yası çopltma makineal R O T O 

• Tlrldye acentaı :&Din Salt Eıun 
Tel 2&86. P. K. 5111 AD1rua. 192& 

6n1a- .,a ı _ --mlltevellit rabatardrldın öııler. Hu- : yaf lı boyalı 4 bt 2 dai~ beher :S : -mı lr:olaylaftınr. 191 :S dairede 4 oda bir mutfak, banyo. :S : 
ı..,m. Kwakec•c.ı 5 elektrik tem. tertı1mı De Ay- 5 5 

: nca bahçe içinde 2 oda 1 matüılr : : 
--------- : "beMaı ol& bir dalreel de ftr• : 5 
.:fllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 5 dır. Babç.we prajl ... llfdı 5 = 
: n.. c...1. ... ı 8._. 1 : : 1so meyn atacı \'Udır. 1ç1nc1e- : : 
5 111• plMI ... Sif 5 5 kilere mOncat edllmecf 2013 5 : - - - - = 5 Cebeci Mltlıbanea : :.11111111111111111111111111111111111111: : 
- - = = JtaW. buun, •tu mA••h=•1 = = 

-----------------~=~~~~~=~moonımoomım1111~111~ ! 
§ apart. O::.~·s:~ ıoız.-. ım i i Dr Basıt Orek ! 1 

Ilı. 1111, •zle, grip, ramll• il 1111111 •l•llD ....... 

.... lmtllla ..... - •• llıllllllr. 1841 

- -- • - = -.111111111111111111n111n11nın11111 ır 5 Cebeel Merk• lhmnesi § 5 -5 11'! Baetahklan miiteha..,. i = ................... - ~ - = İ 8-albahutalanmYenite- E ! Dr. M. Seri , .... 
NÜIM- Hashh ıa 

c..nwş.ıı 

Reqıln aat tlçten IODr& erin
de hatalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 

5 hir Mepatiyet caddesi Orek5 ! 
5 aputmanmda aat 13 deni ! 
5 .... lrabal eder. r.ı: ,,.., : ! - - --.11111111111111111111111111,1111111111•~ ! ----------

yapılan 

ı•-PUll• 
Çupılma, çatlwa, blmtma ... 
mre ıibi bJısblr sın~ 
Kontr'itllldar tia ıibl wıaJaa 

kutı prantl ile 11tıW. 
KIZD;. KAYIN, ICARAACA.ÇTAN --1 

Latı-pMklar llDk olarak her zaman mncadııU. 

Sahı yerleri: 
11ta.mu1: ROŞTO MURAT OCigUif'Malimad.,.._ ~ 

Han No. Z8 • ISAK P IDIS. Galeta, Mnlr ., 
madiye cadd.i No. 2L 

Anbıada: VEHBi KOÇ T"ıcanıthanell. 
lamiıde : KARI. HORNFELD 

IHSAN KA. YIN " NEJAD TEZ0L, ıc:..1111cillC 
YUSUF" KADRi ~ 
ŞABAN MAHMUD 1'0KNER. 

SamNDda: GOÇMEN OOL.U KARDEŞi ER. 
Umaml ~ ~: htanhıl, Sirkeci, MGlliirdanade .._ 

No. 3. YENt KON11t-PLAK Ltcl. Şidrılli Tel. DIOl 20l8 Adrea: Kooperatif arkm Ali 
Numl Apart. Ho. 9 D. 5. 1985 

-.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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İMalatya Bez ve iplik Fabrikası Türkl - -- -1 Anonim Şirketi Adana Mensucat 1 - -= = 1 Fabrikası DirektörlU{lünden: 1 - -- -- -5 Falmkanmda imal edilen n lktlaat V ek11etince 1-2-9.18 tarihinden itibaren lrahal •• 5 
5 lelbit eclilen Ba fiatlan &f&iıda dlteriJmiltir. Ba mretle latll ,..,. ... oı-.-.. iE 
~ ,.. mütt-Umimise ilin edsiz. 1 - -= Geniflik .... top Selis top = 
5 Tip Santim Metre F"ıab = - -- -!! Çifçi liesi 2 75 38 72& = 
!! Aatarbk ba 14 • 38 711 = 
= = - -1 ~ı llllıll .......... ...,.... illi slp .. "J - ... i - -- -ii lllwı -..ı ,.u.. •• ii 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ULU l-lt.-711.-Ho.: 5"' 

lmtl,u eülbl " ~ 
F .. RdlaATAY 1811 

Bltımn:A.lblaToicls 

'l 

Umamtlfepl1at1 idare e&m 
Yuı ltJeıi llldilrl 

11&11ıu F .. l'Ellbt 
llhıa BUlmflriı Aıı.bn 

47 18Dtcllr 4mmada cıkmakta olan ba bafta1ık nllmll aartınle 
ADlsarada •tlf ,.,t AlfBA Kltabmdlr. Seaellk abooe 10 Ura. 591 

YENi SiNEMALAR HALK 
BUGECB 

Remy Bel'lltılltılin 6Jmu eeerinden 

IBVOILIDER GBLElf 

01bJ llorley • Jean P. Aamoaıt • 

J. Glbia 

Olndls eeaWarmda: TAL!H OIDltl 
Sı ..Jar: Z,45-4,45-6,.f.5. Gece 21 ele 

.......... - -- -- -- -- -- -- -= = - -- -- -- -- -- -- -- -= = - -- -- -- -- -- -- --.ı1111r 

BUG'Olf BU GBCB 

Afk • İndJram ·Heyecan - Berar 
mBtbft macera filmL 

RİNT llEZARI • 
Tilrlq;e 1&116 .. mdrili 

Se11.,.ıar: 2,30-4,30-6,30. Gecıe Zl de 
H6 Mati9eel 12,15 de: 

B&yle bir im unutulur ma? 

Y angin, hayat, otomobil, cam sigortaları 


