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Muahedenin musaddak nüshaları dün teati edildi 
Hariciye Vekilimizin · Mısır seyahati iki 
memleket ·arasındaki dostluğun daha 
ziyade kuvvetlenmesine vesile oldu 

Mısır Hariciye Vezirinin 
Kahirede verdiQi ziyalelle 
söylenen samimi nutuklar 

. __ . ..,... . . , . 

lfUU"111 genç lıiilıiimtlan S. /,1 8ir~~ Fcıru
lıan en son resimJ~rintlen bın 

Hariciye vekilimiz, iki milletin Akdenizde sulhun 

teminine matuf i~birliğindeki faideleri tebarüz ettirdi 

Ziraat kongresinde 
orıııancılık 
Yalanda Aı.Eaır.a.1'opJ..,M..- olan 

Ziraat kongreıinin müaakafa edeceği 
llıevzular bir cümelde hulUa edilmek
tedir: Köylünün kalkınması! Bundan 
llnladığımız mana köylünün ,-aşama 
tarzmı iyileştirmek, yiikseltmek ve 
buna vasıl olabilmek için tutulması 
lizl'lll olan yolu tayin ~tm.ck. 

Köylünün kalkmmaaı cümlesfni biz, 
biitün memleketin kalkınması, bütün 
~alinin ya,ama tarzının ve derecC$i· 
llın yükseltilmesi şeklinde mütalaa 
edebiliriz. 

ld:emicketimiz abaliainin yüzde yet
ltlit befi köylü olduğuna göre köylü 
deaıek bütün memleket demektir. 

iğer taraftan ziraat mahsullerinin 
mCinı .. 'l(_et ıgelirleri arasında oynadığı 
llMihıiın rqu anlamak için İktisad ve
kiı~t!ni~ ~"'1rettiği (Türkiye Milli 
telırı) ısmındeM kitabdan bazı dik
kate değer adedlerı wtakledelim: 

1935/36 zirai mahaul':'wenesinde zi
l'aat geliri 405 milyon tthk lirası, or
lbancılık geliri 26,8 milyon tür'h:: lira
lı ve endüstri ile el sınıflarının aelh
leri 215 milyon türk lirasıdır. 

Ziraatin memleB:et ekonomisinde 
°"1adığı mühim rolil anlamak için ih· 
?acatnnızı gözden geçirmek Widir. 
İhraç ettiğimiz malların yüzde dok
tıanı ziraat mahsulüdUr. 
~ı zamanda endüstrimizin i'le

diği ham maddelerin en mühim kısmı 
da ziraatten elde edilir. 

Yazan: l)r. Teolilı~li Çınar 
.. lllllbeulll ...-ec1er. 

Bmn euda am•wnlyetle yalng ça
mur bulunabilir. Halbuki sel ıulan 

kum, tat ve çamur kütlelerini beraber 
sürükler. Bu ıUriildenen çamur w ta9 
kütlesi çok zaman sudan daha fazla
dır. (Demontsey) isminde bir F.ran
aız ormancısı büyük bir selde 65.000 
kübmetre auya makabil 169.000 küb
metre çamur, taş -ve ıairenin bulun
duğunu hesabla tayin etmittir. Selle
rin bastığı arazi ıeller çekildikten 
sonra tamamen kuraktır • 

Seller hiç bir fayda temin etmeden 
(Sona 8. inci ~yfada) 

Kahire, 11 (A.A.) -Anadolu Ajaıı
amm huaue! a:ubabiri bildiriyor: 

Dün geceki ziyafet eonwıda Mıarr 
Hariciye V CZTi irad ettiği nutukta de-
mittir ki: • 

" - Tütıkiyenin dıt İl}erini bliyük 
bk kudretle idare eden zata büyük le· 

rinc iÇhıde mei'baba diyorum. 
Mıaırm Milletler Cemiyetine gir

dili a.mn blı"'8nlrk ~llni.s umu-ı 
mi beyı•dd .aalerlDl.d hatırl.,.arak 
atlrurum attıJor. Oeıoet-redeki .&sleri-

(Soau g ıınca ••y/•da) 

Adliye vekilimiz 

~ehrimize döndü 
Balkan antantı ekonomik konseyi

nin açılmaıını yapmak üzere lıtanbula 
gitmil bulunan Adliye bakanı ve dı' 
bakanlık vekili B. Şükrfi Saraç dün sa
bah ,ehrimize dömntiftUr. 

I>eınek ki, memleketin en ha§lıca 
ieliri ziraattir. Köylünün kalkınması 
d~k bütün memleket servet seviye
~?'. yükselmesi, bütün memleket a-

ısınin zenginleşmesi demektir. 

Habq maelainin halli için Ceneureye bir nota gönderen 
B. Çemberlayn 

Ankarada el meselesi 

kökünden halledildi 

Etin daha çok 
ucuzlaması beklenebilir 
[Et meselesi hakkındaki haberlerimiz 

Z. iDci ısaylamızdadır.] 

Balkan ekonomi konseyi 
ve Basın koni er ansı 

İatanbul, 11 (Telefonla) - Balkan 
ekonomi konseyi ve baıın konferaneı 
ilyelıeri bugün de çalıpnalarına devam 
etmitlerdir. AJcıam yugoalav konao
loaluğunda, Uyeler ~fine bir ziya. 
fct verilmittir. Ziyafet bir d08tluk 
havası iç.in<le geçmittir. 

Bu kalkınmanın ziraat bakımından 
dUtünülecek iki tarafı vardır: Köylü
nün ziraatini daha kirlı bir şekle sok· 
inak, karlı ziraat yapmak mümkün ol
ltıayan yerlerde yaşayan köylülere de 
ç1 ah~alarmın mükafatını alabilecek· 

Yarm da çalıırnaiara devam edile -

İngiltere Milletler Cemiyetine müracaat eHi r-cek-tir _______ _ 

er· b' ı ır çalıpna tarzı temin etmek me-
selesidir. 

Ortnancıhğın bu kalkınmada oynı-
1lcağı rol pek mühimdir. 

Evvela ormancılığın iklim, suların 
cerey •
1 

anı, menbaların aksamı ve seller 
1 eB~l~n alakasını hatırlatmak isterim. 
fa ılındiği üzere yağmurların çok ve 

Ydah olması için bilhassa dağlık 
~erlerin orman ile örtülü olması şart
ır. 

Dağlık yerler orman ile örtülü ol-
maz ise k l' . b" .. . 1 b' e ımenın utun manasıy e 
~:r~n_ıet olan yağmurun, sel ve tuğ-
1. gıbı felaketlere sebebiyet verme· 
n~ ekseriyetle, tabiatteki muvazene-
1~ bozulnıuş olduğunu gösterir. 

bu 
1
1 ve tuğyanlar tarlaları basar, 

rı. arı kum, çakıl ve çamurla örter 

Habeş meselesi 9 mayısta 
Cenevrede "halledilecek,, 

İngiliz - İtalyan anlaşması da 
hafta sonunda imzalanacak 

Cenevre 11 (A.A.) - İngiltere hükümeti Milletler Cemiyetine 
bir nota g~ndererek .~abqi~an ~~~esini!' ~emiyetin 9 mayıı 
tarihli toplantısında halledılmeıını,, ıatemııtır. 

Genel Sekreter önümüzdeki toplantıda katt ıurette tuvib 
edilmesi lazım ıeİen ruznameye. ithe:l edece_k ve İngiliz notaamı 
konsey azası ile ta.betlileN ttwdı eylayecektir. 

(S.- 9 unca -~•fi# 

YARIN 
Yeni bir zabıta 

romanına başhyoruz 

Hakim Robinsonun 
KATİLİ 

Bu romanı da Yeşil Def
ter kadar belki ondan 
fazla büyük bir alaka ve 
merakla takib edeeeksi
niz. Üçünçü sayfamız
daki tafsilata bakınız. 

Baıbakanımu Celal Bayar enstitü haJJnnda U;ahat alularlıea 

M. T. A. 
enıtitoaandeki tetkikleri 

Bafbakan Cel&l 
Bayar, dün uat on 
birde beraberlerin
de haauıı kalem 
mOdilrlerı B. Baki 
Sedeı olduğu hal -
de Maden Tetkik 
n Arama Enatitü
aüınü ıercflendir -
mitlerdir. Bafba -
kannmı:m enstitii
deki tetkilderi. u
et U ba§ufa kadar 
cleınm etmlftir. 

•ı=====~ 

Arama i!leriyle 
alüalanan &,ve
kil, bu aramaların 
geçen ıeneden bu 
seneye kadar olan 
inkişaf vaziyetini 
tetkik etmiltir. Ce
lil Bayar, enetitU 
mesaisinin bilhassa 
memleketin iktı -

BQflxıluıaunu M. T. A. en•titüiinde 
tetkikler yaparken 

aadt nziyetinde hemen verimli olabi-r--------------
lecek kabiliyette aktif rol oynıyacak 
değerdeki madenler Uzeriooe tebifi 
~in direktifler vermi,lerdir. 

••• 
Haber aldığımıza göre, Maden Tet

kik ve Arama Enatitüaünün üzeri.nde 
çahttığı maden gruptan arasında mü
him bir kısmı; ~letme te9isleri yapı
lacak milsaid vaziyetler göaterenler 
vardır. Bunlar arasında itletilme-k ü-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Piyango 
çekildi 

200.000 lirolılr büyiilr ikram;,,. 
bupne ltabnlftır • Dün çekilen pİ
YQnllO numaralar111ın •ıralanmlf tana 
liateaini bupn Hkmnci aaylamdela 
balacaknnıs. 

Sorbonda türk dili tarihi 
ve türk medeniyetine dair 
verilen konferanslar bitti 
SorbonJa İ•tanbulun yeni pldnına dair 

verilen lıonleran• altılra ile dinlendi. 

Köpriiden lıtanbal aluetinin göriiniipi 

(K.oaıfrı ...... .icl tafail&t 6 1DC1 -.'s d lu) 
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Yıldönümleri 
Balkan basın konferansı faydalı çalı§malarını bitirmek üzeredir. 

Dört devletin basın mensupları daha önceki Bükrcş ve Atina konfe
ranslanncla olduğu gibi İstanbul toplantısında da aradaki dostluğun 
kuvvetlenmesine hizmet etmit olacaklardır. 

Baam mensuplarının bu yoldaki vazifeleri, Balkan birliği fikrinin 
politik planda kalmıyarak dört milletin dördü için de en taze, en canlı 
ve en kuvvetli bir ıuura inkılab eylemesine hizmet etmektir. Nite
kim, daha önceki konferansların tatbik edilmekte olan kararlan arasın
da, dört memleketi biribirine tanıtmak, aleyhte nctriyat yapmamak ve 
kültürel yaklaşmayı her çareden istifade etmek suretiyle artırmak gibi 
noktalar vardır. 

Biz de burada, aklımıza gelen bir yeni noktayı işaret etmek isteriz. 
Bugünkü Balkan birliğine dahil olan memleketlerin eski osmanlı impn
ratorl~~ ile .~ri~i bir alakalan vardır. Bu alakayı bugünkü birlik adı
na degıl de dunku a>;1lık adına hatırlamak, bilmiyoruz menfi bir har'!
ket o1?'1az mı). M~ela dost memleketlerde bazı yıldönümlerinin ısrar]&, 
merasımle ve ıster ıstemez her defasında oldukça geniş bir n~riyat ile 
kutlanması, Balkan birliğini anlamak ve sevmek yolunda olan gen 
nesillere kartı. bilmiyoruz bir haksızlık olmaz mı) ç 

Daha doğrusu, biliyoruz ki, bu tarzda hareket etmek ancak zararlı
dır: Biz ~.kanaatteyiz ki, bilhassa dört balkanlı doıt için: tarihin ileriye 
dogru muabet olarak yarablması, onun, geriye doğru menfi bir tefsire 
manız bırakılmaması ile kabildir. - YAŞAR NABi 

Şehrimizde et meselesi 
kökünden halledilmiştir 

Etlı daha ımılaması dı bekleneblllr 
Kaaablılı hayvan 

•toku çotalıyor 

Şehrimizde et ııauarını yükıelterek 
balkın aleyhinde hususi menfaatlerim 
temine kalkışan bazı .ıuzuli mutavas
aıtlarm, beleaıyece zamanında alınan 
kati tedbirlerle ortadan kaldırılmaaı, 

p.yet iyi neticeler vermittir. Öiren
diğimize ıöre, bat.ettiğimiz tedbirle
rin alındılı ıünlerden beri Ankara ka
ublık hayvan pazarına celen koyunla
rm mikdarı bir miıli artmıftır. Halbu
ki içinde bulwıdutumuz mevsim. et 
baJammdan en az müuid olan mcv
ıimdir. Zira bu aylarda besi haynnla· 
n uahr ... pyırlar pU'fO'••'t olcha· 
tundan yeni yaylım bayavnları da ye-
titmemit bulunur. 

Tedbirlerin ikinci neticeei de kaaap
lık koyunların ayakta aatıı fiatmda 
lıemaı )'il.de 20 nüıbetinde bir ~e.ı· 
ı:Ul bulunmuıdır. Bu tene.ızW, muta· 
nuıtlarm yükaeltmif oldukları et fı· 
atlarını belediyenin kendi tetkikleri 
nedeninde te8bit ettili normal fiatta 
tutmaga imkan vermittir. Bu ıuretle 
hem narh muhafaza edilmif, hem de 
halk et ııkıntısı çekmemittir. önü
müzdeki haftalarda et fiatlarının ine· 
ccği ilmid edilebilir. 

llutavaa11tların filen tasfiye edil
mit olmalarından gerek müstahsil, ge
rek esnaf, ve gerek kasaplık hayvan 
ıetirten büyük tüccar da memnundur. 
itin mahiyeti hakkiyle tetkik edilerek 
nktinde alınan tedbirlerin daima iyi 
neticeler vereeiine Ankara belediyesi
nin et mcseleaini halletmekte göster
diii sıkı alaka iyi bir örnek tqkil eder. 

Zirai asayiş, teknik büro ve 
yapı yollar projeleri 

lç bakanlık zirai asayif, teknik büro 
yapı ve yollar kanun projeleri üzerin
deki aon tetkiklerini bitlnniıtir. Pro
jeler önümüzdeki günlerde bafbakan
bla nrilecektlr. 

Yarı bulutlu geçti 
Dün tehrimizdıe hava k~men bıı

külu geçmit cUnUn en dütük 11111 ıı
f ırm altında 2, en yüksek 11111 ise ııfı
rm UttUnde 15 derece olarak kaydedil 
mittir. 

Yurdun Trakya. Kocaeli ve Ege 
cenü ve doğuıu ve Karadeniz bölge -
Jıerlnde bava kapal diğer bölcelerinde 
bulutlu ıeçmiıtir. 

24 saat içindeki yağıılarm metre 
murabbama bıraktıkları ıu mikdarı 
Rbede 21, Gireaunda 6, Samawıda 3, 
Ordu ve Ersurumda 4, Van, Erzincan 
ft Dörtyolda 3, KocaeU, Malatya ve 
Trmbaonda 2, diğer yatıı ıören yer • 
lerde 2 kiloıram kadardır. 

Yrudda en dütUk ısılar sıf ırm al -
tında olmak U:ırere Eakitchir, Sıvu, 
Ersurum ve Boluda 3, Kutamonuda 
4, Karıta 5 derecedir. En yUkaelı: ısılar 
da Konyada 15, Balıkeairde 16, Bod.. 
rumda 17, Antalya ve Diyarbakırda 18, 
Adanada 21 dertcedir. 

laklı bir illm 

Yeni Bolu saylavı . 

Osman Erkök öldü 
İzmir, 11 (Huauıt) - Geçen pazar 

günü ittifakla Bolu aaylavlsğma 9e

çilmiı olan emekli albay Omwı Er
kök tehrimbde valiyi yerinde ziyare -
te giderken sokakta kalb aekteanden 
vefat etlP;••ir. 

Terk kimyageri• 

birliği kongresi 
Siıtematik ve yüksek kimya tahlili 

cörerek tıniveraiteler ve yüksek teknik 
mekteblerinden diplomalı kimyager, 

kimya doktoru ve kimya mUhendisi a
kademik unvanları ile mezun bulunan 
kimyagerleri bir araya toplıyan bu gü
zide Uim ve meslek birliğinin senelik 
kongresi evelki gün birliğin Koçı:ade 

apartımanındaki buıuıt dairesinde ya • 
pılmııtır. 

Kayseri mebuıu diplom kimyager 
Salih Turgayın baıkanlığı altında to~ 
lanan kongreye birliğin Ankara ve ci -
vanndald üyelerinin çoğu iıtirik ettiği 
gibi lıtanbul ıubelinin de aalihiyetli 
bir murahhaıı kongrede hazır bulun -
muıtur. Çok hararetli geçen kongrede 
meslek! konuımalar yapılnuf ve yeni 
merkez idare heyeti intihap edilmittir. 
Yeni heyet ıu zevattan ır.üteıekkildir. 

Baıkan Prof. Dr. Avni Refik Bek
man. tl~ler- Hikmet Uluefe, izzet Ke 
mal Erbal, Nüzhet Çelim, Cavide Al
par. 

DIJa m.ttbaaya, çocuk sayl.srnda 
kazandıkları iki resim alblJmlJnü 
alma/r üzere iki klJçük yavru geldi. 
Bunlar beni buldular: yanıma gel· 
diler. Bir tanesi birçok yaşlı/arımı-
., ve gençlerimi:ııi lırskandırabilecelc 
bir cesaretle, muntazam clJm/e/er/e 
derdini anlattr: 

- Bir resim boyadım ve bir al
bam kazandım, dedi, bir milddet bu 
albaman adresiım g6nderilmesini 
bekledim. G6nderilmedi. Sonra bu
raya gelip almak ı•:ııım 1eeldiiini 
s6y/ediler. Şimdi tleldim: •ı•lrdan 
"vakit geçti" diye vermiyorlar. Ne 
yapayım? 

Yavrulara hediyelerini .-erdlrttik. 
JleN/e orada delildir: Bundan on 
bef •ne 6ac. bu yafta bir QOCUiun 
te.Jc bafına bir lduehaaeye ~e/lp bu 
adar dO:ır1etJn c#Jmlelerle bakhnı 

mOda/aa etmesi t'YI• dıırııın, nln
de ismini .ardulunu:ıı aman •.Jcı/

madan cnab verdilinl bile «ISre -
m.adinl:ıı. 

Yeni neslin bugilne ve yarrna ya

rafır bir terbiye ile yetişmesi insa
Dla ıaısaaa lrabutıyor. - T. L 

ULUS 

Ege gece•İ 
1 - Egeliler Halkevinde dün gece 

bir çaylı toplantı yapmışlar ve geç 
vakte kadar eğlenmişlerdir. 

Dünkii k.onJeran• 
2 - Doktor Sadi lmıak yilrilkle

rin biyolojisi üzerinde arattımıalar 
mevzulu bir konferana vermittir. Bu 
konferansı kalabalık bir dinleyici ala 
ka ile takib etmittir. 

Bugünkü konJeram 
C. H. P. nin tensibiyle tertib edil

miş olan seri konferanslarından ol
mak üzere İstanbul ünivensitesi genel 
fizıyoloji doçenti Bay Sadi Irmak 
(irsiyetin tesirleri) mevzulu ikinci 
konferansını da bugün aaat 18 de 
Halkevinde verecektir. Bu konferans 
herkesin anlayabileceği bir tar.zda ha 
zırlanmıftır. Konferansa herkes gele· 
bilir. 

Kavga aonu piyeai 
Halkevinde birkaç defa muvaffa

kıyetle temsil olunmut olan (Kavga 
aonu) adlı piyeı bugün de saat 20.30 
da temail olunacaktır. 

Havacılarımızın 
kıyafetleri 

tesbit edildi 
Bakanlar heyeti, ordu kıyafet ni

zamnamesine yeniden illvesi istenin 
yeni bir kararname kabul etmiştir. 
Kararnameye il>re TUrkkutunu biti· 
renlerin a&keri hava okulunda askeri 
pilotluk, rasıdhk ve teknik için taki
bi icab eden nazari, amelt ve tatbiki 
tedrisatı muvaffakıyetle bitirerek u
kert diploma alan ve yahud TUrkku
fUna &irdiktcn sonra pilotluk ve ra
sıdlık ve teknik için ic:ab eden bütün 
kursları doğrudan doğruya askeri ha
va okulunda muvaffakıyetle bitirerek 
askeri diploma alan ve hava kıtaların
da gereken stajları da muvaffakiyetle 
bitirdikten ıonra hava kıtalarıruSan 
birine irtibatını muhafaza ederek 
askeri vazife ifasında devam vasıf ve 
kabiliyeti bulunanlar f U k.yafeti ta§ı
yacaklardır: 

Kamu tayda 
Yeni mebuslarımııın 

tahlilleri yaplldı 
Kamutay dün B. Hilmi Uran (Sey

han) m reisliğinde toplanmıftır. 
Münhal olan mebusluklardan An

kara mebusluğuna seçilen B. Muam
mer Eriş, Manisa mebusluğuna seçi
len B. Faik Kurdoğlu, Sinob mebus
luğuna seçilen B. İsmail Hakkı Ver
al'ın aeçim mazbataları okunarak ka
bul edilmiı ve tahlifleri yapılmıştır. 

Hazinece satılmı' ve satılacak mil
li ve metruk bütün maUarın taksitle
riyle icar bedellerinin tahıili sureti
ne dair olan kanun projesiyle ziraat 
bankaaı "matllibatı atikasmm sureti 
ted~yesi., ne dair 

0

olan kanunda yazılı 
"matlfı:batı atika" tabirinin hudud ve 
tümul derecesinin tayini hakıkındaki 
tezkereleri iıtek il.zerine geri veril
miştir. 

Denizli mebusu Yusuf Başyakanın 
askeri ve mülki tekaüd kanununa ba
zı hükümler ili.ve edilmeıine dair o
lan 3028 numaralı kanuna ek kanun 
teklifi hakkındaki maliye encümeni 
mazbatası kabul edilmiştir. 

MUlıa aeyriaefain idaresinin 1933 
senesi haziran ayına aid son hesabı 
kanun projesiyle, orman umum mü
dürlilfü büdcesine 277.27 5 liralık mun 
Hm tahsisat konulması hakkındaki 
kanun projeleri de görütülerek kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın ikinci görüşmesini ya-
parak kabul ettili kanunlar ara11nda 
icar ve isticar konturatolariyle fera.g 
ve intikal ilmühaberlerinin, nüfus ve 
bUvlıyet cUzdanlarınm para mukabi
linde satılması hıı· lnndaki kanun pro
jesi, Tür.kiye - Letonya arasında ~l
p'da imzalanan ticaret ve klera~~ 
anlafmalariyle merbutlarının taıdıkı 
hakkındaki kanun projesi, Üsküdar 
ve Kadıköy tUrk Anonim ıu girkcti 
imtiyuı ile tesislerinin satın alınma
sına dair olan kanun projesi ve Tür
kiye - Romanya ticaret ve tediye an
laşmaları hükümlerinin tasdiki hak
kında·ki kanun projeleri de vardır. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

ır -••taya gelen kanun 
projeleri 

Elbiae kurıunt renkte ade apulet
U olr.cak, ctmdellk kıyafette ıklvert 
ipek ıömıek. yumUfak demk yaka. 
ıiyah ipek boyun bafı, ıiyah iskarpin Aıkert hastahaneler içın yetittiri-
ayakıkabı 1ıullanacaklardtt. T&ren. lu- ıecek hana bakıcı ve bemfireler bak
yafeti, rnml &ilftlerde, t&elt4• •e ı;i- ,kmda htlkUmetin huırlamlf olduğu 
yafetlerde beyaz gömlek, katı beyaz k . · Kam taya gelmiş ve 
devrik yaka, siyah ipek boyun bağı, anun proJesı u . . ~ 
rogan iskarpin kullanacaklardır. tetkik edilmek üzere Sıhat ve ıçtımaı 

Hava kıtalarının birinde daimi aı- muavenet encümenine gönderilmiş
kerlik vazifesi ifasına kabul edilmit tir. Proje Milli Müdafaa ve Büdce 
olanlardan kıtaıına bağlılıiı baki kal- encUınenlerince de tetkik edildikten 
mak üzere, Tü11kku9unda veya herhan
gi bir Hava Kurumunda bavacbk va
zifesi ifa etmek Uzere mezun kılınan
lar da kendi kıtalarında imit eibi ay
nı kfıY'aleti pyeceklerdlr. 

Seyhan ve Ceyhan yükseliyor 
lç bakanlığa Adanadan gelen malQ

mata göre Seyhan ve Ceyhan nehirle
ri yUkaelmete batlamııtır. Seyhan va
liliği muhtemel bir ıu bafkınına kar
tı lüzumlu tedbirleri daha timdiden al
mıt bulunmaktadır. 

İstanbul valisi şehrimize 
~eliyor 

Şchrimi:ıre geTen maHlmata göre ta
tanbul valiai B. Muhittin Ustündağ 
bugün tehrimbe gelecektir. Buna 
valisi B. Şefik, Bitliı vali•i B. Şahin 
Bat da vlllyetlerine ald iıler etrafın· 
da Bakanlıklarla tema11 etmeok üzere 
bugünlerde tchrimize geleceklerdir. 

Tozpembe dünya! 

Rokf.Uer dünyamn sayıb nikbin
lerinclenmİf. Rivayet olunduiuna 
söre, Nevyork Taymiı aazeteai bu ih
tiyar mil7ard• için, tozpembe haber
lerle tatlı havadiılerle dolu buaıai bir 
nüsha Çlkarınml· Rold.Uer de bu 
haberleri okuyunca ferahlar, ondan 
sonra zevkle çalıımaia batlanmt. 

Amerika'da Hopkinı admda bir 
aazeteci, bu orijinal fikri ele a1ım,, 
fakat daha senit mikyasta tatbika 
bqlamııbr. Hopkins'in aazetesi en 
ferah verici, fakat en 7alan haberler 
ve makalelerle doludur. 

Me1eli bu auetede fÖJle haber
ler okumak kabildir: "Siliahmı.nma 
farlflt büyiik bir faaliyetle devam et· 
mektedirı Birçok devletler barb do
...,..,,.ı.nm tahrib etmiılerdir." Ya
hu aı "'Cihan ekoaalllİk llahram 
_.. - enuittir. H~ ISettt 

sonra rumameye alınacaktır. 
Kamutaya dün gelen kanun pro

jeleri ve mazbatalar tunlardır: 
Devlet memurları aylıklannın 

tevhid ve teadillUne dair olan 1452 sa
yılı kanuna bağlı cetvelin milli mü

dafaa vekileti kısmına askeri hasta 
bakıcı hemtirelerin ili•eli hakkında
ki kanun llyibaaı; Oaz:ianteb'in Yah
ni mahallesinden muharrem oğlu şöh
retli Ahmed oflu boıtancı Osman Ef
latun'wı ölüm cezuına çarptırılması
na dair bUkUmet tezker~i. Ankara İ
mar MüdürlUiil 1934 mali yılı kati 
hesabına aid proje, gümrük tarife ka· 
nununun 6 mcı maddeainin bir numa· 
ralı bendinin değiıtirilmesine dair 
proje, veql bü~lerinin tasfiyesine 
dair 2566 ayılı kanunun 13 uncu mad 
desinin tefıiri bakkmdaki bUkUımet 
tezkereli, ceıen evrak aruındadır. 

yola çıkardığanız bir muhabir, dün. 

1anın bet latumcla, iki aenedenberi 
iııiz bir adama ralllamak için botuna 
uğratıp duruyor." 

franıız dOktoru Kue, nikbin ol
ınaJI tani,.e eder. Telkinle haatala
rm bile i7i oldufunu IÖyliyerek mi· 
....... zikrederdi. Amerika' da nik
binlik dütlrilnü kİmleler çok olsa se
rek. Çünkü Hoplünnn ıazetesinin 
tirajı yüzbinlere balii olmakta imiı. 

NP-rrii11'iin nrote1ttoıu ! 

Bir htanbul aazet .. i, Nesüı'ün 
TürkiyeJle Y unanistam, babet ilha
lanı tamcbldan için, protesto ettiiini 
yuıyor. 

Balan ıu lmallar lmalınm yapb· 
tı ite! Endülüs' ün en son bükümda
n, Abdullahiiasaair, lapanya'clan ay· 
n1acaiı tında bir latnı üzerine otu
rup ailamaia batbmaı da anneli 
lrenditiDe f81Özı..i ., ..... derler: 

12-4 - 1938 

İstanbul üniversitesinde 

Profesör Pitar enteresan 
bir konferans verdi 

İstanbul, 11 (A.A.) - Profesör Pi· mamız lazun geleceği mütaleası ileri 
tar, bugün Üniversite konferans salo- ı~ril.lmüştür. Mesele halledilmit de
nunda verdi~i üçüncü konferansta ez ğıldır. Fakat iskeletlerin bu mevcudi
cümle demittir ki: yeti iptidai bcgeriyet tarihi için ortaya 
"- Arkeoloji ıstılahlarında Orin· pek mühim meseleler atmaktadır. Ay

yasiyen, Solütreen ve Magdaleniyen nı zamanda kablettarih coğrafyaya 
devirleri, Yukarı Paleolitik'i temsil e- mu'· t aı1·k b' k e ı ır ta un meselelere de viı-
der. Uzun zamanlar, Orinyasien devri cu~ verme.ktedir. Çünıkü bu Negroid
iyi tarif edilmif değildi. Bu devre is· lerın hangı yoldan geçmiş olduklarını 
mini veren, kaya altındaki ufak bir sı- keşfetmek lizundır. 
ğınak idi. Cilalı taş devrinin bu zama- Slütreen devrini ancak pek nadir bir 
nı, bilhassa bu zamana aid olarak tesa- takım insan müesseseleri temsil et
düf edilen ve bu devrin fizik tipini ye· mektedir. Bu devirde çakmak taşının 
niden meydana getirmeğe medar olan yontulması aon haddini bulur. Yalnız 
insan iskeletlerinin mcbzuliyeti sebe- Neolitik devrinin mısırlıları ile dani
biyle, . geniş mikyasta aydınlanmıftır. markalıları, bu kadar güzel parçal:ır 
Be§erıyct, ne zaman ne de mekan iti- yapmağa muvaffak olmuflardır. Bu 
bariyle bu kadar yüksek boylu bir ırk devreye Solütr iamindeki bir fransız 
tanımamıştır. Bu ırkın adı, Kroman- mevzii ismini vermit:tir. Bu mahalde 
yon ırkı olup Dordonyada bir kayanın muazzam bir beygir kemikleri yığını
altındaki bir sığınağın isminden alın- na tesadiif olunur. Bu yerde yüz birıe 
mıştır. Bu ırkı yarın tavsif edeceğiz. yakın bey,gir bakayuı bulunduğu tah-

Orinyaaiyen devrinin maddi med~ min ediliyor. 
niyeti, cvelki medeniyetlerden büabü- Magdaleniyen devri, yüksek Paleo
tün başka bir şekilde kendisini göete· liti.k medeniyete sahip ve bu uzun ta
rir. Çakmak aletlerde iri muateryen rihin en yüksek ve hakim noktaıı gibi 
dişler yerine ekseriya uzun ve dar ve görünür. Bu devre ismini vermit olan 
ince işlenmiş namlolar tekniğ'i kaim o- Madlen, Dordonya'da Eyzi civarında 
lur. Namloların ucunda törpüler ve Vezer adındaki bir nehrin kıyıııoda 
Karon denilen hususi tipte törpüler bulunan kaya altında büyük bir 11ğı
meydana çıkar. Bu hususi tipteki tör- naktır. Çakmak lletler, Orinyuiyen 
pWer, bu devrin pek karakteri.atik all- devrinde olduğundan daha büyük bir 
tındandır. Orinyasiyen'ler kemiği Ren alaka celbetmez, fakat kemiğin Ren 
&eyiğinin çatallı boynuzlarını pek zi- geyiğinin çatallı boynuzunun Mamut 
yade işlemişlerdir. }fonlar, bir mızrak fili ditinin iflenmeıi milhim ıurette 
ucu imal etmişlerdir ki bir Orinyui- inkifaf etmittir. Aletler daha müte
yen mevziini derhal tanımağa müsait- nevvidir, bundıan da hayatın daha ziya
tir. Orfnyaaiyenler, hcykeltraJhk ve de müfkülletmif olduğu zımnen anla
hakkaklık aanatını icad etmiılerdir, fılmaktadır. lklim, bütün Yukarı Pa
fakat bu sanat size müteaddid nUınu- leolitik devirde olduğu cibi ıoğuk kal
nele~ini go•~creceğim Magdaleniyen mıftır. 
devrı sanatı ıle kıyJ\s kabul ctmiyecek Magdaleniyen sanat, sade tarzda 
derecede daha az güzeldir. muhtefC1Ddir. Bu zamanın insanları 

O 
. . dünyanın ilk hayvan resmi yapan insan 

rınyasıen devri, bizi garip bir ha-
dıse karşısında bulundurur. Baus-ru=. ları olmuştur. Bugünün en büyük ar-

ı tiıtlcri, Magdaleniyenlerin bazı cser-
deni en meşhur mevzide tesadüf edi- 1 . eıi.ni kayıt ve şartsız hayranlıkla te-
len bır mezarda avrupalılara aid c,lma-.. k.. maşa C::\.rnektedirler. Orinyasiyenler, 
sı mum un olmayan iki insan iskeleti heykeltraşhk He hakka:klığı icad et-
bulunm~ş~ur. Bunlar, Negroidlerdir. mişlerdir. Magdaleı.:-:,renler, bu ihtira
Bunlar ıçın Grimaldi denilen ırk icad tara reuamlığı ve modlniJ1 ili.ve et
edilmiştir. Bu afrikahlar, oraya nasıl mişlerdir. Magdaleniyenler, mağaı..ı._ 
gelmişlerdir? Ve bunları Afrikada rının divarlarında pek çok tezyinat 
mevcud olan gruplardan hangisine nis- vücuda getirmiflerdir. 
bet etnıek lazım ael' ? B 1 bak·k~ 1 ÖnUmU.zdeki konferanıalardan blrin-• ır un ar ı , de . _ _.._ d taI .,., .1 h-.. .h. 
zenci olmadıklarında bu 1 ka - ' ı.._. e en aı ... t ı e, ,_,er tarı a-

n n arm ra nin bu hayrete ,.yan devresi mevzuaa-
betlerini Boşirnanların yanında ara- bahs olacaktır." 

Trikotaj makineleri de 
muafiyetten faydalanacak 
Kalite ve kantite itibariyle mmele

ket ihtiyacını karşılayamadıtı içtn !rO· 
rap, trikotaj ve ipekli kadın çoraöı i
mal eden sınai müesseselerin hariçten 
getirecekleri makinelere muafiyet ve
rilmesinin İktısad vekaletince kabul 
edildiği hakkında verilen haberde, tri
kotaj kelimesi unutulmuştur. Halbuki 
bu muafiyetler trikotaj sanayii için de 
~··J •dilmiş bulunmaktadır. (A.A.) 

Otobüs tahkikatı 
latanbul otobU. tahkikatını J<tare 

etmekte bulunan lç Bakanbk teftif 
heyeti reisi B. Tevfik Talat tchriıni
ze dönmüttür. tstanbuldaki tahıkik~t 
itlerini iki müfettiı idare etmektedır. 
lç Bakanlık müfettitlerin bazı isti· 
:ırahlarını allkalılardan sormuştur. 
Cevablar geldikten sonra tahkikat ev~ 
rakının tetkikine batlanacaktır. 

Koyu renkli imparatora da otur
duğu yerden .ağa 10la protesto tel
grafı yağdınnak, galiba, memleketi
ni müdafaadan daha kolay görünü
yor l 

Medeniyet kurbanları ! 

Bir Avulturya dera.ıainde 11ir
naldu baklanda yazılan bir )'azıda 
burada bir takan aığınaldann Üzeri
ne evlerin çökmeai üzerine orada bir 
çok ın .. n1ann diri diri toprafa aö
mülclüklerinden, kurtulmalannm 
aüç olduiundan bahtediliyor. 

Şu hpanya da ıilihlanmıt millet
i• için adeta bir tecrübe laboratuva
n, bir atelye, uhici harb manevrala
n yapılabilecek bir saha oldu. 

lıpanya'da ölen zavalhlar, bu ba
lamdan yinninci unn kurbanları 18-

yılabilir. Peyaamber lbrabime gök
yüzünden indiği rivayet edilen koç 
sibi kurbanlar. 

Orada bu kadar kan dölriilcliikten 
IODra kan hını bari dİnM de, 1-tka 
brhanlar .. ilmıı• -

Kamutay 
encümenlerinde 
'"' 

Kamutay encümenleri diln •fl
daki mevzuları müzakere etmi,lerdir: 

A.r•uhal encümeninde: 
Encümene verilen arzuhallerdcn 

ruznameye alınını' olanlar hakkınck 
encilmenlerden gelen cevablar tcriı:ik 
edildikten sonra bu arzuhalk:r karara 
bailanmııtır. 

lkııaad encümeninde ı 

Fabrika meeleki kunları hakkm
daki kanun layiha11nın müzak~e 
devanı c:tmi§tir. 

Sihaı ve 1 çıimai Muavenet 
encümeninde : 

Sıhat ve İçtimai Muavenet VelıA
leti teıkillt ve memurin ıkanunuııa ek 
kanun llyihasını müzakere ve mı 
tadillerle kabul edilmittir. 

Çağrı 

X Milli Müdafaa encümeni bugün 
grup içtimamdan sonra toplanacak
tır. 

X Maliye encilmeni bugün parti 
grupundan ıonra toplanacaktır. 

X Memurlar kanunu muvakkat 
encümeni bugün parti grupundan son 
ra toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni bugün grup 
içtimaından sonra toplanacaktır. 

X lktıaad encümeni bugün parti 
grup içtimamdan sonra toplaruu~aıct-

Büdcelerinde münakale 

yapılan vilayetler 
Bakanlar heyeti 27 vilayetin 1937 

bildcelerinde yapılmaaı teklif edilen 
mUnakaleleri taavib etmiı ve bu husus 
taki kararname yüksek tasdikten çık
mıftır. Büdcelerinde münakale yapı
lan villyetlerimiz Afyon, Amasya, 
Antalya, Ankara, Bingöl, Bilecik, Bo
lu, Burdur, Buraa, Çankırı, Çorum, 
Çoruh, Erzurum, Edirne, Kaatamonu, 
Konya, Kocaeli, KıI'fehir, Kırklareli, 
Kütahya, Manisa, Muğla, İstanbul, İz
mir, Seybaa, Yo.lpd ve Ordudur. 
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Çinliler Tsinandaki japon 
kuvvetlerini kuşattı lor 

Çin ordusunun ileri kollan da 
Sanghaya 40 Km. yaklcqhlar 

Hankeu, 11 (A.A.) - Çin telgraf ajan-. teblii 
etmiftir: Bir taraftan Yüıaien bölgesinde fiddetli 
bir topçu muharebeai devam etmekte ve Tainan teb
rinde kuvvetli bir topçu ateıi muharebeainin tiddeti
ni arttırmakta iken, diğer taraftan japonlar JDÜM

macliyen çekilmeden önce fehrin aailam kalan IOD 

binaalrını da yakmakla meıguldürler. 
Çin lıutaları Şantung'un merkezi olan Tainan'a 

Yihaien cephesinin gerisinden bir taarruza geçmiı -
lerdir. En son haberlere göre, Tıinan'da.ki japon 
garnizonu üç taraftan çevrilmit ve kaçacak yalnız 
San nehrin kartısındaki büyük tim.al kapısı kal
mııtır. 

Çinlilerin i~gal ettikleri yerler 
Çinliler Şienfutan'ı, Şantung'un hıristiyan unı

versiteaini, cenub kapıaı yakmmdaki birlik hastaha
neaini, doğu kapısı yakınmdaki Huamei luutahane
aini ve batı kapıaınm öteaine kadar uzanan araziyi 
iıgal etmiılerdir. 

Verilen malUnıata göre, Tainan tehri tanınmaz 
haldedir. Sokak muharebeleri tehri tamamen tahrib 
etmittir. Yihaien'i ifgal eden japonlarla oraya IOD-

radan Taiertvang'dan gelen japonlar dailık doiu 
ıimali bö1-eüne çekiliyorlar. Kaçak japon.lar, Yih. 
.ien mültecilerinden bazı kimseleri öldürmii§ler ve 
birçok evleri de yakmıılardır. 

Royterin de ayrıca bildirdiğine göre: Çin kıtaları, 
Tiençin - Pukeu demiryolu cephesinde Çunihvang'ı 
ve Çangpn'ı igal etmiılerdir. 

Şanghay,a 40 kilometre ya!.lcış tılar. 
Londra, 11 (A.A.) - Royter ajanamın Çin'den 

çok iyi menbaclan öirencliğine göre Çin ordusunun 
ileri kollan ve Gerclella akıncıları, Ş anghay'm 40 
kilometre :rakmma kadar gelmiılerdir. 

Şaııırha:r " Hankovdaki japon garnizonlarmm 
ıayretleri, çinlileri ileri hareketlerinde durdurmaya 
kafi gelmediiinden 9 ni.ancla Paotung'a 10.000 ja -
pon aakeri ihraç edilmiıtir. Bunlar, halen bu mmta. 
kaya dofru ilerlemektedir. 

Şanghay enternaayonal imtiyazlı mmtakaya, 
fransız imtiyazlı nuntakasma iltica etmekte olan 
çıin.liler, japonlarm acele surette tahkimat vücuda 
getirmek üzere amele toplamakta olduğunu bildir. 
mektedir. 
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1 Pariate grevler\ l!.:~:~:~:ii.:~:::::~~:~:~:~:~] 
genİfliyor Turizmin memlekete 

&rewlllrll SIJISI 
130.000 1 buldı 

Parla, 1 l (A.A.) - Parla ve civarı 
maden sanayii ihtillfmda bir değiıiklik 
yoktur. Milzakerelere tekrar ba§lan -
mııtır. Fakat patronların delegeleri her 
§Cyden önce fabrikaların bof&ltılmasm
da ısrar ettikleri için bugün grev hare
ketinin bilyümcsinden korkulmakta -
dır. 

Paris, l l (A.A.) - Bugün öğleden 
sonra Röno fabrikaları amelelerinin de 
greve ittirakleri üzerine, Parla nunta
kasındaki metalürji fabrikalarının ekse
risi aynı zamanda greve başlaıruıtır. 
Bugün Metalürji de umumi bir grev 
mevcut bulunduğu .<;ylenebilir. 

Bu akşam metalilrji grevcilerinin 
miktan daha ziyade yUkaelmit ve Pa -
ria ve civarında 130 bini bulmuıtur. 

Pariı mıntakası sendi.kalan birliği 
bir beyanname ne,rederek grevcilere 
sempatisini bildinniıtir . 

Metbur muganni 
Şalyapin basta 

Paris, 11 (A.A.) - Şalyapinin sıhhi 

vaziyeti birden bire vehamet kesbet
miştir. Doktorlar mumaileyhin ziyaret 
kabul etmesini menetmiflerdir. M~,
hur muganninin hastalığı ha~kmda 
mallımat verilmemekte. telata mahal 
olmadıiı söylenmekle iktifa edilmek
tedir. 

kaıandtracağı senet 
CUMHURlYET'te Yunu Nedi, 

A vrupada tırizm hareketinin .. 
yıllarda çok canlamnıı olduğUIMI 
miaallerle kaydederek diyor ki : 

"K.imee için ırizli kapaklı bir_. 
deiildir ki bilbaaaa mnwni h.arbdMa 
sonra turizm iti birçok Avrupa 
memleketlerinde ulusal ekonomiye 
ve devlet hazinelerine irad kaynaiı 
olan yerin~ göre az, yerine göre çok, 
her halde, her yerde dikkat ve itina 
ile talrib olunan bir sanat haliae 
gelmiftir. Bu hal eakiden de yok de
iildi, fakat kendi&inden bahaolun
maia lüzum görülmezdi. Milli eko -
nomilerin ve milletler arau müDa· 
aebetlerin zorladıiı barb IOllıU diD -
yasmcla bu sanat büyük bir eheaııi
yet kazanarak hatta millet ve devlet 
teıkilatında kendiaine hatırı sayılır 
mevkiler temin etmiftir. 

Blum, tahmin edildiii üzere, mali· 
Je Programını ayan meclisinden geçire
IOediii cihetle ıeçen cuma l(ÜnÜ istifa 
etıniı ve radikal aoayalist partisi lideri 
Daladiye yeni bükümeti teıkil etmiıtir. 
D.ıacliye'nin tqkil ettiii yeni bükümet, 
1936 seçiminden beri Franaada kurulan 
hiilrinnetlerin en çok sala müteveccih 
olanıdır. Gerçi iki teneden beri kunı -
1-ıı hükümetlerin direksiyonu aosyaliat 
._.... radikal 909yalistlere ve radikal 
IOtntiatlerden aoayalistlere intikal et
~· Blum sibniı, Şotan selmi" Şotan 
lillnit Bham ıe1miı. F &kat ndikal aos
hlist ilireksiyonu altında kurulan ilk 
hiilrü.nete sosyalistler iıtirik ettikleri 
Iİbi ikinci Şotan hükümeti de bu dere
~- '-la müteveccih deiilcli. Daladiye 
•iİJciiınetinin içinde on iki radikal aos
~'1iıt nazırla beraber, yedi merkez par
tilerine mensup llUll' vardır. Diier ta
l'lftan aol cenah partilerin ula itimad 
~kleri Bonne hariciye vekilliiine 
lebniıtir. Bu vaziyette Daladiye bükü· 
IQeti, komünistlerin yardımlarmdan 
llııiİatainidir. Hatta aoayalistleria yar· 
~elan da mii•tatni kalmayı bile 
....... katmaı ıibi ıörünüyor. Buna 
l'liınen, hala üç 80l partinin kombine
aoıau olan halk eepbeaiain bozulduğu
"" İtiraf etmeie kimaeDin cıeureti yok
~. Her üç parti de anahir:i muhafaza 
"-ete karar vennit ıörünüyor. Fil
~lca komüniıtlerin Daladiye bükü
"'-tİne yardım etmeleri mümkündür. 
kendilerini istihfaf eden Şotan hükü
"-tine yardım ettikten sonra yeni hü • 
lciirn.te neden yardım etmesinler? 
Bhaoı tarafından bir milli birlik hükü
!Qeti laarulmaaı bahis mevzuu olduğu 
~n, Daladiye, komünistlerin de bü-
~t içine alınmalarnu müdafaa et- --------------~--------:---------;------;-------------------------

~r.::.~ ~·::,..ı; Almanyadaki plebisitte 

Avrupaclaki miaallerine bakarak 
Türkiyemizde aynı itin ehemiyede 
ve muvaffakiyetle tatbik olunabile -
celine öteden beri kuvvetle iftannu
tızdır. Bu meaele bu sütunlarda cle. 
falarla her türlü c:ebhelerindea mü
dafaa edilmiftir. Hele memleketi
mizin merkezi İstanbul olan Te Bur. 
sayı filin dairesine aldıktan -
hatta buradan lzmire kadar uzana
bilen bir aahaaı vardır ki ÜÇ bet yll. 
lık en mükemmel ve en ileri turima 
yerlerinden biri olabilir. latanbal 
engin bir tarihle beraber alıahildifi.. 
ne güzel bir tabiıatm elele v..dili 
çok zenırin, öyle ki ::rıenginliğine hD -
dud biçilmek ihtimali olnuyan bir 
sahadır. Nebayet sekiz on yılda urf 
olunacak kırk elli milyon liralık bir 
fedakirlıkla Tiftiyeain turizm --. 
biti, memleketimise her yıl en llf&iı 
40 • 50 milyoa liralık dö'liz temin • -
elen bir hazine olup Çllrar. Memleke. 
te havadan bu kadar döftz temin • -
debileeek batka bir .-.et ka'JD&iı 
bilmi:roruz. 

Soıyaliıtlere ıelince; bu partinin 48 751 587 ke • il t ded I• hııi hükümete kart· takib edeceii siy• • • ışı eve ı ı 
'-t. parti konseyi tarafından verilen ka
l'lrcla izah eclilmiıtirı Sosyalistler yeni 
hiilriimete sinniyorlar n hükf....ele 
tarclnn hususundaki reyi pcd'liııniento 
ll'upuna lnnlayorll' ... !Su, demektir ki 
Parlamento ,-pu, parti konseyine da
llı1Dt..ı.-ı21n, tiükümete itimad veya iti
bı.adsızbk ~ Yerebilec:ektir. Anlatı • 
~ la 80qa)iat partiainia hütün dik
lEab, 1936 aeneainc1e Blmn hiikümeti ta
l'tfından yapılan 909yaJ reformlann 
-..ıwazau aoldumda tapkMC.ektır. 
~isti• ...... , ......... 
toıcı.1nr ricate muftfakat .Cn,.....p 
icar.; vermitlerdir. 

b 1-...ı· bükümet.inden tim-.1: ... a malJ9 
~ istedikleri ltatka bir ıey yoktur. 
~ • Jeni bükiiaiiete karı• alacakları va • 
~Jet, ao.yal refonnlara kartı hükmt. 
tia talôb edec:eti siyasete b&ı1r lcala • 
~br. Fakat eiw Dalacliye, Şotan ı•· 
..., hatta Blum pbi, mali zorluklarla 
~cadele etmek için senit salihiyetler 
ltter.e, iki tol cenah partinin YUiyeti 
"- olacakbr? Hatırlardadır ki Şotan 
~iimeti, bu itimadı alwnadıiı içindir 
~ İstifa etmiıti. So.yaliıtler ele muha· 
~••na bu derece ehemiyet verdikleri 
loay formlara kartı harekete ıeçer 
~!e Şotıtn'G.tı itimadı esirpmiflerdi. 
«1 .. kümete pıu, aalihiyet verilmedik
~ franuz maliyeaiN.ı zorluldarnu yen
"-k mümkün olımyacaıı. anlatdımı • 
bt. Binaenaleyh timdi ~ye aynı 
•emı aalihiyetleri isterae • ı.& htiyece
le benziyor. Şotan'a verilmal J'.'lllııb
~hı sayılan bu aalihiyetler, Y~. ı.ü
:''lllaete verilecek midir? Ve verilirse, 
l..a aalabiyetlerle mücehhez olan Dala
di1e hükümeti, sosyal reformlara ve bu 
~ aol cenah partilerin ebemiyet ver-
4iıden diier meselelere kart• nasıl bir 
~)'et alacakbr? Hükümete merkez 
~er yedi vekil ile yardan etmeie 
~ vermiılerae, bu yardımı elbette 
~dılcsız yapmıyacaldardır. Halbuki 
~ radikal sosyalistlerden kopar
:::-!.ist~eri konsesiyon, sol cenah 
: -Qıenn parlimentoda itimadsızlık 
:(i .. , uwmek için cleftlDllU iıtedikle-

"IZiyetle uzun aıman telif edilemiye
~~benziyor. Yani bir taraftan mer • 
~il, )'ardımma cfiier taraftan da SOS

~-.Ultlerin müaamahamaa dayanan 
~diye hülriimeti, biri sata. diieri ao
tı~ iki kuvvet ara11nda 11lntrmt 
ti • IÖriinüyor. ilk amanlarda nziye
t... idare etmep munffalır olu da, erpç 
~ İlci kuvvetten birinin cazibesine mu-

"eanet edllmiyerek o tarafa doiru te
.... 161 etmek mecburiyetinde kalacak -
t.... 1937 yazındaki krizden beri, tema-
~ daima sata dofıu bir istikamet ta-

etJni,ti. Ve enternasyonal müna
~n Rircliji aon istihale de Fran
::: saflara yardım etmiıtir. lngı1te
~. Ecien'in istifası, lnsilterenin ital
'ttıta ile tniizakereye ıirifmeai. Almanya
>et, .ı\-..ısturyaya kartı darbesi ve niba
"- F'ranaa için bunlann hepsinden da-
11' ehe.niyetli bir hidiae olmak üzere, 
._i"iıo'nan zaferi, bütün bunlar Fran
~· ~ aatlan ümidlenclinniıtir. Daladi
~n'" tne~e?. NrtiJ .. rine mensaa yedi 
-._. - ile bülriimetini lnarmuı, 1926 ae
~cle oldaiu sibi, ikbdan büsbütün 

Almanya ve Avusturya hukukan blrleıll 

B. HİTLER NETİCEDEN MEMNUN! 
Berlin, ıı (A.A.) - Hitler dün An

halter istasyonunda tesis edilmiş olan 
ufak bir büroda rey vermİftir. Hit!er 
refakatinde J>r. Göbbea.. refikau. aı
maıı polie mOdUdl Heharioh Himlu ve 
Führerin yaveri oldu&u halde büroya 
gelmiştir. . 

Hitler büroya girer ve çıkarken 91d-
detle alkı9lanmııtır. 

Göring ile fon Papen nazırlara tah
sis edilen büroda rey vermitlerdir. 

Von Papen halka: "Avuaturyada 
yaptığım itlerden menınun musunuz?,, 
diye aormu§ ve fiddctle alkıılanmıt-
tır. 

Plebiaitin muvakkat reınıi 
neticeıi 

Reylerin tasnifine aid muvakkat 
resmi netice şudur : 

Rey vermeğe haikı olanların adedi: 
49.493.028, 

Rey verenlerin adedi: 49.279.104, 
(yüzde 99,57) 

"Evet,, diyenlerin adedi: 48.751.587, 
(yüzde 99.08) 

••Hayır,, diyenlerin adedi: 452.170 
Muteber olmıyan bülten adedi: 75 

.bin 347. 
-.y9taıda bundan böyle 813 mebut 

buhuıac;aktır. 

A 11Mıturya' daki neticeler 
Viyana, 11 lA.A.) - Seys- lnkuart 

Viyana ıehrinde y~ılan seçimin kati 
neticelerini Ju suretle ilin etmiftir: 

1.209.361 kiti antlua ehinde, 
939 kiti de aleyhinde rey vermittir. 
2.386 rey pusulası boş çıkmıştır. 

Almanya ve Avwıurya 
hukukan birleııi 

Berlin, 11 (A.A.) - Almanya adli
ye nazırı Guertner bir emirname net
rederek Almanya ile Avuıturyanın 
hukukan birle9tigini ilin etmiıtir. E· 
mirnamede bundan sonra yalnız alman 
hukuku namına adaleti tevzi eden al
man mahkemeleri mevcud olduğu ila
ve edilmektedir. 

B. Hiıler neticeden memnun 
Plebisitin neticeleri ilan edildikten 

ıonra Hitler, Viyanada Burkelin ken
disine söylediği sözlere bürosundan 
cevab vermi9tir. 

Hitler, alınan neticelerin ümidinin 
fevkinde olduğunu söylemiş ve demi~ 
tir ki: 
"Hayatımda en çok iftihar ettiğim 

saat budur.,, 

Plebiaitin Yugoılavyad.aki 
akiıtleri 

Belgrad, 11 (A.A.) - Alman mille-

ellerine almak noktasında aailar için 
yeni bir ümid veaileai olmuıtur. 

A.Ş.ESMER 

tinin Bitlere müttefikan ıöeterdiii 
bağlılık Yugoelavyada derin bir tcair 
yapmlftır. 

8aWıi7'et1l ..a.fWe..S. lraydecllldl
line .,ere. Korent'deld 8JOl"..a elrallL 
yetl ile Burgenlanddald lurvat ekal· 
liyeti, kendi ınk ve kllltürlerinin ileri
de garanti edileceği emniyetiyle al
man vatanda9hğı vuif elerinl sadakat
le ifa eylemitlerdir. 

Gazeteler alman zaferini ~ilyilk 
harflerle baaıyorlar. 

Jutro gazetesi diyor ki: 

.. Büyük Almanya plobiaiti pter

mlftir ki, zamanımuda mlUetlerin ha· 

yatında en büyük kuvvet ve kudret 

naeyonaliatliktir.,, 

r • 

Yesil Defter 
iaimli tefribmıa baıiba W
tiyor. Y arm ondan daha SÜ. 
ael -.. b.,,ecanlı hir sabııta 
romanmı ayni aitunlarcla 
taldb eclec:ekainb. 

Hakim Roblnsonun 
kallll 

Mqhur amerikan zalxta 
r o m a n muharrirlerinden 
R. H. Goldman'dan dilimi
ze çevrilen bu elel'de earar
h cinayetlerin meraklı laf. 
halan arasında Amerika ıe
hirlerinden birinde, politi
ka kavgalanrun biribirine 
düıman ettiği iki ailenin ki
nini, ve emellerine eritmek 
için her çareye bq vuran 
cüretkar adamlann polisi 
bile yıldıran entrikalamu 
ibret ve merakla okuyacak-
8JDız. 

Hakim Rublnsonun 
-

kallll 
Senenin en güzel macera 
romanını teşkil edecektir. 

Bekleyiniz 

Fraıuu: medui lıoriJorlanntla BB. Pol Reyno. Barc ue Pietri 
hararelli bir münalıa,a ~·~rlar 

Daladiye kabinesi bugün 
parlGmento huzurunda 
B. Daladiye lıazı malaim tedbirlerin 
acele olarak mosalıeruini ütiyecek 

halyı ile •l11111k Okrl de ileri slrlliyor 
Paria, 11 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, kabine, yarın aut 16 
da parlamento huzuruna çıkacaktır. 

Klibine, yarın sabah aaat 11 de bir 
toplantı yapacak ve öfleden aonra da 
Cumhur Reisinin batkanlığı altında 
toplanacaktır. 

HiikUmetin genit allhiyetler iıte
yip iıtemiyeceii henlb belli değildir. 
Buı ılyaıl mil,ahidler, B. Daladiye· 
nin bu aalahiyetlerl ittemiyeceii mil
taıeasmda bulunmaktadırlar. Zira IOI 

yaliltler bu aal&hiyetlerl kabule me
yilli değildirler Ye bafvekil bbine
ılııe karJı 90Syallat partiaindıe hemen 
bir husumet ~dırmak iıtemcmekıte 
dir. 

ltalya ile yakınla,ma mı? 
Bu ubabki aazetelerin çoğu, Bay 

Bone'nin dıı bakanı tayin edilmesinin 
bUkümetin İtalya ile bir mukarenet 
vncuda getirmek ve bu memleketle 
normal diplomasi münasebetlerine gir
mek için bir gayret aarfedeceğine all
met olduğu fikrinde bulunmaktadır. 

Pöti Pariziyen gazetesi, B. Fran
ıuva Pietri'nin ve yabud B. Mistler'
in Romaya sefir tayin edilmeeinin 
pek muhtemel olduğunu yazmaktadır. 

de ıazetecilere, verdiği beyanatta, ay
nı tarzda fikrini bildirmi,ıir. 

Parlamentoya verilecek 
mali projeler 

Nazırlar meclisinin yarmki toplan 
tısı esnasında Marşando mecliste ma
li pro~e~.erin~ arzedecektir. Bu proje
ler hükumetın beoyannameıi ıfbi ya
rın öf leden sonra toplanacak ola~ na
zırlar meclisi tarafından katl ıurette 
tasdik edilecektir. Hükümetin muay
yen bir müddet ve madde için parla
mento~n kendisine aalihiyet verecek 
olan bır vekalet venneaini istemesi 
mümkündür. Parlamentoda ve bundan 
sonra Ayan meclisinde yapılacak mü
zakerelersJen sonra • ağlebi ihtimal 
pel"fcmbe günü - her iki meclisin de 
mayıs ortasına kadar bir tatil devreai
ne girmeleri muhtemeldir. 

B. Daladiyenin yarın meclisten ba
zı mühim hükümet tedbirlerinin ace
le müzakeresini istiyecefi bildirilmek 
tedir. 

Halk cepheıinin nünıayifi 
hakkında yeni ta/ıiliıı 

Parla, 11 (A.A.) - Battiy mahal· 
leıinde dün öf leden 1011ra halk cep
hesi mensublarr mühim bir nümayiı 
Yaptnıılardır. Evvell men, sonra m6-
•aade edilen bu te.zahikat eenaıında 
nllmayitçller uı.tibultt itlerine sek· 
te vuranları,, protesto etmitler, ,.ıul

Bu itte fÜplteaz pç kaldık. ı:.. 
kat ne vakit ite batlanak bu~ 
o kadar kısa blmit olmaz. lhır. 
..,den önce yapılecak itlerin Pl'oC -
rammı hazlftamalıyız. Bu pıoenm. 
aynı zamanda kendi memleketimiıD 
imar edecek olen bir pl'08l'amdır ld 
batka hiç bir sebebi olmua aaa ... 
ten kendimiz için ya.,._ıı,dık, JfaPoo 
mall')'IZ Ye er seç yaJMIC&iız. Ma.. 
d.mki ~ledir. o baWıe ftca ....... ..._......, 

FRANSA'DA MiLLi tJYICU 
HASTAUCI 

TA.N'da A.hmecl Emin Y•h n, 
bu batlıkla yazdıiı ~ 
hadiael.m bir milli birJiii icabd. 
ren icil mahiyetine raimen F......_ 
nm hata kabine bahranlan İçİlulıl 
bocalaclıfau anlatarak diJ'W ki ı 

"Franuzlar keneli iç bvaaı..... 
o kadar dabmflardır ki harici ıör
mek •• itilmek kudretleri tam.emile 
UJ1111DUflur. Blum, her feYden ....1, 
bün:reye lmYvet ftl'ID9k. para ....... 
leaini hali.emek için kendiDce milli 
aaydıiı bir bakenda• t.tbirler tek. 
lif etmiftir. Fakat bir uzlapna mabi.. 
,etini ••eren bu tecllııirler ne mu -
haHfleri, ne ele kendi adunlarmı 
memnun •dememiftir. 

Garibi 111 ki Blum, bir •l ai:ruetL 
ni ulqma '" feclakarllk yolu ile 
k.:n...m..ya uiraıırken, İtçiler tara
fmdan arkadan büciima uinumf
br. Sitroen fabribaınm 20.000 ame. 
leü arasında bqlayan grevler dört 
tarafa yayılmıfbr. Ne aoayaliat, .. 
de komüniat fırkaamm otorite Ye eli. 
aiplini para etm..,iftir. 

Bu suretle Bbmı büldimeti itçiler 
araımda istikrar ve aükWı kurmak 
iktidarmda bile olmadıiım orta,a 
koymuttur. Nüfuzu bu yüzden bü -
tün bütün kınlJIUftır .• Ayan meclİIİ. 
nin mali projeyi reddetmesi üzerine 
çekilmiftir. 

Yeni kabineyi t9fkile memur ecti -
len Daladiye, .ahne üzerinde ıörii -
len en kuvvetli adamdır. Fakat milli 
bir cebhe kurabilecek mi? Fllkalar 
haricinde adamlardan 'bir milli ka
bine fikri ;rürüyecek mi? Franaa 
uykudan uyanacak mı 1 

Harici tazyikin bütün ağırhima 
rağmen bu suallere müabet ceTÜ 
vermek ıüçtür. 

Ei« Fraııaada görülen haatahk 
emareleri bir ferdde sörülaeydi 
doktc:-lar hastalığı tehlikeli gördük 
tetbiai kondurmak için konıultu. 
yonlar yaparlardı. Ortadaki ema.. 
reler karfıamda belki de uyku bu -
tabi• ~ kondururlardı. 

Franaada milli derdleri te,hiı e. 
tlerek illcım aöyliyecek milli dok
tıarlar heaiiz ortada ıöriinmiyorlar. 
Fraaaız milli tuuru, milli bünyedeki 
aill' haatahiı farketmi,e benzemi,_..,. 

ltalya ile anlatma lüsumu. 
Paris, 11 (A.A.) - Sabık Ba,w

kil B. Flanden, Entranıijan gazete
sinde nCJrettiği bir makalede Fransa 
ile İtalya araaında çok çabuk bir su
rette normal münasebetlerin krulmaıı 
!Uzumu Uzerindıe 19rar eylemektedir. 

Mebusan meclisi Hariciye encüme
ni reisi olan ve Roma büyük elçiliii
ne namzet gibi gösterilen B. Miıtler 

hun mUdafauı için milcadele,, ve cum -------------
huriyetçi İspanyaya yardım edilme- dir,, aadaları arasında hareket etmit· 
ıini taleb etmiflerdir. tir. Bundan nümayitçilerin büyük bir 

Saat 14.45 de alay: kıamının komüru.t oldukları anlafıl· 
"'Tore.z iktidar mn-lriine ıelmeli- m19tır. 
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"Akdeniz ku..-ıi seferiyeai,, adı

nı alan nı güya bu auretle ııizlenmek 
istenen kuvvetin tqkilib -ye ..,,...._., 
fÖyle idi: 

Anzak kolorduau (AYUa
turalya yeni Zelanda 
kolorduau) 
Deniz tümeni 
29 uncu tümen 
Hind tuaayı 
ki yuYarlak olarak ce -

25.000 inaan 
10.000 ., 
17.000 " 

4.000 " 

man İngiliz 60.000 ., 
Elueriai aömürge kıtala-
rmdan ..,:~--LL-- franuz 
kuvveti 20.000 

yekun ~.000 

Bizim haz1rhğımız 

Yeni nazırlar - yabancılar bunlara 
bu ieimleri vermeğe batladılar - bazı 
diaklarla diak muavinlerini koğup 
yerlerine batkalarını koydular ve it· 
leri eskisi gibi idareye devam ettiler. 
Hiç bir deiitiklik olmadı. Kremlin sa
rayında, lvan Milolavski yerine timdi, 
aiyah samur kürkü ile Lev Kiriloviç 
dolatıyor, kudretini göstermek için 
kapıları hızla kapayıp topuklarını ye· 
re vuruyordu ... 

Bunlar, eski ananeye sadık malQm a· 
damlardı ki ancak izmihW, irtip ve in
tbamaulınktan batka bir fCY beklene
mezdi. 

Moskovada, Kukay'da her smıf tüc
car, küçük esnaf ve küçük sanat erba
bı, yabancılar, Holanda, Danimarka, 
flaman. ingiliz ve isveç gemilerinin 
kaptan ve komiserleri tiddetli bir sa· 
bınızlıkla yeni bir nizam, yeni adam
lar bekliyorlardı. Petro hakkında her 
cim pyia deveran ediyor ve bir çok 
kimseler ümitllerini hep ona bailıyor
lardı. Servet kuyusu olan Rusya •ır
lık bir çamur yığmı altında uyuyor
du .•. Hayatı canlandıracak '1lan eteı 
yeni çar .değilse, o halde ]daıdir? 

Petro Moakcwaya girmekte acele et
miyordu. llanaatırdan Jutalarla bir
likte, hail iV MUdhit tvaıı aaraymm 
otlar ve yosunlar altında direkleri ıa
rünen Alekaandravakaya sloboduma 
&itti. Burada general Zommer küçük 
bir tecrlbe harbı huırladı. Bu, barut 
bitinceye kadar bir hafta sürdü. Zom
_.•ın IDCllekt hayatı da burada IOD& 

ULUS 

Yazan: M. Şeolti Y camcm 

limafl'Dt go;J~§~-Vt 

teMikeli yet-. 
{Düsman ÇdlJIJ'ld~ 

erdi, zira burada attan dliftü. 
Petro, ilk te9rin ayında, y&lnız po

tieıni alayları ile MoskO'la üzerine yü
rüdü. Şehrin on fenah kad.ar ötesinde 

İataayoncla kaybolan palto 
" Opera meydanı ,, nda 
naul nıeyclana • ' 

Suçlu: Paltoyu yolda gördüm aradım 
sordum sahibi çıkmadı diyor 

ni uyandırdı. Kalktım. Evveli maki
neyi yağladım. Bu sırada kaputumu 
makinenin üstüne koymuşıtum. Tam i
fimi bitirdim. Baktım ki ü'ümüfüm. 
kaputumu giyeyim, dedim. Bir de dö
nüp baktım ki, kaputun yerinde yeller 
esiyor. 
Sağa sordum. .ola sordum. Kaputtan 

eser yok. Sefere de tam bef dakika kal
mıftı. Makiniste söyledim. O da bana 
dedi ki : 

- Şimdi vaktimiz yok Yolda rastla· 
dığımız trenle Ankaraya haber gönde
relim de, burada arasınlar. Nerede iae 
bulurlar. 

Yola çıktık; hava müdhif ayazdı, a
ma ne çareki üşümekten başka da ça
rem yoktu. İki gün sonra Ankaraya 
döndük. Kime rastladıyaam sordum. 
Yok, yok, yok ... Nihayet, yatakhanede 
bu Yusufa da sordum. Yatıyordu : 

- Yusuf, dedim. evladım benim ka
putumu gördün mü ? 

tütün kokan kırmızı çehreli ~tanlar 
hakkındaki hülyalarını, çoeukluğun
danberi ecnebi memlek.tlerinden gc· 
tirilen resimlerin bütün cazibeaini ta
ziz ediyordu. Lö For'un cildindeki, eL 
biselerindeki koku bile ona yabancı, 
rus olmıyan, pek bot bir fCY ilham edi
yordu. 

Pctro arzu ediyordu ki gözdesinin 
evi bu yabancı ve cazib muhitin bir 

Dördüncü bahis 
Birinci Petro ile Meftfi/col Ncırva rnalaarebainJen aonra 

parçası olaun: Lö For'un sarayı çarın 
zevki için tanzim ediliyordu. Anasın
dan ve Lev Kiriloviç'den para çekile
bildiği müddetçe masrafa ebemiyet ve
rilmiyordu. Bütün yakınlarının iktı
dar mevkiine sarıldığı bu sırada Petro 
da kendini tamamiyle zevke veriyordu. 
İhtirasları birden bire uyandı, ve itte 
ona tam bu esnada i'" iyacı vardı: On· 
suz hiç bir teyin ca. .>eei yoktu ... Rus· 
lar bu sahada hangi iyi feyi temin ede
bilirlerdi? Toğanlarla avcılık etmek 
veya kör müjiklerin tektonlu ve bitip 
tükenmez prkılarını dinletmekle mi? .. 
Ne i~ sıkıntısı 1 Lö For onun arzuları
nı ilk kelimelerde ~ nhyor, telkin ve 
takdir ediyordu ... O Petro'nun koyu 
renkli ihtiru birasında bir tcrbetçi o
tu yaprağı gibi idi. 
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Lö Por ehemiyetli bir a iam oluyor
du. Kukuy'daki yabancılarla it yap
mak için Arkanjel ve Vologda'dan gel
mit olanlar ondan takdirle bahsedi
yorlardı. Londra ve Amaterdam tica
ret evlerinin adamları ona dair rapor
lar gönderiyor ve filin veya falan iti 
alabilmek için ona ufak tefek hediye
ler, ve buauaiyle iyi fUab göndermek 
tavaiyesinde bulunuyorlardı. "Ayatri
yaye yilrilyüt" eenuınıdaki iyi hare
ketlerinden dolayı ona general unvanı 
verilince Kukuy sakinleri ona bir kı
hç hediye etmek Uaere aralarında pa
sa toplıadılar. 

Onun evi 8nünden geçildiği zaman 
manalı maııalı gaz kırpılarak ,CSyle 
deniliyordu: .. Ah 1 o ... " eri ona &ittik
SC dar &elilO"dU. §imdi onun elini ıık· 

mak, iki satır konufft18k, yahud sadece 
ona kendini hatır\atmak isteyenler o
kadar çoktu ki ... Son baharın hayli iler 
lemit olmasına raimen evi büyütınek 
için derhal ite bqlandı. Ta9tan bir 
meclhal merdiveni ve merdivenin iki 
yanına trabzanlar yapıldı. Cephe kor
kuluklar ve müjik heykelleri ile süs
lendi. Eekiden ortasında bir çef1De bu· 
lunan avlunun yerine gezintiler 
mehtap yakıp fitckler atarak ıenlik 
yapmak için bir göl kazilıyordu. Av
lunun iki tarafında muhafızlar için da
ireler yükselecekti. 

US Por, kendisine kala belki böyle 

masraflara gi.rmek kararını vermiye

cekti, fakat bu genç çarm arzusu idi. 
Ayatriya iflnde11ıbed US Por Petro i

Sif. .eki bir anamn bir çocup m1ıl 

liizumu varsa, öyle zaruri oknu9tu. 
Lö Por onun meyillerini anlıyor, teh
likeleri haber veriyor, faydalı ile fay
dlaızı biribirinden ayırd etmeği öğre
tiyordu. Sıkıca çara bağlanmakla Lö 
Por, rusların yaptıiı gibi her an buda
laca yere kapanıp "k8yler ve köleler,, 
istemek için değil, fakat mÜfterek bir 
malııu.d, mütekabil zevk ve safa için 
daima onun refakatiAde görünüyordu. 

Zarif, konu9kan, her vakit netcli olan 
LCS Por Petronun yatak odasına aabah 
giineıi gibi selimlar ve tebeaeümlerle 
giriyordu. Günü tetaret içinde, sevinç 

1i metealelerle, saadet verici ümid ve 
intbarlarla bqlıyordu. Petro US Por·
da yabancı memleketler, gibel tehirler 

&ecnilerle dolu mUkeamıel limanlar, ve 

Aynı zamanda "Büyük Preaburg tch 

ri" ode de itler batladı. İlk bahar harb 
eğlenceleri için küçük kale hazırlanı
yordu. Alaylar yeni üniformalar alı
)'OrdU :Preobrajenki alayı yqil kaftan 
lar, Semenovalı::i ala7ı da açık ma,e. 

12-4-

RADYO 

Ankara: 

Öğle Nefl'İy&tı: 
12.30 Kantık 

nqriyatı - 12.50 Plik: Turk muııkıli 
halle tarlaları - 13.15 Dahili ve harici 
berler. 

Alqam Nefriyatı: 
18.30 p 

dana muaikisi- l!U5 Tiıck muaıklsı ve 
prkılar, (Hikmet kıza ve arkadaılan) 
20.00 Saat ayan ve arabça neıriyat -
Piyano ile kamer (Nacıye .Necil ~ 
Beateklr Necil Kizım Akaea'ın caerlctı 
20.30 Plikla dana muaikiaı - 21.00 K 
rana (Operator Şevket Pek) - 21.ıs 
yo salon orkestrası : 1 - Driıro: Saitıe 
Ballet: lea milıons d'Arleqwn. 2 -
Ave Maria. 3 • Paolotosti: Pour un 
4 - .Max Bruch: Kol Nidrei. 5 - C • .Mo 
Quınteueıucn - 22 Ajana babeclclİ 
22.15 Yannki proeram. 

İstanbul: 

O;le Netriyab: 
·ır· . 12.30 .Ptlllla 

musı 191 - 12.SO Havadis - 13 05 
turk. muailüai - 13.30 - 14 JıluheeUi 
neırıyatı. 

Akpm Nefriyatı: 
ih. d . u 17.00 ı~ 

r ı era: nivcraitedea naklen, 
~ut Bo.z~urt- 18.30 Konferana: 
nı balkevı namına: Rqat Ekrem Koça 
tan}>ula aid vesikalardan Boatanci bqı 
terı.) - 18.55 Plilda dam muailıcisi - 1 
Konferans: Beyoilu lıalkevi namma 
met Hamdı Bapr (Buhranlar) - 19.55 
sa baberleı'i - 20 Vedia Rı.za ve ar 
lan tarafmdan turk musikisi ve halk 
lan 20.45 Hava raporu 20.48 Ömer Rı&a 
rafından arabça söylev - 21.00 Tabaill 
r~Jıc_ut ve arlıcadaılan tarafından türk 
kısı ve halk 1&rkılan (Saat ayan) - J 
Orkestra: 1 - Veber: Oberon Uvertürl 
Çaykovski: San dotom 3 - Tra 
Hohzaytzulıc in lili pad. 4 _ Ayleıı 
Lo muleıı - 22.15 Ajans haberleri -
Plikla sololar, opera ve operet parçalatS 
22.SO - 23 Son haberler ve ertesi 
proııramı. 

Avrupa: 

bunu rllyete aallhiyetli olan 
mahlı::emealne verilmek Uzere 
müddei mnumiliie iadeairtc kareli' 
rilmittir.,, 

Eamer genç ımh1emeden çar 
hail: 

- Ben luiaız değilim, ben nal!toll 
yerde l>U1dum,. di:pe ayak 
vurıı,,ôrdu • 

kaftanlar, Gordon'un alayı iM 
kaftanlar ... Bütün aon bahar .ziyaf 
ve danalarla geçti. Yabancı tic.are& 
endüatri erbabı, Lö For aacay 
eğlenceler arasında, &&lJC'1erici • 
takib ediyorlardı-
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Davetlilerin yüzleri morw1'°" 
perukalar yana kayıyordu. AlııNıılı.,... 
kemerini çözüp çılgınlar cibi Alııl 
ti, tekrar içmeie bafladı. Gitdkge 
rarıyor, Fakat kendini kaybetsıDb-~ 
Diğerlerinden fazla aarbot &ö 
gibi yapan aaray makaraları el el 
tünde kimin eli var oyumma 
rak içi kuru nobud dolu aı.ğır 
ları ile davetlilerin baflarına 
lardı. Hep birden lroııllfUıl 
Mumlar yarıya kadar erimifti. 
kadınları dana ittirak için ~ 
zere idiler. Kereste ihr&?tıçıaı 
Sidney, dimdıik ve iıb.tiyadr.ir d 
fakat kızarmlf gözl~ri ara sıra 
rak (Kukuy'de doimut küçiik bit 
car olan Hamiltonun terciımanbiS 
Petroya anlatıyordu: 

- Majee-teye aöyıleyiniz ki, ~' 
ingilWer memleketimizin reflıbdl' 
niz ticaretimizin muvaffakiyetl 

atfetmekteyiz... Harb hazin bir 
m, fakat ticaret ilihl bir kucW 

Petro tMdik etti : 

- :S:.et, EYot. 

. . 
• • . 
• • • • • 

: 
1 
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1 UZAI SAllTB IOPGRTUJI 1 

Bayraklar, bayraklar... Tokyoda en 
fazla göze çarpan budur. Pencere

lerde, damlarda, kapılarda, tramvaylamı. 
aiaçlarm, biıikletlerin, çocuk araba1armm 
üıtünde, yaka deliklerinde, f&Pkalarde., her 
yerde bayrak! Allahdan, Tokyonun kibar 
caddeıi olan Ginzada öile gezintilerini ya· 
pan Geytabar, zeytin yafiyle aanatkirane 
bir tekilde düzeltilmiJ saçlarına ve zarif el· 
biselerine bayrak aumyacak kadar zevk aa· 
hibidirler. Hatti, burada, İnaan, Japonlarm 
mikrobdan konınmak için yüzlerine taktık· 

Bayraklardan 
aecilmiyen 

'11 Gôo icvınf 
Yurdumlİzun zeytinyağı 

Ulusal ekonomi Ye arttırma ku. 
ruınu, pek haklı olarak yurddaılara 
aeytinyağını övüyor. Zeytinyaiı en 
bealeyici ııdadır demeai (dil bakı
Dıından doiru mudur, bilemiyorum 
aın.a) fizyoloji bakımından çok doi
nadur. A,.nı mikdarda onun kadar 
kalori verebilecek gıda ancak onun . . , 
7~rını tutmak üzere ica.d edilen, ce-
~ yadud araıit yajlannda bulu
••,onları da haliı zeytin,.aiı ye
tiıtiren bizim yurdwnuzcla elbette 
hiç kimse kullanmak iatemez. 

mafa pek mü..id old..._mdan bu.. 
rada eti zeytinyaimda kızartmaya 
lıü•wn kalmaa, saten adet de obna -
IDlftır. Buna karfıl•, aebzelerden 
hemen bepaİDİD ze)'tinyajlılarmı 
herkes M'VW. 

Ena'inarm aai yailıu da kibar bir 
yemek olmakla beraber, zeytinyai
lıamm kehribar rengi insana ayrıca 
bir iflah nrir. Baldanm zeytinyağ -
hamı pek çok kimM aai J'ailıaına 
t.cib eder. Zeytinyaimm en büyiik 
dür•"' olan patlıcan çılunca,.a ka
dar kabak kızartması da bize hayli
ca seytİDY•iı kuvveti temin eder. 

lan bir nevi taamalann üzerinde bayrafa 
raatlamadığı için hayrete düfiiyor. 

Tokyoda hayal 
Yüz gram HJ'tinyajı 846 kalori 

,.erdiii halde, a,.nı mikdarda tere
Jaiı ancak 753 kalori .....bilir. 
kuyruk yaiı bile yüz grammm ver
diği 783 kalori ile zeytİDJ'afmm 
beaıenıe kudretine J'etifemez. 

Sa,.m kurumun uytinJ'aiım çiy 
olarak kullan diye öjiid TenDNİ de 
Pek iaahettir. Zeytinyajı vitamin ba
lonundan J'aYan olduiundan. çiy o -
larak salatalara yahud ..,tanlı fa
aulye piyazına l~a nya sirke ile 
birlikte girince onun -ritamin ekaik
liii de tamaml~ olur ••• 

ZeytinJ'aiı çiy olaun, pifmiı olsun, 
çokça kullaınnanm bir iyiliği de aağ 
yaflarmuzı düzeltmek olacaktır. 
Mutfak yağının halisini bulmakta 
çektiğimiz aıkmtmm bir sebebi de, 
fÜpheaiz, onu fazlaca kullandığı_ 
mızclır. 

Üç bayrak: Japon, Alman, 
ltalyan bayrakları aarm8.f do
lqtırlar. Beyaz üzerine kırmızı 
yuvarlaklı kocaman Japon 
bayrakları, civcivlerini kanad
lan altına alan kuluçka gibi 
Alman ve İtalyan bayraklarını 
kucaklıyor. 

Japonlar, gururlarına ve kendi
lerine olan emniyetlerine rağmen 
Çin - Japon harbinin başlangıcın
da yapayalnız kalmanın azabını 

duydular. Gerçi ,dünyanın husume_ 
ti sözden, nutuktan ve notadan ileri 
gitmiyordu. Fakat Japon, santi
mantaldir. Evvela Çini, sonra da 
dünyayı sulh ve sükune kavuttur. 
mak için harekete geçtiği halde bu 
alicenap hareketinin layıkiyle an
laşılmamış kalmasından muztarip
ti. Japonya için sulh demek evvela 
Pasifik Asyasının, sonra dünya 
difer bazı kısımlarının, ismi bi ~ 
söylenmekten çekinilecek kadar 
mukaddes olan ebedi şahsiyete, ya
ni Japon imparatoruna tabaiyet et. 
mesi demektir. 

Zeytinyajımn böyle en çok beali.. 
7ell gıda olmumclan ileri gelse ga
l'ek, rivayete göre, vaktile yeryii.. 
aiİncleki ataçlarm bepai bir araya 
toplanarak aralarmdan birini ken.. 
dilerine kıral seçmek iatemifler ve 
Ze1tin atac11u en çok bqmetli bula
E"ak o mak•rna zeytin aiacmı ıa,.ık 
CÖrnıiifler. Fakat zeytin aiacı bu ite 
8'İlerek : 

- A:tol, demit, benim yaimu hem 
lannlar kullanll', hem Uuanlar. Ben 
bu itimi bırakır da üze kıral olmU. 

Zeytinyağma timdikinden daha 
ziyade rağbet edilince aağ yağlara 
hile kanıtıranlar elbette gözlerini 
açacaklar ve o kötü huylarından vaz 
ıeçecelderdir. O vakit, ze: tinyağcı
lar &J'DI )'Ola aaparlaraa? .•. O zaman 
da zeytinyaicılara ,üceniriz. 

G. A.. 

r::::::::::~:::I:~:::I::::::::::::ı 
Bölge eskrim 
birincilikleri 

i.t. miy.im ?- Bölee eskrim birincilikleri müs:aba-
Di,.e cevab vermif " kınlllıktan katarına dün akıam da Hallcevı spor 

daha üatün bir paJe kazanmıı: De- salonunda devam edilmir<ır. Kılıç seç-
--•- im meleri tı0na erdi. - ... ato Uf ... 

Onun için zeytin ile zeytinyafı Derece al;ınJar funlardır: 
Ollları ,.eliftirebilen bizimki sibi Biri~1 grup: . . 
kutlu memleketlerde ea 1IC1IZ beali- ı .....- l ıncı Mustafa ('G.B.) 7 galıbıyet, 
Yen gıdalardan biridir. Fakat ~...C ır 2 inci Naci (G.B.), 6 galibiyet, 
Çekten demokratlar bir tare"•n da 3 ilncil Ahmed (A. G.) 5 galibiyet 
kibar tabiatlı olduklar-dan, zeytin İkinci grup: 
1'etİftiremiyen ....emleketlerde zey- 1 inci Yahya (M. G.) 7 galibiyet, 
tin taneai ;µh açacak nazik bir iliç, 2 inci Zihni (G. B.), 6 galibiyet, 
z,. •. ,ınyafı da ancak salatalar üze- 3 üncü Fethi (H. 'G.) 4 galibiyet, 
rinde aülauyu sibi tuarrufla ,ezdi. Her iki grup birinci ikinci üçüncü-
rilen pek Pahalı bir p1a olur. leri önümüzdeki ~afta ~çinde -~lore fi-

Çiy •87tia tmm k kullam naliatleri ile birbkte f ınal müsabaka-
Jabileçq .-ı..~~ ~~eaı 9.° ~~-~ larmı yapacaklar ve bölge flore ve kı-

~ı, •-a-•JID ~ 1 b. ' ·1 • • • d kl d" ~k aıcak bir •-ekmek a1u-ak. ıs ırıncı erını tayın e ece er ır. 

IÇiııi oydW.- ..... , .... ~
~-tı clöktürip -=- ucak ....... 
~ zeytİDJ'aima bana bana ye.. 
lbektir. Bu tekilde zeytinyatmm 
~ pek çok besliyecejinde hiç 
tup'h.j edilemezae de bö,.le aabah 
lr.ah•altıum yapa.bilmek için ilkin 
bir aomunu birden yiye...k kadar İf
t.la, IOlıra da taflan bile eriteo.k 
le.dar kuvvetli mide li.zımdır. 
• ZeytinJ'aiı iliç olarak ela ıene çiJ' 
IÇ.ilir, Fakat onun iliç olmau, tabii -
~~ki, ancak hekimin söeterec:eii 
·~üzerinedir. Z.,.ıin ~aimı, bir 
de --~-~ - .. ·· d • · alt . , ·-a aurunup ennuı ına i:iJ'°ek •araa da, fimdi pehli•ualar 

e ~undan vaz ıeçmiflerdir. 
. Çı~ :lı...vtinyaiı aalatalara pek az 

~~darda ~dilinden, ODU ekmek 
IÇl!le doldurup •emek pek süç oldu. 
r-daıı, çokça kuuanarak iyi .,.... 
• ~- için çare ~. yemekler 
!_Çlllcl• •e~a aebzelerclen 1.,zılarını, 
-aele balıklan kızartmak il*-e ta
•-.cta kullanmaktll'. Zeytinyaiı 949_ 

kealer onu eti kızartmak için bile 
ull&nırlar. 
• F -1ıat, bizim lezzetli, hem de çok 
~ sebzelwimi:a :aeytiııyaiını 
boı bol kullaııarak ondan kUYV•t al-

Halkll flt11n1 4mt 
Bölge Futbol Ajanlığmdan : 

1 - Muhtelit takım, bat antrenörün 
nezareti altında 12-4-1938 uh günü 
saat 15,30 dan itibaren tehir stadında 
ekz:ereb:lerine devam edecektir. 

2 - Bunun için apğıda adları ya_ 
zıh sporcuların muayyen .amanda 
spor levazrmlarilc şehir atadında mut
laka bulundurutmaları kulüp bqkan -
!arından ehcmiyetlc rica olunur. 

Harbiye idman yurdu: Ankarada 
bulunan birinci takım idmancılarile 
ve bir takım kadrosu ile •• 

Muhafu Gücüıiden: Fuad, Saffet, 
Rıza 

Gençler Birlifinden : lhaan, Ha
san, Ketfi. Ali, MuatafL. 

Ankara Gücünden: Fahri, Abdili. 
<lllneı kulübünden: Nihad, Orhan, 

lakender. 
Demir Çankayadan: Muetafa. 

11'tkrimce çocuk vatandır. Çocuk
la. Ukıaun en değerli hazine

aidir. 

Y EŞ 1 L DEFTER 

\re Betti'ye mazisini anlattı. 
.._:'tti onu aükQentle dinledi. Çok 
lcr:'CS.ir olduğu belliydi. Sonra göz-

nı ona kaldırarak: 

11 - Fakat bu anlattıklarmıır aiae kar
dc~~Ydufum hisleri deiittiremez ki, 

,_;- Babanızı dUtünlln. O, bOtiln ba
bı ınc:a •ize hürmet edilecek bir iaim 
rakınak için mücadele etti. 

lo &etti tereddüdle ona baktı. Haya
~ p duyduğu iatirab yüzünden elini 
.:;.•na götiimıüflü. Yaptıtı feragatin 
oı~ığından ne kadar daha gilç bir fey 
te iunu anlamıttı. Ha19lop salf gös
dı.rı;eınek için bütün cesaretini topla
dcı ~~t Betti onun deruni bir müca
lt ,e ıçı.~~ olduğunu ve kendiaini ha-
li C-,dıgıni anlamıttı. 
aysıop devam etti: 

dıı- Rem ben pek fena bir koca olur
rı.:· Bu macera hayatı benim iliılrle
~ ka~ itlemif. Bundan ns ıes-

ınümldın delildir. Görilyom&• 

Yaan: Marııöriı Randii 
47 

nuz ya, dütUndiiğümUz teY ne kadar 
imkinıız. 

Betti ona uzun uzun baktı, sonra 
hıçkırarak kapıya koıtu. Etikte son 
bir defa döndü. 

Genç adam: 
- Gene görilfUrils, dedi, iyi arka

dq kalalmı. 
Betti göz yqlarını zabtetmeye ~h-

prak cevab verdi : . 
- Hayır, sizi bir daha görmemeyı 

tercih ederim. 
Holde kendisini bekleyen Cimmi o-

na doiru yiirdü. 
Betti: 
- Babama sitmeliyim, dedi. 
- Viv sin refakat edecek; fakat 

ben de iniyorum. 
Salonda Hayalop yalnız kalmıttı· 

Kendi kendine: 
- Za•alb ldlçük, dedi. Fakat bunun 

bayle olmaı daha bayırlı olduğunu 

aonmdan o da anlayacak. 
Aum6riln indijiai ititince meıdi· 

lıte herkes tarafından terk ve 
takbih edildigi bir sırada Japonya, 
iki devletin kendisine kollarını aç
tığını gördü. 1936 da imzalanan 
antikomintern paktında Almanya 
kendisine sempatisini tazelerken, İ
talya da aynı pakta girmek arzusu
nu izhar ederek Mançokuyu tanı
maya hazırlanıyordu. O .zaman Ja
ponlar, gözlerinin yaşardığını hi ... 
settiler. Nihayet artıık yalnız delil
diler, nihayet kendilerini anlayan 
ve girittikleri astı iti takdir eden
ler çıkmıştı. Garbden gelen bu mu
habbet tezahürlerinin sebeblerini 
aramakla vakit kaybetmeden Japon
ya onların kolları arasına atıldı ve 
bu üçüz ittifakın sembolü mabnnn
da Tokyo, battan baf8 Japon, Al
man •• İtalyan bayraldariyle do
nanclı. 

A imanlarla Japonlar arasın

da antikomintern paktının 
imzasının ilk yıldönümüne raatlan
dırılmı' olan UçUz ittifakı kutl~ıt 
töreninde hazır bulundum. Battan 
bata bayraklarla donanan Koraki 
atadyomunda yapılan meraaime 
baıvekil Prens Konoye riyaset edi
yordu. Resmi balkonda nazırlar ya
nında Alman ve İtalyan elçileri yer 
almıftı. S0.000 seyircinin arasında 
daha ziyade mavi elbiseleriyle bah
riyeliler ve açık bej üniformalar~
le kara askerleri göze çarpıyordu. 
Stadyomu dolduran halktan her bi
rinin elinde Uç bayrak vardı, ve ka
labalığın arasına mahirane bir te
kilde dağıtılmı' orkestra ıeflerinin 
idaresiyle bayraklar muntazam bir 
ahenk içinde hareket edi-yor ve halk 
Almanca, İtalyanca, Japonca a&Y
lenen nutukların en hararetli yerle
rinde c<>fuyordu. 

Her istikamete uzanan bu muaz
zam Tokyo ,ehrinde, Amerikan u
sulil devinalarla tahta ve mukavva
dan tek katlı kulubeter yan yana 
ve kucak kucağadır, kannakantık. 

venleri dörder d<Srder atlayarak apğı· 
ya indi. Sokak kapıaına geldiii zaman 
Cimminin bir taksiye 1ealendiğini 
gördü ve kapı yanına gizlendi. Haya
lop, Betti'nin Viv'le birlikte otomobi
le bindiklerkıi, Cimmiye tebessüm et
tiğini ve taksinin hareket ettiğini ıör
dil, 
Kapının dıt tarafında, kaldırımda, 

uzakla,an otomobili g6zleriyle tal !b 
eden Cimmi, biraz ileri~ küçük bir o
tomobilin durduğunu farketmedi. 

Vaka çok ani oldu. İki adanı birden 
ileri atıldı. Dakers elini kaldırdı. Bir 
alev fıtkırdı. Cimmi, ae•iz bir taban
canın ıalıiını ititti, ve, omuzundan vu
rularak yere düftü. 
Tabancanın ikinci defa atet alması

na vakit kalmadan, yerinden f ırlayuı 
~ayalop Dalren'in çeneaine fiddetli 
bır yumruk indirdi. Elinden tM>anc:aaı 
fırlayan haydud, yüzü kan içinde ıeri
ye dolru sendeledi. 

Ballarat, bu beklemediği taamU 
kar,ıBJnda f&tırdı ve kaçmak istedL 
Hayalop bir çelme takarak onu yere 
yuvarladı. Diğer tarafdan Cimmi aya· 
ğa kalkıyordu. Daken, partiyi kaybet• 
tiğini anlayınca Ballarat'ı oldup yer
de bırakarak otomobile adadın bildin 
ıüratiyle aolr.ak dönemecine dolna 

Yazan 

Rober dö 
Tomason 

JURNAi..' DEN 

ivicaclı bir sokaklar labirentinden 
birden bire on otomobilin yan yana 
geçebileceli genişlikte bir caddeye 
çıkarsınız. Bu caddelerde, binalar· 
da ve mükemmel ıurette tanzım e
dilmit olan mağaza vitrinlerinde, 
Japonyanın, mukadderatı mevzuu
bahis olan hayati bir mücadeleye 
girişımit olduğunu anlatan hiç bir 
allmete rastlamazsınız. 

Harbin yalnız taze ve neteli bazı 
tezahilrleri görülmektedir. Japon 
kıtalarının her ehemiyetli zaferi -
yukarıdan gelen emirle - bitmez 
tükenmez alaylarla kutlanır ve bu 
alıt)'iar, imparatorluk sarayı önün
de hep birden haykırılan üç "'yaf8-
aın" la nihayet bulur. Bir türlü düt
mek bilmeyen Nankin'in sukutu 
burada en az Uç defa kutlanmı§tır. 
Şu karııda toplandığını gördüğU

nüz grup, as.kere giden bir genci 
teşyi içindir. Akrabalarla dostlara, 
mahalle lcomfuları da iltihak etmiı
tir. ÇUnkU burada komtuluk, insana 
bazı vazifeler yilkler: mahalle kom
tuları içlerinden birinin düğünün
de, cenueelnde tetyiinde mutlaka 
hazır bulunmak mecburiyetinde
dirler 

Sinemalar da harbi anmak
tadır. Tokyo sinemalarında 

mahirane bir tekilde keailmi' aktü
alite filmlerinde Japon kıtalarının 
ÇUa ,.wrı.na.. ıt1•'=1• ,,. mkral
yonus, muufferane sfrltleri &&6-
lür. Hemen ardından, iyi ve nazik 
Japon hekimlerinin mütebeasim ve 
minnettar Çinlilere kolera aşısı 

yeptıfını seyredersiniz. Aaıl film 
de yerli mahttır ve banal bir mev
zu üzerinde bir vatanperverlik va
kaaını anlatır. Muzi~lıollerin son 
numaralarını daima, başları üzerin
de kocaman bir Japon bayrağı dal
galandıran görllerin sahneye gir
meleri tetkil eder. Her ,eyini yerli 
yapmaya muvaffak olan Japonya, 
milkemmel ayak oyunları yapması
nı bilen Japon g<Srlleri imiline de 
muvaffak olmuılardır. 

Büyük matazalarda bir ham kö
'esi vlrdır. Genif vitrinlerin içinde 
panorama teklindekl maıuaralar 
ortasında pembe beyaz melek yüz
lü Japon askerlerinin ailngü hü
cumu yaptıkları görUlUr. Bu esnada 
ötede beride yanan kırmızı ampul
ler, top ve mitralyozların atetinl 
tanzir eder. Bazan Çinlilerin taba
na kuvvet kaçtıkları tasvir edilir. 
Fakat Ortada his ceaed yoktur. Ce
sedler hiç hop gitmez, harbin bu 
tarafını görmemek daha iyidir. Kri· 

ıüıdü: Fakat tam kö,eyi dönerken bir
den bıre kar9ıaına çıkan iri bir kam
yonla kar9ıla1ınca fren yapmaya vakit 
bulamadan dehfetli bir çarpıpna oldu. 

Etraf tan ıeçenler kopıftu. Cimmi 
ve Hayalop da oraya yetiftiler. Hays
lop, bir doatmut ıibi, Ballarat'ın kolu
nu ımı ıılu tutuyordu. 

Darbeden fOHya yuvarlanan kam
yon toförüne bir fCY olmamıttı. Hal
buki otomobilin altında kalan Dakera'
in kaf aaı ezilmitti. 

Bir hastahane otomobili vaka ma
halline yetitti. Şahidler adreslerini 
verdiler, Cimmi ve Hayslop, kua kur
banını tanıdıklarını aöylemediler. Bal
larat da •esini sıkarmamıftL 

Ballarat'ı da beraberlerinde getire
rek eve girdikleri uman, Cimmi ha
fif olan yarumı sardırdı. Ballarat'm 
korkudan ditleri biribirlne çarpıyor· 
du. 

Clmmi: 

- Demek sizin Karamaakeniz sö
zlln.de böyle dururmu' 1 

- Yatından bir haber alamadıiı için 
ıizinle mlbakereye ıirif!DCYe mecbur 
kalmıttı. Fakat timdi istediği haberi 
aldı. Yata binmeye eitti. Hiç bir za
man yerini öfrenemiyecekainiz. 

- Si:a itiraf etmediğiniz takdirde ... 
- Beni buna mecbur edemelloinis. 

zantem sergileri de yok değildir. 
10 yenlik duhuliyeyi veren kalaba
lık bir halk, saatlerce ~içeklerl 
hayranlıkla seyreder. 

Bir gUn Yokohamadan dönütte, 
bir kaç askerin beyaz bir beze sa
rılmıt pramid kaidesi teklinde ga
rip bir ttyler ta,ıd :klarını görerek 
yanımdakine ne olduğunu sordum. 

- İçinde ö!tnUt arkada9larınm 
külü bulunan kutulardır, dedi. Ölil
lerin ailelerine verecekler. 

Bu mUtkül vazifeyi ifa eden as
kerler pek milteenir görünmüyor
lardı. Ve bir kaç dakika içinde, bu 
beyaz kutuları almaya gelen aileler 
de her halde daha fazla müteessir 
görünmiyeceklerdir. 

Tiyatroda müteessir oluyor, göz 
yaşlarını hicap duymadan salıveri
yorlar. Çünkil tiyatro bunun için 
yapılmıştır, kifede bunun için para 
ödenmi,tir. Fakat fellket karınm
da ağlamak dürmt insanlara yakıı
maz. Belki onun için Tokyonun yü
zü bu kadar netcli eörUnüyor. 

Bir Afrluh ıııeted ıehrlmiıde 
İstanbul, 11 (T~lefonla) - Cenubi 

Afrikada Durban'da çıkan '"İndie 
Vivea,, gazetesi muharrirlerinden ve 
hind mUslümanlarından B. tamail 
Muhammed VeliyyuUah birkaç giln -
den beri ,ehrimizde bulunmaktadır. 

Şarktaki islim llemine, Türkiyeyi 
olduiu gibi tanıtmak makaadile ted. 
kiklerde bulunmak için memleketimi
ze gelmiş olan hindli muharrir, yarın 
veya öbürgiln akıam Ankarayı gide
cek ve iki üç gün kadar da Ankarada 
kalacaktır. 

Orta okul ve lUelerin buı ki
tapları )'mlfden ,.... .. 

1atanbul, 11 (Telefonla) - Orta o -
kullarla liselerde okuıtulmakta olan 
riyaziye, kimya ve fizik kitablannda 
Bakanlıkça bazı dcğifiklikler yapılma 

sına lüzum görülmüt ve bu hu•ucta il
giH muallimlerin milta1ıeaları tı0rul

muıtur. Muallimler mtitalalarmı dol 
rudan doğruya merkeze bldireceklel' -
dir. Muvafık görWen mUtalealar, de -
ğitikllkler yapılırken nuarı dikkate 
alınacaktır. 

Bu .. 11hattan tı0nra butırılacak 
yeni fizik, kimya ve riyuiye lritabla -
rmın önümUsdeki öen yılına yetitti -
rilmeaine satııılacalıctır. 

Türkiye • Yanınlstın 
Yuaoslıwyı tkaret müzakereleri 

latanbul, 11 (Telefonla) - Türlri -
ye_ Yunanistan ve Yugoelavya araem.. 
dald ticaret anlqmalannm yenileıti
rilmesi milnkerelerinde bulunmak ü
zere bu sabah tehrimize bir yugoelav 
ticaret heyeti gelmittir. 

Onun için bu itten vu geçin. Yana çe
kinizi tahail edeceksiniz. Beni de aer
beat bırabanıs daha iyi olur. 

Cimmi, bundan bqka çare olmadığı
nı dU,ünürken, Alferd Bettera içeri 
girdi. 

- İki gün evel aldığun bir mektubu 
size getirdim. Ben bundan bir fCY an
lamadım. Belki ıizin iJinize yarar di
ye dUfUndüm . 

Cimmi sevinçle haykırdı. Şoförü
nün elinde tuttuiu, kendisinin Da
kera'in yazihaneainde Userine Batten· 
in adresini yuıp sonra tesadüfen içi
ne Daken'e aid mühim ••ikayı koy
mut olduğu büyük ıarı zarftı. Demek 
haydudlar, acele ile yuihancyi bo,al
tırlarken bunu, evelce Daken tarafın
dan yazılıp poetaya cönderilmek (be. 

re masaya bırakılaııt bir mektub zan
netmifler ve iStekiler araıında götürüp 
poetaya vermittiler. 

Ballarat'ın aıWıim bir suçunu iıabat 
eden veaika zarf m içindeydi. Hayodwi 
bunu görünce, Cimminin elinden kap
ma1c için bir hamle yaptı, fakat dedek
tif tetik davranmıftL 

- Onu naaıl ele geçirdinia? 
Hayelop: 
- N• na cttİA ,a. dedi. bilim her 

Sultanın 
Belki bu da bir reklimdır. Fakat, 

kimbilir, dojna da olabilir! Ancak doi• 
ru olmaaı kabil midir? Çünkü haber 
Holivud'dan gelmektedir. Sinema im 
paratorlujumın payitabb bir artiıt 
baklanda alakayı çoğaltmak iıtediği za
man neler uydurmaz ki! Kimini kOQ
ımclan boptır, kimini öldürür. Holi
vud haberleri hepimize yalancınm 
eYİ y&lllllllf, kinue inanmamıt-,, kıa
aaını hatırlatmaz mı? 

Habere selincıe.· Hindiıtaıun ea 
-sin racalanndan biri inıiliz ._ 
karıamdan son aylarda aJ'l'llmıfbr. Ba 
bopnmanın aebebi racamn bir filmiai 
aeyrettiii ainema artiıti Doroti ı..m.. 
r'a qık ohnaaıdır, diyenler Tardır. Y .. 
bud raca bu esmer ıümliai bnsmdua 
ayrıldıktan aonra snmittir. Han-..ki 
Doroti Lamur evlidir. 

Racaya teklif ediliJOr : 
- Mae Veıt baklanda ne buJ••'" 

aunuz? 
- Hayır, o Olmaz, çünkü fala~ 

balakbr. Bana Doroti Lamur'un t... 
zerini bulunuz! •• 

Hikiye Mae V.eat'e uldeciliJGI'. 
- Ben mi fazla tombalaiım? 
Fakat, bu ba,...etin altmda bir bat .. 

kaclımn kendisine tercih edilnıit om-. 
mutan ıelen hiddeti ele sesebilirsİlııİ 

Denildiiine söre timdi bütün Hol
vud'un baıbca mevzuu budur: "Raca 
yalanda Holivud'a ıelec:elmniı. Ne oJ.. 
cak? Doroti Lamur lr.ocaamdan ... '-" 
pnacak? Racanın aıık olduiu ba .... 
kadına benzediklerini uunler da hllp 
Holivud'a nn kotıacaklar? Ya MM 
Vest? Acaba o ne ymıpeca? ~ 
cak nu? Eamerleeıcek mi?" 

••• 
Bu hilrlye hize dİill'PUllZ üzerinde 

iki ayn dünyanın mncudiyetini sö .. 
teriyor: Kanum bopyıp filminde ... 
eldufu kadınla evlenmek içiı\ yalım 

aervetine süvenen racanın (raca altmq 
bet :ratmdadır) bin bir pce IMNllan 
clünyaımı, .., bir nc:adaa gelen ...._. 

üzerine biribirine ıiren, bu haberle P. 
len, bu haberle eilenen Ye cleclikodu• 
bir siiade bütün ciham ....... mil,....._, 
gibeller, blöfler ,,. reldamw dia.. 
yaalllL.-

ffaJhuld ....Jite'-i WislMitün ...... 
.......... ,,.....; hizim na,... 
illa. 

Otekilere mi iımenmeli? Biaiwn•ie
de olduiumuza 1111 acınmalı? - R. 
Baydar 

Heybellada sanatoryomlndl 
yeni pavyon 

latanbul, 11 (Telefonla) - Heybeli 
ada lllllWltoryomunda yapılan yeni 
pavyon bitmek üzeredir. Yakında bi
nanın dötenmeaine bqlanacaktır. Ye
ni pavyona 15 mayıatan itibaren basta 
kabul edilecektir. Şimdiye kadar•· 
natoryoma kaydedilen hastalar eıra 
beklemek Uzıere çok vakit kaybediyor .. 
lardı. Yeni pavyon açıldıktan IOGft 

sanatoryoma kaydedilmek müdded 
asgari hadde indirilecektir. 

istanbuldl Himid ihtHall 
İatanbul, 11 (Telefonla) - BGya 

,air Hlmidin 51ümilnUn yıld&ıamA 
münuebetile çartamba gUnU Uni•enL 
te talebesi bir ihtifal yapacütır. 

taraf da memurlarımız var. Bi.s her ... 
yi bilir, her ,eyi görürüz. 

Sonra Cimmiye dönerek: 
- Nedir o? Dedi. 
Cimmi: 
- Zafer, diye haykırdı. Ballarat, doe 

tum, •imdi Skotland Yard'a ıiclip ~ 
fettif Gullic'i göreceğiz. Orada. poli
te bu veaib üzerinde i.abaıt Yermek, 

yahud da Giudecc:a, namıdiğcr Doma
nl, namıdiğer Karamukeyi ele geçir· 
n~ek için yerini haber vermek tıklarm
dan birini tercih edeceksiniz. Kua
maake hapM tıkıldıktan aonra •ize bu 
vnikayı iade edecejime 8Öa veriy• 
r..ım. 

Ballarat mukavemetin beyhude o
lacaıını anlamıftl. 

- Hadi, ıidiyoruz; neye karar ver

dınis t 
- Ne yapayım, ister lıtemez arka

da~ 1arımı ele vereceğim. 
- Ben de yola geleceğinize cmia

dİID. 

Hayelop sevinçle ellerini çırptı 

- Yqaaın, Cimmi ı Geç oldu ama 
temiz oldu. 

S O N 





1 Holivudun bilinmiyen 

lape Yeleı: 

Büyük 
Küçük 

&1111&11111: 
Greta Garbo, bütün tekaiWere ral

men, Stokovaki ile eTlencli ,,. ~ 
ni evliler bal aymı seçilmek İçin 
Yunusa aittiler. Beyaz perdede 
eararb, sa7ri macldi olan ba artilt, 

"B&ai badelme...t" İD ~z K.a- aokakta mükedd.. balufb. ..,u 
blfa'u olan l.ape Velea, Tarz~- bir kadmclır. 
m (yani Comai Va711Diiller'in) Aaal imü er.ta Gmtaf'-'clar. 
kanuchr. Harici laayatmda çok Stokı,.olmda 18 eylw 1906 ela 
netelidir. Mekıik•da San Lui Po- doimaftar. S&çJan aarı, ~ 
tıoei fehrinde, 18 temmuz 1910 da 1.66, aiırlıiı 16 kilocha-. 
cloim~· Boya 1.52 ~· Aiırb- u.rf Lııa.I • 
iı U ldloclar. Saçları aıyalı, göz - 1"H1 1 •pt ı • 
lwi koya elidır. Eakiden Melui -
kada yerlefmit 1-pan:rol uilzade
leriaıden albay V elez dö Villalo
.._,un luzııclır. 

Jozef Şenk'dea ~ Jorj 
J-1'• Yal'mlfbr. s.çlan kam
..... pzl.-i eli, aiırbiı 52 kilo, 
~ l.a clir. 

Ela.iMi a.sner. "BiJiik Kat..m.,, 
rolünde, l>aglu Ferbanlu Jr.'an 
cWÖDIÜDÜ çabmfb. Filimlerincle aa
ntm oldq T.mdir am&, uçlan 
kumral, sözleri ele koyu ela renk
tedir. Viyaaada 22 ajaatos 1900 
de doimaf olan ba 7atl•ca, fakat 
tlaima süael artiat, Paal Czinner
le .ndir. 

"Bitmiyen ..nfoal,. de Şubert'in ..w
l'İli&İ olan Marta El'ert, filimde 
bazan, melivolik tamv alma • 
ama m'*-abil, ealrakta, tehird• 
daha canlı Ye claba ...-ıidir. Bil
h .... La eoı.-·i~--
ra, ~Ilı 1 WM .....-dili 
hüznü. ........ ... .... olmak 
aureti1e t.IUI ettiiW ~. 
Marta Es-t 11 m- 1912 de 

~ doimut, ~ -
ne de Jan Kipara ile ............. 

lnlŞhr: 
Norma Şirer ekeerip arilloJaıatik 

roll• yapar w iti bitw bilmes de 
hülyalı, atır ıam.r.u _......_ 
nk IMkiki ....U tellı ı .. iinü 1ıa
lar. inin TdMrs'I• _.y.,,..iıf, 
kocuı ......... öllnce clal .... 

., .. "' • • • • ..... ,. 
• lı .. a... ............... 

Wr fiJjnwlir. Dani1, 
Moria E.._. w 

......... Rue sİllİ -
yük M'tİatı.riD de 

f"dimde rol abmıt ol 
malarma ra.,.,.., 
filmin 11kl.t wwwb 
zi yanda rı-• 
ıördüjiinüz iki 1rii. 
çiik artİltİn Ü ..... 

de toplan•lfhr. 

fanfan " Ki od ine 

tarafları 1 

Yıldızın 
Sırlan 

llUfbr· Norma Kanaclalıdır. lO •
,....._ 1904 de Mootnal'de dol
........ Boyu 1.14 dür. Aiırlıtı 
13 kilodw. Gözleri pi~ bakar:. 
maTi bir renktedir. 

Mil Murrq: Ki k G bl z. ... aıı. Jon Jilbert'in kollanada a r e e 
Şantaj yapıhyor 

clullarm ..... olaAk l'örditi • 
miiz Mae Marray, aeali filmci• 
....... uk uk gÖl"Ünmff oldu. Fa • 
kal ba, ona da çekift---•• 
maaİ delil.- Klars Gebl YUtİJle bİr kadın lua-

A.IJ imli Mari Köaia' olan Mae Mar- hadan dari ectilmiıti: Bu kadm, clo
ray, Amerikadaki Pontmat'da, iurduiu çocuian ...._ımm K1ark Gebl 
10 ma.,... 1889 ela cloianuttm'· Bir oldujunu iddia ediyordu.. Bu Mf• de 
ara Polonya preaelerinden Mdi...a. Ali• Şneter iaminde bir kadm bncli
ni ile menaüt. eonraclan botan- ainden 1000 dolar t•nninet Rt.emekt.
IDlflır. Saçları aan, gözleri ma- clir. 
Yidir. S.,,. 1.61 tir. Bu taleb üzerine YllPdaa tahkikat, 

u- ,._.. Gaylor Fonit namında bir aclimm teY· 
.._ - • kifiyle netİcelenmİftİr. Bu aclmı eorsu-

Mae Veet 17 afUltos 1893 de clof· ya pçilmİf ft nipnbanın aizmtlaa 
dalana söre, plıcek ajmtıaeta böyle bir talebte balunduianu aöyl. 
41 ,....-. olaaık. Ba )'afta bir mittir. 
artiltin hlli maY&ffakiJ'9t ka- w .. ,. buittirı Ba ..._.. 
zamnan tatılacak ..,. doiı &iL nipnh• Klark Cebl'dm fada ...._ • 
Etine clolpn olan Mae'nin baı... d.rmİf. O da intikam ahmk için lla ça
••m.,. uldet" bir boluör, anneei de nri dütümnütt bu emelle de nipnlıu
ulea parilli oı .. -.wi bir ka- m -.Jaar Jl(m.t.a eoia~ iimid 
dmcbr. Boya 1.13 tür. 1Wa1d •• ....... 
laiılı 14 ldloclar. ~ 80.. ~ " .... ltöFle ... ,..,.,__ 
pldilW .,.... Zat-' .... -- ..... Yl"llpa ......... ...-; NSbla 
ril ımekiçinhwfllmiçıevamııl• mat' • ...._.....,flmdilik.p. 
-. bol bol patal• ,.... ... .................. blalmqtır. 

Marta Egertirı yeni bir 
filmi: Sarı Zambak 

Güzel bir film .. : 

"Sevgiliden gelen A 

••• Ve 3 büyük artist: 

Gcı6i 1t1orı.7, Jaa Gcır6en • Jaaı-----------
Pİ7'ft' Omon... Ba Üf Uim, 6ir fil. 
ınin P..Uiii laalılnnda .sat• lıôli 
lııir teminat tqlril ec:ler. A)'lll _..... 
a, "s-.;Iiden Gelen" lilmiai, ~ 
Frt111UU _,.,.. waıii Re111NN1 Ralo'· 
-- ....... ~ e.11111Ai ....... .... 
D~ lılıl., ,., _ _,_ ..,_ ._ 

..... .., • ..-da,..., --.,u 
idi. Folıat, Re,,,.... Rrılo, hnarne 
,._ olan _,,. - Milat ltadreti)ll. 
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Piyango dün çekildi 

200:000 lirahk büyük 
ikramiye bu güne fcaldı 
Tayare piyangosunun altıncı kep· 

desi dün yapıhruıtır. Dünkü keJidede 
200.000 liralık büyük ikramiye çıkma· 
mııtır. Dünkü ketidede 40.000 lira 
14178 nu~aya 25.000 lira 8709 nu
maarya iaabet etmiıtir. 

Diğer kazanan numaralan yazı
yonu: 
1500 lira Juuananlar: 

1474 
2049 

34089 
34506 

1000 lira luuananlar : 
2023 3285 6705 10767 

23087310813223633344 
35930 3646137631 

200 lira kamnanlar 
1996 2637 3057 3131 
4037 4925 6991 7062 
7139 . 9457 10800 11251 

12614 12639 13551 13712 
14233 15772 20455 21713 
25009 25118 25339 26344 

3465 
7078 

12349 
13807 
23334 
27898 

28271 29501 29507 30093 33004 
34864 35323 36043 36447 38853 

70 lira luuananlar : 
438 706 1096 
800 2421 788 
431 633 4089 
515 519 821 
436 571 601 

7005 44 642 
731 741 9136 
439 699 954 
187 38S 764 
511 522 S57 
623 762 14010 
4S8 588 15501 
208 44S 17290 
402 481 960 

21275 288 32S 
634 895 22229 

23057 102 218 
336 447 507 
705 84S 2S350 

26111 307 659 
27230 234 643 

689 713 790 
9S4 956 30019 
414 31128 ısı 
774 32050 958 
175 298 636 
938 35140 416 
703 928 36582 
900 37275 365 
790 927 967 
560 686 882 

279 
925 
158 
914 

6469 
975 
207 

10030 
11439 

990 
34 

993 
18698 
20319 

364 
813 
298 

24344 
679 
861 

28428 
29135 

144 
241 

33068 
978 
675 
716 
733 
972 
964 

50 Ura kaananlar : 
38 

422 
889 
917 
646 
179 
265 
229 

6046 
629 
S94 
293 
647 
359 
748 
728 
176 
679 
395 

13123 
313 
634 
391 
817 
146 
432 
206 
667 

18201 
905 
920 
278 
240 
916 
895 
180 
882 

25505 
424 

27095 
659 
1ss 
343 
147 
402 
996 
789 
319 

33126 
34S. 
177 
311 

37192 
865 
749 
610 .... 

60 
476 
896 

2162 
673 
222 
557 
352 
208 
654 
622 
379 
678 
542 
978 
750 
259 
901 
481 
159 
322 
808 
403 
863 
221 
555 
345 
672 
466 

19058 
953 
281 

165 
505 

1130 
362 
919 
323 
745 
404 
297 
779 

939 
446 
872 
585 

10076 
812 
291 

12036 
632 
195 
328 

14082 
472 
901 
222 

16000 
17089 

833 
566 
383 

20076 
595 

241 368 
22344 366 

849 944 
198 219 

24210 427 
70S 722 
461 902 
221 413 

28046 612 
167 213 
629 715 
227 240 
4S3 509 

31213. 286 
923 32086 
sos 678 
141 170 
4S7 470 
259 692 
468 591 
511 548 
895 919 
996 39176 
752 944 

223 
637 
144 
604 
998 

4020 
854 
597 
344 
943 

8034 
561 
970 
743 
626 
899 
292 

55 
735 
2J9 
353 
296 
582 
909 
405 

28 
273 
853 
772 
677 

88 
706 
603 
437 

23047 
277 
659 

26081 
960 
506 

29110 
268 

30094 
297 
758 
600 
193 
764 
182 

34803 
879 
755 
703 

38257 
273 

758 
3272 

182 
5062 

S30 
8184 

376 
86 

471 
1243S 

19S 
16184 
19340 

395 
516 
902 
318 
482 
807 
933 
480 
221 
230 
408 

81 
34345 

690 
828 
76S 

384Ş6 

i9938 

345 
848 
90S 
633 

31S2 
178 

5159 
930 
573 

7334 
248 
612 

9143 
748 
639 

11090 
594 
202 
841 
240 
502 
350 
597 

15082 
407 

64 
460 
878 
828 
816 
183 

21005 
623 
612 
131 
644 
915 
400 
998 
508 
141 
288 
106 
329 
781 
691 
280 
970 
265 

35162 
36235 

795 
864 
731 
603 

40 Ura ka:ıananlar: 
112 209 220 226 230 462 
557 766 941 976 1192 3S4 
387 402 575 637 765 787 
863 782 2072 129 148 151 
175 186 279 325 371 404 
498 S23 526 878 600 613 
660 726 850 ~ 3059 92 
145 289 417 484 SS8 568 
616 650 672 688 722 783 
785 793 804 869 875 4068 
97 17S 323 403 460 483 

567 648 682 685 7S7 987 
S078 86 438 457 501 510 

S50 687 701 722 855 8S8 
945 956 6354 372 457 570 
627 701 868 7013 64 399 
485 829 8SO 891 912 963 

8084 340 362 403 408 525 
633 787 919 965 9188 20S 
253 27 3 350 539 560 840 
883 900 996 10059 358 395 
564 615 618 714 781 839 
874 877 913 939 11038 42 
62 66 120 187 407 462 

623 628 820 847 490 120S8 
89 100 157 196 291 348 

372 423 486 529 675 682 
726 784 801 84S 896 949 

13052 115 120 163 227 317 
358 542 767 806 823 963 

14064 79 85 162 262 294 
410 42S 430 4SS 479 686 
808 15119 242 276 277 429 
S7S S9S 611 663 848 16098 
192 276 299 374 509 634 
684 860 924 985 17003 23 
36 44 45 100 163 Z23 

224 297 386 644 718 787 
829 923 95S 18150 321 328 
204 593 783 869 893 992 

19067 168 244 S35 668 792 
850 20034 75 111 124 128 
229 451 461 661 679 693 
729 847 884 889 21116 144 
419 484 616 838 867 900 
938 22001 7S 117 184 513 
549 560 582 628 682 795 
809 878 891 918 93S 937 
999 23011 211 407 419 509 
547 631 691. 820 968 24016 
167 415 473 610 687 706 
738 925 25113 120 197 221 
326 446 638 811 868 918 
943 985 26001 249 250 316 
437 476 557 581 703 801 
878 991 27048 133 157 181 
246 319 410 482 500 671 
679 690 70S 723 808 839 
934 972 979 28207 23S 3S3 
373 483 559 595 621 638 
692 776 788 829 8S4 884 

29127 147 S52 667 673 680 
684 749 846 864 872 928 
976 30063 130 169 17S 30S 
338 364 389 39S 417 618 
666 692 800 926 31077 088 
212 Z76 352 486 602 612 
679 849 946 32089 164 261 
26S 300 S4S 606 730 799 
836 963 979 330S3 54 S8 
ısı 301 672 118 120 789 
832 837 891 944 34049 119 

35020 53 148 307 420 707 
789 894 36049 116 150 265 
89S 37139 314 527 559 S94 
813 844 860 877 974 39010 
211 269 435 441 447 458 
621 655 819 842 8S8 879 

Dünkü ketidede 40 bin ve 25 bin 
lira kazanmı' olan biletlerin son üç 
rakamı olan 178 ve 709 numara ile 
nüıayetlenen biletler 1000 er onda 
bir biletler yüzer lira amorti alacak· 
lardır. Ketideye bugün de devam O· 

lunacaktır. 

Basbakanımız 
M. T. A. 

enstitüsünde 
(Baıı J, inci sayfada) 

zere Eti Banka devredilmiş olan Div
rik demir, Bolgardağ ve Morgul ma
denlerinden başka, elyevm tıstlerinde 
arama ameliyatı ,,_.pılan madenler 
funlardır: 
Ti~lu kazasının Karaerik mcv

kiinde bakır, Keskin kazasının Dev
rek mevkiinde kurtun çinko, Konya
nm Hızına köyünde civa, İzmir Tor· 
balı kazasında demir, Fethiyenin Uç
köprü ve Çayhiaar mevkilerinde 
krom; Ceyhanın Hocallı mevkiinde 
petrol, Uzunköprüniln Kastanbolu 
mevkiinde petrol, Hayrebolu, Nusay
bin ile Midyatın Ramal ve Maymun 
boğazı mevkilerinde gene petrol zu. 
huratı vardır. 

Divrigiye yakm ve Malatyanın He
kimhan kazasına bağlı Hasan Çelebi 
havalisinde üzerinde tetkikler yapıl
makta olan demir cevherinin mikdar 
ve kalitesi hakkında müabet haberler 
gelmektedir. Bu cevherin, demir mm· 
takamız olan Divrigiye yakın olması 
kendisine ayrıca bir huıuıiyet ver
mektedir. 

ULUS 

BÜYÜK DEVLET YAPILARI 

Adliye bakanhğı binası· 
1939 yih 29 ilkteşrinde 
tamamlanmış olacak 

Kültür ve Adli>:e bakanlık lan ile aradaki 45 metrelik 

büzük ana cadde 153 m ctre devlet . gcniJ_li~indeki 

sitesinin antresini teşkil edecektir. 

Adliye bakanlığı binaaının inşasına 
başlanmıştır. 

Güvenlik anıtı ile inhisarlar bakan
lığı arasındaki boş kısım, gözümüzü 
çeker dururdu. Yansen plinı, buray:ı 
karşılıklı olarak kültür ve Adliye ba
kanlıklarını koymuştu. Böylelikle dev 
let mahallesi; Çankaya caddesi S\p· 
sındaAdliye, temyiz, nafia binalariyle 
vilayetler evine çıkacaktı. Dikmen 
caddesinden de kültür, inhisarlar, eko
nomi bakanlıkları binalarından sonra 
yine vilayetler evinin önüne varacak
tı. Projede bir tek değişiklik olmuş

tur: Adliye ve kültür bakanlıkları yer 
değiştirmiştir, o kadar ... İlk hazırla
nan projede Adliye bakanlığının Çan
kaya caddesinde kurulması düşünül
müş ve planlar ona göre hazırlanmıştı. 
Sonraları, buraya kültür bakanlığının 
kurulması daha muvafık görüldüğün
den Adliye vekaletinin yeni planı, Mil 
li müdafaa caddesi tarafına yapzlmak 
üzere hazırlanmıştır. 

Abideye bakan ceplıe : 
Devlet mahallC6inde bir adliye ba

kanlığı kurulması için tahsisat geçen 
sene şubat ayında yürürlüğe giren ka
nunla temin edilmişti. Adliye ve kill
tür bakanlıkları binaları ile beraber 
devlet mahallesi, şekilleşmiş oluyordu. 
Mahallenin ön kısmını bu iki bakanlık 
binası kapamaktadır. Bu iki bina ara· 
aında 45 metre genişliğindeki büyük 
cadde, devlet mahallesinin ana cadde
sini teşkil etmektedir. Ankaranın hiç 
bir caddesi, kırk beş metre gibi muaz
zam bir geni~likte değildir ve hiç bir 
cadde bu kadar kalabalık toplayamıya
caktır: Bakanlıkların on bine yakla
pn memurları, iki tarafı ağaçlandırıla 
cak olan bu büyük aafalt yolu, fÜphc· 
aiz ki diğer yollara tercih edecekler
dir. Cadde, Emniyet ibideai önünden 
lç bakanlık önündeki merdivenlere 
kadar uzanaçalgtır. 

Temyiz mahkemesi, inhisarlar ba
kanlığı, adliye bakanlığı, maarif t•a
kanlığı binalarının esas cepheleri bu 
ana cadd~e bakmaktadırlar. De\tlet si
tesine ilk girişte sağlı sollu yeralan ad 
liye ve kültür bakanlıkları binalarının 
projeleri sitenin azcmctiyle ölçülü ve 
aynı zamanda bir giri9 yeri hi.aaini ifa
de edecek tarzda hazırlanmıttır. Gü
zel Sanatlar Akademisi profesörle· 
rinden Brüno Tout ile her iki cephe
nin Devlet malıallcaine giriti ifade et
mcei noktasında bir fiıkir birliğine va· 
ran bayındırlık bakanlığı yapı daire· 
si; plan, hem devlet mahallesi binala
rı ahengine uymak; hem de bir giriş 
yeri ifadesini vermek üzere tekemmül 
ettirmiştir. 

Proje hazırlandıktan sonra yapılan 
ke!if neticesinde, bu yeni teklin ancak 
547 bin liraya sığabileceği anlaıılıuıt
tır. lntut, çalışmaya hiç ara vermeden 
devam etmek suretiyle ancak 939 sene
sinde biteceğinden icabeden tahaiaa· 
tm 150.000 lirası 937 mali ıeneai ıonu· 
na kadar; 200.000 lirası 1938 maU 
senesi içinde ve geride kalan miktar da 
939 mali senesi içinde ödenmek ünre 
eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Eksiltme dosyalarından ild takmı 
yabancı, altı takım da yerli müteahhit· 
lere verilmittir. Münakasa günü ancak 
dört firma ekailtmeye ittirak etmit ve 
yeni adliye bakanlığımızın binuı, tah· 
min edilen kıymetlerden 31.25 dere
cesinde tenzilit yapan müteahhit mi
mar B. Bedri Tilmay'a vahid fiat uau
liyle ikinci kinunun on betinde ihale 
edilmi9tir. AnlafD>B, ikinci kinunun 
ıon günü imzalandığından hazırlanan 
it programının tatbikine batlanmııtıc. 
Bu programa göre 938 aencab kıt ba· 
ıına kadar binanın çatuu örtülecektir. 
Yeni adliye bakanlığımızın ihtipmlı 
yapısının açılma töreni, 939 cunlhur~
yet bayramında yapılacaktır, 

Plan ve projelerin luuuaiyed: 
Y eoi binanın plan ve cepheleri tu hu 

suaiyetleri g&atermektedir: Adliye ve 
maarif bakanlıkları binaları, devlet 
mahalleaini, tetkil eden büyük ve aayı
ları ona yaklatan binalar mecmuu he· 
yetinin ilk ikisi olduğundan emniyet 
ibidesi cihetine doğru ve oradaki bu1-
vara göre tamamiyle mütenuırdır. Bu 
tekil, partele bakan bu cepheye, lıbide
vt bir eaalet karakteri vermektedir. 

Devlet mahallesinin antre.ini tqkil 
eden bu kısma aid planların hazırlan
maaında bu gaye daima göz önünde bu
lundurulmuıtur. Plinın bu tarafına ve 
rilen daha fazla ehemiyet dolayısiyle. 
54 metre uzunluğunda olan bu cephe
nin; orta caddenin 45 metre genitli
ğiyle iyi bir n.iabet tqldl eylemesi tc-

min edilmiştir. 
Adliye ve Kültür bakanlıkları bina

larının inşası bittiği zaman, bu iki ba
kanlık yapıaı, aradaki 45 metre olan 
büyük cadde ile beraber, devlet mahal· 
lesinin bir cephesini teşkil edecekler
dir. Devlet mahallesinin bu kısmında 
olan genişliği 153 metredir. Şimale bd· 
ka.n bu cephe daima gölgede kaldığın
dan, inşalarda bulunmasına dikkat e
dilen burçlar ve sütunlar 1\Zametli bir 
tesir yapacaklardır. 
İçtima salonları bu sütunları ihtiva 

eden balkona açılmaktadır. Kütüphane 
iki katı ihtiva etmekte ve birinci kat 
seviyeai.nde dahili bir balkon bulun
maktadır. 

Eaaa cephe 81 metre uzunluğun1a 
olmak üzere ortadaki caddeye bak.mak
tadır ve iki yan kanadın orta kısma gi)
re ıo metre geri çekilmesiyle güzel bir 
avlu vücude getirilmektedir. 

Birinci katta bulunan vekil bürola
rı, büyük bir balkona açılmaktadır. Bu 
rasının pencereleri çok geniştir. Bol 
ışık alacak şekilde tanzim edilmiş olan 
büyük merdiven ve merasim salonu bu 
kısmı tamamlamaktadır. 

Programa göre muhtelif şubelerin 
büroları binanın geri kalan kısımları· 
nı işgal etmektedir. Merdivenler ve a
sansörler bina içindeki koridorların 
birleşme noktalarında olmak üzere 
mcthale yakın, iyi ziya ve hava temin 
edecek şekillerdedir. Vekilin makamı
na ayrılmış olan medhal, merasim s1-
lonu altında ve Dikmen caddesi cephe
sindedir. 
Şimal cephesinde, adliye bakanlığın 

c;.a bilhassa huausi bir ehemiyeti olan 
kütüphane için ayrı bir DM?dhal konul
muftur. Binanın bütün cephelerdeki 
yllbekliği birdir. Bu muazzam yapı 
da mütecanis, devamlı bir taTzda ve ad· 
liyeye yara,an, sa.kin, ciddi, azametli 
bir karakter arzetmektedir. Bir çok 
yeni kanunlar ve tedbirlerle daha ve· 
rimli bir faaliyet arifesinde IOlan adli
yemizin, yeni ve geni~ binasına geçme· 
si, verimli çalışmaları için şüphesiz ki 
kıymetli bir amil olacaktır. 

ln§llat : 
Adliye bakanlığı binasının divarları 

tuğla ve döıeme otmulen, dam taraça 
tarzında dış sıva açık renkte edelputz 
sistemi; pencere, kapı ve saire somb
ronlcıi Ankara taıı renğindc ıuni taş, 
bütün sütunlar ve kaide 3 santimetre 
kalınlığında ve 2 santimetre derinli
ğinde ayırıcı hatları ihtiva etmek ü
zere Ankara tafından yapılacaktır. 

Bürolar diğer batıanlıklarda olduğu 
gibi, aynı kapı, pencere, parke ve li· 
nolyum sisteminde olacaktır. Isıtma 
sistemi, diğer bakanlıkların aynıdır. 

Frankocular 
Akdenize 

20 kilometre 
mesafedeler 
Sarag01, 11 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 
Franko kıtaları Aragon cephesinde 

bir aydan beri yaptıkları taarruz neti
cesinde 26.000 kilometre murabbaında 
bir arazi parçası itgal etmitlerdir. Bu 
arui dahilinde 260 9ehir ve kasaba 
vardır. 

Aragon cephesinde timdi 280 kilo
metre ıuunluğunda bir sahayı kapla
maktadır. Bu cephenin en mühim iki 
noktası tunlardır: 

1. • Lerida etrafında, Lerida - Bar
selon yolunun ilk kilometreleri. 

2. • Tarragon ve Kastellon eyaletle· 
rinde Mora de Ebrodan &il Mateoyc: 
kadar uzanan mıntaka. 

Franko kıtaları burada denize en ya
kın bir noktaya kadar gelmi9lerdir. Ve 
bu nokta ile deniz arasındaki mesafe 
takriben yirmi kilometre kadardır. 
Frankiatlerin bulundukları mahal Tor 
tosa ve Vinaroza h&kimdir. 

Frankiaıler yeniden mühim 
me11mer mbıeıtiler 

Salamanka, 11 (A.A.) - Franko ka
rargahının resmi tebliği: 

Gönüllü kıtaatı Kaatellon viliyetin
de Vallivona dağlarında çok mühim 
mevziler ele geçirmitlerdir. 

Tremp mıntakuında, timaıt Kata· 
lonya barajının prkında Komcli dağ· 

Ziraat kongresinde 
onnancılık 

(Başı ı. inci sayfada) 
araziyi tahrip ve toprağın yalnız üs
tünü ıslatırlar. Ormanlık arazide ise 
bilakis düşen yağmur sel teşkil ede
mediği gibi sular ithar olunur. Böy
le arazi senenin bütün mevsiminde 
sulak ve ıslaktır. Ormanlık arazide 
cereyan eden dere ve nehirlerin sula
rı boldur ve suyun mikdarı muhtelif 
mevsimlerde az değişir. 

Su işinin tanzimi köylü kalkınması
nın bir esasını teşkil etmektedir. Zi
raat Vekaleti mütehassıslarından pro
fesör Kristiansen senede kuraklığın 
Anadoluda doğurduğu zararın 150 
milyon türk lirası olduğunu hesab et
miştir. 

Su işinin tanziminde ormanın rolü 
birinci derecededir. 

Adana ovasında yapılan bütün su 
tesisatı bir kaç sene faydalı oluyor ve 
ondan sonra sellerin getirdiği katı 
maddelerle dolan nehir yatakları ye
niden taşıyor. 

Su akıntılarının esaslı bir şekilde 
düzeltilmesi için ormanın ne mühim 
bir rol oynadığ:nı Fransadan alacağı
mız bir misal ile aydınlatalım. 

1910 senesinde Sen nehrinin taşma
sı ve büyük hasarlar yapması halkta 
müthiş bir heyecan doğurmuş ve hü
kumet daha esaslı tedbirler almaya 
karar vermiştir. 

Orman umum müdürü ile ·diğer mü
tehassısların fikirleri birbirinin taban 
tabana zıddı olduğundan bu hususta 
tetkikler yapmak üzere bir komisyon 
kurulmuştur. Komisyon tehlikenin ö
nünü alabilmek için 420 milyon altın 
frank masrafla geniş mikyasta ağaç
landırma işi yapılmasına ve yalnız 22 
milyon altın franklık set ve saire in
şasına karar vermiş ve bu suretle a
ğaçlandırma,ya tahsis edilen masrafın 
set inşaları masrafının takriben 21 
misli olması ormancılar için bir zafer 
teşkil etmiş ve aynı zamanda sel teh
likesine karşı en tesirli çarenin ağaç· 
landırma olduğuna yeni bir delil ol
muştur. 

Viyanada 1907 senesinde toplanan 
enternasyonal ormancılık kongresin
de muhtelif milletler namına söz söy
leyen hatipler set ve sair inşaların sel 
ve taşmaların tahriplerine karşı ancak 
muvakkat ve yalnız ağaçlandırmanın 

devamlı bir çare olduğunu tetkiklere 
dayanarak isbat etmitlerdir. ltte fen
nin bu mesele hakkındaki &örilıl1 bu 
cümlede anlaşılmaktadır. 

Bu yukarıda gördüğümüz ormanın 
ziraatle vasıtalı olan alakasına aid 
tafsilat bu makalemizin mevzuu dı
şındadır. Onun için sözümüzü burada 
bitirirken eski bir Fransız atalar sö
zünü hatırlatmakla iktifa ediyorum: 

.. Orman suyu, su çayırı, çayır hay
vanı, hayvan gübreyi ve gübre de zi
raati yaratır." 
Şimdi gelelim ormanla ziraat ara

sında doğrudan doğrızya mcvcud olan 
alakaya: 

KöylünUn ormandan temin etmcğe 
mecbur olduğu bir çok ihtiyaçları var
dır. Yakacak odun, ev, samanlık, ahır 
ve saire inşası için muhtaç olduğu 

kereste, araba diğer aletler yapmak 
için kullandığı kereste bunların en 
başlıcasıdır. 

Bir de köylünün ormanda otlatmak 
mecburiyetinde bulunduğu hayvanlar 
vardır. Otlatma işi başı ıboş olarak tat
bik edildiği takdirde orman için mut· 
lak surette muzırdur. Bunun için me
ni icab eden bir iştir. Ancak, bir ta
raftan ziraatin bugünkü bulunduğu 
tarla dinlendirme usulilnde.n nöbetle
me usulüne geçmesine diğer taraftan 
ahırda hayvan beslemenin gerek hay
vanların vereceği hasılat mikdarı ve 
gerekse bu hasılattan istifade imkan
ları bu işi karlı bir hale sokacak bir 
dereceye gelinceye kadar bir çok yer
lerde sıkı bir murakabe altında, or-

lan da dahil olmak üzere düş.manın 

müstahkem hatları zaptedilmiştir. 
Estramadur cebhesinde Kaseres 

mıntakasında düşman ağır bir mağh1-
biyete uğramıştır. 

Tayyarelerimiz Surriana limanın,fa 
bulunan iki düşman vapurunu mühim 
hasara uğratmış.tır. 

Tapizada zabıolundu 
Burgos, 11 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre Franko kuvvetleri Ba
lagucr civarında Segre nehrini geçe
rek mühim bir strateji noktası ol:ın 
Tapizayı zaptetmişlerdir. 

Morella mıntakasmda frankistler i
lerlemeğe devam etmektedirler. Bu 
kuvvetler Maistrazgo dağlarını geç· 
mişlerdir. 

Madridde bir hükümeıçi 
muvalf akiyeıi 

Madrid, 11 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

,Talavera mıntakasında frankist~

rin tazyikine mukavemet eden milis
ler yüz kadar esir almağa ımwaf fak ol
muşlardır. 

mantarda hayvan otlattırılması kaçı
nılması kabil olmayan bir zarurettir. 
Şimdi bir de köylünün yakacak ih

tiıyacı ile ziraatin ilerlemesi ve orman 
arasında mevcud münasebeti araya
lım: 

Anadoluda tezek yakan köylünün 
bu yüzden ettiği zararı Prof. Kristan
sen ıhesab etmiştir. Ve bunu şöyle an
latmaktadır: 

"Yapılan hesablara göre, yüksek A
nadoluda senede 3,5 milyon ton tezek 
yakılmaktadır. Bu 14 milyon yaş güb
reye tekabül eder. Bir ton taze gübre 
atılmış tarladan 30 kilo fazla buğday 
yani 1,5 lira alınabil~eğine göre her 
sene Türk köylüsü 21 milyon lira yak
maktadır." 

Diğer taraftan ormanlardan çıkarı
larak yakılmasında hiç bir mahzur ol· 
mayan bir çok odun artıkları vardır. 
Piyasa.ya çıkan yüz kübmetre keres
tenin yanında ormanda 230 kübmetre 
mikabı yakmakdan başka işe yarama
yan artık çıkar. İşte köylünün bu ya
kacak ihtiyacını ormana zarar vermi
yecek bir surette temin işi muhakkak 
ki kongrenin mühim bir mevzuunu 
teşkil edecektir. 

Köylünün kalkınmasında ormancı

lığın en mühim bir vazifesini timdi 
tetkik edelim: 

Bugün memleketimizin bir çok yer
lerinde köylünün elinde öyle toprak
lar vardır ki bunlar mutlak orman 
toprağı tabir edilen ve orman yetiş
tirmekten başka bir işe yaramayan fa
kir topraklardır. Yaptığım takribi 
hesaba göre memleketimizde ıböyle 
fakir topraklar üzerinde ziraat ıyap
mağa uğraşmak suretiyle emeğini he
ba eden nüfusun mikdarı iki milyon
dan fazladır. Bu yurddaşlar çalışma 
kabiliyetlerini, iyi bir netice vermiye
ceği peşinen belli olan işlere sarfet
mekle hem kendileri daimi bir sefa· 
lete mahkum bulunuyorlar ve hem de 
bir memleket için sermayelerin en 

ıymetlisi olan insan sermayesinden 
mühim bir kısmının israf edilmesine 
sebebiyet veriyorlar. 

Bu köylünün yaptığı ziraat görü
lecek bir şeydir. Yaradıll'f itibariyle 
orman yetiştimekten başka bir işe ya
ramayan topraklar üzerinden orman 
sökülüp yerine ziraat yapılır. İlık ee
ne biraz mahsul alınır. Fakat yağ
murlar bir çok meyilli arazide kaya
lar üzerinde bulunan ve hazan kalın
lığı bir k9g antimetreyi geçmeyen 
toprak tabakasını sürükler götürür. 
Ertesi sene bu araziden kısmen isti
fade edilebilir. Fakat Uçüncü sene 
köylü burayı terkederek yeniden bir 
ormanı kesmeye bakar ve yeni bir tar
la açar ki bu tarlanın hayatı da iki 
seneden fazla sürmez. Bu kadar eme
ğe, memleket ormanlarından böyle 
mühim bir parçanın tahrib edilmesi
ne mukabil aldığı mahsul bereketli 
bir sene kendisini ölmiyecek kadar 
besliyebilir. Ekser seneler iae ancak 
altı a:ymı bu mahsul ile geçirebilir di
ğer altı ayı geçirebilmek için uzak 
yerlere gidip iş aramağa mecburdur. 

Bu vaziyeti nuıl düzeltebiliriz? 
Belki en basit gözüken cevab ahaliyi 
buralardan bafka yerlere naklettir· 
mek teklifidir. Fakat bunun tatbikin
de bir çok güçlükler vardır. Mesela 
memleket müdafaası noktasından ge
niş sah.alarm boş bırakılmasının mah
zurlarını hatırlatmakla iktifa edelim. 

Diğer aranacak çare bu insanlara 
mümkün olduğu kadar oldukları yer
lerde iş bulmaktır. Ziraat tarzlarını 
değiştirmek, bunları meyvacılık ve 
hayvancılık yapmaya sevketmek mü
him bir çaredir. Bunu ziraatçilerin 
düşünmesi I.azımdır. Ancak bununla 
da mesele hallolmaz. Bu yurddaşlara 
derhal iş bulmak icab eder. 

Orman sanayii burada en başta ge
lir. Orman sanayiinin bir hususiyeti 
de fazla mikdarda insan çalı!tırması.. 
dır. 
Almanyanın umum maden sanayiin· 

de çalışan insan mikdarı 500.000 kişi 
olduğu halde Orman sanayiinde çalı
şan insan mikdarı tam bir milyon ki
şidir. Halbuki konulan sermaye ve 
istihdl edilen malın kJ.1ymeti itibariy
le bir iki sanayi zümresini birbirleriy· 
le mukayese edersek orman sanayii
nin diğer sanayiden çok geri kaldığı
nı görürüz. 

Bu, ziraate müsaid olmayan yerler
den mühim bir kısmı ormanlık yerler 
olduğuna göre orman sanayiinin inki
pfı ile bu işsiz veya işi semereli olma
yan yurddaşlara iş bulmak kabil ola· 
caktır. 

Bu yurddaşların senenin muayyen 
zamanlarında memleketimizin ışın 
çok ve fakat insanların az olduğu yer
lerine gönderilmesi işi de tanzim o-
1 unmalıdır. Bir çok işsizlerin bilhas
sa Karadenize sefer eden vapurlarda
ki sefaleti ve beyhude yere iş ar~ma
ya gidip dönmeleri herkesin bildiği 
bir hadisedir. 

İşte ziraat kongresinde görüşüle
cek olan ve ormancılığı da alakadar 
eder işler. 

Dr. Tevfik Ali Çınar 
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H 1 K A y E i~Z·Rl•Z·~i 
Nöbetçi Eczaneler 

İngiltere. Milletler Cemiyetilıe mira<aal elli MıS1rla Türkiye 
arasındaki dostluk 

Ceylan avı 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

: Ankara ,. 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,. 
: Ege eczanesi 

Habeş meselesi 9 mayısta 
(Bqı J. inci sayfada) 

niz kadar hiç bir fCY bizi orada o ka
dar memnun etmemişti. Bize orada 
çok yardım ettiniz. Onun için ecnebi 
bir misafir gibi değil, faıkat dost bir 
kardeş gibi merhaba diyoruz. 

l'azan: Rene ErJöı Çeviren: Zahir Ferid Törümküney 
: Sebat ve Yeniıehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez ,. 

HALK Ye YENl 
Sinemalarda matineler 

Cenevrede "halledilecek,, 
Rabıtalarımız çok kuvvetlidir. Ta

rih bizleri uzun müddet beraber yü
rütmüş, mukadderatımızı birleştir
miştir. Müstakil Mısır bu maziyi hiç 
unutrnıyacak, aramızdaki ezeli rabıta
ların, ıyalnız ruhi, manevi, dini değil, 
aynı aile hayatının rabıtalarıdır. 

Valter beni istasyonda karşıladı. İki 
~ncdenberi Avusturyaya gitmemiş
tiın. Dağların eteğinden uzanan genif 
~~l_dan otomobil bizi arkadaşxmın çift
ıı:ınc doğru uçuruyordu. Büyük bir 

Yranlılda yeşil ormanlarla örtülü 
:~ğla~ı aeyrediyordum. Valter uzun 
ır muddet hiç bir şey söylemedi. Di

teksyonu kuvvetli elleriyle idare edi· 
>'or ve gözleri ti uzaklara dalıyordu. 
~ının bir feye aıkıldıiını anladım. 
~ftliğe vardığımıs saman kapmm 5-

ııurıc:ıc kansı bizi kal'fıladı. 
ltarolin aşağı yukarı otuz be§ yaş

l~rında kadar vardx. Sarııın güzelliği
llın üstünden seneler hiç bir iz bırak· 
~dan geçmi9ti. Her zamanki gibi sc
~li idi. Akpm yemeğinde benden 
~ika yabancı bir kimse yoktu. Her ı· 
ltısi de vaktimi hof geçirtmek için çok 
f•~ret ediyorlardı. Buna rağmen ha!
trınden üzüntü içinde olduklarını his 

tdiyc.rdum. 
\._ "i emekten sonra Valter beni odama 
~dar götürdü. Yarun saat kadar otur
<lıüt. Odadan çıkarken: 

- ner holde karımla aramızdaki 
~iyete hayret ctmiısindir... Ar. 
t.ııc daha fazla tahanunülüm kalmadı .. 
~Yrılıyoruz. Dedi. 
Akşamdı:ınberi gördüğüm vaziyet 

ıaten bana bunu his ettirmıştı. Fakat 
lıayı et etmit bir adam tavrı ti$kınarak : 
b - Canım, bu münasebetsiz şakaları 

1tak. Dedim. 
Vaıter yumruklarınx sıkarak tekrar 

ttti: 
- Şaka değil, ciddi söylüyorum .•. 

lıyrılıyoruz ... Sessizce ayrılmak içm 
~runıa kati kararımızı verdik .•. Bun
~. fafılacak ne var? .. Aşk ... Sadakat ... 

iitün bunlar bo9 laflar... insanlarda 
ltıcnfaat kaygısından başka bir duygl' 
)'olctur ... Mutlaka bu duygu bir gün 
Uatün geliyor ve diğer hialeı ı öldürü
>'or ... lş bu raddeye kadar geldikten· 
~llra artık bunun önüne geçilemez ... 

Undan sonra ayrılmak yaln:z bir for· 
ııı.liteden ibaret kalıyor ... 

Sabahleyin odamdan çıkıp da salo
~ indiğim zaman, orada Kaıolinı 1 al
lltı buldum. O da, büyük bir soğu~ 
~tılılıkla ayrılacaklarını an1attı. Fa
~t hiç bir sebeb göstermc:oi. Tabiı 

rı de bir şey soramadım. 

da yalçın kayaların arasından yeniden 
meydana çıkmaları çok h01uma gider
di. Şimdi ise, bu sevimli hayv~m önü
müze çıkar çıkmaz öldürmek için si
lahlarımıza sarılacağımızı düşündük
çe müteessir oluyordum. 

Sık ağaçların arasından birdenbire 
geniş bir meydanlığa çıktık. Meydan
lığın öbür ucunda,,kurfun menzili i
çincle bir ceylan, tehlikenin yaklaştı
iını his ederek birden aıçradı. Valter 
hemen ail&hına aarıldı Ye nıpa aldı. 
Tam bu aırada ikinci bir ceylan daha 
sıçrayarak diğer ceylanla, avcının ara
sına girdi. Ötekine, eşine vücudunu 
siper etti. Valter tetiği çekerken kolu· 
nu dürttüm. Silah patladı. Çıkan kur
şun aradaki ceylanı hafifçe yaralaya
rak geçti. 

Valter öfkeyle bana döndü. Fakat 
son daki~ada sinirlerine hakim olarak 

yalnız: 

- Ben peşlerine koşuyorum. İster· 
sen gel 1 Diye bağırdı. 
Koşmağa başladı. Karısı ve ben onu 

takib ettik. Yarım saatlik, yorucu ve 
tehlikeli bir koşmadan sonrca, büyük 
biı kayanın dibinde yaralı ceylanı ve 
eşmi bulduk. Yaralı hayvan yere yat· 
mış, kan sızan yaralarını eşi diliyle 
yalıyordu. Yaklaş.tığımızı his ettikle
ri zaman, yaralı hayvan gii!,ilükle kal· 
karak, ormana doğru koşmağa başladı. 
Eşi, o süzgün bakışlı güzel gözlerin· 
den ateşler saçarak hücuma hazırlan
mış bir tavırla bize bakıyordu. 

Valter, ateş etmek için omuzuna di.l· 
yadığı silahını yavaşça indiıdi, yaralı e 
şinin kaçmasını temin cdebılm.ek için 
kendini ölümün kucağına atan ceyla
na, gözlerinde toplanan aonsuz bir acı 
ile bakıyordu. 

Karolin de kıpırdamadan yanımda 
duruyordu. 

Biribirimize hiç oir fey söylemedik 
Ceylan başını çevirerek yaralı eşinin 
kaçtığı tarafa baktı. Onun eııman içi
ne dalarak kurtulmuş bu!unduğuna 
kanaat getirdiktensonra, bütün çevik.· 
liğiylc ormana doğru kaçtı. Bir kaç da
kika sonra o da gözden kayooldu. 

Valter ceylanların kayboldukları 
noktadan gözlerini ayırmadan titr~· 

yen sesiyle söylüyord~: . 
- Eşini kurtarmak ıstc?1• 

Karolin yavaşça ilave etti: 
_ Eşi de. onu kurşundan muhafaza 

etmek için kendini ölümün 1<ucağına 
attı. 

Öğleden evci ceylan avlamak üzere 
)ola çıktık. Dağların ince patika yol
~ından biribirimizin arkuı &ıra iler
~Orduk. En önde Valt«, ondan bir 
~ S adım geride ben, bcnım arkamda 

l{arolin. 
'-ICarolin eskiden olduğu gibi bu de-

. da ava i9tirak etmişti. Manzaranın 
t.U~elliği bana bir kaç dakika i-
Sı"d b 1 d - .. k ' l . . 

Artık ava devam etmek ar:.:usu hii 
birimizde kalrnamıttı. Döndük ve ya
vaş, yavaş eve doğru yürlimeğe batla
dık. 

Hergün 

14.45 
16 . .f5 
18.45 
21.00 

Cumartesı 

13.00 
H.45 
18.45 
21.00 

Pazar 

11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi eünlerindeu başka 
H A L K ıinema11nda bergÜn halle 
matineleri: 12.15 

Film değiıme günleri: 
P a z a r t e s i ve C u m a • • 

Lüzum l u Te l efon 
Numaraları 

Yanım ihbarı: (1521). - Telefo~, müra
caat eehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagaz~ 
Arıza Memurluiu: (1846). - Meaajerı 
Şehir Anhan: (3705):-: Tak_ si. Te
lefon numaraları: Zıncırli camı cıvarı: 
(2645, 1050, 1196). - ~maı:ıpazarı civa
n: (2806, 3259). - Yenııehır, Havuzba
şı Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
GUven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankın caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüalerin ilk Ye aon 
Seferleri 

Sabah 
llk 
ıefer 

Ulus M. dan K. dere•ye 6.45 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 

Ulus M. dan Canbya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 

Uluı M. dan Keçiören'e 6.30 
Kec;iören'den Ulua M. na 7.00 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

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

Cebeci'den As. fabl ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye ......-
Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 
Akköprilden S. P&zarı'na 8.00 

Akşam 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

--..-
17.00 

23.00 
23.00 

7.30 
9.45 

§ U. Meydanı ile istasyon arumda ber 
bet dakikada bir sefer olup tren A
manları seferler daha ııJctır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vuati her bet dakilıta
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: aut 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 'H 30 dakikada bir 
muntazam seferler nrdtr. 

1 Akpmlan Ulaa llqdanzndma mt IS 
deki - .., ......... baalana 11hl8 11...
duma clöıdW.-1 ......... lana dmiılll 
aaatlerine tabidirler. 

Poa t a Saa tl eri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlii 18 e kadardır. 

Tr e n Saa tl e ri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20.Her 

alqam 19,15 Ye 19,45 
de (sah, perwembe, eu
martcai Toros ıürat.) 

Samsun hattına : Hercün 9,35 (Kayse
ri, f:vas, Amasya ba 
hat ü:r:erindedlr.) 

Diyarbakır hattı : Hercün 9,40 
Zonguldak hattı : • 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobilı • 16.05 

GÜNDELiK 
Hicri. 1357 
Sefer: 11 

S. D. 
Gilne1: 5 25 

Ram!· 1354 
Mart: 30 

S. D. 
Akpm: 18 45 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi her sene oldufu eibi bu se
ne de Ankara ilk okullarındaki zayif 
ve kimsesiz (603) çocuğa her gün et

li sıcak öğle yemcfi vermektedir. Bir 
çocuğun bir günlUk yemeği ekmeği 

ile beraber be' kuruı tutmaktadır. 
Her vatanda§ Kuruma bCJ kuru, yar· 
dun etmek suretiyle yobul bir yav
ru ya kan ve can vermit olur. Kuru
mun dükkan ve mağazalarda bulunan 
kumbaralarına bef kuru9 atmak sure· 
tiyle yapılacak yardım da bu güzel 
maksadı temin eder. 

Yeni İstanbul hapishanesine 

eylülde ba~ıyacak 

(Başı 1. inci sayfada) 

Londra, 11 (A.A.) - Ccnevreden 
gelen ve İngiltere hükümctinin Ha
beşistan fethinin tanınmasx mcsclC6i
nin Milletler Cemiyetinin önümüzde
ki konseyin ruznamC1tinc ithal edilme 
si talebini mutazammın olarak mezkQr 
cemiyete bir nota göndermiş olduğu
na dair olan haber, siyasi mahafil ile 
parlamento mahafilinde hiç bir hay
ret uyandırmamıftır. Filvaki BOna e
recek olan ingiliz - italyan müzakere-
lerinden ayrılması mümkün olamıya
cağı mütaleasx ileri sürülmektedir. 
Bu noktada az çok idari bir tedbir 
bahis mevzuu bulunmaktadır. 

B. Çemberlayn'ın Avam kama
rasındaki beyanatı 

Londra, 11 (A.A.) - Başvekil B. 
Çcm.berlayn, bugün öğleden sonra a
vam kamarasında Habcşistanda halen 
mevcud vaziyetin neticeleri meselesi
nin Milletler cemiyeti konseyinin önü
müzdeki içtima ruznamcsine idhal e· 
dilmesi hakkında B. Avcnola İngiltere 
hükümeti tarafından bir mektup gön
derilmiş bulunduğunu bildirmiş ve bu 
mektup metninin resmi raporda neş

redileceğini ilave eylemiştir. 

Proıesıolar 
Bu beyanat, birçok protestolarla ve 

muhalefetin daha sarih malfımat ta· 
lepleri~e karşılanmıltır. Liberal me
buslardan Sör Pörsi Karris, "Baıve
kil, ingiliz hükümcti Habegi&tan ilha
kının tanın.maaı hakkında ilk teşebbü
sü yapacağını söylemek istiyor" de· 
miftir. 

B. Çemberlayn, verdiği cevabda, 
mektup metninin neşri keyfiyetinin 
beklenilmesini istemiştir . 

Hariciye müatetarı B. Butler, bir 
suale verdiği cevabda, İtalyanın halen 
bütün Habcşiatan üzerinde fili bir kon 
trol icra eylemekte olduğunu bildir· 
miştir. 

lngilıue lwr hangi bir ıuul 
wkliJ eımedi 

Paris, 11 (A.A.) - İngiliz hüküme
ti.nin Habeşistan meselesi hakkında 
Milletler cemiyetine yaptığı müracaat 
9 nisan tarihidir. Bu mektupta, lngi.1-
tcre hükUmeti, Habctistanın ilhakının 
Milletler cemiyeti tarafından. konsey 
ye,yllbud •rmnb'e yolu Ue, tenmmeeı 
keyflyetJne ftnnak için berbangi bir 
usul teklif etmek ve yahud g&termek
ten ihtiraz etmiftir. Fakat muhakkak 
olan bir ,ey varsa, o da, Londra hükü
metinin bu mühim meseleler üzerinde 
bazı fikirleri bulun.duiu ve bunu son
radan bildircceğidir. 

iki ihtimal 
İki ihtimal vardır: 
1 - İngiliz hükümctinin niyeti, "Ha

bcşistanın halen mevcud vaziyetinden 
~iceler istihracı,, bahsinde konseyde 
sırf bir fikir teatisinde bulunulması
dır. Bu takdirde, evvela konseyin son
rCKlan Milletler cemiyetinin her azası, 
bazılarının şimdiden yapmıt oldukları 
gibi, istediği şekilde hareket edebile
ceğidir. 

2 - İngiltere hükümtinin Miletler 
cemiyetinden ilhakın tasdiki bahsinde 
bir karar suretinin kabulünü istemesi, 
ikinci ihtimali tetkl etmektedir. 

I kinci ihtimale göre ••• 
Bu takdirde, it çok güçtür. Millet· 

ler cemiyeti konaeyi azlsının bir uz· 
lapna .ıemi.ni bula.bilmeleri için konse
yin toplantı tarihi olan 9 mayısa kadar 
bir ay, bu vaziyette herhalde fazla de
ğildir. 
İngiltcrcnin notası, Milletler cemi· 

yetinin her azasına olduğu gibi habcş 
heyetine de bildirilmiftir. Eğer Ne
güs, bu meselenin konseyde müzake
resi C8na&ında kendisinin de Cencvrc
de bulunması lazım geldiği fikrinde i
se, konsey, alakadar ad olarak kendi
sinin konsey müzakerelerine lttirlki
ne müsaade edebilecektir. 

Anlafma hafta ıonunöa 
immlanıyor 

Roma, 11 (A.A.) - Yarı resıni bir 
kaynaktan bildirildiğine göre dün 
kont Ciano ile lord Pört aruında ya
pılan görlişıncden sonra il\1Pliz - ital
yan milzakereleri amelt surette 80Da 
erınittir. 

Anlatma metni, İngiltere hariciye 
nezareti mütehaaaıalarından B. Eng· 
ram'm iftirakiyle buıgtln tanzim edi
lecektir. Mumaileyh, d.iln aqam bura
ya gelmiştir. 

Anlayma, iki hükümet arasındaki 
münasebetlere dair umumi bir takım 
zcyillcrden mürekkep olaca:k.tır. 

Her iki hükümet aynı zamanda nota
lar teati edeceklerdir. Bu notalar İn
gilterenin italyan imparatorluğunu 
tanıması ve İtalyanın da İspanyadaki 
gönüllülerini geri alması hakkındadır. 

Yarın teati edilecek muahedenin 
kardeşliğimizi takviye edeceğinden 
mesruruz. Anla§manın e808lan 

İngiliz • İtalyan müzakereleri hak
kında da Matcn gazetesi fU tafsilatı 
vermektedir: 

Akdeniz: 
Her iki tarafa bu denizde tam bir 

hürriyet veren 1937 ikinci kanun an
laşması bir protokol ile tcyid edilecek 
ve bundan başka her iki taraf Akdeni::
de yapacakları tahkimatı biribirlerinc 
muayyen zamanlarda ve muntazaman 
bildireceklerdir. 

Kızıldeniz : 
Italya lngi.ıterenin Aden üzerinde

ki himayesıni tanıyacak ve her iki 
memleket bütün gemilere geçmek hü
riyetini tanıyan 1988 Süveyş kanalx 
mukavelenamesini teyid eyliyecektir. 

Füisıin: 
İtalya ingiliz idaresini bozmağa ça

lışmryacaktır. Bu, siyasi rekabete ve 
radyo ile propagandaya nihayet veril
mesini tazanunun eder. 
Libya: 
Anlaşma mcriyetc girdikten sonra 

İtalya oradaki kuvvet.terinin yarısını 
geri alacaktır. 

Habeıistan : 
İngiltere, aza devletlerin italyan im

paratorluğunu tanırruyacakları hak
kındaki tcahhütlcrinde acrbeet bıra
kılmasını en kısa bir müddet içinde 
Milletler cemiyetinden istiyccektir. 
ispanya: 

Her iki memleket İspanyanın siya
set ve toprak bakımından statükosuna 
riayet edeceklerini teahhüd eyliyecck
lerdir. 

Bu tafailltı veren Maten gazetesi 
funu ilAYe ediyor : 
İspanya hakkxnda başka bir kayxd 

yoktur. Halbuki bizim bildiğimize gö
re, daha düne kadar İspanyadaki gö
nüllülerin geri çekilmeei için İngil
tere tarafından koıulan yart ilzere mü
zakereler cereyan ediyordu. talyanlar 
b5yJe bir ,artın mevcudiyetini timdi 
tebib ediyorlar. 

Arjantincle • 

aleyhinde nOmayitler 
Buenoa -Aires, 11 (A.A.) - Birkaç 

yüz talebe dün nazilik aleyhinde bir 
nümayiı yaparak gamalı haçlı birkaç 
bayrak yakmıtlar ve arjantinde otu. 
ran alınan ve avusturyalıların rey ver
mesini protesto etmi§lcrdir. 

Birkaç yaralı vardır. Birkaç kiti de 
tevkif edilmlıtir. 

Akdenizdc sulhun idamesine çalı
şan şark ailesinin kıymetli büyük uz
vu Türkiyenin siz aziz vekilini tek
rar selamlıyorum.,. 

Mısır hariciye veziri, nutkunu şöyle 
bitirmiştir : 

" - Sizinle aynı gaye, azim ve i
manla sulhun resanetine çalışıyoruz. 

Türkiyeyi bugünkü mevkie yüksel
ten Büyük Şefle muavinlerin büyük e
serlerini büyük alaka ile takib ediyo -
ruz. Dost Türkiyenin beynelmilel si -
yasette işgal ettiği parlak mevkiden. 
Mısır, büyük sevinç duymaktadır. 

Kadehimi, az zamanda milletini bu 
ıercfli mevkie yükselten büyük Şefin 
şerefine ve asil milletinizin saadetine 
kaldırıyorum. 

Hariciye J' ekilinıizin cevabı 
Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Rüftü 

Aras, ziyafet sonunda Mısır Hariciye 
vezirinin nutkuna cevaben aşağıdaki 
nutku irad etmiştir: 

Ekselansınızın memleketim hakkın
daki dostane beyanatlarına bütün kal -
bimle tcıekürlcrimi takdime müsaade • 
!erini dilerim. 

Bu topraklar üzerinde bana göste -
rilen dostluk, necip Mısır milletinin 
memleketime karşı olan hissiyatının 

gölgesi olarak parlamaktadır. Bunun i
çindir ki, hükümeti kıraliyenin olduğu 
kadar necip miUetinizin, memleketim 
ve §ClhNm hakkında gösterdiklerine p
hit olduğum alicenabane hüsnü kabule 
teşekkür edecek kelime bulmak benim 
için pek güçtür. Memnuniyetle gördü -
ğilm bütün dostane tezahüratın uyan -
drracağı hiasiyatt, memleketim kardq 
Mısıra kaqı daima muhafaza edecek • 
tir. 

Tarihi mefahirle dolu eski medeni -
yete sahip olan Mıaır milletinin son se
neler zarfında aiyast sahada tahakkuk 
ettirdiği fevkaladeliklerin samimi hay
ranıyım. Bizi biribirlmize bağlıyan mil§ 
terek hatıralanmrz olan bu güzel mem
lekete beni cetirece-Jı: me.ud fırsatı se-
YİDÇ ve sabuwız.Jılda beklemekte idim. 

Memleket ve milletimizin münaae
batı, §Üphesiz ki, eskidenberi hususi
yet arzetmektcn hali kalmanu.1 ve za • 
manın tevlit ettiği bazx arızalar bu ds>at 
luk ve samimiyeti bozamamıştxr. 

BugUn bir ecnebi ziyaretçi sıfatiyle 
değil, fakat Türıkiyenin asil Mısır 
milletine kardeş selamını, saadet ve 
selAmet temennilerini getiren bir de
lege sıfatiylc dost toprakta bulundu
ğumdan derin sevinç içindeyi 

Akdeni:ideki if birliği 
Bundan sonra hariciye vekilimıa, 

yarın teati c-dilecek muahedenin ehe
miyetini, iki milletin Akdenizde sul
hun teminine matuf if birliğindeki fa
idcleri tebarüz ettirmiş ve Mısxrın aziz 
hükümdarının, muhterem devlet a
damlarının takib etmekte oldukları 
muvaffakiyetli aiyaseti adım adım La
kib ettiğimizi söylemi§ ve kadehini 
Majeste kıralın adına ve sıhatinc, asil 
M11ır milletinin selamet ve saadetine 
kaldırm19tır. 

M uahedelerin mıısaddak nüa
haları teati edildi 

Kahire, 11 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

, 
Dünkü çapraz kelimelerin 

halledilrnit tekli 

' ı ' 
t 

Türkiye Hariciye Vekili ve Mısır 
Hariciye veziri iki memleket arasında 
aktedilmiş olan dostluk ve ikamet mu· 
ahedesinin musaddak nilshalarını tea
ti etmişlerdir. 

Üğle yemeği 
Kahire, 11 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dr. Tevfik Rüttü Araa, bugün öğle 

yemeğini hususi ıuretıte Mısır harici
ye vezirinin misafiri olarak yemiş ve 
yemekte ezcümle İngilterenin Kahi .. c 
elçisi Sör Mileı Sanıpson da bulun
muştur. 

Dün akfamki ziya/ eı 
Türkiyenin Kahire elçisi bu akpm 

Hariciye vekili Dr. Aras şerefine bil· 
yük bir ziyafet vennektedir. Bu ziya
feti büyük bir kabul resmi takib ede
cektir. 

ll" e u un ugum muş ı vezıyetı u-
~tturmu1otu. Fakat birden ne oldu bil
t l'rı, bütün vücudum titremcğe ba9la
~ 1••• Ceylanı ötedcnbcri çok severdim .• 

Akşam yemeğinden sonra Valter g~
ne beni odama kadar götilrdil. Yatmak 
üzere ayrılmadan evel elimi kuvvetle 
sıkarak: 

İstanbul, 11 (Telefonla) - lıtan
bul müddei umumtliii hapishanede 
bulunan ve mahktlmiyetlcri bir 9Cneyi 
g~çen mahkOmları yakın vilayetlere 
göndennefe devam ediyor. Hapiaba
nenin yıkılması ip mayıam ikisine 
kadar ihale edilecek, yıkılma eylQle 
kadar devam edecek ve inpata ondan 
sonra ha,ıanec:alrtrr. 

Öğrenildiğine göre anlapı&. haf
ta 90nunda parafe edilecektir. 

Anlatma metnini hasırlıyacak 
komiw tol'§maya baflıyacak 
Londra, 11 (A.A.) - Taymis gaze

tesi, ingiliz - İtalyan anlqmaaının 
metnini hazırlamağa memur komite
nin bugün Romada ite ba§lıyacağmı ve 
hafta sonuna kadar metni huırlamuı
nm pek muhtemel olduğunu yamvık
tadlL 

Soldan •ala ve yukarıdan aıağıya: 
1- Harbiye talebesi, 
2- Üye - Bir para mukabili alman. 
3- Aded • Arapça sa 

Parlômentonun içtima 
devresinde 

Dr. Aras, yarın saat ıı de parlamen
tonun içtima devresinin Majeste kırat 
tarafından açılışı merasiminde hazır 
bulunacaktır. 

~~ sevimli bir hayvandır ... Her harc-
ı tınde bir incelik vardır ... Hele göz-
l~"i unutulamıyacak kadar güzeldir. 
'ili it gençlik çağlarımda, ceylan avx bc
h..Çok heyecanlandırırdı... Tehlikeli 
~çlardan kofmak, ceylanların baı 
ta..-dUrücü bir aüratle canlarını kur
"'lbak için kaçmaları, aonra, uzaklar-

- Dün gece söylediklerimi unut ... 
Artık ayrılmıyacağız, dedi. 

Hararetle elini sıktım ve gUlerck ce· 
vah verdim: 

- İşte görüyor musun, \Tahff hay
vanların hayatlarını yakında~ görün
ce, çok defa insan olduğumuza utanx
yoruz. ... 

Güll!büz çocuklar kuwetll ne.il 
ve milletin saadetli atiaini 

ga1terir 

, 

4- Dıvar illnı • Be11ir. 
5- Helva yapılan madde - Arkanın zıddı 
6- Yemekten emir - Beı parmaklı uzu• 
7- Peki 1 - Bitkin. 
8- Körfezin kti~tliil • Uttileme Aleti. 
9- Futa ısrar • Hiçbir te1 delil. 

Çocuğun ayaadıır, iyi bak. 
İyi gör eeni iyi g&tcrein. 

Elen kolonisi birliğinn daveti 
Kahire, 11 (A.A.) - Anadolu ajan

amın husasi muhabiri bildiriyor: 
İakcndcriye Elen kolonisi birliği, 

Hariciye Vekilimizi avdetinde koloni
nin bir ziyafetine davet etmiıtir. 
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Kavga 

Ankara Halkevinin çallfkan ve is
tidatlı amatörleri, bize ~ni ve batti 
biraz da orijinal bir temail daha ver
diler. 

- s.tm Alna~ 1 ,_nmmeleri pro;e, genel prtmme'" 
kendi İÇ yüzünil orta!Jıa atmam gibi. ı - Bir metreeine 290 kurq fillt tah maknele pcojeleri her samu. Eskife
gülünç w eğlenc:eU abneleri ceçtik- min edi1eJı vwf w ameline uycwı hir Nafıa mtidilrliliinde görillebilir. 
ten IOm'a nihayet afak bir '9IOdıril ~ m bin metre erat kıtlık .,_ik ku- lateklilerin Nafıa Vekiletinden a
maziyle bitiyor: Anılıyoruz ki aıvukat m&f 29-4-938 cuma günü aaat onda ka- lıtllDJf mliteahhitlik veaika11 ile aene
Sedat ile Sevim birbidni istiyorlar, palı zarf umliyle aatm almacakt:ır. ai içinde ticaret oduından allDIDJf ve
ve karı koca Sevimi evvelce Sedadm 2 _Şartnamesi paraıaıs komieyon- ıikayı 2490 numaralı Jıcanuııwı tarifi 
yatlı amcuma pek l1l 1lyık g6rdii.Jıc- dan abnabilecek bu ebiltmeye girmek veçıblle_ teklif mektuplarına eklemele
leri halde onlarm birbirlerini isteme- i8tiyenlerin ( 435) lirahk ilk teminat ri ıtnmdır. 

KiçDk ifan fCHllun 
Kiralık n - Etlik qağı Eğlencl 

No. 41 3 oda salon mutbak banyo 11-
1367 it Bankaaı veznedan Bay Şerift 

Bedri Yıldırım'ın yazdığı ve C. H. 

Dört •tn"lılı: kiç6lı: Ulnlarduu 
Bir defa için 30 kanii 
llı:i defa için 50 inanıl 
Uç defa için 10 inanıl 
Dört defa için IO lı:unat ahmr. 
Dnamlı ldlçtllı: illalanD ber defuı 
için 10 lmraf aJmır. lıleaell 10 defa 
neeredllecelı: bir ilin için 140 bnll 
almac:alı:tır. 

müracaat. 1962 

Kiralık- Yüksek Ziraat F.nstitOll 
mahallesinde konforlu 3 oda ayrıd 

milatakil bir oda Tel: 3991 Mahınot 
Sür 1965 P. tarafından balkevleri temsil reper

tuvarına kabul edilen bu bir mım ve 
iki perdelik zarif komedi çok bot bir 
aürprizle batlıyor. 

Perde açılmca. halka konf eranaçı 
bir avukat takdim ediliyor: 

lerini ahllbu:hk teWtki etmekteıı çe- nwldv.ız ve fıartnamede yazılı belgele- Mektuplar 18-4-938 tarihinde saat 
kinmediler; fakat olan olmUftU- ri muhtevi teklif mektublanıu belli on bete kadar makbus mukabilinde 

Bir lı:olaylü olmak bere, ber um, 
lı:elhpe aralarmdald botluklar miistea
aa 30 harf itibar edilmiıtir. Bir lı:üc;Wı 
ilin 1ao harften ibaret olmalıdır. 
Dört utudan futa ber utır için 1.7· 
nca 10 lı:unat alınır. 

Kiralık - Bakanlıklar karpmda 
Konur sokak 15 i1ç oda 1 bolden ibate' 
konforlu evin birinci katı. Uat katmkİ" 
lere müracaat TL 120 den 3470 1966 

Meovzu: Tiyatroya nasıl gelinir? 
İyi faydalı bir fikir. Konferansçi 

bize, bazan bile bile yaptığımız aykı
rılıkları birer birer anlattı.. Yalnız, 
halka tavsiye edilen noksanlardan bü
yük bir kısmının, tiyatro ve sinema
larımıza da düştüğü daha kuvvetle 
tarih edilmeli ve bir de bunun bqm
da kiteden nasıl bilet almak liznn 
ıeldiği de anlatılmalı idi .• 

* gıl1n aaaıt dokusa kadar komiayonumu- daimi encümen riyasetine verilmeli-
Piyea fena değildi 'ft iyi de temsil za vermit olmaları. dir. Postada vaki olacak gecikmeler Kiralık - Kavaklıdere Gilven 'flJlk' 

hallesinde 3 büyük bir kiiçü.k oclllı 
konforlu ev. Sümer Bank Ticaret f!IJf" 
viıinde B. Cevada müracaat. 197S 

edildi. Bence her te}'den eınel halkm (1025) 2082 nazarı itibare almmu. (1635-846) 
beğenmeıi ve aevmeıi ,JDatluptur ki, 1715 

İtte aürpriz... Seyirciler arasında 
oturan bir zat, bütün muatcrat kaide
lerine aykırı olarak söylenenlerin 
hepıini yaptığından mütevellid bir 
hiddetle konferanaçıya mukabeleye 
bafl~r .. Herkes bu zatın hiddetle ba
ğırarak konferansı ketmesine zabıta
nın müdahalesine intizar ederken. 
mesele anlqıhyor ve konferansı ve
ren zat da sözlerine müdahale eden 
bakkında dava açacağını .c>yliyerek 
sekili yor. 

piyeı kendisine bunu temin etmiıtir. 
Gençlerimiz de muvaffaldyetle rol

lerini yaptılar. B~ Sabahat için iyi 
bir istikbal olduğunu ıöyliyebiliriz. 
Bayan Meziyet, u.bneye ve rolüne ta
mamiyle intibak etmitti; daha çok 
kuvvetli roller için de kendisinde is-

Vilôyetler 
Kapah zarf usulile 

eksiltme ilônı 
tidat gördük. Eakitehir Nafıa Müdürlüjünden: 

Fethi rolünü hakkiyle baprdı. Yal- Sarıköy • Mihalıççık yolunun 4+ 
nız Bayan Nigirı bezgin ve yorgun 400 • 13+450 kilometreleri arasında 
gördük. Etıki rollerinde olduğu gibi 11571.19 lira ketif bedelli yeni fOBe 
daha çok muvaffak olabilirdi. ve imalitı sınaiye inpıı 28-3-1938 ta-

BB. Burhan, Necmi, Hakkı, Sedad rihinden 18-4-1938 tarihine müsadif 
rollerini iyi kavraınJllardı. İyi de pazartesi günü saat onbetc kadar ka
muvaffak oldular. Sahne berm~d palı ıarf uıuliyle eksiltmeye konul
güzeldi. • muttur. Eksiltme viliyet daimi encü-

Eserin muharrir •e rejisörü olan meninde kapalı zarf usuliyle icra edi
B. Bedriyi ve gençlerimizi bu yeni tecektir. 
muvaffakiyetlerinden dolayı tebrik Muvakkat teminat 868 liradır. 
ederiz. - Avni CANDAR Bu işe aid evrak: Şose tafsilat ve 

hulasa keşifleri, Grafik, fenni ve ek
ıiltme ,artnameleri, genel prtname, 

Pariate ... n,..ıı.ltiilG bir mukavele projeleri ve imalatı sınai
& ua ua ye projeleri her zaman Eaki,ebir Na-

Harita yapitnlacak 
Ayancık Belediyesinden : 

1 - Ayancık kasabası sıfır rakım
lı 15 hektarı meakQn 72 hektarı gayri 
mesk<ln araziyi havi 1/1000 mikyaslı 
mevcud belediye baritasmın nirengi 
poligon ve kemmiyeti vaziye te,kila
tına müatenit tesviyei münbanisi ve 
muntazam nivelman ve detayları ıslah 
edilmek üzere muhaınmen bedeli 612 
liradır. 

2 - Bu İfe ait tartname belediye
de mevcuttur. 

3 - İhale açık eksiltme sureti:yl~ 
18-4-938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 10 da Belediye encümenin
de yapılmak suretiyle ıs giin temdit 
edilmiıtir. 

4 - Muvakkat teminat 45 lira dok-
san kuruttur. 

Taliplerin ehliyeti fenniyeleri na
fıa vekiletince musaddak mühendis 
ve topoğraf olması ıarttır. 2056 

Satılık: 

Satılık ana - M. Müdafaaya giden 
uf altta kurumlar caddesinde Y efil sa
baya nazır 344 M. murabbaı münferit 
arsa. Tel. 3057 2074 

Sabhk baibane - Öveç yatağında 
3 odalı ve mutfaklı bir ev bağı ile bir-
likte satılıktır. Tel. 3672 2094 

Sablılc kam:ron - 34 model Şevrole 
kamyonu müsait fiatla verilecek. Ata -
türk Bulvarı Toygar apr. daire 5 
Ti. 2311 2096 

Dikmende ipotekli aabhk balalaaı 
bai - 6 dönüm 4 oda 2 heli mutfak 
büyük balkon görmek ve pazarlık için 
Anafartalar caddeıinde Dit tabibi Fah-
rettine müracaat. 2084 

Acele aatdık analar - Yeni1ehir 
SelAnik caddesinde malmüdilrlüğü kar-
1ı11nda 423, 592 metrelik analar. TL 
1538 komisyoncu Hayri, 1699 

Kiralık hane ve bai - Kavaldıderr 
de İran sefareti arkasında 3 oda 30 d&
nüm bağiyle müracaat Tl. 3908 2011 

Kiralık ev - Uç oda bir hol, mutfak 
ve saireyi havi. Yeniıehlr: Demirtepl 
Akbay sokak No. 3 alt kat, 2033 

Kirabk kat - Kavaklıdere franad 
sefareti karpaında 4 oda 40 lira 3845 
numaraya telefonla milracaat. 1939 

iş verenler: 

ltÇi aranıyor - Bedia terzn.aneel 
Atatürk bulvarı Kınacı apartn:naıu dai-
re No. 3 2045 

iş arayanlar: 
p 

Piyes i'te bu dava üstüne kurul
muttur. Birinci perdede uriliie he
vesli bir ailenin manıkafa oğluyla. 

kimyagerlik tahsilini bitirmit yeğeni
ni görüyoruz. Yekta (Fethi) yeğeni 
Sevime (Sabahat) a,kını anlatıyor •• 

Sevim, kendisine niabetle bombof 

• • aenato wçb•P 

olan ye~nini • değil, bir batkasını Paris, ıı (A.A.) - Umumi kanaa -
sevmektedir. Likin Yektanın da arka- tin hilafına olarak sen departımanın. 
aında yumurta küfesi yoktur, evdeki da yapılan iyan intihabı lvry belediye 
himıetçi Fatma (Meziyet) ke.ndiıi reiai komünist Jorj Marran'ın mağlQ
lçin biçilmit bir kaftandır, çıtı pıtı, biyeti ile neticelenmittir. Radikal de
ak pak tazecik ..• Onunla wlenir, Se- mokrat birliğinden Viktor Konıtan 
vimi ve sevgisini unutturur, Fatma ile üçüncü turda Marran'a ve 590 reye 

fıa müdürlüğünde görülebilir. latek
lilerin Nafıa Vekiletinden alınmıt 
müteahhitlik vesikaıı ile ıeneıi için- • 
de ticaret odasından alacakları vesi
kayı 2490 numaralı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarma ekleme

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Eakitehir Nafıa Müclürlüjiinden: 

Sabbk 2 keman - Eyi sesli eski ve 
güzeldir. lstiyenlerin Ankara Musiki 
Muallim Mektebi karpamda 10 No. lu 
evde Şofrat'a müracaatları. 1859 

Sabhk ana - Yenltehir Mimar Ke
mal mektebi karpmda, güneıe nazır, 

blok bap yU.zil 13.5 mecmuu 347 met. 

lı anyorum - Daktı1o, eski ,yeni 'fW 
zı bilirim. Şabadetnamem vardır. Bit 
mileaaese ve yazıhanede çahprıdl
Uluı'ta M. rumuzuna yazı ile müracr 
at. 2077 

Yabana bir bayan - Franaızca al
manca ve müzik bilir. Çocuklu aile yr 
mnda mürebbiyelik aramaktadır. uıur 

oyalanır, vesaelim... kartı 627 reyle seçilınittir. 

Evin efendili Ali (Burhan) konfe- İlk turda Marran 555, Konatan 291, 
ramçıya hakaret eden .zattır. Kargı komünist aleybdarı 10t1yaliat cumhuri. 
Hürmüz (Nigi.r) eski IDlhalle Jıcadm- yetıçilcrden Lömarpn 164, cumbud. 
Jıtmı •rile,tirmek iaterken bayqı- yetçi aoayaliat birliğinden Jorj To
Jqtmbğııım farkında olmaysn çaça- mas 146, miiatakil radikallerden Atre
llCMl kadmlardan... Bunlar aramda bir al srilonl 63 rey allmflardlr. İkinci 
JmıbıJrhk. kazaklık IDKerMI da İçİD tarda Jılarnn 564, KoD8t'.m 385. Qri9o.. 
için kaynamakta 'N mıtd bMan tat- ni 92, TOIDM 88, Umarpll 73 rey al-
.-ktadJr.. IDJ!laıds. 

AH -sWm ctM&,a karnıauı 8ebeb ltlld aetlce1eda UAna &(lrilJdW1 bir 
elduiunu ileri ailnnektedir. Niçin? nUmaylfe aebeb olmuftur. Çıkarken 
Qtisterilen ıebeb pek Wi görilnmü- müntdıibler dövüşmil§lerdir. 
~; ihtimal ki piyeein .Aif noktala-
andan birili de budur. --------------

Bikmilz, Sovlmin oğlunu ayarttığı 
:ftbludw<ıliı:; bu ıebeble onu bq gös 
ederek evden atmak emelindedir. 
Neden? Bütün asrilik iddialarına rağ
men hatunun cehaleti ve hakild aıri
llie dilpanhğı bu fikirlerinden ıın
tıyor. Muharrir, bir yaramu:a ~okuıı
IDUf-.. 

Fakat bb biliyoıruz Jıcl, Swim Yek
ta ile allkadar değildir. Bunu bilme
yen baba, kanıma bu iti yoluna aoka
catmı e6ylüyor. 

Ortaya dariyı denıhde eden bir de 
eaki zaman avukatı çıkıyor. Bu, bize 
merhum üatad İbnirrefik Ahmed Nu
rinhı Ce.sa kanunundaki aym ti.pi ha
tll'lattı. Fark biriıinin aarık ve cüppe. 
line mukabil, diğerinin soluk p.pkaaı 
n unırım redingotu. Fakat, mübala
pbca olmasına rağmen Galip bu tipi 
,U.lce yarattı. 

Anlıyoruz ki konf eranıı bozulan a
wkat, Aliden bet bin lira tazminat 
davl etmif ve kazanmııtır. Şimdi 
temyiz etmek lbmıdır. Bunu Hürmü
riıı tavaiyeaile bulunan avukat SükQti 
blıfaramıyacaktır. Ali bu avukat bo
suntuaundan kurtulmak isterken, 
Hllrmiiz kocasının ıervetini eline ge
çirmek pqinde k<>f!D8k auretiyle, ru-

r 

Ankara Bonası 

11 -4-1938 

ÇEKLER 
Ac;ıh• 

Loadra 627.75 
NeY70rlı: 0.791130 
Parla 25.5275 
Milano 15.0346 
Briibel 4.6990 
Atina 17.0570 
CeaeTl'e 3.4480 
Sofya 63.72 
Amsterclam 1.4277 
Prq 22.6794 
Madrid 12.7440 
Bertin 1.9705 
VartoTA 4.1910 
Badapcllte S.9125 
Btllı:nt 106.2525 
Betcrad 34.6475 
Yolı:obama 2.7SM 
JI OÜOTIL 23.15 
Stolı:bolm 3.0910 

Kıpam• 

627.25 
0.7950 

25.5175 
15.05 

4.7014 
17.1263 

3.4512 
63.77 
1.4217 

22.6975 
12.7540 
1.9725 
4.1944 
S.9156 

106.3375 
34.675 

2.7381 
23.1325 

S.0933 

ESHAM VETAHVIUT 
Ac:ıh11 K11oanı• - -

1933 tilrlı: borcu 1 19.45 19.SO 
(Vadeli) 

1933 llı:ram1"1i 
Erpni 100.25 100.25 

ima - Enarum 
hattı ı .. il 96.- 91.-

Jlflmesail 40.so 40.50 
~ hundaki yuvaya iıtibdad ve kocaya ~'"------------

lln'gi örneklerini açığa vurmaktadır. 
Bereket versin ki, Ali yarım kazaktır 
ve ıervetiııi kimseye, battl karısına ..111111111111111111111111111111111111111~ - -bi.le k.ptırmak niyetinde değildir. : SA R 1 z A M 8 AK S 

ikinci perde aile kavgaları ve Sevi- S Mutı.. Esa-th 5 
me 1111casının Yekta meseleıi hakkın -
daki naihatı ve SUkOd efendinin d; ;l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

istimlak edilecek arazi 
P. T. T. Levam Miiclürlüiiaden ı 

Sahibi 
Köy 

Vilayeti 
1\., lt'\ra 

Beher metre 
murabbaına 
takdir edilen 

Metre 
Nahiyesi Mevkii murabbaı 

bedeli 
kurut 

Etitpesğut Fidan- 3200 
\ bk ile 

Kızılay 

>ahçesi 
arum
da 

7 

l.timlik 
bedeli 
tutarı 

Lira Kr. 
224 00 

Etimeağutta inp , tesiı edilmekte bulunan radyo Dif fiiziyo1a iataayo
DU milftemilitından 9lmak iizere inp edilecek lojman biınaı için iatimllld 
takarrik eden arazinin mevkii, takdir edilen kıymeti, mikdan ve uhibi yu
karıda yuılmıt olmakla bu buauıta itiraz yapdacaba 1elcb gUn zarfında 
belediye riyasetine müracaat edilmni ilin olunm, (952) 1980 

leri llzımdır. 
Mektuplar 18-4-1938 tarihinde aa

at on dörde kadar makbuz mukabilin
de daimi encümen riyasetine verilme· 
lidir. Postada vaki olacak gecikmeler 
nu:arı itibare alınmaz. (1633-844) 
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Elektrik tesisatı · 
Mutlıla ~....- Bllııli7riııt•: 
44682 lua bedeli ketifli elektrik ı. 

tlaatma 4 niun 1938 de yapılan lmpalı 
adla miln.a.ada talip nhur etme
mit oldapııdaıı bk ay sarimda ~ 
blda Umle edilmek~,_.ı• r _.. 
nakasaya konmuttur. Taliplerin Mus
tafa Kemal paşa belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. (1984-1037) 

2089 

Hükomet konatı 
yaptırılacak 

Ain Nafıa Miidirlüiünden : 

Ekailemeye konulan it: 
1 • Ağrı viliyeti merkedııde yapıla

cak hWdiaıeıt biDISI temel ve bodrum 
katı hı,aatı, kefif bedeli 9988 lira, 97 
kuruttur. 

z - Eksiltme 25.4.38 pa.sarteai gu.nu 
saat 15 dt nafıa Md. oduında ve bele
diye binuında toplanacak komiıyon 
tarafından açık eksiltme ile yapılacak
tır. 

3 - Şartname, ke1if, plln n buna 
mü tef erri evrak Airı nafıa Md. de gö
rülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 749 
lira 17 kurutluk muva.Jdra.t teminat 
verilmesi ve Nafıa vekiletinden alm· 
mıt olan müteahhitlik veaıikMı ile ti· 
caret odalı vesikası g&terilmesi ll-
zıındır. 1970 

Hükümet konatı infa11 
Betiri KaJID"hmbtmcla : 
Betiri Jıcazaaı merkezine yeniden ya

pılacak olan 20005 lira 44 kunıt bedeli 
ketiflıi bükümet konatı iDJUtı kapalı 
zarf uıuliyle ebiltmeye konulmuttur. 

1 • Eksiltme günü 25 nisan 938 pa· 
zarteai ıtıınü aaat 15 tetıbit edilerek 
Betiri kaymakamlık makamtnıda yapı
lacaktır. 

ı - lıteklilerin evrakı fenniyeaini 
Siirt nafıa müdürlütünden ve Bqiri 
kaymakamlıiından okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminatı 1504 liradır. 
4 - lateldilerin rami pseteııiıı 7.5. 

936 güıı ve 3297 sayılı ntiebumda çı
lraıı talimatnameye g6re naikalarıııı 
buırlayıp 24!Ht sayılı kanunun 32 inci 
maddesi mucibince teklif mektupları· 
m birinci maddede yazılı gin ve saat· 
ten bir saat eveliııe kadar Jıcomiıyon ı e
ialiiine ıöndenneleri, 

Poetada gecikmeler kabul edilmez. 
(965) 1959 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

E•itehir Naha Müclürlüjiiaden: 
Eakitebir - Söğüt yolımuıı 3+050-

9+475 kilometreleri arasında 12282.38 
lira IDqif bedelli !Ole esulı tamiratı 
28-3-938 tarihinden 18-4-938 tarihine 

Eıkitchir - Çifteler yolunun 3+ 
080 - 13+000 kilometreleri arasında 
17597 lira 18 kurut ketif bedelli ıose 
esaıh tamirat 28-3-938 tarihinden 
18-4-938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat .15.30 a kadar kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye konulmuftur. Ek
siltme villyet daimt encümeninde ya
pılacaktır. 

Tel: 1538 1954 

Ucuz analar - tmarca parsellen
mit 80 - 100 Kr. Cebeci Aptipap H. 
Dilman Karaoğlan Koç Ap. 4 Ti. 2181 

2030 

ta L. B. 2086 

Aranıyor: 

Muvakkat teminat 1319.78 liradır. Satılık - Etlik Eilence'de asfalt 11-
Bu ite aid evrak: Şose taf,ailit ve .serinde gayet mamur evli bağ ve par

bulAaa kefiOeri, Grafik, fennt ve ek- ça arular. H. Dilmaıı Koç Ap. 4 T. 

Alman mürebbiye aranıyor - ))3tl 
yqında bir kız çocuğuna balıcaıc:akd' 
Her gün 8 - 9, 12 - 13 araamda Yenifr 
bir: Mqrutiyet caddesi Baba ~ 
apartımam 5 numaraya mıDncMıt. 

209ı5 
ıiltme prtnameleri, genel prtııame 2181 2031 

Motoaldıııt - Satm almaı; .. m. "' 
'IMJenıimit 5 • t lmnednde olacaıkP 
K. Yo.sgat Brt. Pb. H. Kmt Beıgdf 

.. mulmvele ~jeleri her saman Be- Satdlk •• lar _ y-ı-ı.a.a- en ma-
1d9elılr Raf• ~ ~-- ... ..___.. ... 
bfftt: t•te1dnerln Nafta Vl!lcltHtnden teaa 1•ılednde 400 den IOff 1lldth 
alrnmrf müteahhitlik vesikası ile se- murabbama kadar ebadda imarca par
neıi içinde ticaret odasından alacak- sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

mektupla müracaat. 208S 

lan veıikayı 2490 numaralı kanunun -------~-----
tarifi veçhile teklif mektuplarına ek- Kiralık : 
lemelerl lbnndır. Mektuplar 18-4-938 ----

Mütef enik : 

tarihinde uat on cMSrt otuza kadar 
makbuz mukabilinde daimt encümen Kiralık lrötk - AJıctepede Bay 'Maz-

Pratik uul - Elverif!l t1crette ~ 
ıızca deraleri, Bir tecrilıbe derai ile ıJ' 
lapnak istiyenler tç Cebeci Süngü ba1" riyuetine verilmelidir. harın ldSfkü kiralıktır. Bekçiden sorul -

Posta ile vaki olacak gecikmeler ıun. 207 5 n S. No. 11 Bn. Melek. 2083 
nazarı itibare almmu. (1634-845) 
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Parti ve halkevi binası 

yaptmrdacak 
C. H. P. Se,haa h:rönkurul Bat

kanlıfmdan : 
4. 4. 1938 tarihine mUsadif pazarte

ıi gilnü saat (15) de kapalı zarfla ve 
eksiltme yolu ile ihalesi ilin edildiği 
halde iıtekli çıkmayan Adana parti 
ve balkeri bi.naaı inpatının pazarlık
la ihalesine karar verilmittir. 

1 - Puarbkla yapılacak it: Ada
na parti ve halkevi binaıı in,..tıdır. 

2 - Keıif bedeli: (117,468) yüz on' 
nü ... ton birde Maniaa viliyeti dai
yedi bin dört yilz altmıt sekiz liradır. 

3 - Eksiltme: 21 nisan 938 tarihin
de perteınbe giinil saat (15) de Ada
na parti binumda t:tekklll edecek 
komisyon odaaında pasarhkla yapıla· 
c:aktır. 

4 - Ekıiltme prtnameai ve buna 
ballı mtiteferri evrak (1) lira bedel 
mukabilinde lıtanbul, Ankara, Ada
na Nafıa müdürlüklerinden almabilir. 

A) Pu:arbp girmek için i9teklile
rhı (7124) yedi bin yüz yirmi d<Srt li
ra muvakkat teminat vermeleri ve 
Yetmit bet bin liralık it yaptığına da
ir evrak ga.termeai lhnndır. 

B) lateklilerin 21. 4. 938 pefte1Dbe 
ınnu saat (15) de Adanada c. H. P. 
binasındaki komi8yona mllracaatları 
i1ln olunur. (1913/1009) 2038 

Muhtelif insaat 

Ev yıkhrdması ve enkaz nakliyesi 
Anbra Deftnarllfmclma ı 

Muhammen 
Kefil 

bedeli 
Kurutıt 

Muvakkat temin-' 
Ada No: t.ira Ura K··..,f" 

~ 

3.,v 19ov 14~ 
m ~ ~ 
1696 2900 217 50 
331 9500 712 50 
327 7230 542 2'5 
325 7140 535 50 
321 8470 635 25 
322 8245 618 318 
323 6650 491 25 
326 8995 674 63 

1 - Tıp faldlltesi inp edilmek üzere ıibat vekiletince iıtimllk edile' 
Nümune butaneai civarında kiin ve on ada dahilinde mevcud bilumum rlJ/I' 
baninin yıktırılması ve enkumm belediyece gösterilecek mahalle nakil ~ 
yerinin mevcud yollar ıeviyeaine kadar inpata mllaait bir tekilde tee~ 

2 - Yukarıda yazılı adalar ayn ayrı ihale edileceklerdir. 
3 - Yıkma ve enkazinin nakli itine aid kqif bedelleri ve mavakbt W 

minatları hizalarında göıterilm~tir. 
4 - Kapalı zarfla artırma 18 - 4 - 938 pazartesi günü saat 15 de defttl" 

darlıkta mütetelrkil komisyonda yapılacaktır. 
5 - Artırma iti yukarıda yazılı olduiu üzere ketif bedeHerine giSH ~ 

pah zarf uıuliyle yapılacaktır. 
. 6 - Kapalı zarfla arttırmaya girebilmek için iıteklilerin hizalarında~ 
b muvakkat teminatları ile birlikte nafia müdürlüğünden alacakları fer-' 
ehliyet belgesi getirmeleri. 

7 - Taliplerin teklif mektublarını ve teminat maldnularını aözil g~ 
gün ve saatten bir ıaat evvel komisyon bafkanbğına makbuz mukabiliod' 
vermiı olmaları. 

8 - lıttklilerin fenni prtname ve kqif raporlarmı ~rmek tbere rJjft 
Em1lk mildtlrllllilne mllracaatları. (885) 1843 

Eraw lnlııiurlar Bepnıiiclürlü- Er.surum tohiaarlar bafmildürlü-k oda- etmeleri J&rttır. Ve iateklilerin ~ 
nakua ve ın.ıe kanununda göaterl...
ıerait ve enafı tamamen haiz o~ 
n lkımdır. 

iincl• : ıında yapılacaktır. 
1 - Ebiltmeye konulan it Brzu- 3 - Ekliltmeye girebilmek için ia-

rum inbiarlar bafmtldllrUliiine ballı teklileriıı 1225 lira 41 kurut muvak
Kalaqirt kUMı dahilinde Ak tuzla- kat teminat paraeı vermeleri lbımdır. 
•ında 7211 lira 98 kurut bedeli ke,ifli 4 - lateklileri.n kepf, prtname 
bir idarehane 3325 Ura 22 kurut bede- ve projeleri l.tanbulda inhisarlar u
li btifli bir çatı altmda ikiıer odalı mum mUdilrlüiünde ve Erzurum İn
.iki aile eri ve 5801 lira 77 lnuut be- hisarlar bafmildllrlüğil tuz fen fube
deli ketifli 600 tonluk bh- tuz ambarı !erinde görebilirler. 
20 gikı mllddetle ve kapalı Ari usu- 5 - Ekıiltmeye girebilmek için 
liyle toptan milnakmya koııulmq - wteklilerin müteahhitlik velikaımı ve 
tur. bir teahhütte en u on bin liralık bu-

z - İbale 25 nisan 938 tarihine te- na benzer in,aatı eyi bir 111rette yap-
1adif eden pauneai ıünil aut 14 ele tıklarmı iıbat edecek veıikaları ibraz 

6 - Teklif mektubları k~ 
mumla mühürlü olduiu halde y~ 
da ikinci maddede yazılı aaa~eo ~ 
saat evvel Er.surum İnhisarlar bafP""'"~ 
dürlüğü ebiltme komisyonu r~ 
tine makbuz mukabilinde 9erileG""" 
tir. _ 

Poeta ile gönderilecek meJıctu91' 
rında bu saatte komisyonda bul~ 
ları lbnndtt. Poetada olacak g~ 
meler kabul edilme.s. (971) 'I" 



M. M. bakanlığı 

Elektrik malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Saba Alma ~ 
IDİayonundan ı 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 11 
lraıem elektrik malzeme8i açık e-kailt
ıne ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiatı 2099 lira
dır. 

3 - Ekllltme 14 - nilan • 938 su· 
tatnba pnii aaat 15 de !ıUıL V. Mtm 
alma ko'da yapılacaktır. 

4 - llk teminat 314 lira 85 kul'Ufblr. 
Şartname parası solarak M.Jıl. Vekile
ti aatm alma ko.dan alınacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teıninat ve 2490 Ayılı kanunun iki ve 
U5iüncü maddelerinde yanlı belplerle 
birlikte ebiltme ıtln ve IUtinde M. 
M. V. satın alına ko.da bulunrnaJın. 

(826) 1707 

Umyı ılll ve malzemesi llınal 
M. M. Vekaleti Sataa Alma Ko

IDİqonandan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

2367 lira olan 67 kalem kimya lllt ve 
ecza ve mabemesi açık ebiltme ile 
latm aluıacaktır. 

2 - Ebiltmeai 14 nfaan 938 pertem
be günü aaat 10 da il. M. V. satın al
illa Ko. dl yapılacaktır. 
3- Liste ve prtrıame M. M. V. sa

tın alma Ko. dl görülür. 
4 - llk teminat 177 lira 55 kurupr. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
Uncu maddelerinde yazılı belcelerle 
birlikte ebiltme cUn ve uatmda M. 
M. V. satın alına Ko. da bulunmaları. 

(862) 1751 

Riizgar aleti ahnacak 
M. M. Vekil.ti Saim Alma ~ 

lllİaJODaadaa 1 

50 adet riizglr aleti satın alınacak
tır. Hepeine tahmin edilen fJat 5000 ll· 
radır. llk teminatı 375 liradır. Bbllt
meai 25.4.1938 puarteli sUntU4.30 da· 
dır. Şartnamesi satın alma komisyo
nunda cörülebillr. Eblltmeye gire
ceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3. maddelerinde yuılı belge
lerle birlikte muayyen cUn ve vakitte 
M.M.V. aatın alma komisyonuna mii-
IWcaatları. (916) lS92 

r ayyare meydanı 
t•ı---.~~ ... 

J'aaandan: 
1 - Kiltahyadl tayyare meydanırıda 

1aptmlacak tıeniye itleri pbarlıkla 
ebiltmeye konulmu9tur. 

2 - Ket1f bedeli (34352) otu d&rt 
bin Gç yüz elli iki liradır. 

3 - Eksiltme 15 nisan 938 cuma 
günü uat 15 de Ankarada M. M. V. 
latın alma lllcmie7onvnda yapılacak
tır. 

4 - llk teminat 2576 Ura 40 ku~ 
tur. Ke,if proje ve ,artnameler 172 
kurup M. M. V. aatm alma Ko. dan 
alınır. 

5 - Ebiltmeye clrecekler kanuiıl 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yanlı ve idari prt
name ile latenen belplerle birlilne 
eksiltme gün ve ...._da M. M. V. 
l&tm alma komisyomuıda bulunmala-
n. (9-50) 195Z 

Lastik ahnacak 
M. M. Veklleti Saim Alına K. 

IDiqanandan 1 

Muhtelif ebatta 70 adet iç ve dlf lla-
1ıik açık eksiltme ile Atın alınacaktır. 
Hepsinin tahmin edilen fiatı 4630 lira
dır. llk teminat 347 Ura 25 kuruftUr. 
ltbiltmeel 25 .. 4.938 puartetl ıuntt sa
at 14 dedir. Şartnamnl komisyonda 
tcSrillilr. Ekailtmeye cueceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
lnaddelerinde yazılı belıelerle birlik· 
te muayyen cOn ve vakitte 11. M. V. 
latın alma Ko. nundl bulunmaları. 

(975) 1991 

Firenk gömle§i ahnacak 
M. M. V.lrileti Saba Alma Kami.

:roaunclan ı 
ı - Her bir tanesine tahmin edilen 

fiyatı (240) iki yüz kırk kurut olan 
(17830) on yedi bin teld• yüz otu 
tane firenk cömleil kapalı arf 11811• 

liyle münakasaya konulmuttur. 
2 - lhaleai 28 niaan 938 parpmbe 

atınu saat 11 dedir. 
3 - llk teminatı (3209) Us bin Dd 

1Uz dokuz lira (40) kul'Uftllr. 
4 - Evl&f ve prtname bedeli (214) 

iki ytb on dört kurut mukabilinde 
il. M. V. 1atm alma koml9yonundan 
llnur. 

S - Eblltmeye ,ıreceklerln 2490 
.. yılı kanunun ikinci ve Uçilııcil mad-
4-lerinde ctieterilen veaailde teminat 
'- teklif mektublarlyle birlikte ihale 
llatından en u bir 11at enel komla-
>-. vermeleri. (914) 194e 

Kereste allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma ~ 

m.İqoaanclan ı 
1 - ihale bedeli (1347) lira olan yir

mi metre mlklbı tahta De on metre ml
trabı dilme -sık ebiltme ıuretiyle 
lli6teahhid um ve beubma .. tın alı
nacaktır. 

2 - 1aztn1ımeai her illa M.M. V. 1&

tın aıma~uncla c8rillebilir. 
3 - EMih:mell 1 3niaaıı çarpmba 

glinU aaat 10 da yapılacağından talih 
olanlarm mesktr ıtln ve saatte yukar
da yasılı Jıı:ıomlayona müracaatları illn 
olQur. (827) 1708 

Yll• blllılı Ilı_. 
M. M. Vekileti Saba Alma Komis

yonundan: 

Dahiliye bakanlığı 

Boru tamiratı 
Dahiliye Veklletindeın : 

1 - Vekllet binuındl yaptırılacak 
(835S) lira (80) kunıt kefil bedelli 
tecrid ve pkuli boru tamiratı iti açık 
eksiltmeye konınuttur. 

2 - Eksiltme 16 Nisan 1938 cumar
tesi günU saat 11 de vekilet binasın
da toplanacak Atm alma komi91oııun 
ca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (626) Ura 
(69) kuruttur. 

4 - latekliler bu ite ait fenni ve 
husuat prtnamelerle keıifieri leva
ıı:mı bürosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İlteklilerin ikinci maddede ya
zılı gün ve saatte teminat paraları ile 
birlikte vekalet satın alma komisyo
nuna gelmeleri ilin olunur. (890) 

fıa Vekiletinde loee ve ~rWer reı... 
lill ebiltme komiayonu odaamda y&pi

lacaktır. 
3 - MUnakaaa prtnameai ve buna 

mliteferri diler evr&k (200) kurut mu
kabilinde f01e ve k8priller relaliğinden 
alınabllir. 

4 - llUnakuaya clrmek latiyenle
rin ( 3000) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu clbi itleri yapabilecek
lerine clalr Veklletimlsden almmit mil
teahhitlik veaikuı ile ticaret odası ve
aibm lbraa etmeleri lbımdır. 

lsteıdilerin, 2490 uyılı kanunun ta
rifatı daireainde huırlayacaklan teklif 
mektuplarını lldnd maddede yazılı va
kitten bir saat evveline bdar komi1-
yon reisliğine makbu mukabilinde ver
meleri muktui olup postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (854) ı 923 

A. Levazım Amirliği 
1 - Bir tanealne tahmin edilen fiat 

(340) kuruı olan (350) tane kaYlf yu
lar bqlığı açık ebiltme auretiyle satın 

aJmacaktır. Patiska ahnacak 
2 - fartnamnl her glin M. M. v. Edremit su işi eksiltmesi Ankara ı....m. Amirliii Satın Al-

1794 

Satm Alma Komisyonunda göriilebllir. ma Komia---..1-- ı 
.. ._ ) Dahili've V-1-"'-tin' den: .,._ 

S - .us teminatı (89 lira 25 kurut- , --= 1 - Ordu butaneleri için 24000 : 
tur. Edremite 10.9 kilometre mesafeden 27000 metre patiskanın kapah zarfla 

4 - lhaleal 19-nlaan-938 aah günü su isalcaı kaptaJ ve maa•aklar ın,aaıu ekailtmeai 19-niaan-938 aaat 15 de Top-
aaat onda yapılacaktır. su deposu tamiri ıehir 9ebekeai yapıl- hane İstanbul Lenzım Amirliği aatm -

5 - Eblltmeye girmek istiyenlerin ması ve müteferri malzeme tedariki alma komisyonunda yapılacaktır. 
yukanda yuıh giln ve saatte M. M. V. kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul- 2 - M&1hımmen bedeli 16200 lira 

o..... "'--- c...ı K.oaıutaa· 
bk Sata Alma Kmn" ~· ı 

1 • Onnan korıama ~eııel komutanlı• 
kıtaları ihtiyacı için 9641 metre klflık 
elbilelik kumq kapalı ad U1ulü ile 
ihalesi 25 nisan 1938 pazartesi günU 

liralık m\lftlckat temfmıt yatırmaıan, saat 11 de ~karada. Y enitchirde ko-
l kom'---· mü mutanlık bınaaındakı satın alma ko-

ayn gün ve aaatta -ı- ra- misyonunda yapılacaktır. 
caatlan. 2. Mulwıvnen bedeli 27958 lira 90 
Şartmme komisyonca parasız göıl- kuruı ve muvakkat teminatı (2097) li· 

terilecektir. (926) 1877 ra 00 kuruftut. 

1 Emniyet lllllD llildirfilü · ı 
Kumaş ahnacak 

Emniyet 'Umum MüdürlQiiaclm : 
1 - Elde mevcud örnefi ve tutna· 

meelnde yuılı vuıflar dairesinde za
bıta memurları için 10000 on bin metre 
gri renkte kumq kapalı zarfla 19.4.938 
aalı giinU aaat 15 de satın alınacaktır. 

2 - Beher metr01unun 4 lira 75 ku
naı kıymet biçilen bu kuma9lara aid 
prtnameyi.almak ve nüınunesinl gör· 
mek istiyenlerin emniyet umum mü
dürlüğü aatm alma komisyonuna mli
racaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
3562 lira SO kurutluk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif • mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 2 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme günü saat 14 de ka
dar komisyona fe.lim etmit bulunma-
ları. (933) 1879 

3 • iartnameler bir lira 40 kurut mu· 
kabilinde satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

4 - lateklilerin ,artnameainde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektupları
nı ihale Aatinden bir saat eveliııe ka
dar komisyona vermelerı ilin olunur. 

(989) 2002 

Çamaş1rhk bez ahnacok 
Orman Koruma Genel Komatua • 

I• Satın Alma K~ ı 
1 • Orman koruma genel komutanlık 

Jutaları ihtiyacı için 42144 metre ça
mqırlık bezin kapalı zarf usulü ile i
halesi 25.4.1938 pazarte.ai gUnü saat 
15 de Ankarada Yeniıelıirde komutan
lık binasındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (10536) lira ft 
muvakkat temınatı (790) lira 20 ku· 
ruf tur. 

3 - Şartnameler hergün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin prtnameainde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektuplar~ 
nı ihale uatinden bir saat eveltne ka
dar komisyona vermeleri iıtıı olunur. 

Satın alma komisyonunda bulunmalan muttur. ilk teminatı 1215 liradır. Şartname ve 

ian~;;;g~ lfı~829 ra:3S k~::::::::•I:.:::: E°$Ef?1=::~.: ~ 
M. M. Vekaleti Saba Alma K9mia. proje veaair evrakı 287 kurut mukabı- at evveline kadar komisyona vermele- y k ki k 

(987) 2000 

·Gümrük ve inhisarlar B. 

ybauadm 1 !inde Dahiliye veldieti belediyeleri- ri. (882) 1812 ata ve yastı 1 Muhtelif inC!aat 
1 _ Blr metresine tahmin edilen fi- mar heyeti fen tefliginden alabilirler. b 1 k ~ 

at (630) kurut olan (20500) metre kur- 3 - Elmiltme 30. niean 1938 tarihine 8% Q Jnaca lnhi11rl.r u ..... ~ 1 
funl •puduk kamq Jr.apalı zarf usu- rastlayan cumartesi cünil aut on birde Ormaa K.... C...I Kamataa _ ı _ Ersurum inbiarlar bq miicftbı. 
llyle l&tm alınacaktır. Ankarada Dahiliye vekaleti binaaınck liliilne ballı u.ıaacirt w•ı dahiliD-

ş · ) k toplanacak belediyeler imar heyetince 2 oda yaptınlacak htı s.tm Alma ~---= de Sara---1. tmlu·-.ııa 72lıl lira 98 n. 2 - artnameaı (646 urut bedel 1 - Orman koruma cenel komu- ı- ~ 
mu.kabilinde her gün M.M.V. satın al- yapılacaktır. tanlık kıtaları ihtiyacı için 15779 met l1lf bedeh ketifli bir idarehane, 3325 
ma komisyonundan alınabilir. 4 - Eksiltmeye girebilmek için ia- .. -L--- v-uı:ır.:-...a- • L1-L be ...... '--!1 lira 22 kunıı bedeli ke9ifli bir çatı al· . ,.._.... --.- re yatak ve yaatı&U& s a~ ea11Utme l · 

3 _İlk teminatı (7707) lira 50 ku- teklilerin a,aiıda yazılı temınat ve ve- Ketlf bedeli (1454) Ura (85) ku· ileJ.hıleai 25_4-1938 puarteai cflnü... tında kifer odalı ild aile eri ve 5801 
ruttur. aaiki ar_~ ıün ... t ona~~ 1~~s- nqean ibaret mall7e veWleti bodrum at 16 dl Ankaradl Yenfteblrde komu- lira 77 kunıt 'bedeH kefifli 600 tonluk 
4- lhaıeai 28 • nlaan. 938 pel'fembe yon re1e1iiine tealim e-. owı.arı Jııat1sM1a ,.pılacak olan Ud octenm ln- tanlık blnumdaJd 1&tm alma kom.ta- bir tuz anbarı kapalı zarf usuliyle top-

bird la __ ... lazımdır: • ,..ti a•-""•• ..n-•-- --tla- .-.. tan mUnakluva konmuftur. ıuntt 11&t on e yapı _.tır. in _..Ho a .... - ·- ı- - yonunda ,.,~ " 
5- Eıbiltmeye ıirmek wtiyenlerin A - 2490 uyılı kanunun 16 ve 17 - pmba gilnU aut on bette vi1A1et bl- • 2 - Muhammen bedeli 5680 lira II - lbaıe, 25.ıv.1938 tarihine rmt-

2 ... "" 1ay·'ı L--unun 2 ve 3 n--u mad· ci maddelerine uygun lira 4145,52 ku- naamda nafıa komisyonunda ihaleai layan puartesi nn.•u saat 14 de Ersu· 
"T.v w IUIU -- • 44 kuru' muvakkat teminatı 426 lira ._. 

delerlnde yuıh v•ilr.aları ilk teminat- rutluk muvakkat temınat, yapılmak üzere pazarlığa korıulmut- ku rum inhiurlar ba,müdiirlüiiinde mi-
lari7le birlikte teklif mektublarmı i- B ·Kanunun tayin ettiği veaikalar, tur 30 ruttur. tefOkkil komiayonda yapılacaktır. 
bale aaatlnclen en u bk saat evvel M. C- Kanunun dördüncii maddesi mu- Teminatı muvakkateai (102) lira 1_!.;:-~d ;::rrillaenebillrpuaas 111 - Ebiltmeye pnbUmek lsia 

0 b 0 '--iltm -a- bir _,. .. : O tu.a &VllU9YOft a av 0 0 1.UI- ' ~ ..... 
11.V. Satın atma kömllyonuna verme· cı mce e.. e~ ~--eye. - (6) kufUftur. tnekliler teminatı-mu- 4 _isteklilerin IDUftkbt temi- •te--:nn 1225 lira 41 -:'"'-JDUMID. 
Itri ilamdır. bulunmadığına dair ımalı bır uıektup, ftkkate mektubu veya makbuzu tica- nat -klNsu " ,.........iıadeki ~ kat temınat paraaı vermelen llzamdır. 

WMı) aaa D • lu ~eti~ .. f- ~" ~ , ....__... ........ IV-~ U,U.prtnllme.,. 
lllltilii.:llli•llliıll•~-· lllıi.... ;;::ı:..._atliH :w m. ~ G-., bedel mubbUinde ,.111 .. llt liU ....... c:aJrJlft alb.ı}'lt' lıMbJ tlld PiM IWe (986) 1999 lda !nblui1ar umum mlidüıı-

5 - Teklif mektuplu} ihale c&nil Nafıa komllyaaana gelmeleri lillil tuz fen fubesiyle Ankara ve Eı-
M. M. Veületi Saba Alma Komia- saat ~na~. ~kb~ mu~bilindc ·~ ald kqlf ve f&rtDameyl her Tire çorab ahnacak zurum bat müdürlüklerinden alabilil'-

TODUDclan ı komıayon reıslıtıne verilecektır. illa Jrafıa dalrellnde g8rebllirler. ler. 
1-Her bir metresine tahmin edilen P<>ata ile g&ıderilecek teklif mek· (841) ınz Orman ıc.,.... C-.1 ICamaıtan- v _ Ekailtıme,e giftlailmek 1ç1a -. 

fiatı (24.5) yirmi dört buçuk kuruı o- luplarmın iadeli teabhUdtı olmMı ve U t 1 k lıtı Satm Alma K.m. onmaclaa: toJdileıin miiteahhitlik vealbamı" 
lan 185000 ill 240000 metre gama9ırlık n~ayet bu aaate kadar koml9yona cel- ... avuz yap ırı aca 1 -orman konDD&;!n.1 komutan- OJlbin liralık buna bemer '••ti iJi 
bezlkapalı zarf wuliyJ.e münabaaya "'j b~luı:;::1 :=~·t almak... a.-L-- VaHıı·a.:-.1-. bk kıtaları ihtiyacı için 15900 çift bir surette yaptlklarını w.t edecek 
konulmuftUr. u ''. m . . 

1 
ftlllUU'a •--· tire çorap llÇık ebiltme ile lba1ni vaYaıları ibıu etmeleri ,arttır. Ve i9-

2 - İhalesi 30-4-938 cumartesi günü tiye~l~rın belediyeler ımar. heyetı fen Ketif bedeli 9242 lira 77 kuruftan l- 22:4-938 cuma aemt' aat 11 lde An- teldilerin mtlnakMa'" ihale lrananua-
aaat 11 dedir. ıeflığme müracaat etmelerı. baret bulunan Ankara hipodromunda .karada Yeıılphllde komutmlık bina- daca.terilen ,.rait ve evaafı ta.,,_ 

3 - llk temimt (4190) dört bin yüz (990) 2078 yapılacak ulan havuzun Uıaleai 14.4. amdald atm alma komiaJOGanda ya- haiz olmalan lbımdır. 
dokun liradır. lhl pel'fembe gilnil uat 15 de hilkG- pılacaktır. V.1-Teklif mektuplan mamla mi• 

4 - Bftaf ve prtnamesi (294) iki met dairealnde daimt endlmende açık z - Jluh•ıwlftl WeU 3408 Ura hilrlil olduiu halde yı*anda ildDcl 
yt1k doban dört kunıt mukabilinde eksiltme ile yapılacaktır. muvaldart teminatı 28S lira. maddede yuıb Matta bir uat ...ı 
M.M.V ... tın alma komilyonunclan a- llunkkat teminatı 693 Ura Zl Jm- S - fartaameai Mr liln parwa Erzurumlnhiarlarbqmtıdiirliip• 
lınır. nıttur· istekliler teminat mektuba ti- olarak ~ ıarUlebilir. ailtme komisyonu rlyaetine malrbull 
5-Eblltmeye ıfreceklerin 2490 Yapı isleri ilanı caret odaaından muaaddak veaika An- 4-t.lılklllerln muvakkat teminat mukabilinde verilecektir. Poata ile 

1ayılı kanunun 2 inci ve 3 ünctt madde- kara nafıa mUdiirlUjUnden alacaklan maldMasa ft ~indeki vesika- randerilecek mektuplarm da bu aaatte 
lerinde aa-terileıı vesaikle teminat ve Nafıa v eküetinclen : ehliyet vesikası ile birlikte llÖZÜ ge- larla iMie ıtn ve uatında komisyo- komiıyoOO. bulunmaları liamıhr. 
teklif mektublariyle birlikte ihale aa- çen cGnde daimi encUmene ıelmeleri. na ......ıan ilin otaaur. (988) P01tacla olacak ceclkmeler kabul edil-
atinden en az bir saat evvel komiayo- 1 - Ekalltmeye konulan 1': Anka· Buna ald ketlf ve prtnamesinl hercOn 2001 mez. (1983-1036) 208I 
na wnaeleri. ra devlet mahallninde yapılacak güm. Nafıa mlidür1Uii1qde ,arebilirler. v, ..-L. 1 k 

<1023> 2080 rük ve inhiaartar vekileti binalı ikin- c1193> 1652 r in COruu a ınaca Elbise mDnakasası 
ci kısım lnpatrdrr. K O.... ICe:rm c..ı Xcmnıtan. Grbaiik Malaafua c.n.a K ıo • Halat ahnacak Kefif bedeli 683.000 liradır. azma sapı, kOrek ve .. Sata AJma Lmi.,...anc1an ı tanııtı t.w.bal s.taa Atma ıc.-.. 

il. il. Velraleli Deniz M.lra Saim 2 - Ekljltme 24-4-1938 çarpnıbl 1 • OnDID korpma genel komutaniık ,_.-.. ı 
Aı.. ~ 

1 
gilnU saat 15 de aafia veklleti yapı Saire ahnacak 1ataları ihtiyacı için 9300 tift ,un ço- 1 - GUmrilk muhafaza memurı.n l-
ifleri eksiltme komiay.pu odamda rap asık eblltme ile lhaleei 29.4.1938 §ba 1135 takım elbltenhı bpalı arfla 

1-Tabmln edilen bedell 5511 lira kaplı zarf U1uliyle yapıl~. Aabra Valiliiincleaı cuma cDnU uat 10 da Ankaraıda Yeni- eksiltmeU pahallı göriUdüiilııden ,. 
20 kurut olan ıı Roda btranl 26 3 - Ebiltmeye girebilmek için lluNımmen bedeli 1547 Uradan U.. -ı.ı ....... lromutmuk bi dald 

1 h_... ı, ro- i•'teklı"lerin 31070 lı'ralık muvakat t:e- ret bu] ..... _ 850 ....__ 400 LA-'- n- ......--k-•- na~m Ntl!l niden 14.4.938 perfCmbe güııU aMt • 
da çelik te uatın p&aarkk1a m&na- •• -- - "''"•• ,.. alma -romanda yapuacaktlf. d h&· -nılacaktır 
a-ı 21 • mua. NI tarUaiM .U..· mınat vermeleri ve nafla velriletinden 900 kuma .. pı IOO kilrek n 800 çekiç 2 • lf uhlmıııııen bedeli 3441 lira mu- e puar .. ı-r • 
dif per,embe cOnU .. t 14 de vekalet alınmıt ve yaptıfı en bUyilk bir bina- n çadır ipi alınacaktır. lhalai 14.4. ftkb.t temi tı 258 r 7 ku a -THmlanan tutarı (17.025) U.. • 
binamda milte9eıkkil komleyonumm- nm bedeli 250.000 liradan lf&iı olma· 938 peıtembe cbil IHt ıs de blldlmet s • lartnam--h ;a nıttu~ ve ilk teminatı (1278) liradır. 
da icra edilecektir. clıtmı bildiren y:apı mUteabhidllğl clalreainde daimi encaı.nde açık ek· komisyonda c6rill~.1.nparauo S - Şartname ve enafı Jıııomiayoa-

2 - Şartnameainl ı&rmek latlyenle- Yesikuı. ıöstennffi ve blszat yilbek ultıae ile ,apılacaktır. Muvakkat te- 4 • hteklUerln m~~- tıemlnat dadır. Qarillebil~r. 
rin her gUn ve milnakaaya ıfrmek i1- lbühendıs v-:r• mimar olmuı veya mlnatı 116 Uda 3 kuruıtur. hteldiler makbun •• tutnamesindeki vesika- 4 - lsteklilerın gUn ve aaatmda ilk 
tiyenlerin de mesld\ı' cün ve ıaatte hnlardan bıriyle milftereken teklif tıemlnat IDektabu ve ticaret odamdan lada ihale cUn w uatlnd• lııomilyona teminat mübuzlariyle birlikte Galata 
413 Ura 34 kurufluk ilk teminatları ve ::: .:=.leyi birlikte bma et. muuMak Ynikaları ile ihale pU mtlracaat1'n llln olunur. (985) 199E nlri itballt cümrllU blnumclaki ko-
kananl belgeelriyle komlayonumuza daimi encGmene plmelerL mi Jmele l (1583/798) 1177 

4 - Eksiltme ,artnamal ve bana Buna aid --- Naf- mtklilrltl- s;rona 19 r müracaatları. ı .,... _ -
(993) 2019 müteferri evrak 34 Ura 15 kurut bede IGDde her ,liln c8nbillrler (792) 

mukabilinde yapı itleri umum mflclilr- 1651 

Maliye bakanhğı 

Daktilo ahnacak 
MaliTe Vekaletinclea ı 

Hukuk milf&Ylrliiinde çalıflJl.lk U
nre GO l!ra ücretli bir daktilo BaylD a· 
1macaktır 
Talip olanların 18 niun 1938 tarihine 

kadar mtıracaat edip laimlerinl kly· 
dettirmeleri ve lmtlhlnlan yapılmak 
ilsen 11 Dilan 1938 ..ıı ıunu uat 10 da 
m'' -ı:ıvhlikte buır bulunmaları ilin o· . 
lunur. 

Bundan eni mtlnıcaat ecKp imtihan
liri ,apılaalar .. lmtihalla tekrar el· 
remi~. !'042) 2090 

tütünden alınabilir. 
isteklilerin teklif mektublardll 1-

klnd maddede yazdı uatten bir • 
at eneline kadar komisyon reislitkı• 
makbua mukabilinde vermeleri ıaaao
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e: 
dilmu. (891) 1844 

Belonanne kiprl hqMtl 

Demiryollan 
Kirallk seyfGr blfe 
D. D. Yalan.._ Alma K-;., ,. ... •ı 

Ankara pn pnoaJarl ........ 
kınan mtlteburlk allillt blftt ile me-

Naha Veklletincl• ı ldt1&t •tqma mrt m _... bfnıber o-
• 1 - Bileelk VU&yetlnde sapt • Ee- luü 1.4.938 tılriJdadeD 1dlmen S ay 

kitehlr yolu tlzerincleld ahpp Yenik8y ..mlddetle ldra-~. Ayblt 
köprillUnUn betonarme olarak lDIUtl '# - • 

kapalı sarf Ululi le Un Jra çıka • kirası 110 Ura tdmtn edllmittır. Pa-
nlmqtır. Y' m a .. ,. arlı& 164.938 cumut.eal ptl uat 10 

Ketif bedeli (40.000) liradır. da Ankarada UdDcl lflelme binaamda-
2 - Klnab.a. JM-138 w1J11n1 ki kammyonca ~-

.mG11dif puartell cOn1 -t H .. X.. Pwrbp lir-* lldJtallria M.75 

Bobin siğara kaOıdı altnacak 
ı.w, ... u... lıfMMilla ... 1 

7000 Adet Bobin 20,5 m/m üpra Ufıdı beyaz 
zooo • ,. 20,5 .. ,. ,. pembe 
2500 • .. 20,5 .. .. .. LeyllJd 

271000 ,. .. -.S .. .. .. Beyu 
295000 • ,. 28 ,. .. .. .. 
sa .. .. n • .. .. .. 
6500 .. .. 31 ,. .. .. ... 
400 .. .. 31 ,. ,. .. ,. Ltıb 

1 - Tulrarda cins ve miktarları JUılı 589900 adet "Bobin" sigara dm 
tadı .......... mucibince puarbkla ~ alınacaktır. 

JI - Pamfık 14/IV /931 tarllllM nnlayan peftembe cflnl saat 14 dl 
1'üauıtta t..uım ve milbayaat pbnlndeki alım komiayonunda yapılaa 
caktJ. 

W - 8artnameler pKIUS oluü her ailD 16z6 ıeten pbeden almabil~ 
IV - l1teldllerin puarllk için ta)'ln edilen cUn ve uatte ~ 7,5 ıu.... 

me P9reJıri71e lıiıtill9I ,. ..... adi seçen lmamiayona plmelerl illA w.. 
..... . .aaoı-au \174 



-n 
"idenu bozuk. dilini% paslı, kabız çekiyoraun.u İftihanız yok, mutlaka 

HASAN meyva özü 
il.mu. Yaran bardak su içinde alınan ve meyva uaarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şiıe 25, büyük 
40 dört misli 60 kr. 

HASAN gazoz özü 
Limon, portakal, mandalina çeıidlerl vardır. Meyve uaarelerlnden ya

"hnı9tır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. M.iaafirlerinU:e Huan Ga
ıoz özil ikram ediniz. 
Yakında ananas, çilek, muz, frenk OzllmO kaysı aiaç çileji nevileri çı
kacaktır. Şi!fti 25, bnyilk 40, dört misli 60 ICr. 1805 

Uyamı·Servetifünun 
1191 

Bqyuan: A. Jhlan Toqls 

47 1enedir durmam çı1ı:matta olan ba haftalık reelmll gazetenin 
Ankarada satlf yeri ADA ltitabe•idir. Senelik abone 10 Ura. 592 

• 
T 1 BANKA~I 

1938 
Küçük Cari Heaa.pla.r 
lkrami'ie. planı=-

4 .... lOOO•llli-
8 il 500 ,, -

400011rı 

4000 ,, 
16 250 - 4000 il il il 

76 100 - 7600 il il il 

80 H 50 il - 4000 il 

200 il 25 il - 5000 il -
384 il -28600 ,, 

Kuralar: 1 mart. 1 haziran. 1 ey
lôl, 1 birincikinun tarihlerinde 
çekilecektir. 

111111111111111111111111111ti1ıı11ırtııı111111111111111111ıı111 1111 

En az 50 lira meoduatı 
bulanan laaaplar lıara· 

lara dalaU eJilecelctir. 

ULUS 

Um~mt heyet toplanhsı 
Hali tasfiyede Ankara malıemei inlaiye 

1. A. ~irkeli tasfiye memurluğundan 
Hali tasfiyede bulunan Ankara Malzemei tn,aiye Ttlrk Anonim 

Şirketinin 1937 dcvrei tasfiyeaine ait hesabatmm tetkik n tındiki 

için 31-3-1938 tarihinde saat 15 de Ankara Belediye salonunda top
lanan hissedarlar alelade l)eyeti umumiyesi içtimamda nisabı mü
zakere hasıl olamadığından içtimam Ankara Belediye salonunda 
toplanılmak Dzere 29 nisan 1938 tarihine rastlayan cuma günü saat 

15 e tehir edildifi ilan olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 - Tasfiye memurlan raporunun okunmaaı 
2 - Mürakip raporunun okunması 
3 - Blinço ve kar ve zarar hesabının tetkik ve tasdiki 
4 - Yeniden bir ta~fiye memurunun intihabı 2091 

Mahkemelerden : 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Mahke

mesinden: 
Turan mahallesi Köprü bi!fı sokak 

14 sayılı evde Abdullaha: 
Ankara Yalçın kaya mahallesi Bil

g:r.Ier sokak 18 sayıda Fitnat Kayioler 
tarafınaar. aleyhinize açılan izalei şu
vu davıaının yapılan duruşma sonunda 
auı·esinizın meçhuliyetine binaen teb
ligat yapılamadığı görülmüş ve usulün 
141 inci maddesi mucibince 20 gün 
müddetle gazete ile ilanen tebligat ya
pılmasına karar verilmi9 ve duruşma
da 11.5.938 ;ilrp.mba günü saat 9.30 a 
bırakılmış olduğundan o gün mahke· 
mede bizzat hazır bulunmadığınız ve
ya bir vekil göı;dermediğiniz takdir<le 
muhakemenize ttıyaben bakılacağı teb
liğ makamına l:aiın olmak üzere ilan o-
lunur. (1035) 2087 

İNKIBAZI 
HAZIMSIZLIGr 

MiDE 
!KŞfLIK VE VANMALAIUNt 

MAZON 
MEVVA TUZU 
eıD& .. ila 

MIOI V! a.RSAKLARI AllŞltRMAZ. 
lçiLMHl LATI• T•al•l ... ,, 

" MOLA.,fMet• 
~ . . - . 

YERiN( HiÇ BiR MUMASll 
MUSTAHZASl TUTAMAZ. 

MAZON rsl" .,, HOROS 
.l"\AAKA!llN" llİKKAT 

lllUTlAllA EViNİZDE 8fA 

SiSE IULUHDURUflUZ 

: Zayiler 
Kayıp f8bacletname - Samsun lise • 

si 36- 37 den yılının fen kolundan 
27-7-937 tarih ve 78 numaralı bitirme 
ile 29-7-1937 tarih 33 numaralı olgun
luk ıehadetnamelerim zayi olmuıtur. 
Ynisini çıkaracağımdan eskisinin bir 
hükmü olmadığı ilan olunur. 460 No.lu 
Hüseyin Özü Kurt 2098 

Zayi - Ankara Memurin Koopera
tif ıirketinin namıma muharrer 3055 
No. hisse senedimi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hiç bir kıymeti kalmamış
tır. Mütekait kaymakam Hüsnü Gen-
bark 2076 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesine mani olur. Komojen aaçlarm 
köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabii 
renklerini bozmaz, litif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk saç ebiri 
maruf eczanelerle ıtriyat map.zala
rmda bulunur. 

LINIMANTOL KANZUK 
ROMAnZMANIN KATI 

DEVASIDIR 596 

ULUS- 19. ancu yıL- No.: 5997 

lmtiyu sahlbi ve Bapnuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatı idare eden 
Yazı itleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi ı A nlcan 

FOS FARS O·L 
it A N, K U V V E T, 

1 STAH 

Sıhat Vekiletinin retı
mi ruhsatını haiz O" 

lan doktorların beğeıı 
dikleri bir şurubdur. 
Kansızlık, iştahasız • 
lık, kuvvetsizlik bil• 
h a s s a nevras • 
teni, ademi iktidar. 
mide ve barsak ten• 
bclliğinden doğan ha
zımsızlık ve kabızlar
da en birinci devadır. 
Tifo, grip, zatürrie. 
sıtma nekahatlerinde 
pyanı hayret tesit 
gösterir. Vücuda din~ 
lik cilde pembelik. 
saçlara, gözlere par
laklık veren bu KU\1• 
VET iLACINI _. 
yın müşterilerine ta
nıtmakla müftehir• 

'--llıı..-_..;.;........,_..._.. __ ~ dir. Her eczanede bU• 
lunur. 1869 

..Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla. - ~ i Umumi heyet içtimaı 1 
- -§ Hali tasfiyede Ankara un ve ekmek i 
~ T. A. $. Tasfiye memurluiundan: 1 = :::: = :::: : Hali tasfiyede bulunan Ankara Un ve Ekmek Türk Anonim Şir- := = ketinin 1937 devrei tasfiyesine ait hesabatının tetkik ve tasdiki için :::: = :::: : 31-3-1938 tarihinde saat 16 da Ankara Belediye salonunda toplanan :::: 
: bi-ssedarlar alelade heyeti umumiyeai içtimaında nisabı müzakere i 
: hasıl olamadığından içtimam Ankara Belediye salonunda toplanrl- i 
: mak Ozere 29 Nisan 1938 tarihine rastl~an cuma günü saat 16 ya i - . ""' : tehir edildiği ilin olunur. ::; = :::: 
~. RUZNAMEİ MÜZAKERAT ~ 
= ~ = ı - T..ıiye memurlan raponua- olnmmMı :; 
~ 2 - Mtlraktp ra.ponımm okm••IMI § 
- 3 - Blinço ve kir ve zarar hesabının tetkııt ve tasdiki !i 
: 4 - Yeniden bir tasfiye memurunun intihabı 2092 ! - ~ ., •••••••••••••••••••••••••••••••• iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl• 

Eml6k ve Eytam bankasından: 

Açık artbrma ve petln para ile satılık tarla 
Mikdarı Depoziti 

F.saa No. Mevkii ve nevi Metre 2 T.L. 

23 Ankara Demirlibahçe civarında Hatıpça

ymda eski Kozma yeni Bozkurt un fabri-
kası yanındaki tarla 5773 578 

Yukarıda yazılı tarla 21. 4. 1938 pertembe günü saat on birde peşin pati 
ile ve a~ık artırma uauliyle satılacaktır. 

isteklilerin o gün dipozito akçesi, hüviyet cUzdanı ve iki vesika fotoğr•• 
fı ile bankamız Emllk servisine glemeleri. (940) 1901 

NEOSTERIN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaııcı hastalık· 
!ardan korur, ditleri ve dit etle
rini temizler, kuvvetleddirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

..Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!i = ~ 

E KiREÇ ~ 
= . . d halis .1 : En eyı cına amaraız met il! 
S merden yapılmıt Karaköy çalı ki·i 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 33001 
: telefonlardan arayınız. 2093 i 
"=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•' 

Öksürenlere ve 
sötüa nezlelerine Katran Hakkı Ekrem ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----"" 

YENi SiNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE 

Henry Bematein'in ölmez eseri ve Pa
rla tiyatro.unda emsalsiz muvaffaki· 

yetler kazanan biiyük dram 

SEVGIUDEN GELEN 

Bat Rollerde ı 

Gaby Morlay. J. Pierre Aumont • 
Jean Gabin 

Seanslar: 2,45-4,4~45. Gece 21 ele 

..Jhlll~ - -- = - -- -- -- -- -- -- -- -= -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -"=iı1111F 

BUGON BU GECE 

Afk - intikam - Heyecan - Earar 
müthit macera filmi 

HİNT MEZARI 

Türkçe sözlü ve musikili • 

Seanalar: 2,30-4,30-6,30. Gece 21 de 
Halk Matinesi 12,15 de: 

Böyle bir im unutulur mu? 

... 
L 
IO ... 

-Yan~nn. havat. otomobil, cam sigortaları 


