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Dala.diye don tam itimat reyi aldı 
Basvekil i<abeden tedbirleri 
almak i~in mezuniyet isliyor 

Bu suretle milli müdafaa 
ekonomi ihtiyaçları karşı lanacok 

Dış politikada hiç bir 
değişiklik olmıyacak 

Paria, 12 (A.A.) - Daladiye bugün öğleden aonra aizma ka
dar dolu olan mebuaan mecliıinde hüküinetin beyannameaini ber
keıin derin dikkati aruıında okumu9tur. 

Beyannamede hük:Umetin milli se-ı-------------
limct hu.usunda memleketin azmi
ni temsil eyledifi bildirilmekte ve 
parlamento Te millet, vatanm ve sul-
hun müdafaasına davet olunmakta, 

Balkan 
J' eni lraımz Baıuekili Dalatliy. (Sonu 8. inci say/ada ) Ekonomik konseyi 
Halk hizmetinde 

• 
yenı miieaeaeler 

Yazan ·: '/f. B. 
BüyülC halk topluluklarının Mzı U· yereli &ıçamakh muameleleriyle ken

lllumi ihtiyaçlarını tatmin maksadiy- dilerini sevimaiz kılmakta adeta inad 
le kurulmuş veya kurulmalarına mü- göstermitlerdir. Son.uz fedakirlıklar 
laade edilmiş olan elektrik, havagazı, pahasına ekıibiz iatiklilini kazanmıt 
au, timendüfer, telefon şirketleri gi- (Sonu 8. inci sayfada ) 
bi müessesc:lerin aayıaı cumhuriyct-

ve Basın konlerans1 
Komisyonlar etOcl1 rİ•İ 

bitirmiş gilSidirlet 
İstanbul, 12 (Telefonla) - lkllran 

ekonomi konsey-ive basın kıonferamı 
adları bugiln öğleden nel ~ 

(Sonu 8. inci sayfada ) 

tetı evvel aekiz onu geçmezken, bu
gün, aynı mahiyeti haiz mUesaeseler, 
Öğreniyoruz ki, iki !YÜZÜ bulmuştur. M. T. A. da dün ilk tarlı demirinin 

Bu netice, sadece, Kemalist rejim 
Prensiplerinin zaferini ifade eder. 
Osmanlı imparatorluğu zamanmda 

halk hizmetleri müessesesi olarak, ba· 
zı hayırseverlerin kurdukları vakıf· 
larla riaya'nın aaraya hul\il ederek el· 
de ettikleri imtiyazları yabancı kapi· 
taliatlere devretmek suretiyle vUcude 
&etirdikleri ıirketler tanılırdı. 

Vakıflar, o çağların zihniyetine gö
re vereceklerini vermif, nihayet bu
IÜnkü tekillerini almıtlardır. 
İmtiyazlı tirketler ise, bazan 99 se

ne müddetle, kendilerine verilmit o-
1-n. ite yatırdıkları aermayeyi - a
lllortimıanı ve bir kaç kere mürekkeb 
faizi ile - geri aldıktan 90nra, halkı im
tiyaz müddetinin ıonuna kadar ıö
l!lürıneleri ve memleketi ekonomik bir 
Çeınber içine almaları yetmiyormuı 
Cibi, politik maksadlar da güderlerdi. 
'lalnız kapitalistlerin ve bol tahsisat· 
la ba,a geçen idarecilerin doymak bil· 
lbez menfaatlerini dlifünen bu 'irket· 
ler, halkm aııhat ve hukuku ile zerre· 
c.e al&kalanmaz, .e devlet onları umu
~ tnenfaat kayg111 ile her hangi ıe
kılde mürakabeye tefd>büa edecek ol
sa elçileri harekete gelir ve tabi 1.11-
dukarı devletJerin müdahaleleri dahi 
r:~i olurdu: kapitüliayonlar devri 

bu ..• 
• ltteırutiyette bu gibi halk hizmetle· 

rt ~in imtiyazlar verilirken yapılan 
ltlukavele ve .-rınameler Avrupa 
ltlen.teketleri mevzuatından tercüme 
~e iktibaa auretiyle tanzim olunmak 
;•t~nildi. Fakat metrutiyet hük:\imet-
erınin hemen daima malt aıkıntı için· 

de bulunmaları bu mukavele ve §Ut· 
11&melerin devlet ve halk: aleyhinde 
•ık •ık tadiline aebeb oldu. 

alıııını aeyrederken müjdeler dinledik 

Hasan çelebide de bizi 
memnun edecek kadar 

bol demir cevheri bulundu 

ll•r Bapelıili Mahanamed 
MalamaJ P"fG 

Yarın 

Mıs1r başvekilinin Dokt 
Aras şerefine ziyafeti 

Kahire Yugoslôvya elçiliOinde de 
dün bir çay ziyafeti verildi 

Kahire, 12 (A.A.) - ~üttü Aru buaün aaat 14 de hayvana 
bahçesini ıezmittir. Saat 17 de Yqoalavya elçiliğinde ıerefi 
Yerilen çaya giderek ıeç vakte kadar kalmıttır. 

Çayda Balkan mümeaıillerin
den bqka kordiplomatik ve Mı
sır nazırları ve yabancı ve yerli 
mümtaz tahıılar hazır bulun
mufbır. 

Ba.,,ek:il Semiramiate Rliftü Aru 
şerefine 1-:iyilk bir ziyafet vermİ.§ ve 
ziyafeti parlak bir suare takib etmf.t
tir. 

RU.tti Arn yarın aabah matbuat 
milmnsillerini kabul edecektir. 

Çin maslahat güıarı 

Dlkien Toung geldl 

lngiliz - ltalyan 
anlaşması imzalanıyor 

""'llOiıW lllaalif """1ilı -1en• Neaoa 
6mtm1 tat6ilıine mani olmıya çallftıcalı B. Dilıien T oune 

lazı hDkDmetler Cenevre karar1nı tanımazlarsa 

anlaımanın suya düsmesi de muhtemel 

Yeni Çin maslahatgüzarı B. Dikila 
Toung ,ehrimize gelmi§tir. B. DüDm 
Toung mealek:ten yct:ifmit bir dipl~ 
mattır. 1887 de Hopei'de Ki - Sunedll 
doğmuıtur. Tahailini Pekinde y&PIDlf 
sonra Pariate politik ilimler mektebini 
bitirmittir. Bundan .anra Pekinde ha
riciye nezaretinde çahırmt muhtelif 
Avrupa memleketlerinde Sefaret me
murluğu yapouf ve 10nra 1927 de Çine 
dönerek inkıllbçı harek:ete ittirak et• 
mit ve hariciye nezaretinde mühim me
muriyetlerde ve seksiyon dire.ktörluıt
lerinde bulunmuıtur. Sonra Çinia Vi
yana maalahatgüzan tayin edilmİftir. 

B. Celal T evlik Karaapan 

Yeni Antakya 
baı konsolosumuz 

bugün gidiyor 
Aııtakya Bqkomolosluiuna tayin 

edilmit olan B. Celll Tevfik Karasa
pm bUliln yeni memurİ!Y'Ct mahalline 
harebt edecektir. 
Dıı Bakanlık hududlar müdürü o· 

lan B. Celll Tevfik Karuapan; bari· 
ciyemizin cenç ve kıymetli elemanla
rındandır. Kendiaine yeni vazi~in
de de muvaffakıyetler temenni ede· 
ris. 

tzu:0rrasaaa·aaassons 

Piyango 
dün bitti 

Londra, 12 (A.A.) - İngiliz - İtal
yan anlaşınaıının haf ta .onunda im· 
zalanacağı dün· bildirilmiıti. Royter 
ajansı, anlqmanın cumarteei günün· 
den önce imzalanması muhtemel ol
duğunu aöylemek:tedir. Diğer taraf
tan reamt mahfillerde beyan olundu
tuna göre, eğer M>n dakikada bir ~
cikme olmadığı takdirde, anlqma per 
tembe günü Romada imzalanacaktır. 

Gene Royter ajanaının bildirdiğine 
göre, umumt anlapıada. mütterek:en 
tayin edilecek bir tarihte meriyete 
konacak olan barı fili maddeler der
piı edilmittir. Bunun manhı, anı .... 

(Sonu 8. inci •aylada ) 

Bir aralık, aillhlan tahdid konferafto 
anıda Çin delegasyonu ektperi olmlk 
çalıflDlttır. 

B. Dikien Toung enternasyonal • 
kademi diplomatiğe, ve entemuyonal 
tarih akademi.sine azl intibah editmit
tir. Bir Sok politik kitablann mileDifl 
bulunmaktadır. 

Türk - Amerikan ticaret 
görüşmeleri ilerliyor 

Dün Marmara köşkOn~e heyet 
Ozası şerefine bir ziyafet verildi" 

Bu nevi imtiyazlı tirketlerin hiki
Yeleriyle genç nesillerin bile kulakla
~: dolınuıtur. Zira, Lozan muahedeıi 
~ e CUtnlıuriyete intikal eden l şir· 

Türk demiri, 
dün Maden Ted
Jı:ik: Arama Enati.. 
tüaü lAboratuvar • 
larındaki yük:aek 
izabe fırınlarında 
eritilmit ve 
bir au gibi aJmuı 
tır. M. T. A. Ene. 
titüaünde bu de.. 
mirin ak:ıııru zevk. 
le seyrederken ıu 
müjdeleri de al
mıı bulunuyoruz. 
Divriki'deki D e 
mirdağda bu gün 
15 m i 1 y o n ton 
cevherimiz vardır. 
Fakat cevherin 
daha zengin da • 
marları olduğu da 
tahmin edilmekte
dir. Divriki' den 
bqk:a gene Divri
k:iye yakın Ma. 
latyaya bağlı Ha. 
un Çelebide de 
ildaci bir demir 
c:eftleri daha bu. 
lunmUflUr. Bu da 
mikdar itibari.le r.,,,.,.. pi,,.,.....,..,. plrilifi Maımara lıöflriinJe oerilen Ryalette bulunanlar 

etlerden bazıları yapılan readaptu
Yon mukaveleleri hükümlerine rağ
:::.•ki zihniyetlerini yıllarca unu
l lflar, cumhuriyetin yeni prttra. Yeni prmaiplere uymak k:aydiıy
haklt kendilerine türıkiyede çahpıak 

ını tanımı9 olmMmı kili görmi-

bizi memnun e- flill bitirilntqtir. 20tUJOO liralılı 
decek kadar bol- WJ'lilr ilırami)'e 27 .761 nmncıra- Amerikalılarla tehrimisde cereyan 

~ 20.000 liralılı iJırcwniye 31.296 etmekte bulunan yeni ticaret anlafllMl· 
d~ demirin L _.....,,.. Ua6et .ımiftiı'. aı müzakerelerine dün de devam e-

~ n__ tl l[o=ızıan walan .,... dilmittir. Bu müzakerelere memleke· 
klf!Dda bulunan M. T. A. 110 usmir al tleınH·teri eritilirha timbin muhtelif mıntakalardald hah 

Jlll • ..... 14• 6.ı HRil!UllS. 
arkadaf11DU111 memleketimicdeki de • ı yaryı b~ yeoıncı ..,-f• ,...., .W. • imalatıçll•ım temlil eden 'ft araların-
mir ce.berlerine llicl )IUdılı &\Uel bil" lacebmu. .. ... ••••••••- ela hpmıeıa mebma B. 1bnbim de bu-

lunan bir heyetle incir ihracatçıları
mızı temsil eden diğer bir heyet eks
per ıuretiyle ittirak ettirilmit ve bun 
lar anıerikalılara mU.bet nümuneler 
üzerinde uzun izahat 'fermiılerdir. 
Müzakenlere geç vakte kadar deıYam 

(Sollfl ı. iaci sqllida ı) 
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Şahsiyet terbiyesi 
Şahsiyet, bir insanın belli vasıflarının vücuda getirdiği bütündür. 

Esasen her ferd, beteri vasıflan birer istidad olarak dünyaya veraset ser
mayesiyle beraberinde getirir. Başkalarına yardım, çabuk karar verip 
onu icra edebilme, bafladığı bir işi tamamlama iradesi gibi haller; bu 
türlü istidadlann ferdi sevkedeceği huylar arasında sayılabilir. 

Burada dikkat edilecek nokta, bu huyların iyi ve fena olabilmesi 
keyfiyetidir. Başkalarına yardım, insanı makul bir cömertlikte bırak
mazsa müsrif yapar. El açıklığının bu dereceai, elbette fenadır. Çabuk 
kararlan sıkı ve kuvvetli bir muhakeme öncelemezse bu gelişi güzel va
nlmış hükümlerin icrasına geçen, delice hareketlerde bulunur. Başla
nılan iş, aslında faydalı ve netice verici değilse onda ısrar etmek, sebat 
olmaktan çıkar, körü körüne inad olur. Bir şaki de cüret sahibidir; fa. 
kat ce.aret, kahramanda bulunur. 

Şahsiyet, ferd için ve cemiyet için hayırlı olacak hareketleri yapa:. 
bilme kudretinin insanda tebellür etmesi olduğuna göre bu kudretleri 
hayra yarar hale getirmek terbiyeye düıen bir vazifedir. Hareketi dü
şüncesine, bir düşüncesi öbürüne uymayan, ne olduğu beliniz bir mah
luka, iki ayaklı olsa da, insan demek, fazla bir teveccüh olur. Şahsiyet
aizin ne (evet} i kabul manasına gelir; ne (hayır} demesinde hakiki bir 
reci aranmalıdır. Böyleleri beşeriyetin cürufudur. insanın kıymeti, şah
aiyetinin teşekkül derecesine göre ölçülür. (Hayır!) demesini bilmeye
nin (evet) inde değer bulunabilir mi} 

Yetitkin nesillerin yenileri yetiştirmekte her şeyden önce göz önün
de tutacakları cihet bu olmalıdır. Şahsiyetli millet ve milletlerarası yük
sek bir mevkie hak kazanan cemiyet, ancak böyle yüksek şahsiyetlerin 
doğup yetiştiği bir camiadu. Büyük millet, bu neviden büyük adamlan 
çok olan millettir. 

lamuliy 

en<ümenlerinde 
Kamutay encümenleri dün •talı

dald mevzuları müzakere etmiJlerdir: 

Adliye encümeninde : 
Avukatlık kanunu liyihuının mUza

kernine devam edilmi9tir. 

Anulıal encümenitide : 
Encümene verilen arzu.hallerden 

rumameye alınmıt olanlar hakkında 
veklletlerden ve encUmenlerden ıe
len cevablar tetkik edildikten aonra 
bu arauhaller karara baflanmııtır. 

'DahUiye encümeninde ı 
Köy kanununun bazı maddelerinin 

deflttirilmesi hakkındaki kanun la
yihasının müzakeresine devam edil
miştir. 

lkıudd encümeninde : 
Genel ithalit rejimi kararnameaine 

ballı Uıtede yazılı bir kısım etyanrn 
ıümrilk resminden 2294 aayrlı kanu
na iatinaden zam ve tenzil yapıldığın
dan keyf ~tin tudiki hakkındaki 
Bapekilet tezkercei müzakere ve ka
bul eôilmiftir • 

Maliye encümeninde : 
Muhaaebei umumiye kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
Jundaki kanun layihası müzakere e
dilmittir. 

MUli Müdafaa encümeninde : 
lıkin kanununa ek kanun liyihası

milzakere edilmit ve neticelendiril
miftir. 

Sıhaı 11e içtimai Muavenet 
encümeninde : 

Ha«m • Ali Yücel 

Bira ve şarab 
mıntakaları satış 

genişletiliyor 
Gümrük ve İnhiıarlar Bakanlığı, 

bira ve şarab satış mıntakalarının ee
nişletilmesi için yeni tedbirler almak 
üzeredir. 1929 yılında kabul edilen 
açıık içki satı§ yerleri, tehir ve kasa
baların genişlemesi, ve refah seviye
sinin artması eilenmenin itiyad hali
ne gelmesi ve dolayısiyle mevcud eğ
Jence yerleri, bugünkü ihtiyacı karşı
layamıyacak hale gelmiştir. Bu ihti
yacı karşılamak, aynı zamanda ha1kr 
hafif alkollü içki içmeğe teşvik et
mek üzere Bakanlık bir kararname 
projesi hazırlamı1ı taavib ve yüksek 
tasdika arzedilmek üzere projeyi Baş 
bakanlıia vermlftlr. 

Proje kabul edildiği takdirde açık 
şarab ve bira satış mıntakalan viJ§. 
yetlerin teklifi üzerine alakalı ba
kanlrkça ihtiyaca cöre yeniden tayin 
olunacaktır. 

Halkı, daha ziyade yüksek dereceli 
içkiden, dütük dereceli bira ve prab 
gibi iç.kileri istihlake çekmek için a
lınmak üzere bulunan bu yeni karar 
aynı zamanda bira ve f&rab sarfiyatı
nı arttırmış olacaktır. 

Çocuk esirgeme 

kurumunun teşekkürü 
Çocuk E.irgeme Kurumundan: 
Yaklaıan Çocuk Haftası münasebe

tiyle Kurumumuza aza olmalarını ri
ca ettiğimiz Baıvek!let memurların· 
dan 38 arkada§ bu ricamızı memnuni
yetle kabul ederek aza kayıt olunmut
lar ve azalrk ücretlerini <Sdemişlerdir. 
Kurumumuz kendilerine açık tetek -
kürlerini sunarken, diğer memur ar· 
kadat ve yurddaşların da, yardıma 
muhtaç yurd yavrularını kanadı altı· 
na almıf olan kurumumuza aza olma
larını candan diler. 

ULUS 

[j~~~~ =~ H~~~~!.<J ....... : 
Dünkü kon( crans 

İki konferans vermek üzere fstan
buldan gelen İatanbul Universiteıi 
genel fizyoloji doçenti Bay Sadi Ir
mak dün Halkevinde kalabalık bir 
dinleyici önUnde ikinci konferansı o· 
lan (İrsiyetin tesirleri) mevzulu kon
feransını da vermittir. Konferans bü
yük bir alaka ile dinlenmiştir. 

Çocuklara sinema 
Trakya genel müfettişliği kendi 

faaliyetlerini tesbit eden (Trakya kal
kınmaları) adında bir film çevirmiş
tir. Yurdun her tarafında çocuklara 
göıterilen bu film fdırimize de gel -
miı ve Halkevinde çocuklara göeteril
meye baflanmIJtır. DUn ıaat ıs de 
Halkevi ıalonunu dolduran yüzlerce 
mektebli, filmi seyretmiılerdir. Bun
dan sonra gene çocuklara Koca Si
nanın eıerlerine aid faydalı filmler 
gösterilmiıtir. 

Temsil 
Dün akf&nl ıaat 20.30 da Halkevi 

teJ?l'lil kolundan B. Bedri Yıldırımın 
yazdığı (Kavga tonu) adlı piyes genç 
amatörler tarafından oynanmıf ve so
nunda alkıılanmııtrr. 

Kamu tayda 
Kamutay bugiln toplanacaktır. 

Ruzname ıudur: 
1 - Vergi bakayuının tufiyeıine 

dair olan 2566 sayılı kanunun 13 ncü 
maddeainin tefsiri hakkında Baıve
kilet tezkeret1i ve Maliye ve Büdce 
encümenleri mazbataları 

Bir defa müzakereye tabi 
olan maddeler 

1 - Ankara şehri !mar müdürlü
ğü 1934 mali yılı hesabı katisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Ankara fehri lmar müdür
lüğü 1934 yılı aon hesabı hakkında 
kanun liyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası, 

ikinci müzakereıi yapılacak 
maddeler 

1 - Askeri ve mülki tekaüd kanu
nunun 3 ncü maddeainin ıubay ve as
keri memurlar hakkındaki fıkraları· 
nın değittirilmeaine dair kanun liyi
hMı ve Miııt MUdafaa. Mally-e ve 
büdce encümenleri mazbataları, 

2 - Matbuat umum müdürlüğü teş
kilat ve vazifelerine dair olan kanuna 
bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkın· 
da kanun layihası ve Dahiliye ve büd
ce encümenleri mazbataları, 

3 - Türk~ cumhuriyeti hüküme· 
ti ile İsveç kıratlığı hükümeti arasın
da akid ve imza edilmiş olan ticaret 
ve kliring itillfnameleri ile merbutla
n olan protokol ve mektubların tasdi
ki hakkında kanun layihası ve Hari
ciye ve İktıaad encümenleri mazbata
ları, 

4 - Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında akte<lilmi' olan 12 mayıa 1936 
tarihli ticart mübadele anıa,maıına 

ek olarak tanzim olunan protokol ile 
mer.butu listelerin tasdiki hakkında 
kanun liyiha11 ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları. 

Rakamlarla Türkiye 

Ne işler görürüz? 
1935 nüfus sayımına gÖre, Türkiye

nin 16 küsur milyon vatandaıınm 
yaptığı itlere aid meslek tasnifinin 
son rakamlarını bugün veriyoruz. 
Bugünkü mesleklerle türkiyede ge
çim temin eden aanat ve mesleklerin 
ayısını, bunlarda kaç kitinin bulun
duğunu tesbit etmiı olabileceksiniz. 

Talim ve terbiye .•. Sayısı, kültür 
hayatı için bir mikyas olabilecek. 
Bu meslekte 12.392 erkek, 6.937 
kadın olarak 19.329 vataııdat çah
ııyor. Din işlerinde 13.006 erkek 
ve 255 kadın vazife görmektedir. 
Tiyatro, müzik, varyete ve saire ile 
5.273 erkek, 952 kadın olarak 6.225 
vatanda, geçinmektedir. 

Diier serbest mesleklere ıeçıiyo
ruz ı Aralarında alimler, ıazeteci
ler, mubamrler bulunan bu meslek
te 2.891 erkek, 124 kadm olarak 
3.015 kiti çalrpnaktadır. Ev itlerin
de çalııanlar 15.968 erkek; 27.468 
kadın olarak 43.438 dir. 

Enteresan bir meılek sınıfma, i
rad sahiblerina ıeçiyoruz: Türkiye
de iradlarmm geliriyle geçinen milt
dar 34.743 dür. Bu mikdardan 
24.782 9i kadın, 9961 ri erkektir. 
Görüyorsunuz ki kadınlar, erkekler
den çok yarınlarını diifünüyorlar. 
Mütekaid ve eytam maa~ltlar, 
21.473 erkek, 8814 kadın olarak 
30.287 dir. ' 
Şimdi okuyacağmız rakam, tür

kiyede en yüksek rakamı ifade eden 
tubedir: Mesleksizler... Yalnız bu 
tabiri, iti ıücü yok, bir ite yaramaz 
manasına almaymız: Bu büyük ra
kamın içinde küçük çocuklar, ev 
kadınları, ihtiyarlar ve saire var. 

Meslekaiz olarak ayırdıklarımız, 
2.938.378 erkek, 4.743.407 kadm ol
mak Üzere 7.681.785 vatandaıtır. 
Nüfuswnuzun yÜzde kırkını geçen 
bir mikdar ... 

Son olarak bir de talebe sayıamı 
verelim: 279.834 erkek, 144.865 
kadm olarak 424.699 ... Türkiye va
tandaılarmm ne iıle uğrqtıklarına 
aid taaniAerim.izi fu müebet muka
yese ile kapattyoruz: Talebe sayı
mız, bir evvelki saynna eöre yüzde 
kırka yakın artmııtr. 

Hava kapah geçti 
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Hayat ucuzluğunu ve ticaret 

ahlôkını kuracak tedbirler 

Perakende e,yada 
usulü taınamen kaloyor 

BİR KANUN PROJESİ HAZIRLANDl , 
Hükümet, halk hayatının en büyük derdlerinden birini ortadan 

tamamen kaldıran çok mühim bir kamın projesi hazırlamıttır. 
Bu proje ile bütün Türkiye pazarlarında perakende alıt veritte 
"maktu fiat üzerine aatıı., mecburiyeti konulmaktadır. 

İstisnasız bütün milleti çok yakından alakadar eden ve ekono
mik değeri olduğu kadar, soıyal kıymeti de bulunan bu projenin 
mucib ıebebler liyihaamda, hükümet, projedeki hükümlerin ko
nulmasını zaruri kılan aebebleri ıöyle izah etmektedir: 

lzmir fuar. için 

serbest döviz 
Bakanlar heyeti, İzmir onternaayo

nal fuarına iştirak edeceklere verile
cek döviz müsaadesi hakkında bir ka
rarname kabul etmiştir. Bu karara 
göre Türkiye cumhuriyeti ithalat re
jimi hususi anlaşmalarına göre itha
li serbest olan yabancı mallarını teş
hir etmek ve satmak üzere sergiye 
bizzat iştir!k eden yabancı firmalar 
veya yabancı firmalar adına hareket 
eden salahiyetli yerli teşhircilerin İz
mir enternasyonal fuarına getirecek
leri mallar bedellerine hasredilmesi 
şartiyle ticari ihtiyaçlar arasında yüz 
bin liralık serbest döviz 1938 İzmir 

enternasyonal fuarına ayrılacaktır. 
Bu yilz bin liralık serbest döviz teş

hircilerin iştirak edeceklerine göre 
fuar komitesi kararı ve fnar hükümet 
komiserinin tasdiki üzerine tefhirci
lere en çok iki bin lirayı geçmemek 
şartiylc dağıhlcaktır. 

Yalnız, kliring vaziyeti derhal te
diyeye müsaid memleketler veya an
laşmalarında sergi ve panayırlar hak
kında tarih sırası beklemeksizin kli
ring yoliyle ödemeler yapılmaaı esas 
kabul edilmil memleketler teşhircile
rine, anlaşma hükümleri içinde bu 
ınüsaadeler verilecektir. 

Anlaşmalarında, sergi ve panayır
lar için tarih sırası beklenilmeksizin 
kliring yoliyle ödemeler yapılmaıı 
e.aaını muayyen bir had içinde olmak 
f&rtlıyle kabul etmit olan memleket-
ler teşhircilerine sergide satacakları 

mallar bedelleri sergi ve panayırlar 
hakkındaki kayıdla kabul edilmiş o* 
lan had içindeki kısımlar kliring yo
liyle ve kalanı serbest dövizle te<liye 
olunacaktır. 

} .. ahri konsolosluk 
Hükümet Yeni Zelandın merkezi 

Avkland şehrinde fahri bir konsolos
luk ihdas etmiştir. Bu kon90losluğa 
Avkland şehrinde mukim davl ve
kili B. Cowell tayin edilmiştir. Bir
mingam fahri konsolosumuz B. Frank
m vefatı üzerine Birmingam fahri kon 
solosluğuna B. 'G. Stanley tayin edil· 
miştir. 

Bağırsak ihraeatcılannın 
kuracakları birlik 

1 
"- Proje ile permnde alıt veriftc 

maktu. fiat üzerine aat19r mecburi .kıl
mak, fıatlarda alenilik temin eylemek, 
ve· bu suretle iktısad ve ahlak bakı
mından zararlı oldufunda füphe bu -
lunmıyan pazarlık uaulUnU ortadan 
kaldırmak gayesi gUdülmektedir. 
Alış verişlerimizde nadir istisnalar

la pazarlığın hikim olduğu herkesçe 
malUm bir keyfiyettir. Filhakika gün
delik hayatımızı gözden geçirirsek a· 
lıt veri,ıerimizde pazarlık yapmak is
temeaek bile fiatların ona göre Jcarar
la9mıJ oldufunu bildiğimiz için, pa
zarlık yapmaya mecbur kaldı~nnızı 
görilrilz. Böylelikle, pazarlrk usulü, 
maaleeef bugün iç piya•larımızda 
kuvvetli bir taamill haline gelmi9tir. 

Evveli, alıcı, satıcının söylediii fi. 
attan herhalde bir mikdar tenzilat 
yaptırmadan bir malın aatın almamı
yacafrna kani veya bu uıul devam et
tikçe, böyle düşünmeye mecburdur. 

Satıcı iae, müteakib tedbirler ola
rak malın fiatını hakiki fiatından çok 
yilkaefine eöylemek ve böylece bir 
pazarlık marjı ayırmak vaziyetinde
dir. 

Tabit eat11 ,artlarının ilk kurbanı, 
pazarlık yapmak itiyadında olmıyan 
miltteridir. Pazarlıık yapan müıteri 
ise, en aşağı, kendisini az çok aldan
mış addeder ki, bu mevzuda hemen 
her vatandat tecrilbe aahibidir. 
Pazarlık uıulünün böyle kuvvetli 

bir itiyad halinde bulunması, diğer 
taraftan maktu fiatla satrş uıulilnün 
taammümUne mani olmaktadır. 

Filhakika. pazarlık adeti piyasala
rrmu:a h&Jı:lm oldukça maktu fiatla 
satışlar ancak muayyen bir müıteri 
tabakasiyle iş gören mahdud müeue
selere inhisar etmekte, ve geniş halk 
tabakalarına satış yapan mağaza ve 
dükkln aahibleri iae, ister istemez pa
zarlığı maktu fiat usulilne tercih et
mek zaruretinde kalmaktadırlar. 

İtte proje gerek iktıaadt, ·gerek ah
llkt sahada memleketimizin bu az 
mühim olmıyan derdine taallu.1c etmek
te ve bunların ortadan kaldırılması 

çarelerini bulmayı istihdaf etmekte
dir. 

Birinci müza/ıereıi yapılacak 
maddeler 

1 - Gilmrilk tarife kanununun 
6 ıncı maddeıinin 1 numaralı bendi
nin son fııkraıının değiıtirilmesi hak
kında kanun liyi.baaı ve GUmrUk ve 
inhisarlar ve büdc.e encümenleri maz· 
hataları. 

Diln tchrimizde hava kapalı geç -
mif, 111 gündüz sıfırın üstünde 16, ge
ce gene sıfırın üstünde 4 derece ola -
rak kaydedilmiştir. Dün yurdun Trak~ 
ya, Ege ve Karadeniz mıntakalarında 
hava yaiışh, diğer mıntakalarmda ka.. 
palı geçmittir. Yağışların karemetre . 
ye bıraktıkları su mikdarları Bigada 3, 
İstanbul, Çanakkale, Bandırma, Bod
rum, Sinob ve Kastamonuda 1 kilo
gram kadar Edirne, Balıkesir ve Ak
hisarda cüzi mikdardadır. Dün en dil-
1ük ısı sıfırın altında Vanda 2, Erzu. 
rum ve Karata 4 derece idi. En yüksek 
ısı da sıfırın üstünde Konya, Kayseri 
ve Malatyada 16, Antalya ve Diyarba -
kırda 18, Ialihiyede 21, Adanada 23 
derecedir. 

Hasta çocuğa yardım her insanın 
en kutlu vazifesidir 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Bağırsak 
ihracatçıları arasında kurulmasına ka
rar verilen birliğin nizamnamesini An
ka raya götüren heyet dönmU. ve veki· 
let nizamname üzerinde değitiklik ya· 
pılmasmı tavsiye ettiği için nizamna
meyi beraber getirmiştir. O' zerinde tek 
rar çah§Jlacaktır. Askeri hastahaneler için yetittiri

lecek hutabakıcı hemşireler halukın· 
daki kanun liyihası müzakere edile
rek bazı tadillerle kabul olunmuştur. 
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Bu mabadla hazırlanan proje ile 
perakende aatıflarda maktu fiat usu
lilniln mecburi kılınması, satı,a arzo
lunan mal Uzerine etiket le.onmak su
redyle fiatlarda aleniyetin temini ve 
maktu fiattan a,ağıya veya yukarıya 
aatıtın menedilmesi cihetine gidil
miftir. Bu esaslar dahilinde pazarlık 

usulü, her alil veri1te az çok aldandı· 
fı kanaatini telkin eden ve ne alıcı
nın ve ne de satıcının lehinde olan 
bu eSıki ve zararlı adet ortadan kaldı
rılmış. Fiatların ancak iktıaadi p.rtla
ra göre tefC"kkUJU, iç piyasalarımızda 
alil veri1lerin hakiki piyasa fiatı ü
zerinden ve bir itimad havası içinde 
cereyanı temin e<lilmiı olacaktır. Ge
ne bu suretledir ki müfteri muhtelif 
mağazalar fiatlarını mukayese etmek 
imklmnı bulabilecek ve böylece ha
kikt piyasa fiatının tefekkUlünde ken 
dtaine dü9en iktısadi rolü oynayabi
lecektir. X Maliye encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacak
tır. 

XaDhiliye encümeni bugün heyeti 
umumiyeden sonra toplanacaktır . 

X Arzuhal encümeni bugün umumt 

heyetten tonra toplanacaktır. 

lstanbul valisi 
Dün tehrimlze ıelen lıtanbul valisi 

B. Muhiddin Uıtilndat alr,amki eb. 
preıle lstanbula dönmüıtür. 

Şampanya ve köpüklü 
ıarap ucuzhyacak 

Haber aldığımıza göre hükümet. 
f&Dlpanya ve köpüklü prap kaçakçılı
ğının önüne geçmek, idhalatın ihtiya
cını önliyecek bir hale gelmesini te
min edecek bir kanun projesi hazırla
maktadır. Bu proje ile fimdiye kadar 
çok fazla olan pmpanya ve köpUk:U 
,araplarm liknrük resmi bir miktar in 
dirilecektir • 

Doğrusu bulunmayınca .•• 
Dünkü ''yankılar,. ı okudunuzsa 

görmüşsünüzdür: Amerikada Hop
kins isminde bir ıazeteci, ber gün 
dünyanın her tarafının gilllük, gü. 
listanlık olduğunu, bütün •ilahla
rın, zırhlıların tahrib edildilini, 
yeryüzünde bir tane bile iısiz kal. 
madığını bildiren uydurma haber
lerle dolu bir gazete çıkarıyor ve 
bunu yüz binlerce nüsba satıyor. 

muı. 

Hopkins'in keskin bir psikolog 
olduğuna bit; ıüpbe yok. Susamış 
bir adama sade su vermek değil, ya_ 
mada suyun adını da siJyleseaiz, o. 
nun yazana güldarebilir&iniz. 

Ç61lerde gezenler yüzlerce defa 
sasamıı, yüderce de/ı "serab,. gö
rap .. sanmıılar, /dat yiiz birinci 
de/a ıene aldanmalctın kendilerini 
alılro7aDJamıflırdır. 

Eılri muharrirlerimizden birisi • 
Din ''falcı,, hikayesini bilmem oku. 
muş mu idiniz ? 

Beı, on Jc6ylil bir cami avlusun. 
da lal bakan bir çingene karısının 
etrafına toplanmıılar, lal balctırı

yorlarmı:ı. 

Muharrir, o aralık bunların yını. 
na yalrlaııp : 

- Arol bu kadın hem yılın uy. 

duruyor; bem de paranızı alıyor l 
demiı. 

Köylüler bit; istiflerini bozma. 
mıılar :: 

- ister doğru söylesin, ister ya
lan ,demiıler, bize köyden haber ve. 
riyor ya ..• 

Hopkins'in gazetesini okuyanlar 
da: 
- Yalan olduğunu biliyoruz, diye-

bilirler, öyle olduiu halde gene 
tatlı tatlı okuyoruz. Yalan da olsa 
şu dünyayı cennet gibi gösteriyor 
ya ... Doğrusu bulunmayınca buna 
da in.,1arak bahtiyar olmaktan bizi 
menetmeyiniz J 

T. l. 

Vçü::ıler r 
İstanbul ıazeleci1eri Buraa'yı 

ıezerlerken Buraa'da Cemal ismin· 
de bir ifçinin üç çocuiu birden doi
muı. 

Bam paetecilerimb İM ba ._. 

lü dolumdan sonra ıöyle clüıünmüt 
olacaklardır: 

- Şimdiye kadar ıık sık, bazan lü
zumlu, liizumauz iki tabı yapıyor
duk; bundan sonra üç tahl ela yapa
biliriz! 

Zomikôh, zor tal.ak! 

Yetil aycılar ismini alan içki clüı
manlan, evvelki sece lıtanbuldaki 
franuz tiyatroıunda bir müsamere 
•erclinniıler, bunda Vefik P&f&DID 
Mol)'Wden türkçeye çevirdiii "Zor 
nikih" kcımediaini oynatmıılar. 

İçki clüımanluma pek dost olna
yan bir tamdıinn bu münasebetle 
dedi ki: 

- Kendileri "Zor nikiıh91 ı OJ'• 
nabmılar; iyi, bot ama, onlann yap
mak istedikleri ıey de bir "Zor talak" 
dır. Bizim ıibi, yıllardır, üzüm kıziy· 
le eYli alanlan ondan ayırmak iıte
dikleri için._ 

B. 8aMJrya ! 

lstanbul'd•. toplanan Balkan Ba
sın konferansında sempatik, entere
san bir sima var ki hepimize meıru
tiyet tarihinin ilk senelerini babrla
byor: Bay Basarya. 

lstanbula gehnesi, oradaki arka
datlardan bir çoğunun ıimdiye kadar 
yazılan sonsuz yıldız, saray, ltthid 
•• Terakki tefrikalarında yer bula
mryan bir takım sizli hakikatleri bu 
eski ounanlı ayan ve nazırlanndan 
öğrenmelerine imki.n veTdi. 

Mesela tahttan indirileceği ken
disine tebliğ edildiii zaman ikinci 
Hamid neler aöylemiıtir? Bunu Bay 
Buarya, yinni dört sene aynldıktan 
sonra tekrar geldiği ikinci ve yahud 
ilk vatanında anlabyor. Kızıl hü
kümdann söylediği sözler bir iki 
cümleden ibarettir. Halbuki bu sah
ne, bizim tefrika muharrirlerimizin 
elinde kimbilir, kaç nüsha sürerdi? 

Bay Buarya'nın hayatında te
zadlar bulunduğunu fark ettiniz mi? 
Bu eski vatandq ve yeni misafir, ol
dukça, ıenç iken kocaman aakaliyle 
beyaz saçlı ayan meclisinde oturur· 
ckı. Şimdiki gerçekten i.htiyarlaclıiı 
zaman da Romanyanm 20.000 küçük 
çocuğu arasındadır: Nikola baba adı 
ile bir çocuk ıueteti çdrarcbiı içia! 

Maktu fiat usulünün taammümü 
aynı zamanda bir milli ahlak mesele
sidir. İç piyasalarımızda ahı verit 
muamelelerinin mütekabil emniyet ve 
itimad havası içinde cerey-anını temin 
etmeğe iktısaden mecbur olduğumuz 
kadar milli ahlakın korunması bakı
mından da mecburuz. Ceza ecasları, 

tağşişin meni ve ihracatın murakabe· 
ıi hakkındaki kanunun derpi' ettiği 
cürümlere yakın görüldüğünden mez
kiir kanunda yHılı cezalar bu proje<le 
esaa tutulmu,tur. 

Proje sekiz maddedir. Perakende 
fiatları üzerindeki etiketten a,ağı ve 
yukarı satanlar hakkında gayet ağır 

cezai müeyyedeler vardır. Bunlardan 
evvel! bet bin liraya kadar para ceza· 
11 alınacak, tekerrürü halinde bu mik· 
dar iki misline çı:ıkarılabilecektir. 

Galata ve Sirkeci nhtım
larındaki inşaat 

İıtanbul, 12 (Telefonla) - Galata 
ve Sirkeci rıhtımlarındaki inşaat biti
rilmiıtir .Denizbank direktörlüğü rıh
tımların mütekamil vesaitle techizi 
için huırbklara baflamıştu. 



c:::::~:~:~:::::~:~:~~:~::::::::ı 
Mısır - Türkiye 

h Hariciye Vekili Doktor Tevfik Riit
ti Araa, birkaç cünclen beri Mısır'm 
~safiri olarak Kabirede bulunuyor. 
~ memleketin Hariciye Vekili doat 
hir memleketi ziyaret ettiti uman hak
luftda misafirperverlik ıösterilmesi en 
~.bir nezaket kaicleaiclir. Bununla 
~' Mıaır'm Hariciye Vekilimiz 
-.onda aösterdiii .mimi kabul, bu 
Dhi ziyaretlerde g&terilmeai nezaket 
._ ~ ikbzaaı olan hududu "§IDlf ve 
1-i Mısır ile Atatürk Türkiyesi arasm
cWa lrardetlik nnineaehetlerini tebarüz 
ettiren bir teahürmahiyetini alDlltbr
lla tezahürün aebeblerini anlamak için 
Her türk ntanclqmın kendi yüreiini 
~ı lrifidir: Türklerin 1111urlılar 
~nda aynı dostluk ve karcleılik his
'-ah ~clddarma göre, .candan gelen bu 
ol ürler, ancak bu hislerin Jrarııbklı 

cluiuna delilet eder. Mısır hariciye 
•eziri, Doktor Aras terefine verilen zi -!:'ette "Sizi yU.ncı misafir gibi de
•11, clo.t bir kardet ibi aelamlara'' 'ledi~· 1 
. il zaman, 1Mı .özlerin, bir diploma-

11 beaaketi icabı olarak IÖylemedijine 
._ rirekten pldiiine inanms. Harici
,_ vekilimiz ele aym aamimiyetie, Mıaı
;-h "~ir J'Üancı ziyantçi ufatile cleiil, 

iirlciyenin asil Mıur milletine kardeı 
~ auclet ve aelimet temennil~ 
~ setiren bir clelece olarak'' ıeldiği
.. aöylemiıtir. 
Osmanlı imparatorluiunun, mukad

deratlarmı birleıtirdiii dört asırlık za
..._ içinde ımaırlılarla türkler biribiri
~ ~ İyi taıumıılar ve aevmiılerdir. 
~atorlağun inkırazından sonra. 

ı.... ilci millet ele çetin bir istiklal sava
!'!- airiıti. Gerçi bu gayelere Yarmak 
IÇiıa takib ettiiirniz yollar ayn idi. Ve 
~Yet icabı ayrı olmasr da zaruri idi. -.t Mıur bizim aayqpnrp .empati 
~ M)Tettiii aibi. bia ele Mıaır'm bu 
'1tıardaki faaliyetini en derin bir alaka 
İle seyrettik ye Mıaır'm daviu
._ k•di davama sibi benim-edile 
~922 itiWı, lngiltere ile pürüzleri tu-
!e eden aon anlqma ve nihayet Mont

-...... Mısır istiklilinin tarihinde birer 
!D'rhale olan bu hidiMler biz tiirlder 
-.~birer baynm vesilesi ohmiıtu. 
lı.,ıtülasyonlarm ilıaamı tesbit eden 
..._vele imalandıiı zaman, Lozan 
........_sinin imzaaa aıraamc:laki heye
C... GaJcluk. 
_. __ T .... Ye püriizsüz istikliline aahib 
...... Ml.r'ıa Milletler Cami~ -
olarak kabulü ~-:-!_.ı... H • • 
\1-'-.!li • - anaye 

'C'lll mızin -=s•='- ---=~ · • L.~. • - ... YIUUl'eUlll yapınaaı 

...,. tesadüf eeeri clejilcli. Naad ki timdi 
11ıııistakil Muuı •.,. ...... ııııl>wat 
~ Hariciye Vekilinin Ttirki~ Hari
CIJe Vekili olması da tesadüf deiildir. 

Fabt Mıaır'la Türkiye ııruındaki 
~ ftlnız mazinin habraaına dayanan 

tonik bir dosthak delildir. Bizi bu
~ biribirimize bailıyan ve yann da 
ı;ı- kunetli rabıtalarla bajlıyacak 0-

1.:_.~aat birliii vardır. Bu menfaat 
"ll'llllnin mahiyetini ...ı.m.k için hari-'-h L!_ •• -..1!--L l.:!!.L:..J!_ Mı 

UU' ıoz •~ ..... Ull'.. aır 

~~~ .. ~denizin üç kapısından 
1llft uaenncle bulunuyorlar. Biri 

~itibariyle Asya kıtaanun, diğe-
de Afrika kıtaamın parçumı tetkil 
~· beraber, hakikatte her ikisi de 
~ ~~ muvazenesinin • ebemiyetli 
ı1....._ ~ücfür. Mıur ile Türti~ Ak
~ bailaclıiı PiN, yalan tark alüa
.. et. çok kunetli hir rabıtadır. Bazı 
~ •ueteler Mauna Saaclabat 
~- sirmeai ibtinw•leri üzerinde 
~ yazımılardır. Hariciye Vekili
~n bu defa Kahireyi ziyaredMe S...
~ Pakbnm bahis mevzuu olup olma
"'-hıı bilmiyoruz. Mısmn da bqün ~ 

DÜNYA HABERLERİ 

Japon tayyareleri 
Sovyet topraklarında 

Moekova, 12 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor : 

U Ni&an öğleye doğru 9 japon harb 
tayyaresi Grodekovo bölgesindeki 
Poltavka köyünün 14 kilometre cenu
bunda sovyet aınırını geçerek 5 kilo
metre sovyet toprakları üzerinde uç
muflardır. Bir kaç dakika sonra Man
çuriden gelen iki japon tayyaresi de 
bunlara iltihak etınit ve hemen kalkan 
sovyet avcı tayyareleri japon tayyare
lerini geri çevirmittir. Bir japon tay
yaresi sınırın iki kilometre içeriainde 
yere inmele mecbur kalmıttır. Tevkif 
edilen tayyare bir motorlu maden[ bir 
avcı tayyaresidir. Pilot, tayyardinin 
Koreteki japon ordusunun avcı tay. 
yareleri müfrezesine mensup olduğu
nu bildirmiştir. 

Ciddi bir tahkikat açılmııtır. 
Hariciye komiserliği, Japonya hari

ciye bakanlığı nezdinde protesto etme
ğe Tokyo büyük elçisini memur etmit-
•' 

Paris ve civarında 

l~intle tayyare IQfıyan •on •i•tem bir denizaltı gemin 

Kapanan fabrikalar: Am ik . 
110 grevciler: 14000 er amn denız 

Paris, 12 (A.A.) - Maden sanayii 
grevi Sen-e-Uvaz departmıanının bir 
çok fabrikalarına sirayet etmittir. Ye
niden 20.000 kitinin greve ittiril: et
miı olduiu tahmin edilmektedir. Şim
diye kadar hiç bir hidise olmamıştır. 

Paris ve civarında amele tarafından 1 
işgal edilmiı olan fabrikaların adedi 
110 ve grevcilerin adedi 130.000 olarak 
tahmin edilmekte idi. Sonradan Ma
talürji greve.ilerinin miktarı 140 bine 
çıkmıftır. 

Reno fabrikaları müdüriyeti dün ak
şam amele arasında yapılan intihaba
tın aşağıdaki neticeleri verdiğini bil
dirmiştir : 

874 Rey grev lehinde, 
2922 Rey grev aleyhinde 

25 Rey 00. pusula 
90 Rey beyaz pusula 

Fabrikalar müdürlüğünün bu husus
taki tebliğinde şöyle denilmektedir : 

.. Ameleain takriben yi1Me onu yani 
15 bin 1dflden ancak 3.a klfi faıbrika
ları iıgal etmektedir.,, 

Paris, 12 (A.A.) - Tayyare fabrika
ları işçilerinin grevi nihayet bulmuf
tur. 

Meclis koridorlarında beyan olundu
ğuna göre, tayyare fabrikalarında ı,1e
re tekrar apğıdaki prtlar altında baş
lanmaktadır : 

45 saatlik hafta mesaisiyle, her saat 
başında ücretlere 75 santimlik bir zam 

Fakat 40 saati tecavüz eden mezkur 
bet saat için hiç bir zam yapılmıyacak 
ve fabrikalar bu akpm grevciler tara
fından tahliye edilecektir . 

silahlan büdcesi: 
l milyar 260 milyon dolar! 

Nevyork, 12 (A.A.) - Nevyork Taymis gazetesinin Vafington mu.. 
habirine göre, deniz. intaatı hakkındaki kanun JN'Ojesi bu hafta senato
ya tevdi edilecektir. Sanıldığına göre projede 1260 milyon dolar kıyme. 
tinde inpat yapılmaaı derpif edilmektedir. Bu mikdar mümeuiller mec:.. 
lisi tarafından ta8Clitı edilen kanun projeainde l'öeterilea mikdardan 
takriben 140 mİIJOll fazladır. 

Mezkür ıazeteye ıöre 31 bin tonluk kruvazörlerin yerine 41 bin 
tonluk üç kruvazör infası ve iki tayyare gemi•inin hacimlerimn 11 ten 
yirmi bin tona çıkarılması için layihada tadilat yapılmaaı iatenilecektir. 

Londrodoki göriif meler 
Londra, 12 (A.A.) -İngiliz. amerikan ve fraM12 bahriye mütebu.. 

aı.ı... t.a aabah harici,. nezaret.inde toplanarak Zll'hk tonajı.,... ,... 
ni haclclini telıbit iç.in müzakerelerde bulmmıutlanlır. 

Çete harbi japonları 
pek ziyade hırpahyor 

Vaziyet japonlara müsait değil 
Lcmdra, 12 (A.A.) - Bütün gazeteler çinlilerin askeri muvaf

fakiyetlerinden dolayı memnuniyetlerini beyan etmektedirler. 
ihtilafın ba,langıcındanberi Japonyamn felaketle neticelenecek 
bir ite te§ebbüs ettiğini iddia eden Taymia gazetesi bilhaua mem
nun görünmektedir. Bu gazete diyor ki: 

1 

Çete harbları japonları 

B S • ğ • • ı • d çok hırpalıyor . uşnı ın gız ı osyası k~::!~~~~~:~~~:ı~i::~ 

L d 
• • ı d • dü§cbileceği yanlıflıklar ıöa iSnün-

0 n raya getl rl 1 de tutulmak suretiyle dahi, ç.inlilerin 
Tayerşuang'da mühim bir muzafferi-

İtalyan naıilerine giıll talimat verilmiı 
yet kuandı.lclannı bir ıerçek olarak 
kabul e~k lizımdır. ıBu böJceyi iati
ıa edenlerın elinde u ıimendilfer ve 
u iyi yol vardır. Çinlilerin mütemadi 
çete muharebeleri japonları pek aiya-

AVUStU rya n ı n eski harbiye c1e tazyik etaıiftir. 
Aakeri 1'G:liyeı japanlara 

nazırı da intihar etti müaaiddeğil 

Pakta Jrarıı vaziyetİ1ıin ne olduiu
"- .-., cletiliz. Fakat bildiğimiz bir 
~......,o da tudur ki Saadüad pak
ı...:-: 1'eunea dahil olsun olmasın, Mısır 
~ siyasetine istibmet verirken, 
~ ...acta dahilmiı sibi hareket eclecek
". 8-tka türlü hareket etmesine imkin 

ibtiınaJ yoktur. Çinlrii S..dibad 
~ Yalan prkta sulhun ve aükUnan 
~Tafesi İçin imnl•nmıı bir mukave
"lb • \1 e Mıaına da yalan farkta ancak 
' •e sükun unsuru olabilecejine i
~ clıinnızdan kendisini Saaclibad 

Londra, 12 (A.A.) - DeyJi Herald 
Gazetesi, bir husuai muhabirinin im
zasiyle afağıdaki satırları yazıyor : 

"B. Şupıig'in, Berhteagaden milli
katı hakkındaki gizli dosyası samimi 
dostu B. Zernatto tarafından Londra
ya getirilmittir. Bu dosya, B. Bitlerin 
mahrem mektublarını ve diğer bir çok 
vesikaları ihtiva etmektedir. Bunlar 
arasında bulunan bazı vesikalar alman 
- İtalyan münasebetlerini huıuai bir 
~ekilde aydınlatıyor. 

luk etmek ilzere Avusturya ve Çekoe- Şilpbeaia Yeni takviye kıtalan ıön· 
lovakya baritumdan balwedilmekte- cSermeğe ve tekrar taarruA ıeçmeie 
d. çahpcaklardır. Fakat, iapon devlet a-
ır. _._1... • -
Bir de doeyrıdaPon Papenln taliıma· u-u-ı ve •tikbali diitilnebilecek u-

lılıın tabü azismctan addederiz. 
A. Ş. ESMER 

İstanbulun İllllr plinı 
Sihir meclisine Yerildi 

~ı.1-ıbul, 21 (Telefonla)--Şehircilik 
~baa.111 B. Prost 12 &ün sonra la
lt., Ula gelecektir. Proetun bazuladı
lbfı_~ Beyoğlu ve İstanbul yakalarının 
,~bel teklini göeteren esas plana 
~'-t lllzıın plinla bunu izah eden rapor, 
"t tehir meclisi reisliğine ftrilmit 
"lıt ~lra dağıtılm!fbr. Şehir meclisi-
~Kilnkü toplantısında hararetli 
~ ereler olmuf. Azidan, rapor ve 
"e il tetkikinin muhtelit bir encüme
''rilınesi teklif edilmit ve bu teklif 
~ edilmiftir. 
~ bulun imarına tabtis edilen pa
' da büdceye hem irad hem masraf 

kaydı kararlqcırılmıttır. 

ltalyan nazilerine gizli 
talimat 1 

Meseli yübelc bir alman memuru ta 
rafından imza edilmif olan bir vesika
da, Tirol nazilerine fimdilik her türlü 
propagandadan aakınıJması bildiril
mekte ve fakat Avurturyanın Alman· 
ya tarafından ilhakından sonra yeni 
talimat verileceği ilive edilmektedir. 

''Kurıulut giinü yakın!'' 
B. Hitlerin dosyada mevcud dört 

mektubundan bir tanesi bilhassa entre
sandır. Avusturya hidiaelerinden önce 
yazılmıt bulunan bu mektub kurtuluf 
saatinin yakın olduğunu bildiriyor. 
Mektubta aüdetlerin vaziyeti alman 
müdabaleeini iatıilm eıttiii bale tcal· 

tiyle yazılmıt ve bUtiln doflp Avrupa· keder, Mkeri, politik w ekonomik 
siyle Macaristan ve balkanlarda endila- baıb yilld1ııU altı ay daha çektiıkten 
triyel nüfuza dair olarak tlmdiye ta- sonra 'mcmle~etluinin ne vuiyette. o
dar elde edilen neticeyi de ıa.teren bir ~l!nı, t~tk~ edebiieceklCl'dir. Çın-
plinı muhtevi vesikalar meYcuddur. 1ile.r ıee, ~lakıa, hem ceaarotle hem de 

• ilk afıdalrınıden fada imlcam ve me-
Eıkı Avuıturya harbiye nasın tıoclla ~ediyorlar. Maneviyatları 

intihar eıd yilbektır. Hankeuya brfı bir japon 
Viyana, 12 (A.A.) - Yarı re91Di bir ileri hareketinin muvaffakiyeti ıüphe-

menbadan bildiriliyor : lıl bir hal almaktadır. Hüliaa, umu.mi 
&ki federal Avusturya orouaundan olara~ ~keri vaziyet japon emellerine 

sabık hamiye - rı general Zehn~r. elverıtlı teli.k.ki edilemez.,, 

evinde intihar etmittir. FevblWe Japonya lngilterenin taoauiı
ınahlceme aziaı sıfatiyle general Zeh-
ner, 1934 temmuzu h&disclerinl müte- tunu iatememif 
akiıb bir çok DMyonal _ -.yal.ist hak- Tokyo, 12 (A.A.) - Çin - Japon an-
kınıda idam karan n1"1Di9ti. Generalin JafmUhğında Japonyanm İngilıtere 
inttharının bu sebebten olup olmadığı hilkUmetinin tıwauutunu istediğine 
daha belli değildir. dair LondT&<lan verilen haberler, hari

ciye nazırmın milmeaeili tarafından ka 
Eıki rejimde saram ulnyanlm tiyetle tekziıb edilmiftir. Bu sat remıi 

Berlin, 12 (A.A.) - B. Bitler, sakıt veyı yarı rcm:nt tekilde bu hu.mta hiç 
rejim taraf mdan di.tplin cezama uğ- bir tefdX>U. yapılmadığını kaydetmi9 
ratılan biltiln Avuet:urya memur ve ft dcmiftir ki : 
müstahdemlerinin urarlermm öden- .. _ Bu haberin propaganda yapnak 
mesini ve vazifelerinin nonmHeftiril- m•bediyle çinliler tarafındm ifaa e-
meeiııi emretmiftir. dildipne füphe JllO&tur." 

Ha tayda 
tahrikler 

ltılr.endcrun, 12 (HuMtai) - "'İttiıha
dı vatanı .. partisinin Hamdiye mahal
lesindeki merkez binası balkonuna 
çok garib bir bayrak çıekilmi,tir. Ya
tısı siyah yarısı beyaz olan bu bay
rakta "İttihadı vatani,, cümlcci yazı
lıdır. Halbuki türk evlerine Hatay 
bayrağı bile çekilmesi yasak edilmit
ken buna milsaade verilmesi üzerine 
türk .tditlesi de bu bayrak inmediği 

takdirde Hatay bayrağı çekeceklerini 
söylemi,ler bundan sonra bu acayip 
bayrak indirilmiştir. 

Karga,alık çıkarmıya 

htuırlanıyorlar 
Antakya, 12 (Hususi) - Hatayda 

tahrikler günden güne yeni ve garib 
veçheler göetermektedir. Usbeciler 
kongrccinde sancağın Suriyenin bir 
parçası ( !) olduğunu ilan etmiııerdir. 
Mahu:l Nebih elbm~ tahrikleri!1e de
vam etmektedir. lttihadıvatani parti
sinde bugünler~ dikkate değer hare
ketler olmaktadır. Ziyafetler veril
mekte ve bir taraftan da parti men
subları guya izci te,kilitı yapılacak 
diye sporcuları toplamaktadırlar. Şim 
diden 500 elbise ile bir o kadar sopa 
tedarik edilmiıtir. Türk düfmanlığı 
ile maruf Hasan Cebbare partinin ge. 
nel sekreterliğini de üzerine almııtır . 
Gayeleri Hatayda bir kargaplık çı
karmaktan ibarettir. 

Sokaklarda gezen eıkiyalar 
Antakya, 12 (Huausi) - Cenevre 

konu,malarında partizanların ilgası 
Ye silahlarının geri alınması kararl~
tırılmıı iae de aradan 25 gün geçtiği 
halde böyle bir harekete geçilmiş de
ğildir. Dağda gezer gibi ct-kiya kıya
fetli herifler .okMlarda dola,makta-
dır. 

Leh - Cek sınırı 
muvakkaten 
kapatllacak 

Vart0va. 12 (A.A.) - HeYU ajanaı 
muıbabiri bildiriyor : 
Yarı Nemi Gueta Polska'nın bildir

diğine göre, Polonya - Çek09lovakya 
sınırı pasaportsuz gelen bütün polon
yalı seyyahlera kartı muvakkaten ka
patılacaktır. Po\onyalı seyyahlar tim
diye lmdM- sadece huuat bir mllrur 
tukereel ile aınırdan geçebilmekte i
diler • 
...... tebll ____ ...,_ ....... 

rllcUjilli büctirmmDektıa .... iyi ba
ber alan mahfiller, Aonaaturyab yabu
dilerin Polonyaya girmelerine engel 
olmak için böyle bir tedbirin alınmuı
na lüzum görülmüt olduiunu annet
mektecilrler. 
Diğer cihetten Polonya gueteleri 

Çek~loyaJı:ya aleyhindeki h\kmmları
na devam etmektedir. 

A.kerl mahfillerin organı olan Pola
ka Zbrojna gueteai, Çcko.lovakyayı 
orta Avrupadı komiiniat ~
sıııın merkezi olnwkla i1ıbam etmekte
dir. 

Bir Amerikan bankeri 
mahkOm oldu 

Nevyork.12 (A.A.) - Yüz binlerce 
dolar• yübelen ihtilhtan suçlu amc
rikalı maliyeci Riprd Vitney dün sa
bah temyiz mahkemesine çıkmıttır. 

Maliyeci on seneye kadar yiibele
bilecek hapis cezasına mahkQm olmut· 
tur. Bu müddetin kati olarak ne ola
cafı, auçlu mahpua buJundup eanada 
IOIU'adan tHbit edilecektir. 

~:~:~:~:~!.:~:::::a.:~:~:~:~:~:ı 
Yann ne olacak? 
AKŞAM'da Necmeddin Sadak, 

ber tarafta bir harb tehlikeainden 
bMıaedilirken in&iliz batvekilİllİD 
"harb olmıyacak,. hükmünü verdi.. 
i.ini hatırlatarak lngilterenin gayet 
.... ib bir vaziyet almıt olduğunu, 
Belç.ika ve Franaa haksız bir lecavü. 
ze maruz kalıraa müdahale edeceii
Dİ, Avrupanın baıka bir tarafında 
vukua ıelecek hidiaelere iae ancak 
inıiliz menfaatleri icbar ettiği tak. 
dinle ite karlf&caimı aöyliyor ve di. 
yor ki : 

••şu halde, Almanya, Çekoalovak· 
ya veya Macariataıı üzerinde yeni 
bir "almanlık,, hareketine kalkıtır • 
aa, ba hareket, tıpkı Avuturyanaa 
ilhakı gibi, muharebe.iz olacak ele.. 
mektir. M. Çemberlayn onun jçin Ta.

ziyetten emindir, "harb olmıyacak. 
diyor. 

Çünkü böyle bir hadise kartıam.
da lnailtere barba girmeyince f rea.. 
MDID tek bqma Almanya.ya bücilm 
etmeai ünki.nuz.dD". Bahuaua dijer. 
küçük itilaf devletleri (YU&osla'V7& 
Ye Romuıya) müttefikleri Çekoalo
Yakyaya yardan edemiyeceklerini 
geçen sene aöylediler. Polonya aym 
fikirdedir. Bu suretle Sovyet Ruaya. 
nm çeklerle yardım ittifakı nezeri 
k•lm'f olur. 

.Acaba, bak••tea Hitler bıema 
timdiden ikinci bir aenitleme ......... 
ketini ıöze alacak mı ? 

Ruhi ve paik.olojik amiller CW. 
faııııla dikkate deier. 

A vuaturyanm ilhakı bir ''emri ,._ 
ki,, olduktan aoara dahi bütün diD. 
ya almanlanndan rey toplamak, ÜÇ 
baltadır süren hararetli propapD
cla, yerinde zaten yeller eeen A._
taryanm ilbakma hukuki bir kı)Alllll 
vermekten ziyade ••büyük A~ 
ideali etrafmcla zihinlerde bir "ullit 
fikir., ve kalblerde derin bir he7e
C&D ateıti alevlendirmek içindi. Yet
mit bet milyonluk uk •• birlik bir 
kitlenin miifterek vicdanmda uyan.. 
dırılan, mütemadiyen üflenen ı. 
beyec&n aleti - neticeai zaten ma.
lim - dünkü reyi Undan sonra,~ 
den bire sönecek delildir. Kabar.. 
llUft t&tmat bir ael halini alan milli 
heyecana yeni bir hedef, bir bnlıl 
lazımdD". Smır qm emeHerldfeale.. 
nen ha C()!kun k:uw +el batka ..,._. 
ietiyecektir. E .. _.,, i8t.m ~ C09-
tarulauqtar. 

Hitlerin ruhi baleti de deiiımit
tir ..... bir d.Ylet ...... M4lt 
........ li bir politluaa ol... Hitl.:. 
- aık 8Öylediii nat1lklarda -
''min tarafilli.h kendilıine ~ 
maaddea vazifeler,, den baheecli.. 
yor. Gece gündüz, heyecandan ~ 
am 7\iz binlerce diDleyici karp--. 
da, hep ''benliiini,, tebarüz ettinn 
.. urm nazi peycamberi, aema'ri 
•aaifeeini dün Viyanada bitmit uya.. 
maz. Almanyacla yaratılan ha.,,. 
böyle bir te.-.zuun aleyhindedir. Dii
ne raimen yarım affedemez. 

Bundan dolayıdır ki, bütün A YnL 

pa ''yarm ne olacak?,, diye enclİfe 
içindedir ve haldadD".n 

BERIJN • ROMA MiHVERiNiN 
ZAYIF NOKTASI 

KURUN'cla Amn Ua, ltalyanm 
bir yandan lnsiltere, bir yandan da 
Polonya ile ,.1un1apak için g._.. 
eliti ıayretleri kaydederek, bu faa. 
liyetin bir alman tehlikesinin aebebi
Jet verdiği endifeclen ileri geldiiini 
söylüyor ve diyor ki : 

"Mahimdur ki Avuaturya ltalya
nm müttefiki iken Muaolini bu JDe1L 

lekele Tiry .. tede bir aerbeat mmta • 
k.a ıöatermiıti. AYU9turya idhaliıb 
ve ihn.cab bu mm'ak•dan :istifade 
ediyordu. T MMi olaraık. AvuatU17a 

ianllfere MekJiUJI MOfeslO 8ftl1 Almanyaya ilhak eclilıince Tiry..te. 
... I" de Mi Avuaturyay,.a aid olan bu ser. 

Londra, 12 (A.A.) _ Hariciye ne _ b..t mmtaka hakkı da Abnanya7a 
zareti, petrol kumpanyalarına ait emil- ıeçmit ol..,or. 
kin müsaderesini Meksika hükümcti ltalyanm Tiry..tedeki bu ~ 
nezdinde protesto eden notayı neıret • mmtaka hakkı Berlin - Roma mihve
miıtir. ri ile kendiaioe bailı bulunduğu Al. 

manyaya vermeai lazım geliyor. 
Notada ezcUmle deniyor ki: Halbuki Antlaa karanndan eonra 
u Bilytik Britanya hilkilmeti ıu ne- muhtelif kaynaklardan gelen ha

tlceye varmaktadır ki, Meksika hiikil- b..-ler bunu teyİd etmemittir. Muao -
metinin bu istihlWn hakiki laikinl liai'nin AV11.turyaya aid olan Tiryea. 
Meksika petrol uynaJdannı daimi ola- te aeri>Mt mmtakaaını Almanya,_ 
rak devletin idaresi altında bulundur _ Yermek niyetinde olmadıiı ısrarla 
mak "bi IÖyleniyor. 

ıı münhuıran aiyaal bir dilfiln- itte fikrimizce Be.rlin _ Roma mih.. 
ce olarak izah etmektedir. Bu iatimlü: verİDİD istikbalini tayin edecek teJ'ı 
yan kapalı bir miiudereden bqka bir ba ...-beat mmtaka meselesidir. Va. 
teY de&ildir. Binaenaleyh ingw bükü- kaa Alınaayaya iltihak eden eaki A. 
mcti petrol kumpanyalanna mallarmın 'Y1Utury• ibrac4l.t ve Klhalitı için 
iadesinden bqka bir ıureti haJ ıöremi- Hamburs limanı bundan aonra açtk-
yor." I& T tır. Fa.kat meae a irol mmtakasmm 

Mebika'n111 cevabı harici ticaret yollarını Tiryeateden 
Mebilro, 12 (A.A.) - MekaiJradaki ffamıburı'a çıevimı'* mümkün mii.. 

İııgiliz petrol kumpanyalarma alt mal- dür 7 
ların letimWı:ini protesto eden ingilia Hüllaa, hi.diaelerin mantıkı ıuna 
notasına Mekaika bükiimeti reisi Kar- .,&teriyor ki, Tiryeate aerbeat DlDL. 

denu verdiii cevllbta, bu istlmWdn takaaı meaeleainde bugün çarpıtan 
bir kanun mucibince yapaldılmı ye bl- ..,. karplqan ltalya - Almanya siya. 
naenaleyb incilis billdlmetinin Jılebi- aeıtleri 'J'&l'ID İtalyan. ingiliz anlat. 
kanın dahili iflerl hMılrmda protıeeto- mee=d-n 80IU'a &erlin - Roma mih.. 
ya al&bifıti ol•echimı tJil4i'= he ..-- luracak derecede tiddedi ...._ 
W. '-•N .... Mıılıilir._ 
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26 da Geliboluya geliyor, 3 üncü J 
kolordu komutanlıiı da (General 
Esad) bir müddet evvel oraya gel
mittir. ite koyuluyorlar. Bu zaman 
zarfmda Çanak-kalenin takviyesi 
için de yalnız bir tümen (3 üncü 
tümen) gönderiliyor ve Anadolu kı
yıama yerleıtiriliyor. 

Liman için Çanakkale müdafaa
amm aaadetli ~leri kendinin bu
raya gelmesiyle batlar. Bizim görü
fÜJDÜze göre ise kötülük bu andan 
baılamııtır. Okuyucularımız da ile
ride anhyacaktır ki ''Hamilton" ne 
düfÜDJDÜf, nerelerden taarruz yap
mak iatemiıae Liman oraya ehe
miyet vermemif, Hamilton nereler
den taarruzu lüzwnauz görmÜ§ae 
lıiman türk tümenlerini oraya yıf
DHf ve can alacak noktalan bot bı
rakmıttır. O derecede ki asıl hücu
mun yapıldıiı yerlerdeki türk kah
ramanlan ekseriya 15 :ıatti. 20-30 
misli diifmanla çarpıpnak Ye ezil
mek mecburiyetinde kalmqlardır. 

Bu vaziyeti daha iyi anlayabilmek 
için evveli harb sahnesinin coğrafi 
,,. ukerlik durumunu gözden geçi
relim sonra da verilen kararlara ba
kalım: 

tınakkale boğazının ve Gelibolu 
yar1madasının stratejik durumu 

Gerek marepl Liman ve gerek
.. seneral Hamiltonun verdikleri 
kararların dofruluk veya aakathfı
nı c:laha iyi anlamak için Çanakkale 
boiaziyle Gelibolu yarunadaamm 
haritaamı önümüze açarak vaziyeti 
evveli. biz arattıralım. Çünkü bu 
kararlar nihayet bu haritaya ve 
cojTafi duruma göre verilmiştir: 

Marmara deniziyle Adalar deni
zini birleıtiren boiazm §İmalini 
kaplayan Gelibolu yarımadası qa
iı yukan bir üçken (müselles) tek
lincledir. Bunun en yukandaki köte
ai tamamen kapanmaz da dar bir 
kara ;1' Trakya toprafma bailanır. 
Bu 16ra teridinin genifliii en dar 
yerinde ancak 4,5 kilometredir. 
Sonra yanmada cenuba doiru in-
41ikçe senitler,,. sarlMlelli üt hur
DiyJe (büyük kemikli burna) öteki 
pzaİ araamda yani Akbat hizala
rmda 20 kilometre kadar bir genif
lik peydah eder. Yanmadanm llZUJl

luiu iae Bolayınian Seddülbahire 
kadar 80 kilometredir. Yanmada
nm garbini tetkil eden çizgi düz de
lildir, ortasında içeri doiru bir si
rinti yapar, burada da genitlik gene 
ualır ve Kabatepe ile Maydoa an
amda 7 kilometreye kadar düfer. O 
halde ,..nmada üzerinde taarruz 
edeni Adalar denizinden Mumara 
denizine ulaıtıran iki en kısa kara 
,olu vardır ki bunlardan biri ıimal
de Bolayır yakınmdaki 4,S kilomet
reh"k meaafe diğeri de daha cenub
da Kahatepe ile Maydas arumda
ki 7 kilometrelik yol. Çanakkale bo
fazmı denizden geçmeyip de bwa
ya karadan ye bofaz bataryalarının 
arkumdan ulqmayı düıünmek için 
bu iki yolun akla ıelmeme•i mümkün 
tleiildir. 

Bir de Anadolukıyıamdan hofaz 
bat.ryalarmm arkaama ulapnak 
akla gelir. Fakat bu diğer iki yola 

tfCUS 

Fikir aleminde 

Binalar yakselirken 

Yazan: IW. Şeold Yazman 

---· Nus~f/n. Rot•~ı 
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lıar 
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® Z,J.J.,/a,,.ırı ı,.ttı~ı !f•"lu 

Gelibolu yarım adtmnın dratejilı Junımunu oe ihraç 
yerlerini gö•terir luolıi 

nazaran daha uzakbr. Bizim sibi tur. Oralardan da korkulmaz. 
Liman ve Hamil tonun da taarruz Buna karfıbk ikinci botum, yani K.. 
~ç~~r ~lara.k görc:lüjü noktalar bu batepe ile Maydoı arumdaki 7 kilomet-

relik me.afe haddi zatında telılike-
Bunlarm hangisi daha tehlikeli Jidir. Kolay bir ihracı müteakip ce

idi? Onun için de g ... haritaya ba- aur bir düpnan iki saatte bu yoldan 
kalım: Bolayıra taarruz edip yarım- boiaz tabyalarmm arka1ma düte
adayı Trakya kara..,dan ayırmak bilir. Merkezde '" en ehemiyeL 
alda gelir. Fa.Ut b- yapmakla Ji buluan bu t.byalar arb
hoiazm t.l»yalan diiı..U. olmaa. ._selen düpnena karp ~ 
Keza yanmada Marmara cleniai -n- caimdan düpnan -.... R-'i -. 
-..iyle Ye •aparla letanbala baib biline Mkjm oa.. ,,.. ..._ -
olcl-:r... ;..in ---..ı- iberincleki 

... - "'T ~- taıp. 
0

;le A••cloha uWJine de ı.. 
orcbmma ........ı... ela .. ........., • edelnlir o L_u_ L-
keailm......U.tir. ... • -- -- .., ... ..,_ 

---s ye) ba dar Te münbM ,ere ehembet 
Vakıa kara ta.maziyle beraber vermek gerektir. Ancak bu mmtab 

Marmara denizine düpnan denizal- çok kuvvetli tutulur "Nya tahkim e
b gemileri ıimüftir. Fakat ne de diline, clüpnan ba eelMılMlen pçe
olsa bunlar bütün deniz muvuala- miyecejini anlayarak gözünü batka 
amı lr.ewnez. Torpidolar bimayeain- yerlere Çftirir. Yoksa Limanm zama. 
de pek i.li. nakliyat y.apılabilir. Bun- nmda olduiu sibi durdukça buruı en 
dan bqka bu d~~ kara ~~ ce- zayıf bir yerdir " dütmanın batb ye
nub t&rafmda yübek bir maale ve re gideceğini düıünmek kadar hata ola· 
bunun üzerinde e.ki de olsa tabya- maz. Hem tabiatan müuid ve hem mü· 
)ar ~ardır. Şimal taraf İle senit '" clafaa ib"bariyle zayıf tutulan bir ,.., 
haylı daihk Trakya mmtakaudır. itte clütmanm aradıiı budur. 
Gelen düfl'MDf1l ba dar, maaeYra.ya 

Pratik hayatımızla yakından alaka-
lı bulunan mimari 

1. F..tetik 
2. Coğrafi 

3. Tekni.k 
4. lktiaadt 
Şartlara »ymak .zaruretindedir. Mi

maride, artietiık ideal yani, aanatki.rın 
pıurunda tebellür etmeye baflayan e
ser bu dört f8rtın muhaMalasıdır. 

Son iki prıtı aatahiyetlilerinc bıra
karak burada yalnız bedii ve coğrafi 
prtlar üzerinde duracağım. 

Mimari, gözlerimiz önünde milfeh
baaı, metaneti., dwamı, kuvveti can
landıran sanattır. Hayatın ihtizazı mu
auam kitlesine yalnu dokunur geçer. 
Tattan bir eeerin büny~ine, devama 
ve muvazeneye zıt bir u11ı1urun karış
maaı o eaerin kıymetini ııfıra indirir. 
Mimari daha mülayim ve narin bir ha
yatı ifade etmek istediği zaman kendi 
gayninıden uAklqmıf olur. Nebati fC· 
killeri çok yakından taklid etmit ola.'l 
eaki flamboyant gotİıkte ve bugünkü 
modern - atyle tolikkilerinde bu uzak
u.,ma görülmektedir. Mimarinin kul
landığı tq ve mermer gibi ağır malze
meler ona muhtasar tesirlere münhasır 
kalmağı emreder. Bugün kullanılan 
beton gibi hafiflik hissi uyandıran 
malzemeler t&Jm ıikletini ve tesirini 
uyandırmağa mecburdur. 

Bir tarafdan kullandığı vuıtanın 

bedii zaruretlerine tabi olan aanatkir, 
diğer tıarafdan güzemğin en mühim 
pRDSipi olan ''birlik" i vücuda getir
mek zorundadır. 

Meeell gotik katedralde esaalı bir
lik prenıipini, büyük ve küçük ıkemer
leri tutan, dıvarların yükaelmeıini te
min ve iatinaıd dıvarlarınm ve nıaıf ke
merlerin mevcudiyetini iatilum eden 
(Croiaü d'ogiıvee) dir. 

Sanat.kir C8Crine vcreceji birıliği -,e 
onu tahakkuk ettirecek vuıtaları ıer
best bir ıurotte iıtediği gibi intibah e
der; fakat bir de!a intihabım yapınca 
ona aadık kalmağa mecburdur. Gotik 
katedratde birliık prenaipi (Croiıee 
d'ogives) tir demiftim; camide de kub
bedir. Camiin diğer bütün çizgileri ve 
felcilleri ritimlerini kulıbeden alır. 

Ritmini kubbeden alan bir ,ekli., ri.t
mini e&ive Uri91erinden alan fdDille· 
re lraıt:ı-k ametl.yle Mer Ykuda getir
_,. pJ...,-k, bekibıttlıteHri öldllr• 

bpan)Wla Kurtııbe'deki ,.,,.,b11r ca· 
mi iıçerialnıde ....... aotik bir mi
mari vilcuda getirlldiii için eeer birli-
ğini kaybetmiı ve feci surette 9irkin-
1efllli§tir. Hüliaa mimari nerlerine 
çi7.cilerdeki intizam ve tertib birliği 
hakimdir. Bu birlik de, bina neye tah
ıi• edilmi .. e oradan gelmektedir. 

San.tın bedit preı:wtplerine uyan 
mimar - aanatıklr, iklim ,artlarını da 
daima göz önünde bulu1l4urur. Eski 
sanatkirlar bu hakikati çok iyi kavra
m .. lardı. Cenubi ve fimalt Fransada 
octasafda vücuda getirilmi' olan kili
ıeılere bir göz atımaık k&fidir. Cenubi gayıi müaaid -.e münhat ,.de p. (Sona oar) 

mal Te cenubdan gelecek kuvvetle- ----------------------------
rimiz arasına aıkıtlP kahnau muh
temeldir. Binaenaleyh burası diit
man İç.İn o kadar cazip ve bizim için 
ele o kadar tehlikeli bir ıımntaka ola
maz. Hele deniz kVYVetleri için bo
iazı açmak eau oldafuaa göre bel
ki en aon akla gelen yw burasıdır. 
Çünkü boiaz tabyalanna en uzak 
yer buruıdır. Bolayırm altında ve 
yanmadaam timal kıyııı boyunca 
hayli ,.ükaek ve sarp bir ıilsile de
vam eder. Müaaicl ihraç yerleri yok-

Fransa günef 'beJdeei oldu.ğ.undııuı ora
da kiliaelerin pencereleri kiiçüktüc. 
Bu küçük peru:crelerden süziüen gü
nq içerisini aydınlatmağa Wi gelit; 
Alıbi katedrali küçük pencereleriyle, 
günete kartı gözlerini kırpmış gibi
dir. Halbuki şimali Fransanın gotik 
katedralleri muazzam pencereleriyle 
bütün ıtığı içine almağa çalıJır. Şimal 
ve cenup memleketlerindeki bina çatı
larında da pencereler-de okluğu gibi 
bariz farklar vardır. 
Kapalı ve yağmurlu gökler altındra 

evlerin çatılaı gayet meyillidir. Hal
buki günef altında yanan evlerin çatı
ları meyilsizdir. 

Bir bina bir sanat eseri ol<luğu gibi 
bir oturma, bir çalJllna yeridir de. Bu 
itiıbarla binanın gayesine iyice intibak 
etmiı olması asıldır. Binanın gayesine 
bu intibak keyfiyetine eserin karakte
ri denilir. Bu karakter asgari vasıtala
rın yardımiyle elde edilmişse, bina, 
üslubu olan bir binadır. Racine'in ede
biyat için ıöylediği: "üalub, asgari ke
limelerle ifade olunan düşünce"dir; 
IÖzü mimari için de ehemmiyetini mu
hafaza etmektedir. Böylece iktisadi 
şart da bedii bir mahiyet almış oluyor. 

İşte binaların ıyer yer yükseldiği şu 
şırada, mimarlık sanatının mahiyeti ve 
şartlan üurinde böylece düşünmekten 
kendimi alamadım. Bir kerrc daha mı
marlığın bir çok bilgileri ve sağlam be
dii bir zevki ayni zamanda istilzam e
den bir sanat olduğuna kanaat getir
dim. Ve P. Valery'nin ölmez EupaE
nos'unu yeniden okumağa koyuldum. 

Suut Kemal Yetkin 

Filistinde yeni 
tedhis vakaları 

Kudüs, 12 (A.A.) - TedhifÇiler, ka
labalık merkezlerden uzak kasabalar
da hücum etmekte berdevamdırlar. 
Tedhişçiler Tabariye yakınında kain 
Turanda bir çok evleri ~ağma etmiJler, 
bir polis memurunu daga kaldırnıı§lar 
ve bir çok ağaçları kötkünden söküp 
atmıtlardır. 

Hayfada bir çok bombalar atmıflar, 
Uç arabı yaralamı,lardır. 

Uç anıb da ölmüıJ ve bu suretle dün
kü tedıhif kurbanlarının adodi altıya 
ç1kmıfd1t. 

FW.ıia'bı ıabimi iP 
Lonıetra. 12 (A.A.) - Filminin tak

ılml ile mefC'll olacak yeni ingiliz ko
misyonu 21 - nisanda Londradan Filia
tine hareket edecektir. Bu komieyorıun 
vazifesi, bi·rinci komisy ıun raporu 
mucibince Filminin hududlarını tes
bit eylemektir • 

Nazi propagandasının 
Peıte borsasında 

uyandırdığı akisler 
Budapeıte, 12 (A.A.) - Havas ~ 

janaının muhabiri bildiriyor: Nazi 
propagandasının artmaaı iş mahfille .. 
rinde b~yük bir .e~di§C doğumıu,tur. 
Borsa fıatları gıttıkçe alçalmıı ve biı 
çok eshamın kıymeti yüzde on niabe • 
tinde dütmüştür. İktisadi hayatın heı 
u~aaında yahudiler için bir nisbet 
tayın edıcn kanun dolayısile marttan 

Ankara: 

Öwl M.-..: g e &"""""'!"'.yatı: 12.30 Kar ... .rJllı 
ne1Ciyatı - 12.SO Plik: Türk ınuıikiai 111 
halk prkılan - ı3.ıS Dahili ve harici 119-
berler - 1 7 .30 Halk evinden naklen ~ 
dersi (Hikmet Bayur). 

Aktam .Netriyatı: 18.30 Mahuaf 
Plik neıriyatı - 19.lS Türk musikisi v• 
halk prkılan (Servet Adnan ve arkadafla• 
rı) - 20.00 Saat ayarı ve arabça n~ri,.at -
20.15 Türk muıikiıi ve halk prkılan (Mlk• 
bule Çakar ve arkadaıları) - 21.00 Koofe
ranı (Cemal Arıtman) -21.15 Stüdyo saJoll 
orkestrası: 1 - Beetboven: Celebre Meft'I• 
et. 2 - Tıchaikovıky : Canzonetta. 3 - A
Gretchaninow: Berceuse. 4 - Alberto Cavar• 
ra: İnvocazione d'omore. S - Martin Uf> : 
An Aile - 22.00 Ajana haberleri - #:f6 
Yarınki proııram. 

İstanbul : 

Öğle Netriyab: ~ 
'k' . 12.30 Plllııia ~ 

~.uıı ııı :-. ~2.50 Havadiı _ ıJ.OS p-
turk. musıkııı - 13.30 _ 14 Muhtelif ~ 
neşrıyatı. 

Akpm Nqriyatı: . 
. .. . 18.30 Faıcih ı.* 

evı roıterıt kolu tarafından bir temli-1 -
19.lS Pl~la danı muaikiai - 19.SS Boa1I' 
haberlerı -20.00 Nezihe ve arkadalları p• 
rafından türk muaikiıi ve halk prkılan -
20.4S Hava raporu - 20.41 Ömer RIU tr 
rafıı;t~'!- arab~a söylev - 21.00 Klhik ~ 
~usıkııı: Nuri Halil ve arkadaılan taraf dl" 
lan (Saat ayan) - 21.45 ORKESTR~: 
.. - Strauı: Zigoynerbaron. 2 _ Şopen: pr.-

lud. 3: Bo,: Rozemuıe - 22.lS Ajans ba"' 
berlerı - 22.30 Plikla solo~r. opera .e o
peret parçaları - 22.SO - 23 Son baberleC 
ve ertesi (Ünün programı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 12 Franl'' 
fu;t - 14.10 Laypziı - ıs.ıs Prai - ıs.ı5 
Vıyana - 20 London - Recyonal - 21 Ro
ma - 24 Stuttgart . 

ORKESTRA KONSERLERİ VE sıul· 
FONlK KONSERLER: 14.S Lükıembııtl 
- 19.0S Bükreş - 19.2S Prar - 20.10 ıc:r 
za - 21.15 Budapqte - 22.30 Struburg' 
21.ıs Buda11ette - 22.25 Kopeııhac- ZJJIJ 
Tul uz. 

ODA MUSİKİSİ: 13 Stokholm -16 ?111-
nib - 17.15 Vartova - 18.30 Kolon,,a ' 
21.15 Beromünater - 22 Droytviç. 

SOLO KONSERLERİ: ıs Franldurt ""' 
15.30 Laypzig - ı7 Berlin - 17.S BerO" 
miinıter - 17.lS Berlin - 19.2S Köni..
berg - 19.4S Stuttgart - 20.10 Bükreı -
20,SO Sottenı - 21 Varşova - 22.35 BrnO· 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. ı.): ıs 

Laypzig - 19.10 Münib- 19.SS Beromüıl'" 
ter-20 Breslav. 
O~G KONSERLERİ VE KOROLAJı: 

18.15 Breslav - 10.'25 Keza - 22 Varto ... 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin, BreslaV ...-

8.30 Alman iıtuyonlan - 10 Bertin -"' 
ı0.30 Hamburg, Viyana - 12 Alman _... 
yonlan - 13.15 Kolonya - 14 Sttatcart,.... 
14.10 Franldurt, Kolonya - 1·4.15 BerlİI" 
Münib - lS.35 Berlin - 16 Alman __... 
y0nlan - 16.30 Kolonya - 11.IO Miinih _,.. 
18 Berlin - 11.30 Frankfurt - 19.IO Bd"' 
Un. Frankfart, Kolonya - 20 Bel'lin. ,... 
yana - 21 Hamburc, 8tattprt - 2UO P 
peabas - 22.20 Vi)'a!I& - 21.30 BTest.Y 

HALK llUstx:ısı: 7.10 Kolonya-i~ 
Viyana - 11.30 Stuttgart - 17 5 S~ 
- 19.10 Viyana - 19.25 La~-~ 
F'.~nkfart - 22.25 Badaı>ette (Slpn J' 
ziiı). 

DANS MUZİ~t: 19.40 Hambarg-22! 
Sottena - 22. 15 Stoltholm - 22 25 LcOfa' 
• Rec70nal - 22.30 Floransa - n 45 Mil" 
no - 23 Droytviç, Lüksenbarr. llİi!ino. 

beri bqlıca eshamın kıymetleri ~ 
kırk kadar d'" ·· t•· \J!IUUJ ur. 

Belediye meclisinin dünkü ~ 
tısında hıriatiyan - milli partieiiıde' 
Andre Sillerik, milli iktisadiyatın dl' 
vazeneaini tehdid eden yahudi eenıı" 
yıelerinln uzakl8ı§Ma8ı keyfiyetini pllJ' 
testo etmitt~ 

SaWıiyetli mahfiller, dÜ§Ü§ün bil 
borea manevraaı olduğunu ve ~ 
mabf.illerin, anılue'tan, bir ekon<ıd" 
komiseri tayini hakkında Macar~ 
da kararnameler çıkmasından ve Y" 
hudiler hakkındaki kanun projeeiııİ' 
gazetelerde intıiprından istifa .. ed'' 
rek borsada panik çıkarmağa ~ 
tarını bildiriyorlar. 

Petro, y.ükseık aeele aordu: 

- Nerede o, göremiyorum, 
köpekler mi yedi? 
Kızağın etrafını ÇCYiren adaımla' lı" 

ğ11'd1: 

- Muhafız 1Hey,nöbetti1 
Bic aee, yayık yayık: 
- Burada, dedi. 
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FEN ALEMiNDE YENiLiKLER 

~ HAYAT ve SIHAT E . . 
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Si nanın hava 

8üyijk türk mimannm Tult•retül. 
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terazısı 
Yaratıcı 
tenkid değiştirmek? neye yarar? 

... 
0' 
5' 

Bünyan'da on iki bab tutan ve la)"I • 

ları bile inıanı hayrette bll'akan •· 
serleri ara11nda bir luımının da ıu 
yolları kemerleri oldufunu, tabii, bi. 
lirainiz. Bunların da en methurları, 
lstanbula Kırkç8fme aularını geti
ren kemerlerden, Uzun kemerle 
Gürlüce kemerdir. 

Belgrad ormanındaki bendleri de 
büyük mimarın eıt-rleri olduiunu 
sananlar çoktur. Vakıa, türk ırkın. 
dan diye bildiğimiz ve Aıyanın orta. 
sında parlayan eaki tüıık medeniye
tini Hindiıtana, lrana, Arabiatana 
ve Akdenize kadar yayan lkeaQ41a.. 
rın icadı au bendi de bilyü.k Sinanm 
dehaaına yakııacak pek bilyük bir 
l!serdir. Fakat latanbul yakmındaki 
su bendlerinin en eakiai olan Topua 
bendi bile Sinandan sonra 1619 da 
yapılmıştır. Bunu yapan mimar kim 
olduuğnu bilmiyorsak da, dört bu· 
çuk milyondan :Uyade metre murah
baı tuıtan bu bendi büyük üatad gör. 
mÜf ol&aydı onu meydana çıka.ren 
mimarın alnından öpmÜf olacaiı 
fÜphesizdir. 

Mimar Sinaom bu kemerler itin • 
de büyük eseri yalnız onları yapmak 
değil, kemerlerin götüreceği sulan 
yer altında bulup anlamaktır. Bu
nun hikayesi meraklı bir roman gibi 
okunulmağa deier: 

Suyu her vakit kıt olan İstanbul • 
da, Sultan Süleyman zamanmda da • 
ha %.İyade kıtla§mı§ olacak, padit&h 
bir &abah vakti Belgrad ormanında 
gezerken orada, yolları bozulmUf, 
toprak içerisinde kaybolmu§ bir &u 
bulunması gözüne çarpu. Bu suyun 
kaybolmUf yollarını bulup düzelte• 
~k latanbula kadar getirmesini bü • 
yük mimardan ister. Sinan, doatu 
Sai'nin : : 

Bağladım künk gibi bir nice yerden 
kemeri, 

Olmağıçün bu salabahf suyun rah • 
beri. 

Diye anlattığı gibi, padi.§ahm gör
düğü ıuların meydanda olan kıaımla· 
rmı durdurdulttaıı aonra ''Havayi 
terazu,, ile vadilerin ''bala vü pea.. 
tin,, yoklayarak toprak altında kay
bolmUf yolları da meydana çıkarır. 

Koca Sinan'ın yer a.ltmdaki ıulan 
bulmak için kullandığı havayi tera • 
zi, pek eski zaınanlardan beri pınar • 
cıJarm ve hala radiyestezi ınütehaa • 
aısı denilen adamların kullandıkları 
çomak olsa gerektir. Sai'nin yazdığı. 
na inanamazlar. Fakat Sinan yollan 
ve onların arasmdrı büyük Üstadın 
yanma bina emini diye verilen Ali 
Aia bile böyle hava teraziaile yerin 
altında akan sulann bulunabileceği.. 
ne inanmazlar. Fakat Sinan yolları 
bulur, ıulan toplar: ''Yüz lüle anı
ma ziyadesi elli lüle daha almak mu. 
hakkak,. olduğunu paditaha bildL 
rir ••. 
Şimdi de ellerinde bir çomak, yer 

altında su arayan adamları gördük· 
'' çe gene güleriz ve onlara tarlatan 

deriz. Fakat onlardan - tabii hepıi 
değil, çünkü aralarında gerçekten 

iJ' ıarlatanlan da çoktur - buılan yer 
altındaki suya bir burKU takarak o • 
nu yer yÜzÜne çıkarınca, gülüıtükle. 

n, madenleri. yüz.metre derinlikte 
bile olaa, anlar; ıen• o çomaklaı-Ia 
yer altının haritallDI çizer. Yer al. 
tındaki auyun içilip içilemiyecef ini 
de renkli çomaklarla haber verirı A. 
çık mor renkte çomak içilebilecek 
ıuyu, leylak renginde biraz mavim
tırak çomak içilemiyecek ıuyu, kır • 
mızı 9')IDAk da ~eliıkli ııalaırı bildi.. 
rirler. 

Bu adama da belki f&l'latan diye -
bilirizt Fakat Lo::ı:an üniveraiteainde 
profeaör Bo,..t de o fikirdedir. Mad. 
len pmarcıların 1834 yılında Loun. 
da kurduklan koJıa'reye methUr fi
zik .hocuı Daraanval ile telab tel. 
~afm ha.va dalial&rını ketfeden 
methur Br.uıli reialik etmİ§lerdi. On
lara da ıar1atan cliyemiyeceiimiz için, 
biz.im koca. mim.r Sinan•m hava te -
razisi taYiriları demeliyiz ..• 

G.A. 

! 
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BI BLIYOGRAFYA .................................................... 

Gabriyel Danonçiyo 
Geçenlerde ölen meşhur italyan ı:di· 

bi Danonçiyo'nun hayatı, aşkları ve e
aerleri hakkında Yaşar Sihay tarafın· 
dan yazılan bir broşür 15 kuruş fiatla 
netredilmiştir. 

Çukurova Halk terbiyesinde 
avcılık 

Bay Yalman Yalgın tarafın-dan ya
zılmış olan bu eserde Çukurova mın
takası halkiyatmda avcılığa dair mev
cud masallar, ıözler ve efsaneler top
lanmııtır. Fiati 50 kuruştur. 

Rize, Artvin ve Kars havalisi 
türkü, saz ve oyunları hak

kında bazı malıiınat 

B. Adnan Saygın, Riz.e, Artvin ve 
Kars bavalisinde bir tetkik ıeyahati 
yeparaık bu civarlarda yayılmış olan 
türkü, saz ve oyunları toplamış vefolk
lörümüz itibariyle çok değerli bir eseı 
vücuda getirmiştir. Fiatı 75 kuruştur. 

Nurullah Ataç, sözü geçer bir mü- Geçenlerde bir iransıır gazetesinin 
nekkidin edebiyat için zararlı olaca- Amerika muhabiri Amerikada mefhur 
ğını söylemişti. İddiasına delil olarak bir operat8riln, fimdiye kadar görUl
Bualo'nun Ronıar'ı iki asn: gözden memiı en nuik bir !meliyatı muvaffa
düşürdüğünü, gene meşhur bir Fran- kiyetle blf&rarak g~zUnU kaybeden bi
erz münek'kidi olan Fage'nin Malar- rinc ~lmüt bir adamın gözilnil takdığı
meyi, Bodler'i hiçe sayarak Rostan'ı nı ve aıının tuttu~unu haber 'VerL 
büyük şair diye tanıttığını ileri sUrU- yordu. 
yor. Cerrahi Hıhaırnda fneanlığın yirmin· 
Doğru! Kusut'6uz insan tasavvur et- ci asrın batındanberi elde ettiği had· 

mek mümkünmüdür ki asla yamlmı- kultde muvaffe.ldyetler malOmdur. Di 
yacak bir münekkid ınevcud olabil- maf gibi nuik bir uzuv bile operatö
sin. Elbette ki zaman, ne kadar büyük rün neıteri altında emniyetle açılıp U
olursa olsun, her münekkidin hüküm- zerinde iflenilebilmektedlr. 
!erindeki sakat tarafları gösterecek, Göz cerrahiıi de ~k ilerlemi,tir. E· 
yanlışlarım yüzüne vuracaktır. velce klirlü~U intaç ctmeai önüne geçi· 

Fakat, ifade etmiş olduğu yanlış lemcz tel4.kki edilen bir ~k hastalıklar 
hükümlerden dol~ı. Bualo veya Fa- şimdi operatliriln neıteri sayesinde i
genin fransız edebiyatına faydaların- yilepektedir. Fakat bir gözün çıkarı. 
dan ziyade zararları dokunduğunu id- larak yerine ba,ka bir gözUn eklenme
<lia ederek ''bu münekkidlerin gelme- si henUz, tıbbın bugünkil safhasında 
miş olması fransız edebiyatı iç.in bir hemen erişilmesi mümkUn bir şey gibi 
kazanç teşkil ederdi" diyecek bir fran- tel!kıki edilmemekteydi. 
sız tasavvur edebilinnisiniz? Bilakis, Son gelen franaız gazetelerinden bi
Bualo, Sent Böv, Ten, Fage gibi edip rinde bir fransız doktoru Amerikadaki 
münekidlerin zamanları üzerinde tesir ameliyat haberinden bahsederek, he
leri ve başardıkları içtimai eser o ka- kimlerden daha sabırsız olan gazete
dar büyük olmuttur ki, onları, hiç cilerin sansaayonel havadis neşretmek 
tereddüd etmeden muasırları olan bir hususundaki aceleciliklerine aldanma
çok şair veya romancıdan üstün tutu- mak lazım geldiğine İfa.ret ederek, bir 
yoruz. Bu iıtibarladır ki, tenkidden göz değiştirmesinin yapılmış olduğu
beh9eden g.eçen günkü yazımda "ben- nu şüphe ile karşılıyor. 
ce, kuvvetli bir münekkid bugün ede- Doktor diyor ki, göz, insan vücudun 
biyatımıza aynı kuvvette bir romancı da en mQlak ve girift bir uzuvdur. 
veya şairden daha faydalı olacaktır." Bu uzvu dimağa bağhyan son derece 
dediğim zaman, dostumuzun tahmin ince bir takım sinirler ve damarlar 
ettiği gibi, kalemin hıziyle üzerinde mevcuddur. Bir göz, hatta canlı bir in
dü~ünlilmeden yazılm1' bir cüml~ for- sandan bile çıkarılsa ancak bir iki da· 
mille etmiş değildim. kika yafıyabilir. Sonra tasallüb eder. 
. Fransız edebiyatının hiç bir devri, Şu halde bu bir çok ince ıinir ve da-

on yedinci asra kadar gidiniz, bugün- marları yanılmadan hakiki yerlerine 
kü türk edebiyatı kadar münekkidsiz raptetmek için operatörün pek kısa za
,kalmrş değildir. O yü:z:den atamızdan manı ve pek dar b'ir ameliyat sahası 
bir edibin hakiki kı:ymette bir mUnek· vardır. Fennin bugünkü imkanlariylc 
kid olmak için yaratıcı mesaisini ter· böyle bir ameliyatın muvaffakiyctle 
ketmesi bizi esefe sevketmiyecektir. neticelenmesi ancak bir mucize olabi
Çünkü müsbet tenkid, Avrupai mana- lirdi. Değil bütün bir gözün değişme· 
da metodik ve yapıcr tenkid de, aynı si, hatt! gözün üst kısımlarından bir 
derecede bir yaratıcı eser olacak, ve parçanın çıkarılıp yerine aynı şekilde 
şüphe etmiyorum ki, _ her şeyden bir diğer parçanın aŞ,ılanması hususun 
fazla ihtiyacımız olan - edebi haya- da yapılan ~crübeler hile akim kalmıt 
tımızın canlanması hususunda roman tır. 
veya şiir yazınaktan fazla müeasir ola- Böyle bir ameliyatın tahakkukunu 
caktır. görmek için insanlığın daha uzun za-

Rüzgann kopardrklan B .. d t .. • 1 man beklemeıı.i mi icabedecektir.,,? ugun aramız a eessus etmış o an e-
Genç muharrirlerden Bay Refik ·deb1 hükümlerden pek çoğunun esas- ' Nurullah Ataç önceki hükmUnil 

Top.kan, şiir, nesir, hikaye ve piyesle· sızlığından bahsetmiştim. Nurullah~ tahdid ederek "sözü geçer münekkid .. 
rini "Rilzgarın kopartlıkları" ismi at: Ataç: "hani, diyor; Yaş.ar Nabi bizde iyi, o da lazrm, diyor. Fakat bir tane 
tınd-a bir cildde toplamıştır. Fiatı 4Q sözü geçer münekkid bulunmadığmı' değil, on tane, yirmi tane, otuz tane 
kuruftUr. söylüyordu? Bu sözleri bizde bilakis olmak şartiyle. Yani birbirinin sözünü 

Poliklinik 

Bu tıbbi mecmuanın nisan tarihli aa
yııı 'u yazılarla çıkmıştır; Dr. Hulusi 
Behçet: Cild difterileri hakkında, Dr. 
Naci Somerean: Meme çocuklarının 
be&lenmeıi, Dr. Ali Rıdvan Unar: Ya§.
lı insanlarda uzun müddet yatmadan 

mUtevellid ölümler, Dr. Fuad ve Dr. 
Saim A. Erkun: Prostatla husye a
rasında mevcud sıkı münasebetler, Dr. 
Nami Gl:Skaun: Edebiyatı trbbiyede is· 
mi geçen ıendromlar, Dr. İbrahim Ha
nif Denker: Pratik hekimlik, Dr. Ah
met Aımı Onur: Paria kanser ensti tU
sUnde gördüklerim, Fahri Kurtuluş: 
Tııbbiyelilerin inkılibmıızda hizmetle
ri, Doktor Kadri 'GUr: Prof. Deycke. 

öyle kimseler bulunduğunu göster- nak2etmeleri şartiyle. B:ıkrn, Fransa
mez, Yaşar Nabinin bilhassa onlardan da tenkid ancak bugün tahammül edi
şikayette bulunduğu hissini vermez ' lir bir hale geldi." 

Hele, onların arasında bir Hanri 
Mager vardır ki, çomaklarla verin 

Çocuklar için yapılan fedak~r
lıklar vatan içindir 

' rimize ağlaınayız ama, ta~ar kalırız. 1 

altında sadece suları değil, petrolla- ----------------> 

mi?" Ben vermiyeceği kanaatindeyim. Bu hükümden, Fransada daha önce 
Bizde teessüs etmiş olmasından şika- tenkidin tahammül edilmez bir şey 
yet ettiğim yanlış hükümlerde mü- olduğu :nıanasınx çıkarmamak nıüm
nekkidlerin değil münekkidsizliğin kün değildir. Fakat buna inanmak, en 
rolti vardır. Zira, edebt eserler hak- mUsbet, en yapıcı eserlerden biri olan 
kında hatta hiç bir zaman tenkid in- fransız tenkidinin mazisini lekele
tişar etmese bile bazr kanaat ve hü- mek olur. Münekkidin çoğalması el
kümlerin kendiliğinden teşekkül et- bette bit kazançtır. Fakat bir tanesi 
miyeceğine inanırmısınız? Şahsen ya- de, bUsbütUn yokluktan evlAdır. Son
pılmış reklamlar, hatır için yahud da ra unutmamak lazımdır ki, aramızda 
menfaat dolayısiyle ifade edilmiş mü- bir tek hakiki mUnekkid bile çıkmış 
talealar, ağızdan ağıza dolaşan riva- olsa, edebi hayatımızda meydana ge· 
yetler, bütün bunlar, doğru veya ba- tireceği hareket ve reaksiyonlar, ye· 
tıl, bir umumi kanaatin husule gelme- ni yetişenlerden bir çok istidatları 
sine kafidir, sanırım. O kadar münek- tenkid sahasına cezbedecektir. 
kidsisiz ki, hatta aramızda, "on beş Onun içindir ki, tenkidin, hususiy· 
roman yazmış 1" gibi biç bir kıymet le edebiyatımızın bugünkü şartları 
ifade etmemesi lazım gelen kemmt şa- içinde, kayıdsız, ve şartsız lüzumuna 
hadetler bile edebi şöhretlerin teessü- inanıyor ve münekkidi, sanat hayatı
silnde rol oynamaktan geri kalmamış- mızın bir rehberi, bir kurtarıcısı gibi 
tır. bekliyorum. YAŞAR NABİ 

HAKiM ROBİNSONUN 
KATLI 

rek dostlarımız nezdinde rastlardım 
ve bir kaç kelime konuşurduk, hepsi 
bu kadar. 

Onunla irsi birer düşman sayılırdık. 
Spens'lerle Robinson'Jarın mücadele· 
si biz doğmadan çok evel başlamıştı, 
ve ebeveynimiz, dünyaya gelince bi
ribirimize karşı insiyaki bir kin duy· 
mamızı istemişlerdi. Babam, Robin
son'lara karşı husumetimi tahrik için 
elinden geleni yapmıştı, fakat her ~
ye rağmen Elen'e hiç bir zaman fena 
bir gözle bakamamıştım. Yedi yaşın· 
dayken sarı iki örgüsü, cazib ma
vi gözleri vardı, erkekler gibi ağaçla
ra tırmanır veya top oynardı. Hoşuma 
giderdi. Fakat babam ne zaman mek· 
teb dönüşü onunla oynarken görse be· 
ni döverdi. Nihayet bu arkadaşlığın 
bana pek pahalıya mal olduğunu anla· 
mıştım. 

olduğunu bilmiyor değildi. Tecessü
sün l'levkiyle teklifi kabul etmiştim. 
Şimdi konu~aya başlamasını bekli
yordum. 

Nihayet: 
- Klöb'e dönelim, dedi. Bizi göre

meyince merak edecekler. 
Biraz daha durmayı teklif edeceği

mi sanıyordu. Bense bilakis, "pek ala" 
diye otomobili hareket ettirmek için 
eğildim. 

\. 

Kantri Klöb'ün kumluk medhalin
den 49 numaralı yola çıkıyorduk. E
len'e sordum. 

- Hiç otomobille süratli yol aldı
. nızmı? 

- Yüz yirmi kilometre yaptım, de
di. 

- Bu bir şey değil. Sürat saatine 
dikkat edin; yüz elliyi işaret ettiği za

' tnan bana haber verirsiniz. 
t' Sükunetle: 

(' 

- Galiba bizi öldürmek niyetinde· 
siniz, dedi. 

- Belki; eğer bir lastik patlarsa 1 
49 numaralı yol, tenha kırı on mil 

kadar bir mesafede düm düz katedi
~ordu. Ağustos gecesi ayni zamanda 
hem karanhk, hem de ışıklıydı. Düz
gün yol fenerlerin ışıkları altında pa
tıldıyordu. Yeni otomobilim uzun, L 

ğır ve basıktı. 
Usulca vitese bastım. Sürat derece 

derece artıyordu. Rüzgarın ıshğı ve 
ltıotörün homurtusu arasından Elen'in 
'esini işitiyordum ... "Yüz yirmi.. YUz 
C)tuz ... Yüz kırk .. " bir dakika kadar 

Yazan: R. ff. GolJman 

1 

bu sürati muhafaza ettikten sonra vi
tese sonuna kadar bastım Elen'in de
ğıişmiyen sesi haber verdi: "Yüz elli 
beıl" 

Ta ilerimizde, yolun ilzednde bir o-
tomobilin fenerlerini farkettim. Aya
ğımı kaldırdım. Sürat se~sene indi. 
Biraz ileride sağa ımylettım ve 49 nu
maralı yolun Greyaton yoliyle birleş
tiği noktada makineyi durdurdum.' 

Elen, koltuğa rahatça yerleşınış, a· 
yaklarını uzatmış, hala sürati göste· 
ren kadrana bakıyordu. 

- Çok cesaretlisiniz, dedim. Nasıl 
bu sürat üzerinizde iyi bir tesir yaptı 
mı? 

- Evet, dedi. Sinirlerimi teskin için 
buna intiyacım vardı. Bana bir cigara 
verir misjniz? 

Sessizlik içinde cigaralarımızı iç
meye koyulduk. Balo salonunu benim· 
le konuşmak için terketmi• olduğunu 
biliyor, ve söze istediği gibi başlama
sı içıin ıusuyordum. Elen Robinson'la 
böyle baş başa kalışım pek sık vaki de
ğildi: Ona kulübte, bazan da müşte-

Elen şimdi yirmi iki yaşındaydı, 
bense yirmi yedi; senelerdenberi bi
ribirimize rastlama.maya itina ediyor· 
duk. 

Neden otomobilimle onu gezdirme
mi istemişti? Bir Robinson'un yaptığı 
veya söylediği her şeye karşı insiyaki 
bir itimadsızlık duyuyordum. Daima 
çapraşık ve gizli bir maksad bulmaya 
çalışır ve ekseriya ·a bulurdum. Elen 
babası olan hakimden ziyade ailenin 
büyük adamı olan amcası Andryu'ya 
benziyordu. O da, Andryu gibi iradeli, 
azimli ve cesurdu. Benden süratli bir 
otomobil gezintisi yapmamızı istediği 
zaman yeni ve siiratli bir otomobilim 

Elini kolumun üzerine koyarak ma
ni oldu: 

- Durun, dedi, Leklerlerse sanki ne 
ehemiyeti varı 

- Peki, dedim ve koltuğa yaslan
dun. Bana neden bahsetmek istiyordu
nuz? 

Bu beklenmedik sual onu şaşırttı. 
Cigarasından uzun bir nefes çekti. 
Sonra onu açık kapıdan attı. 

- Benden nefret ediyorsunuz, de
ğil mi? Dedi. 

- Hiç de değil. Çocukluğumuzu ha
tırlayın. Gerçi şimdi biribiriıınizi pek 
gördüğümüz yok. 

- Benden çekıiniyorsunuz, diye mı
rıldandı. Sanki sizin fenahğınıza ça
lışıyoı:ımuşum g~bi. 

Gülerek: 
- Sizin yüzünüzden o kadar cezala

ra uğradım ki, tokatlar beni ibtiyat
karlığa sevketmiş olacak. 

- Halbuki sizin için hiç de ihtiyatlı 
bir adam demezler. 

- 'Gazet'i idare ettiğim beş sene
denberi ihtiyatlı olmasını ve insanlar-

Siyahlık ve ışık, biribirinin tam zıd
dı iki mefhumdur, değil mi? günün bi
rinde ıize ıiyah ışıktan bahsedileceği 
hatırınıza gelirmiydi? Fakat bugün 
artık bu bir hakikattir. • 

Siyah ışığın keşfi yeni değildir. Bu 
I§rğı, ilk defa olarak 1903 aeneainde 
Vud iıminde bir amerikalı istihsal et• 
mi§ ve bunun, bazı renkleri deği§tir
mek gibi huıusiyetleri dikkati çek
mi9ti. 

Fakat pratik bir faydası olacağı sa
nılmadığı için bu keşiften ~imdiye ka
dar istifade etmek kimsenin hatırına 
gelmemitti. Atnerikada icad edilen sL 
yah ışık, §:imdi fransızlar taraf mdan 
pratik sahaya konmuş ye bu keşfin, ne 
harikulade faydaları olduğu meydana 
çıkmı§tır. 

Siyah xşxğın istihsali için şimdiye 
kadar pahalı ve hususi bir takım pro
jektörler lazım gelmekte idi. Halbuki, 
elde edilen terakkiler sayesinde şimdi 
herhangi diğer bir lamba ile dıeğiştirL 
lecek siyah xşık lambaları satışa çıka
rılmıştır. 

Fakat bu ı9ık nedir ve ne işe yarar? 
Bu ışığa siyah denmesinin sebebi hava
yı aydınlatmaması ve ancak bazı eşya
yı parlatmak hassasını haiz olmasıdır. 
Mesela bu ışık bir insana tutulunca 
dişler, gözler ve tırnaklar, görülmemi? 
bir parlaklık almakta, garib bir ~kil· 
de ışıldamaktadır. Sonra aynı ışık muh 
telif cisimlerin renklerini değiştirmek 
haasasına maliktir. Muhtelif renkle:-· 
den mürekkeb tüvalet giymif bir kadı
na bu 19ık tutulunca elbiselerin bir ut· 

kımlan görünmez oluyor, bir kısmı da 
bam başka renklere girerek fantastik 
şekiller husule geliyor. 

Bu ı§:Jğın dekorasyondaki tesiri ilk 
defa olarak Paris operasında tecrübe 
edilmiş ve baleler, inanılmayacak de
recede güzel ve cazib şekiller arzet
miştir. 

Şimdi Parisin şanzelize caddesinde
ki büyük mağazalar da vitrinlerini bu 
harikulide ışıkla techiz etmişlerdir. 

Böylece kapkaranlık kalan vitrinde, 
kravatlar, gömlekler ve saire, sanki 
kendileri ışık neşrediyormUJ gibi pa
rılda.maktadıır. 

Salonlarda lambalar söndürülerek 
bu ışık·yakıldığı zaman manzara bir
denbire bambaşka şekil almakta, bir 
masal ilemi ortaya çı·kmaktadır. Şinı
di bazı dekoratörler, siyah ışığın bu 
hassasını göz önünde tutarak hususi 
dıvar boyaları ve eşyalar kullanmayı 

düşürunektedirler. Bu suretle ıfxldama 
hassasına sahib hususi dekorlarla vü
cude getirilecek bir salonda, karanlık
ta siyah ışık yakılınca daha mükemmel 
tesirler hasıl olacaktır. İnsan vücudu
nun bir kısmı- görünmez kalarak oda
da dişler, gözler, tırnaklar, kravatlar 
ve elbiselerin muallakta asılı imişler 
gibi dolaştıklarını görmenin üzerinız· 
de nasıl bir tesir yapacağını tahmin e
debilirsiniz. 

Fakat fennin mükemmel bulu~arın
dan biri olan siy-ah ışığın faydası buna 
münhasır kalmıyor. Bu ı§ığın bir çok 
sahtekarhkları meydana çıkarmak ba
sası da olduğu yapılan tecrübelerden 
anlaşılmıştır Bu ışık bir pasaportun 
veya vesikanın üzerine tutulduğu za
man burada, kazıma, silme, tahrif gibi 
sonradan yapılmış eklemeleri derhai 
meydana çıkarmaktadır. Aynı ışık, es
ki ve yeni tablolar üzerinde başka haş
ka teai~ler yaptığından eski ve hakiki 

dan çekin.mC6ini öğrendim. Size karşı 
tavrımı değiştirmeye hazırım; bu size 
bağlıdır. 

Şefkatli bir hareketle elini omuzu-
ma dokundurdu : 

- Peki, Ceri. 
- Elini avucumun içine alclım: 
- İşte birden bire on beş yıl genç-

leştik. 

- Bu sefer dayak yemiyeceğinizi 
umarım. 

Gülümseyerek: 
- Bunu göze almaya da razıyım, de· 

ditn. Fakat bütün ihtiyatımı elden bı
rakmak niyetinde de değilim: Kadm 
kahramanları Mata Hari'ye benzeyen 
o kadar film seyrettim ki... 

Bunu şaka olsun diye söylemiştim. 
O ciddiye aldı: 

- Ben bir casua değilim. Amcam 
Andryu malumat almak isterse, bu hu
susıta benden bir yardım göremez. Po· 
lıtika beni alakadar etmez: Bu pekte· 
miz bir iş değil 1 Politika babanızm 
hayatını zehirlemiş ve erken ölümüne 
l'lebeb olmuştur. Siz de ayni yolda de
vam ediyorsunuz. 

- L:ı Gazet ve babamın politikası 
bana m.ıkaddes bir mirastır. İster iste· 
mez yolumda Andryu Robinson'la 
karşılaşacaktım. 

- O münakaşalar, o iftiralar sanki 
11eye yariyor? 

Bu sonur.cu kelime kanımı beynime 
sıcrattı: 

· - Ya! De<iim. Galiba Gaze.t'in son 
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IQın 
Yaz programları 

Havaların kapalı, ağaçların henüz 
yapraksız olduklanna bakmayına; yaz 
birden bire bütün olgunluğu ile gellve
recektir: Yaz, yani sıcak günler, mavi 
gök yüzü, genit denizler, baflar, sık 
ağaçlı korular, kırlar, boğucu havanın 

ılmıp aerinleftiği dağlariyle yaz. Yazın 
ne yapacak11rua:? Kararınız nedir? E
vinizle itiniz arasında mekik dokuımak. 
uzun yazda bir pazar Orman Çiftliğine, 
bir akşatn bir çaJiılı bahçeye, herhangi 
bit &abalı civardaki kırlara gitmek ve 
böylece koca bir yum gelip geçtiğine 
seyirci olmak nn? Yoksa muayyen bir 
programınız var da tatbik etmek niye· 
tinde misiniz? Yaz ayları, ve bunlar a .. 
rasmda tatil günleri hakkında henüz 
zihninizi yomıadınızaa bu huauıtaki ta· 
aavvurlannı bir türlü tatbik imkinı bu· 
tamamı, bir adam gibi, önümüzdeki 
yuda neler yapabileeeiinizi ben size 
hatırlatayım. 

Genç misiniz? Açık havadan, bol 
ışıktan, ıudan korkmayınız. Birkaç ar
kadaş birleşiniz, yakın köylere doğra. 
gezintiler yapınız, tabiatın güzellikle
rini arılamağa, tatmağa, manalarını se%• 
meğe çalışınız. Denize giriniz, kürek 
çekiniz, oyunlar tertib ediniz, SPQrrun 

her çeşidini yapınız. 

Yirmi, yirmi be! yaşlarında olsay• 
dnn arkadaş bulur, bisiklet tedarik 
eder, memleket içinde kabil olduğu ka· 
dar uzun yolculuklar yapardım: Bugün 
bir köy, yarın bir kasaba, öbür gün bir 
su kenarı ... 

Zene-in olsaydım aym niyeti, fakat 
daha geniş ölçüde, otomobil ile tatbik 
ınevküne koyardnn. 

Ancak, kadın ve erkek, her ya,taki· 
lerin • ve vakti müııaid olanların • yazın 
yapacağı bir şey vardır: Ak,am sabah 
yiirümek. •. Ve sonra, biç bir cumartesi
yi, hiç bir pazan evde ve kapalı yerler· 
de geçirmemek: banliyö trenleri varta 
onlarla, yokaa yaya, araba ile, otomo
bille, kamyonla muhit değittinnek, ak· 'ama kadar gezip eğlenmek, çocuklar 
gibi oyun oynamak .•. Tatilde memleke
tin herhangi bir veya birkaç tarafına ne
den kısa seyahatler yapmamalı? De
miryollarımızm, deniz yollamnızın çok 
güzel bir ihdası olan iki aylık biletler
den bir tane alıp garba, §İmale, ~rka, 
cenuba gidebilirsiniz. Akdenizde, Ka
radenizde iakelelere uğraya uğraya, on 
onbeş gün devam edecek bir yolculuk 
• hele bizler gibi yüksek yaylalarda ya
§ayanlar İçin - bütün bir çalı,ma yılı
nın yorgunluğunu çıkardıktan ba.ka 
yeni bir çalışma yılı için de muhtaç ol
duğumuz enerjiyi verir. 

l~te !ize yaz ııünlerine mahsuı mü
tevazi bjr dinlenme programı! 

Bu sabrlan yazdıktan sonra bir ~ 
kadaşa sordum: Ne dersin? ..• 

Cevabını söyliyeyim mi? 

- Leyleğin ömrü ..• 

Ah, vakti olmamak, vaktine 
olmamak! - N. Baydar 

ıahib 

tabloları sahtelerinden ayırmak için 
müzelerde kullanılmaya başlamıştır. 

Yumurtanın ve südün tazeliğini ölç

mek gibi pratik işlerde de siyah I'jtk~ 
tan istifade edilebileceği anlaşılmış

tır. 

Yakında siyah ışığın herkesçe kul

lanılan bir vasıta olaca~mı müjdeleye
biliriz. 

baş makalesinden bahsetmek istiyor
sunuz. 

- Bar.a bir cigara daha verin, dedi. 
-- Söylesenize .... 
- Evet, dedi. Bu makaleyi siz yaz· 

dınız, değil mi? 
-Hayır, Cenison yazdı. O, babamın 

neslindendir, ve bu neviden bir maka
leyi icab eden hararetle yazmasını bi
lir. Fakat neden telaşa düştüğünüzü 
anlamıyorum. Babam, otuz sene müd
detle, haftada iki defa Robinson'lar a
leyhinde bir başmakale neşretti. Bun
lar ehemiyetsiz şeylerdir. 

- Hususi bir maksadınız yok muy
du? 

- Ne oldu size, Elen, diye sözünü 
kestim. Biraz evel Klöb'de asabi ve 
düşünceliydiniz. 

- Bu makalenin ... Şeye telmih et
tieini sanıyordum. Ceri, söyleyin, bu 
yazıda babamı k2sdetmediniz mi.. .. 

- Ha.yır, sizi temin ederim ki bu 
makale meteoroloji bülteni kadar za. 
rarsız bir yazıdır. Ve hemen her siya
si nutukta rastlanan klasik ibarelerle 
doludur. Elen, eğer bu yazıları kesmek 
gazetemin menfaatine dokunmasaydı, 
hemen kesmekte tereddüd etmezdim. 
Fakat, dostlarımız o yazıları zevklt 
okurlar, çünkü kendi fikirlerinin ifa
desini bulurlar, dü~anlarımız da bun
ları, "bakalım aleyhimizde gene neler 
yazmış, ne deliller bulmuşlar" diye er 
kurlar. Bu münakaşalara babanızı ka
riftırtnak nereden hatırınrza geldi? 

(Sıonu var) 
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Adana tehir nıecliai 
yeni kararlar alch 

Şehrin ihtiyaçlar1 
tatmin ediliyor 

Adana, (Hususi) - Şehir meclisi son içti
mamda ıehrin mühim davaları üzerinde dur· 
mut ve kararlar almııtır. Şehrin büyük ihti
yaçlarını karıılamak üzere belediye ile husu· 
si muhasebenin elbirliği yapacağını bildirmiş
tim. Bu birliğin bapracağı itler üzerinde bazı 
kararlar alınmııtır. 

Kabul edilen fekle göre, birinci sene otobüs 
servisi, çocuk bahçeleri, Karala§ plajmrn ısla
hı, Bürückte bir dağ oteli m!ası, ıehirde 

modern tesisatlı bir hastahane yaptı- ı------_ 
n1ması, nümune evleri inşası ve Kı
.zılayla birlikte halk ve seylapzedeler 
için küçük tipte evler yaptırılması 
bahis mevzuu olmuştur. 

Şehir meclisi bu husustaki encü
men mazbatasını muvafık görmüş ve 
kabul etmiştir. 

Ad anada 
Atatürk 
heykeli 

Ruznamenin ikinci maddesinde 938 -------
yılı i~n~ırlanmqolanvergive rü-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sumlar tarifesine dair daimi encümen 
mazbatası vardı. Bu mazbatada okun
muş tarife encümenine h,avale edil
miştir. 

Aydın kızdayında 
Aydın, (Hususi) - Aydın Kızılayı 

937 yılında çalışmalarını hızlandırmış 
ve gelirlerini arıtırmıJtır. 936 yılında 
üyelerinden topladığı yardım parası 

543 lira iken, 937 yhnda 850 lirayı 

bulmuş. şefkat pulu geliri de 795 li
radan 2356 liraya yükselmiştir. Eşya 
piyangosiyle Balodan da (894) lira 
elde edilmiştir. 937 yılı geliri 5160 li
rayı bulmuştur. 

Bu paradan 2558 lirası şube umumi 
.masraflarma harcanmış. 2485 lirası u
mumi merkeze gönderilmiştir. Şube
nin 938 yılı büdcesi 6300 lira olarak 
tanzim olunmuştur. Geçen sene 57 
yoksula 408 lira yardım edilmiştir. 20 
yoksul lohusaya ayrıca 50 lira taah· 
hüd etmiştir. 

Aydın Hava Kurumunda 
Aydın, (Hususi) - Hava Kurumu 

Kurban bayramında 25698 deri ve 
13&25 bağırsak toplanmıı bunlardan ku 
rumwı kasasına 30.693 lira girmi§tir. 

Kop geçit vermiyor 
Bayburd, (Hususi) - Kar hala 

kalkmamıştır. K~ dağı henüz geçid 
9'~nnediii için Erzurum yolculuğu 
ancak kızakla temin edilmektedir. 

Doluda kültür, bayındırhk 

ve ziraat isleri ilerliyor 

Bolu vali konağı 

Bolu, (Hususi) - Vilayete aid muhtelif işler hakkında vali 
ile görüttüm. Vali B. Salim Gündoğan, Nafıa itlerinin memnuni
yet verici bir tekilde ilerlediğini, yol proğrammın tahakkukuna 
dofru yüründüjünü söyledikten sonra, kültür itlerine çok ehemİ· 
yet verildiğini, vilayette tahsil çağındaki çocuklann yüzde 27 si· 

Adapazarında başarllan işler 
nin okuduğunu anlattı. Köyleri 
kültüre ka vuıturmak için köy ya. 
tı mekteblerinin adedlerinin ar
brıldığını ve artırılacağını ilive 
etti. 

İyi ıu ve elektrik iılerinin 
tahakkuku için çalııılıyor 

Adapazarı itlaiyeıi bir arada 

Adapazarı, (Hususi) - Belediyemiz, tehri ıünden güne ima
ra devam etmektedir. Yeni parklar, yeni ve temiz sokaklar, beton 
caddeler belediyenin bqlıca eserlerindendir. 

Başarılrnağa başlanan işler arasm
da. iyi su tesisatının yapılması, halka 
ucuz ve bol elektrik verilmesi başta 
gelmektedir. 

Sokakların ve dolayısiyle şehrin te
mizliği için yeni çöp arabaları alın
mış ve bu arabalar her eve uğrayarak 
çöpleri toplamağa başlamıştır. 

Esasen kuvvetli ve becerikli olan 
itfaiye teşkilatı 6400 liralık bir ara
zozla takviye edilmiştir. Bozuk olan 
lağımların tamiri büyük mikyasda ve 
aüratle ilerlemektedir. Şehir her gün 

biraz daha yenileşmektedir. Adapa

arını güzellcttirmek için şehri ağaç

laııdmnak üzeTc genif bir faaliyet 

görülmektedir. 

Bu ağaçlandırma faal~i. şimdiki 

halde şehrin sokaklarından batlamış
tır. Her on metreye birer ağaç dikil
mektedir. Belediye, Çuk mesiresini 

esaslı aurettc imira çalIJmakta ve 
süslemektedir. Bu maksadla Çark 
deresinin betondan bir rrhtrmı olacak 

ve kenarlara demirden parmaklıklar 

çekilecektir. Önümüzdeki yıllarda 

Çark deresinin en güzel bir yerinde 
bir de plaj yaptırılacaktır. Bu itibar

ladır ki Adapazarı ileride iç turizm 

noktasından ehemiyctli bir köşe ola

caktır. - Z. V. A. 

Viliyetimizde srhat işleri de ileri 
bir haldedir. Yeniden 50 yataklı mo
dem bir memleket hastahanesinin in
§3.Sına başlanmak üzeredir. Vilayet 
dahilinde artma ve frengi mücadelesi 
Ztmiş ve iyi neticeler alınmıftır. Vi· 
layetin diğer kazalarında bu mücade
leye lüzum görülmemiştir. Düzcenin 
Eftani gölünden bafka kurutulacak 
göl ve bataklık kalmamıştır. 

Vali, diğer işler hakkında hulasa 
olarak tunları söyledi: 

- Bolu vilayetinin nüfusu 252 bin 
252 ve meuhası 11200 kilometre mu
rabbaıdır. Toprağının çoğu ormanlar· 
la örtülmüt olduğundan ziraate mil
said arazi o/o40 ı geçmez. Çiftçi bir 
yıl ektiği tarlayı ikinci yıl dinlendir
mek zorundadır. 

Düzcede bir fidanlık tesis ettik. 
Bir mütehassısın nezareti altında bu 
fidanlık geçen yıldanberi inkipf et
mektedir. Kazalarmıızda muhtelif yer 
mahsulleri yeti§iyor. Akçakoca kaza
ıruzda fındık, Düzcede tütün, Boluda 

buğday ve kereste, Geredede tifti'k. 
Mudurnuda peynir ve Göynükte üzüm 
ve ipek kozası gibi mahsuller yetit
mektedir. 

Bolu dc-yince ziratten . ziyade or· 
man hatıra gelmelidir. Vilayet halkı· 
nın esas karakteri ormancılıktır. Halk 

devlet itletıncsinin Bolu ormanlarma 
sıra gelmesini bekliyor. lsmctpaşa 

istasyonuna gelen ve Boluya yaklaşan 
trenin Boludan geçerek Adapazarına 
birlcttiği gün, Bolu ormanlarının iş
lemesi kolaylapcak Bolu k2Uu ..... n

ginleşmif olacaktır. 

İımilte ağa( hastahkları • 

İzmit, (Hususi) - Vilayet bölge
sindeki çeşidli meyva ağaçlarında gö
rülen kurdlar ve hastalıklarla esaslı 
şekilde mücadeleye girişilmiştir. Şim
diye kadar 150 bin ağa,ç iliçlanmıf ve 
kazınmıştır. 

Bir ev ytkıldı 
bir kisi öldü 

Gaziayntap, (Huamt) - Şeıhrimi2>
dc bir kaza olmuş, Mehmed adında 
bir köylü efinin divarmın altında 
baygın bir halde bulunmuftur. Yaralı 
hastahaneye kalduılmı§ ise de. bura
da ölmüftilr. 

Adapazarında arıcllık 
Adapazarı, (Hususi) - Buraya bağ

lı bir çok köylerimizde ancılık işle
rine büyük bir ehemiyet verilmekte
dir. Bilhassa on yedi köy ve üç nahi
ye de fenni arıcılığın inkipfı içn ?
hşılmaktadır. 

Adapaıannda orta okul 
yapılıyor 

Adapazarı, (Hususi) - Şehrimizde 

büyük ve modern bir orta okul binası 
yapılmaktadır. Binanın son çatı kıs
mı da ikmal edilmek üzeredir. Bina, 
bir orta okul için lazım olan bütün te
sisatı ihtiva edecektir. 

Bir adam sevgilisini 

öldürdü 
Balıkesir, (Hususi) - Danahisar 

köyünde feci bir hadise olmuş, Meh
med adında bir adam, Ahi adındaki 
sevdiği kadını tüfekle öldürmüştür. 
Hadise şöyle olmuştur: 

Mehmed, Arzi adındaki kadını çıl
gınca sevmekte, kadın da bu sevgiye 
mukabele etmektedir. Fakat Arzi son 
günlerde ba,ka bir köy delikanlısı ile 
münasebet tesis etmiş, Mehmcd bunu 
haber alınca fevkalade müteessir ol
mu!Jtur. Sabahleyin Arzi bakla tarla
sına gitmek üzere evinden çıkmış, 

Mebmed yolda av çiftesiyle kadına 
atCl etmiştir. Çifteden çıkan domuz 
mermileri, kadının kolunu ve kalbini 
parçalamrıtır. Kadın ölmüş, katil ya
kalanmııtır. 

İzmirin Prağdaki üzüm 
paviyonu takdir kazandı 

O:züm Kurumu labrikcuından bir görüniif 

lzmir, (Hususi) - lzmir Üzüm Kurumu Prag sergisine iştirak 
etmif ve büyük bir alaka görmüttür. Sergideki Üzüm Kurumu 
pavyonunu gezmeğe gelen Çekoslovakya Cumhurreiai Bay Beneş 

Atatürkün fotoğraflarını aakerce 
selamladıktan aonra Bayan Be
neıle birlikte Türk bayrağıınm 
önünde fotoğraf çektirmişler ve 
bu suretle Türk milletinin eşsiz 
başbuğuna saygılariyle Türk mil
letine sevgilerini göstermişlerdir. 

Üzüm Kurumu pavyonunda incir 
ve üzümle beraber '"TARİŞ" şarapla
rı da teşhir edilmiş ve şaraplarımız 
fevkalade beğenilerek derhal satıl
mıştır. 

Haber aldığımıza göre, Üzüm Ku
rumu beynelmilel bütün büyük sergi
lere, satış yapmak suretiyle, iştirak 

edecektir. 

Bayburt - Gümüıhane 

yolunda bir kaza 
Ba:Y'burd, (Hususi) - Gümüşane • 

Bayburd arasında çok feci bir kazı 
olmuştur. Yolun arızalı bir yerinde 
posta otomobili devrilmiş, içinde bu· 
lunan posta mutemedi otomobil yük· 
terinin altında kalmıştır. Posta ara
bası şarka fazla mikdarda gümüş parı 
götürmekte idi. Bu para çuvallarının 
altında kalan mutemet ezilerek öl· 

Uzüm Kurumu pavyonunda Türk müştür. 
inkilabını gösteren fotoğraflar bil-
hassa takdirle seyredilmiştir. 

Keskinde çall_şmalar 

Orduda bir imar birliği kuruldu Keskin, (Hususi) - ikisi merkeıı

de olmak üzere kazamızda 24 ilk okul 
vardır. Kazada sık sık konferanslar 
tertip edilmekte, halk her sahada ay
dınlatılmaktadır. Dört sene evvel vü
cude getirilen numune fidanlığı ge
lipni9 ve ormanlafDU§ bir hale gel
miftir. Civar kua ve viliyetlere bia-

Plônlı imar çalışmaları 
bu günlerde başlıyor 

Ordu, (Husu
si) - Beledi·ye 

mütevazı büdce
siyle Ordunun ı'tk ihtiyacını 
halletmiştir. Ana 
9C tali caddeleri 
tamamiyle aydın

lanan Ordunun 
çift motörlü elek

trik teei s a t ı 

12.0.000 liraya nial 

olmuftur. Birisi 
muot ~ diğeri 

kömürle ifleyen 
bu motörler aynı 

zamanda şeohrin 

mötria kuvvet ih
tiyacını da kartı· 
lamaktadır. Ordu Belediye bincuı 
Kazalariyle birlikte vilayet merke

zinin be§ yıllık imar ifierini bafar· 
mak üzere bir imar birliği kurulmuf· 
tur. Yakmda harita ve imir planları 
eksiltmeye lıronulac:aktır. Geçen sene 
akadani profcaörlerinden Arif Hilc
met Holtay Orduya davet olunarak 
viliyet ve kazaların imir proğramları 
etüd ettirilmiştir. Bu arada Halkevi
nin bugUnkil parkı da içine alan yeni 
binasının projesi yapılmıftır. lntaata 
baflanmak üzeredir. Şehirde modern 
bir pazar ,.eri kurulmaktadır. 

CANKIRIDA 
MOZIK 

Çankırı, (Hu
ıuai) - Bu yıl, 
orta okulda tale
be aayıaı pek ço
ğahnı,tır. Yalnız 
birinci ıınıfta 'I 
fUbe vardır. Ge
lecıck sene de ye
ni §ubeler il&ve
sine lüzum görü
l~ktir. Okulda 
musiıki çalı,aıa· 
larına hususi bir 
ehcmiyet veril
mektedir. Resim
de, mekte b i n 
Mandolin ve Ke
man takımını mu
siki hocalariyle 
bir arada görü-

JPrıunm-

Ordu bugünkü haliyle Karadeniz 
bölgesinde itri hava, temiz su ve bol 
ışık bakımmdan eıaiz bir durumda
dır. - K~ma/ Dağlroğlu 

Bayburt halk pirleri 
Bayburd, (Hususi) - Halkevi, et· 

raftaki köylerde bulunan halk §8irle· 
rini toplayarak bir halk pirleri haf
tası tertip etmiştir. Gece, muhitte bü

yük bir al.ika uyandırmıştır. 

lerce fidan gönderilmektedir. 

Elektrik işi de halledilmek üzere

dir. Halk elektrik ışığına kavuşacağı 

günü sabırsızlıkla beklemektedir. 

Boluda ipizle.re İJ bulunda 
Bolu, (Husust) - Halkevi, kadrıı 

erkek bütün İfSİZ yurddaflara ekmek 
parası temin için geniş bir t~bbüte 

giri"'1iştir. ltsiz yurddaşlara mısır 
yapraklarından ve yabant fındık çu
buklarından hasır sandalya ve koltu1' 
yapması öğretilecektir. Hallccvi bel· 

nun için bir hoca getirtmiştir. Kı9' 
bir zaman içinde öğrenilecek olan bd 
sanat, işsizlere asgari günde bir liri 
temin edecektir. 

Bir delikanh 
babasını yaraladı 
Gaziayntap, (Husust) - GiindoğdtJ 

mahallesinde oturan tenekeci Meb
medle, oğlu Memik arasında evlen

me meselesinden bir kavga çıkmıştır· 
Memik, sevdiği kızla evlenmesint 

mani olan babasını makasla bir ~ 
yerlerinden ~ır fekilde yaccYamlf' 
tır. 
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ENSTiTÜSÜNDE 

Demir 
su gibi 

arken 
• 

dinlediğimiz 
güzel haberler· 

Dün tilrk demiri ilk defa bir su 
cibi aktı... Hrtliiin. tekil değiftir
memenin w muka•emetin bir sem
bolü olan demirin, aı gibi akı'mı 
seyretmek, lnu.na doiruluğuna ve 
kuvvetine inandığı bir varlığın ça
küıU olarak hazin geliyor •• Su gibi 
akan demir karııımda bir kanaat 
kayıbederken, bir yeniıine sahih o
luyorsunuz: Teknik .. fakat bu ikin
ciai, ıizi hiç bir zaman aldatmıya
caktır. 

Ortaamdakl borudan aleY çıkan 
bir potanm içinde ala yakın açık 
kırmuı bir •u kaynıyor. Bu demir 
auyuclur. Hatıra hemen fU geliyor: 
Siyah demirin suyu neden atef ren
ci oluyor? Bunun kimya lisanı ile 
uzun bir izahı vardır, fakat aiz, de
mirin bünye değiıtirdiii zaman an
cak meseli aıe, ıibi 8e'Vilen ve sa
~lan bir varlık haline geleceğini 
kabul ederek izahat iatemiyor-.. 
:nu.z .. ... 

Baktldıtı uman bir aniye için • 
de c&lerl yaprtan bu güne, kadar 
puJak ziyadan korunmak için renk
li iri 16zUlkhr tünq olan genç 
mühendis, pota içindeki demirin ta
vının erimft atef haline ıeldiğini 
haber 'ftsdl. :t= ........ 
yunan abaılafr '611B--
tmıızda bir lmlrtn bulup bir dalla 
C(>remiyeceğimiz bu man.za~ı, ~
tlln huauaiyetiyle .eyredebılmek ı
~in dikkat huaamı.zı ayarlıyoruz. 
Bir çatırdı ile beraber, potanın ka
palı açılıyor ve etrafa - tabir tam 
yerindedir • atet ıaçarak. kızıl 
renkli demir suyu oluktan akıyor. 
İçinde bulundulu uprt 2000 dere
celik hararetten kurtulup hava ile 
kartılqutca bir uaiye bile llllrme.. 
yen amanda aertlefıwi cidden en.. 
tıereundır. Sert olarak kalma ve .._ 
liyetini muhafaa karakteri, sanı
rım ki hiç bir madende ve eıyada 
demil' kadar kuvvetli delildir. ..... 
Şimdi demirimiz hakkmda, bize 

&ördillUmlb manzaranın harikuli • 
delilini artıra mljdeler dinliyo-
ms: 
•- DITrilr!telıl Dftllhtlüda ba

rin ıs milyon ton Cfllrlıerlİnis var. 
dır. Bu mikd•r Tlrlciyema om. .,. 

Yazan 

CEMAL KUTAY 
1111111111111111 

olarak ui.z canını verdiği türk kö.. 
müril, soğuktan korunmak için çalı 
çırpı aranan bir bol yağmur &'tinü
nün teairile olmamıt mıdır ? 

Fabt Demirdajın bulunuıu yaL 
nız bir teadUf delildir. 

SıYMtan seçerek Erzin~ doi
ru ilerliyen demiryolun geçeğini 
tnbit etmek için çalıpnlar kullan
dıkları puslaların normal iıtikamet
ten Demirdağa doğru inhiraf etti
fini görmüılerdir. Bu, mcak milma
tm kuvvetile allkalı bir hidiaenin 
teairiledir. Geçek üzerinde çabpıalar 
boyunca devam eden bu pusla ibresi
nin lnbirafı, yolun dtmir mıntakı:mm 
qtıktan sonra ka1memeır, burada 
bir demir cevherinin bulunduiu 
hiuini vermittir. 

Fakat Demlrdafni bulunuıunu a
aıl temin eden bldiae, maden tedkik 
w arama enetitUaU mUhendialerinin 
bu civarda linyit madeni aramalari
le ....... Bqln 'ı•ııouta)'di ... ............. ..__ ......... ~ 
rlrMll• Prdfktım 80lll'll. mem!eılre
tin her tarafı için latilıaali yaymaya 
yarayacak rantable linyit madenle
ri bulmayı ana programına alan ena.. 
titü mühendisleri Sıvaa çevl'ffinde 
de tedkikler yaparken bu büyilk ser ... 
vete rut1uuflardır. Mevsim kıı oL 
dufundan tedkikler ilkbahara bıra. 
kılmıı ve havaların verdiği ilk im
kanlardan faydalanılarak döküntil. 
lerin takibi ıuretile zirveye çıkıl
mıttır. Bundan aonra, demir eerveti
mizin mi.kc:lannı vıe kalitesini tayin 
eden ana çal'f'DI batlanuıtır. Bu ça
llflD& hAJa devam etmektedir. Etraf. 
ta arqtırmalar yapıldıkça, damar. 
larm zencinlill teebit edilmektedir. 
Tabiat en c&nerd bir &nmda bu bü
yük serveti yaratmrı ve onu bugün
kü ne.tin eline vermek için bilyUk 
bir knkançhkla muhafaza etmiıtir. ..... 

Süneli enatitilde yerinden Hmer 

taf parçaları halinde gelen maden 
cevherini bu tertemiz hale koyan tıe.. 
aialeri geziyoruz. 

Madenin fotoğrafmı alan bir Alet 
salonun bir köteainde, kendi objek • 
tifi altına konan çefidli tat parçala • 
nnm içindeki türlü cevherleri, ple 
balahrken inanılmıyacak kadar n
zıh bir tahlille gösteriyor: Burada 
renkler, maden isimlerine tekabUl et
mektedir. Madenin zencinlipni, fa -
ldrliibıi, ilk bakıtta g6rWemiyen 
türlü huıulıiyetlerini bir cam parçuı 
üzerindeki renk halinde cCSrmek, ilk 
defa, .ziya tayfına bakan bir hıaaıım 
duydutu hayret hiuini veriyor. ismi 
uzunca ve kanpk olan bu &letten b6-
tün dünyada hepsi hepsi ancak 5 - 6 
tane ftl'dır. Yaptığı ite bakılırsa, 
kendiline kıaaca maden rCSntcen ci
han cllyebilecefis, tark demirinin " 
diler bOtün yeraltı .er.etlerimizin 
~ ı.tıccetinl, fU renkJl cam ta7'a 
ediyor. Artık IDGheftdi'Slerin ona ftr
diii büyilk kıymeti siz d\ltünUntız-

• • • 
Tilrlr demiri; M. T. A. EnıtitU

atbıün basiln ctllnyada eti u olan 
tesislerinin hemen hemen bepaindea 

CCJCtek ve !C' den ayn ayn bi
NI' ıu,awt ~ aJark. demir ... ......... "'"~ .... .et Dmik Demlıdaf ttsertnae. 
kendi hlMetdne deten btitiln vazifele
ri bqarmq olan enatitll, tfmdl, yeni 
demir cevherlerinde çalıpnaya baar
lanmaktadır. Fakat yalnız demir mi? ... 
Bls din enstitüde adeseler altında, 
potalar, tlteler içhıde, lraranhk, ay
dınlık odalarda, ttıruı renkli, tilrlO ko
kulu JAöratuvarlarda çqid çepel tat 
parçalan cördUk. Bunlann &zerinde 
Yeni zamanlar telmlif, memleketi 
meıud ve zengin etmek enerjisiyle 
bir yaratma kabiliyeti kuanarak ça
llflYOrdu. 

Toprağın altını fethetmek, üttü· 
nil iflemekten daha çok cüçtür. BU· 
tün memleket ~erini, bu iki ana kuv
vetin elinden çevirmek davhmda o
lan rejim, M. T. A. nm phmıda mu
vaffak e.erlerinden birini vermit olu
yor. 

Yarın, petrol arama kuyularnm
zı ce.zeceğiz. 

•lilc demir ibtiyacmı .brfıla ... r-------------------------

C. S. A R. işi yeni safhada 
tadır. Fdat cevherin dah zen~Uı 
damarları olduiunu tabmin edıyo-
nu: w 

Divriltt.n bqb, gene Divrige 
7ahn Jtlalatya'Y9- ballı Hasan Ç~ 
lebı•de ilcinci bir demir cn_heri ~·: 
ba bulduk. Bu cnbftr de ııulcdar ıtı. TeşkilOtın • 

gayesı ihti lôl deOi 1 
milli işleri tanzim etmekmiş ! 

Pariı, 12 (A.A.) - C.S.A.R. ihtilil 
komitesi ipni tetki.ka memur olan sor
gu hikimi Dölonkl'u tekrar aorpya 
çelanittir. 

Delllılllnk Yıpur 

postalarını ırtırmıyı 

kırar Yerdi 
DenizbenJr tarafmdan harici sefer

lere bir blfl•nııç olmak ilsere tesis e
dilen İzmir • Pire poataJanndan sonra 
milU ihraç maddelerimizin yabancı 11 -
mmlara kencll npurlarmmla tqmma
mu temin için yeni ban kararlar daha 
verilecektir. Bqta, ıene bmir - Pire 
tızerinden ıeçmelıc ilsere ikinci bir hat 
tesiti plmektectir. Bu hattın Martilya
ya kadar usatılmuı ve nakllyatm yeni 
tirketin tllepleriyle temin olunması dfl
pillmektedir. 

Şilepçilik prketinln yeni aldığı d~ 
mir ve bakır fİleplerinden aonra daha 
tıç filep atın almap karar verdifi n 
bu hususta teklifte bulunan ban firma
larla cörilfmelere batlandığı öjrenil -
mittir. Bu takdirde CSniimilsdeki ihraç 
mevsiminde prketin bet yeni filebi ola
caktır. 

Diler taraftan Denizbank, yabancı 
memleket Hmanlariyle limanlanmız a
rumdald postalan kendi vapurlariyle 
kuvvetlendirecektir. Bu arada K&lten
ceden bqbyarak ltkenderiyeye kadar 
olan btıtiln limanlara uframak üzere 
yeni bir deniz yolunun açdma11 da ka
rarlqtmlnqtır. 

Bilttln bu tedbirler lSnilmUzdeki ih
raç mevlıiminde bitfrilmit olacaktır. 

İstanbulda 

Talebenin kahvelere 
deYamı yasak edlldl 

lataiıbut, 12 (Telefonla) - Mekteb 
talebelerinin kahvelere devam edomiye
cekleri hakkında Kültür direktörliiğU
nln almıt olıelufu karar zabıtaca ıid
cletll bir surette tatbik edilmektedir. Bu 
İf için Emniyet dlrektörlillilnıden ayn
Ju sivil memur.Jar kahveleri JronuoJ et
mekte ve &~ talebelerin numa
~alarak ımkteblerlne bildirmekte· 
dider. Bu talebelere ilk defumcla ib -
tarda bulunulmakta, tekerrilril halinde 
haklarında imibat cenlan tatbik olun
maktadır. 

l.W..-...eJ direktör& 
B. f.evdet lstanbulda 

tr ı• .t. 12 (T~ - l.un 
..... DtaiılıtMI .. Cıs at A.....,._ 
t..a SllMıb flbdmln p!mlfdr. B. C..
det BeJJıran Ekonomi komeyl ullari]lle 
temu ederek Balkanlardaki rCSçmen 
YUiyetl etrafında cCSrUteeektir • 

Giresunda bir ilk mekteb 
yapılacak 

Gireaun, 12 (A.A.) - Gireaunda 
yapılması mukarrer on denaneli ilk 
mektebin bugün 68 bin liraya milteah
hidine ihalesi yapılmıttır. Bu bina Gi -
reamad.a ilk modem bina olacaktır. 

Moaıtldı Aıerlaaygn 
Sllllf haftlSı 

lılotkova, 12 (A.A.) - Tu ajanlı 
bildiriyor: Azerbaycan sanat haftaaı 
Moekovada büyük muvaffakiyet ka
UDllUftır ... Köroilu'' ve ''Şaheenem" 
Aserbaycan operaları. Azerblycan 
halk epik ııanatm111 parlak tezahürle
rini teıkil etmif ve .. arım mal alan,, 
musikili komedisi de hafif mueiki mo
tiflerini ıöttermittir. 

Di1n üpm, MU.lim Magomaev'in 
Aaerbaycan'ın aovyet mev.suka iki o
perası olan .. Nftcia,. operaaı temsil e -
dilmit ve çok muvaffakıyet kuanan 
bu temaUde BB. StaJin, Molotof, Ka
pnoviç, Vorotilof, Mikoyan ve Baki. 
ro-- -'· ~-·'··-oııqtur. 

Lllzumıuz bir tGkanın 
acıkll neticesi 

Piyango dün çekildi 

200.000 lirahk ikramiye 
27.761 numaraya çıktı 

Kazanan numaraları sıraslyle neıredlyorıı 
Tayyare piyanpunun çelrilmeaine 

dün de devam edilmİf ve lrCfide bitmiJo 
tir. 

13202 13203 13272 13507 13707 13825 
13826 14002 14063 14182 14219 144M 
14404 14505 14728 14794 14918 155ZZ 
15613 15651 15764 16081 16103 16203 
16209 16626 16789 16877 16898 17193 
17227 17362 17574 17593 17768 17838 
17886 17086 181&9 18299 18415 18486 
18597 18624 18863 18933 

200.000 lira 27.761 numaraya 
20.000 lira 31.795 numaraya 
15.000 lira 33,851 numara.ya 
10.000 lira 11.195 numaraya 
t .. bet etmiıtir. Son rabml•n 761, 

795 ve 851 ile nihayetlenen btitün bilet
ler 1000 er, onda bir biletler 100 er U. 
ra mUklfat alacaldardır. 

Son ra'kamlan 1, S, 5, 7 ve 9 ile ni
hayetlenen biletler amorti alac•klardır • 
3000 Ura kuanantar : 

2612, 1869 
1500 lira mananlar : 

8798 11208 15122 19351 34064 
38387 

1000 lira kuanantar : 
2331 5601 27853 27997 31708 

35002 35761 36525 

200 lira luuan.anlar : 
354 406 1272 2096 3262 

3856 3245 4245 4824 5554 
6233 6249 7033 7207 7804 
8281 8811 12371 12886 14616 

14865 15180 16392 18185 18844 
20126 22232 22936 23022 23222 
24185 24227 24378 25378 25490 
25762 26211 26583 26616 27159 
28914 29461 31811 32562 32242 
33242 33533 33694 34584 35010 
35367 35681 37933 38641 38678 
38635 39353 . 

70 Ura ltamnanlar ı 
330 645 939 1437 

1564 1670 1902 2118 
2308 3682 4023 4476 
5068 5208 5281 5924 
6456 8502 6958 7016 
8675 9070 9374 9612 

10272 10365 10776 11221 
11113 12301 12515 12952 
13747 1'411 U490 13756 
15185 15385 15402 15510 
15738 15741 15782 15816 
17951 18519 18622 18837 
19445 19854 20016 20223 
20646 21416 21803 21901 
22224 22249 22732 22835 
23282 23397 24036 24130 
24807 14141 2$080 HIU 
25843 26749 27101 27553 
27783 28086 28232 28421 
28742 28799 29164 29363 
30186 30483 31482 32162 
32572 32600 32741 32862 
33341 33733 33788 38871 
34031 34477 34514 34879 
34992 35037 35366 35341 
35893 37601 38053 38188 
38279 38800 39397 39592 

50 lira luuıananlar : 

1544 
2278 
4879 
6268 
8154 
9705 

11651 
13400 
13834 
15691 
17030 
19153 
20464 
22084 
33084 
24766 
25730 
27561 
28503 
29583 
32568 
33327 
33961 
34987 
35856 
38248 
39957 

3 227 317 377 586 1148 
1426 1501 1569 1606 lUS 2201 
2368 2440 2681 2905 2909 2979 
3850 3903 4283 4HZ 4353 4569 

4686 4788 5037 5144 5199 5548 
5682 5800 6009 6173 6322 6355 
6603 M25 6702 7267 7515 7960 
8118 8420 8648 9228 9752 10039 

10214 10747 11203 11219 11959 11971 
11975 12393 13292 13348 13610 13682 
13833 13980 14022 14167 14225 14297 
14386 14421 15374 15411 15811 16354 
16428 16557 16e08 16642 17.252 17402 
17432 17468 17726 17740 17753 17777 
17813 18099 18208 18272 1&973 19184 
19371 19603 20286 20516 20689 20755 
21007 21206 21760 22008 22015 22841 
22868 23229 2392 23628 23937 25063 
25097 25842 25874 26064 26102 27299 
27307 27360 27377 27414 27629 28034 
28327 28360 28445 28592 28891 29129 
29923 29960 30182 30448 30487 30513 
30515 30713 31060 31082 31363 31367 
31757 31970 32334 32400 32610 32698 
32751 32818 33087 33507 33828 34036 
34084 34209 34242 34450 34784 34792 
34866 35040 35065 35783 36083 36218 
36238 36376 36793 36932 36941 37387 
37432 37550 37640 38196 19473 39783 

18597 18624 18863 18933 19052 19081 
19127 19229 19346 19413 19474 19571 
19796 19952 20107 20176 20476 20692 
20814 20916 21069 ~1174 21258 21286 
21426 21722 21766 21856 21887 22212 
22240 22483 22629 22736 22848 22852 
23286 23290 23374 23374 23382 23442 
23522 23701 23840 27031 24092 24132 
2+178 24191 24375 24441 24571 24582 
24786 24858 25086 25093 25200 25244 
25263 25379 25648 25839 25882 25981 
2602.5 26086 26137 26204 26520 26651 
26666 2684 7 26934 27046 27049 27069 
27114 27314 27691 27709 27856 27990 
28022 28023 28151 28170 28192 282M 
28404 28669 28686 28694 28710 29080 
29527 29782 297!ilıl 29890 29979 30176 
30506 30524 30842 30860 31142 3147& 
31533 31725 31824 31868 31953 32056 
39118 32125 3217.ı 32203 32246 32291 
32375 32418 36010 36195 36212 36225 
36334 36408 36698 36811 36912 37040 
37108 37204 37246 37494 37MO 37674 
37814 37819 37870 37985 38089 38210 
3822138245384013861838&5138930 
3907' 39336 39369 39442 39643 39761 
39840 39849 39985 34002 S4po4 34360 
34460 34522 34529 34761 34891 34125 
34949 35047 35167 35182 35232 35371 
35586 35794 35806 32682 32746 327'0 
32771 32841 33008 33019 33136 33330 
33337 33379 334S8 33502 33881 3515 
18950 33974. 

50.000 liralık mUıkUat IPpWrl. 
numaralara lubet etmittir. Bu...._ 
maralı bilet aaıhibleri 500 er liq. -. 
da bir bilet aahibleri eUiter lira mll
klfat alacaklardır. 

396 596 1174 1835 1809 .. 
3842 3308 3450 37 58 3589 4312 
4480 4402 4022 5070 5'61 5791 
5527 6468 6802 6807 7401 7741 
7 335 8041 9030 10667 10889 104lıS 

11600 12731 12678 12720 13994 13355 
lan 14GCM lAn lffst 16869 16721 
17103 17486 18647 19669 20115 20178 
20842 21710 31682 22845 22934 23534 
23246 25151 25963 25354 26831 267'11. 
26436 26744 26485 27281 277J3 27381 
28374 28739 29510 2G07 29224 --
30496 30767 30051 31719 31334 3ı1297 
31630 32507 33191 34952 34488 35429 
35057 37982 38364 38471 38340 38150 
39403 3~158 39315 39273 

M111r parlamentosu 
kral tarafından ~.W. 
Klıbire. 12 (A.A.) - Royter Ajamloı 

nm muhlıbiri bildiriyor : 
Kırel Faruk yeni parı.men.oyu..,. 

tad tarenle açnuttır. 
Bapekil Mahmud pep tarafıa• 

lı:ıralın açılıı nuflkuında eKimle ~ 
denilmektedir. 

"'- Hükümetimin i,tirtk ettiil ... 
ma milzakereleri timdiki miiaaid -.. 
içinde neticelendili takdirde • .
en •ilam Amili olKaktır.,. 

Ankara lorsaiı 
12. 4. 1938 

ÇEKi.ER 
Açılı• KIPll-. --0.7tOI 

barile bisl memnun edecek lca
dar boldur. Tabii arqtırımlarımna 
dnam edecelis. Tlrlciyenin yeral
tı aerwtlerinin bitin madenler ba
bmım:lan etine as rastlanan bir 
eenginlilcte olduiunu biliyoruz. Bu
nun milletin Hlahı emrinde ve
rimli bir lıqnalı haline 1Celebilece
liııe, oının varlılı adar imıumu 
hrdır. • 

Dölonkl demittir ki : 
.. _ C.S.A.R. isminde bir komite biç 

bir vakit mevcud delildi. Hakikatte 
ben c.s.A.R.N. • milli nbım icraat i
çin huaust tqekkill • Un tefi idim. 
Bu tefekkUl U.C.A.D. müdafaa ko
miteleri birliii - nin bir unsuru idi. 

Komitenin ordu ile irtibat ve ietih
bar milnaaebetleri vardı. Bu milft&H· 
betler, Pariıte ve mWıim komQnism 
nüveleri me~ud olan bf.lyilk merıke•
lerde lt bldij.i MnJdnmı tetkike ma
tuftu. 8IO Pawo,. Bruilya • 12 (A.A.) -

Bir sinema kapılarm&ıki karppbk 
MnMmda otas çocuk a1m0t ve J'ÜS ta
nni ele yan1ammtur. 

40 Ura lcamnanıar ı 

628.-
0.792075 

25.5975 
15.0557 
4.6912 

17.0225 
S,4454 

U.6942 
1.4211 

21.1910 

21.I075 
15.0475 
4.6916 

17.0225 
S.4450 

IS."4Z 
1.4216 

22.1911 
Faht elinlsde tattrılum cevhe

rin milcdarım:lan dm blJyü basu
aiyeti, 01JUn hlitesldir. Dftllliriınis 
l~eç'in A dencesimlen lbtlndlr. 
lCıaacaı, dlnyanın eu ylk.selc cev· 
beril selJllin demiri ... 

B~gan Demirdaf'da J.ıibsal ı... 
sıdılıları bafl•mzıtıı'· Demird•ia 
pek unlc olııuyan Fın.t vuıtuile 
Ye elelctrometrolojilı tnislerle e. 
lelrtrik elde etmeye çalıf118C81c. O 
saman bu•la bir ton cevher için 

' e • too lrilo lcömlre ihtıyaç ıösterea 
iı, 400 kiloya dllfecelc. yani ucu• 
maliyet için, Etibaalc ,bittin imlrin
lardaa laydalanard çalıpcalctır • ., 

Her madenin bulunuıunun ente
ftlan bir tarihi vardır. Çok zmnan 
teladl.lfler topak aMmm zengin 
lervetlerinin blJhnne•ine Mbeb ol
IDqtur. Usun llebmec'in, karplıtı 

Dölonkl, illninl vermek isteınedili 
bazı zabitlerle miinmebete amt•lilli 
bildirmiftir. 

Kanuni tekilde il&n edi~t bir cemi- Ciin ... *-ffı 15 İlli yıWiaimtl 
yet olan bu birl)k komünızme kartı .._ •JV 
m6dafaa tıefekkUHl olduğu halde ~:S. 1.11 i.a • ...._..a_ , ... 1• lllzlrl* 
A.R.N. icraatla milc:Mele pyninı ıa- 9'11 ......._ wp• 

tibdaf etmekte idL " 
Dalonkl, C.S.A.R.N .'nin 50 kadar •· 

daı mevcad oldupnu bildirmif, fakat 
bunlarm itimlerini vermek iatememiı
tir. Bununla bember, General Düsen
yCSr'ün IDomiteye dahil olmadığını aöy
lemiftir. 

C.S.A.R.N. sisli bir cemiyet idi. 

lat.anbul, 12 (Telefonla) - Cumhu· 
riyetin ıs inci ydd&ıUmUnll mkall
de parlak bir surette kutı.mak için Yi
llyet bildce.ine munsam talı•iaat ko. 
nulmuı kararıa,tırıldı. Ve belediye 
zaıbıtuı talimatıwneainin &tir6f6nme
ıaine devam edileli. 

Sil&h depolan tefkiline ıelince, bu Çocukları fenalıklardan korumak 
depolar ı.p..,.ya olan ıil&h HVkiJa-
tmm mevridleri delittirilmok suretiy- her inunm ..tfeeidir 
le tıefldl edümiftir. 

Seyircilerden birinin ortada bir ae· 
beb olmadan "'yanjm nr" diye balır
ımıaı berine halk ansmcla bir panik 
oımu, ve herkes 90bla çlkmak ilsere 
kapılara hücum etmi,tir. 

Unanyaya giden 
ilk Leh tayyaresi 

Varpa, 12 (A.A.) - Kaunaaa gi
den ilk Polonya tanareai bu Abalı 
VArfOftdan barelmet etmittir. Tayya
renin bu akfMD buraya. ndet etmesi 
beldeamoktecllr. Bu seyahat yeni hna 
J'Oltua• teknik AJliklerini tıetldk et
mek m • ldlrte ,aptlmaktacbr. 
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Halk hizmetinde 
müesseseler • 

yenı 
(Başı J.inci &aylada~ 

olan bir millet bu şirketlerin bu hare
ket tarzına zor tahammül edebilirdi. 

Bunun içindir ki cumhuriyet hükQ
meti zararlı olduklarını anladığı bir 
tak:m şirketleri mukavelelerine isti
nad ederek satın alıp tasfiye etmenin 
en doğru şekil olacağını dütün<iü ve 
o tarzda hareket etti. Diğer taraftan, 
Başbakanımızın bir ecnebi gazetesine 
ıon verdikleri beyanatta \şaret ettik
leri gibi, imtiyazlı şirketlerden bir 
kısmının da imtiyaz müddetlerinin bit 
meıine çok zaman kalmamış, halbuki 
bunların memleketin ekonomik kal
kınma yolunda yapılan gayretleri ta
kip edebilmek için kendi teşkilat ve 
servislerini tensik ve ikmal etmek 
icab ettiğini gördükleri halde ellerin
deki tesisat modem ihtiyaçlara teka
büJ edemiyecek derecede eaki ve bun
ları modernleştirmek iıe hazan yeni
sini yapmaktan pahalı olduğu için 
kendi arzulariyle hilkQmet tarafından 
satın ahnmağı tercih etmişlerdir. 

İmtiyazlı şirketleri bahse koymuş
ken memleketimizde çalışan ve çalış
mak isteyen ecnebi sermayesi hakkın
daki görüşümli.r:U. gene Bafbakanmıı
zın aynı gazeteye vaki beyanatını ha
tırlatarak tekrarlamağı faydalı bul~
ruz: 

''Arzu edilmez tel§kki ettiğimiz tek 
bir nevi sermaye vardır: Bunlar da 
~rseri sermayelerle münhasıran poli
tika ve spekü/§syon gayeleri güden 
sermaye/erdir. Fakat ciddi sermaye
ler ve şahıslar, kanunlarımıza ve eko
nomik. siyasetimize uymak şa.rtiyle, 
Türlciyede daima derin anlayış zihni-
yetini ve en samimi dostluğu taşryan 
bir kabul bulacaktır." 

* Mazi;y-e aid vaziyeti bu suretle tes-
bite çah,tıktan sonra halk hizmetle
rini temin eden müeaacıelerin nasıl 
tesiı ve mürakabe edilmeleri lazım 
geldiği cihetini tetkik edelim: 
Nafıa vekaletinin bu nevi müessese

lerle alakalı dairesinden yaptığımı:t 
anketle fUnları tesbit ettik: 

Bizde şehir ve kasabalar gibi nüfu
sun mütekasif bulunduğu yerlerde 
elektrik, havagazı, tramvay, tunel, o
tobüs, deniz seyrü ıeferi, telefon, su 
nevinden teknik ve ekonomik vukufa 
ihtiyaç gösteren ve halkın her günkü 
medeni ihtiyaçları meyanında bulnan 
ifleri ellerinde bulunduran milesıese
ler, kurulmaları, ifletilmeleri, ve tar.i
fe, büdce bakımlarından Naf;.a, lktisad 

ve Dahiliye Vek!letlerinın milra..oc
sine tabi bulunmaktadırlar. Devletçi
lik prensiplerine göre umumi ve husu
si menfaatler kal"fılaştığı takdirde u
mumi menfaat daha evel gelir, yani, dev 
letin camiayı şahıslardan fazla düşün
mesi icab ettiği eaasma göre umumi 
menfaat her §leye tekaddüm eder. 
Kütlenin medeni ihtiyaçları olan 
amme müesseselerini kurmak ve 
işletmek bir kazanç, bir kar mevzuu 
değil, belki bir vazife mahiyetini al
maktadır. Bu vazifenin bir çok Nafıa 
eserleri gibi verilen vergilerle beda
va görülmesi kabilse o içtimai he
yete ne mutlu ... Bu kabil olmazsa an
cak işletme masrafını temin edecek 
asgari bir tarife ile yaya halka 
hususi tenzilatlarla bu medeni vasıta
lardan azami istifade ettirilmesi esas 
olarak kabul edilmektedir. 

Türkiyede her türk vatandaşının 

müreffeh olarak mesud olarak her me
deni' vasıtadan ucuzca istifade et
mesini devlet kendisine bir gaye ve 
vazife edindiği malfundur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti 
türk vatanındaki vatandaılara temiz 
su; bol ışık: emin, muntazam ve ucuz 
nakil vasıtası ve saireyi devletçilik ve 
sosyal yardım zihniyeti ile temin et
meği bir vazife ve bir ideal bilmiş
tir. 

Rejimimizin ana prenaiplerinden 
mülhem olarak halle hizmetindeki mü
esseseler hakıkındaki esasların başlı
caları şunlardır, diyebiliriz: 

1 - Halk hizmeti müesseselerinde 
her vatanda,ın iıtifade edebileceği 
tarifelerin tatbikını temin etmek ve 
bu gibi müeıseıeleri bir kazanç mev
zuu olmaktan çıkarmak; 

2 - Halk hizmeti· müeueıelerini 
Türkiyenin her tarafında vatandaşın 
iyi bir tarzda istifadeıine hazır kıl
mak. 

Kanuni mevzuatımız halk hizme
tini temin edecek müesaeaclerin ço
ğal tılması imkanlarını belediyelere, 
hususi idarelere, köy birliklerine, Be
lediyeler Bankası gibi huıusi makıad
larla kurulmuş kredi müeaseselerine 
ve nihayet milli bankalara vermiştir. 
Bunlarm muayyen ~ye eripnek 
için elbirliği ile çalışmaları, devletin 
de yardımlariyle, dün on taneden iba
ret olan bahse mevzu mUe.eeseleri bu
gUn iki ytıze çıkamu,tır, yarın, mu
hakkak ki, bir kaç miali artıracaktır. 

N.B. 

Yarın Romada: 
lngiliz - ltalyan 

anlaşması imzalanıyor 
(Bap 1.iaci .sayfada !) 

manın, İspanyadaki vaziyet İngilte
rcnln iatedili tekilde tanzim edildik
ten aonra meriyete konulacağıdır. 

ltalyada memnunluk 
Romadan bildirildiğine göre, İngil

tere hilkümetinin Habeıistan me.ele
ainin halli için Cenevrede tetebbüı
te bulunması ltalyada büyük bir mem 
nunluk tevlit etmiştir. Reıml mahfil
ler İn&iltere tarafından yapılan bu 
hareketin ıimdiki fili vaziyeti kati 
ıurette tevsik ettifini söylemektedir
ler. 

Bütün İtalyan mahfilleri İngiltere 
ile İtalya aruında iyi ~ünaaebetleı 
kurulmasını büyük bir memnuniyet
le kartılamakta ve yeni fransız hükü
metinin İngiltereyi taklit etmesini 
temenni eylemektedirler. 

A nlaf manın ıuya dii§meıi 
ihtimali de var! 

lngilterenin habeş ilhakının tanın
ması için bir formül bulunmasını iı
temit olması etrafında da burada mü
talealar yürütülmektedir. Filhakika, 
bazı hUkümetlerin Cenevrenin kararı
nı kabul etmemeleri kuvvetle muhte
meldir. Meseleyi bu bakımdan gözden 
geçiren Deyli Herald gazetesi, Çin, 
Sovyet Rusya ve Yeni Zelandanın 
italyan fütuhatını tanımağa muhale -
fet etmeleri sebebiyle "ingiliz: - ital
yan itilafının, meriyet mevkiine gir
meden önce, önümüzdeki sıy içinde, 
Cenevre'de ölüme mahkum olabilece
ği,, miltaleasında bulunmaktadır. 

Bu ıazete, karar suretinin ittifak 
ile almması liz:ımgelmekte olduğunu 
hatırlatmaktadır. 

Çin ve Sovyeılerin vaziyeti 
Aynı guete ezcümle diyor ki: 
"Cenubi Amerika devletleri ihti

mal mUıtenkif kalacaklardır, fakat 
Sovyet Rusya, Çin ve Yeni Zelanda 
bu suretle hareket etmiyeceklerdir. 
Yeni Zelandanın son dakikada menfi 
bir fey vermek suretiyle ifleri karıt
tınnakta tereddüd etmesi mümkün
dür, fal@t geriye Sovyet Rusya ile 
Çin kalıyor. Sovyet Ruaya, ihtimal 

"hayır,, diyecektir. Çine gelince, kati 
surette "hayır,, demekten başka ne 
yapabilir. Habeıistan ilhakının tanın
muına yol açmak, Mançuko ilhakının 
tanınmasına 101 açmaktan başka bir 
tey değildir.,, 

MuhafazakAr gazeteler, İngiliz te
tebbilıUnU tefsirden içtinab etmekte
dirler. Yalnız Deyli Meyl müstesna 
olup memnuniyet rzhar etmektedir. 

N egüı ilhakın tasdikine 
razı olmıyacak 

Londradaki Habetiıtan sefareti ta
raf mdan nefl'edilen bir notada ezcüm
le JÖyle denilmektedir: 

''İngiltere hükümeti tarafından 
Milletler Cemiyeti umumi kitibliği
ne ıönderilen tezkereye bazı mahfil
lerde verilen manaya göre İngiltere 
hükümeti, Milletler Cemiyetinin aza
sı olan devletleri Habeşiıtanın İtalya 
tarafından fethini tanımağa terik et
mek tasavvurunda bulunduğu takdir
de, S. Majeste imparator Haile Scla
siye bC:Syle bir kararın tatbikine mini 
olmak için elinden geleni yapacaktır. 
Bu yolda bir karar verilmesine esa
sen pek az ihtimal vardır. Çünkü Mil 
Jetler Cemiyeti mukavelenameıinin 
esaı prensipleriyle diğer enternasyo
nal muahedeler bu ıekilde bir karar 
verilmesine manidir. Bundan maada 
4-6-936 tarihli toplantıda uambte, ce
miyet azalarının kuvvetle elde edil
miı olan hiç bir arazi ~ğitikliğini 
tanmıamağı taahhüd ettiklerine dair 
bir karar vermittir.,, 

B. Atli'nin B. Çemberlayn
den bir mali 

Londra, 12 (A.A.) - Avam Kama
ra11nda muhalif i,çl partiıi reiıl At· 
li, ingiliz - İtalyan müzakereleri sıra
sında Habe' hududunun tashihi veya 
Tuna gölU havzaunda yeni bir uzlat· 
ma yapılması hususunda lngilterenin 
ısrar edip etmediğini Ba9vekilden ıor 
muıtur. 

Çemberlayn bu auale cevab vermi
yeceğini ve bu babda malOmat vere· 
bilecek vaziyette de olmadıtmı tllSy· 

Fransız l)arlan1entosunda 
muhalife ka111 576 
Daladiye itimat reyi 

ancak 
reyle 
aldı 

5 

(Başı 1. inci sayfada) zının akdi ve gümrük tarifelerile ver. 
milli müdafaanın bu.gün askeri te§ki- gilerde tadilat yapılmaın derpiş olun. 
lat çerçevesini aştığı, bütün mali, ik- maktadır. 

tısadi, içtimai ve siyasi meselelerin Soıyaliıt grupu projeyi 
emniyet meselesiyle sıkı sıkıya bağlı göZd.en geçirdi 
bulunduğu ve memleket selametinin 
bir kül halinde mevzuu bahis olduğu Soıryalist partisinin parlamento gru-
kaydedilmektedir. pu toplanarak hükümetin meclise tev-

Beyannamede deniliyor ki: di ettiği maliye layihaamı tetkik eyle-
"Milli müdafaa, sağlam bir pa.ayı, mittir. Grupun maliye raportörü Vahi

ve hiç bir zaaf alameti göstermeyen yer mezk\ir layihada I06yaliat nazari• 
maliô"Cyi iltizam eder. Milli müdafaa- yeıine muhalif hiç bir tedbir bulunma-

b.lh ssa kend· · "d d" t 'd dığını, projenin meclis.in tatil devre-
nın ı a ısıne aı en us rı e 'nd . A :L • 1 k · . d .. . . 11 ekı malı ııutıyaç arı arşılamaya 
ışlerın urması şoyle dursun ıstıhsa- . ihd f ı-.:ı·~· . · t __ ,Ah. 
1. ava•lamas b'l tah .. 1.. ıat a ey cuıgını ve ıs enen ...ua ı-
ın y :ır ına ı e ammu u ı 1 . .. u h ld - da 

yoktur. yet erın uç aya bi~lL~-asırk o ugun ? 
I . parlimentonuıı ııcutta ontrolunu ı-
ıçıler ve patronlar fa edebileceğini söylemiştir. 

. Hük~met patronların . ~~e i9çil~rin B. Blum da proje e 
dırayetıne ve vataneeverlıgıne mura- .. • y 
caat eder. İşçiler şunu anlamalıdır ki: muzsahareı edıyor 
fabrikaların işgali. hürriyet rejimine Blum ve MO§ da bu la!ihaya müza-
tehlikeli olabilecek bir endişe hissi- baret etmiıler ve evvelki hükümetin 
ni memlekete yaymaktadır. Patronlar projeeinde bulunan hükümlerden bir 
da içtimai kanunları halisane tatbik kıammı ihtiva eylediğini söylemiıler-
etmelidirler. dir. 

Hükümet modern iş kanununu ta- Lazurik salihiyet verilmesi aley-
mamlıyacak olan metinlerin tetkikine hinde karar ittihazını teklif etmiıtir. 
devam edecek ve bu metinleri rnecli- Grup bu teklifi 25 muhalife karşı 
se sevkeyliyecektir. Hükümet memle- 42 reyle reddetmiş ve maliye encüme -
ketin emniyeti için lüzumlu olan si- nindek~ azasını, salahiyetlerde ve ka
lihlarm imalatına tekrar başlanması- ramamelerin meslisin tasvibine arze -
nı temin eyliyccektir. dilmesi için tesbit olunan mühletlerde 
Cumhuriyetin müdaJaası için tahdidat ~stemiye .ve la~iha ahkamında 

Hükümet cumhuriyetin müdafaası- da sosy~lıst nazarıyelenne daha uygun 
na da teve1&ül eyliye<:ektir. Bu bab- b~zı .tadıller elde etmeye memur eyJe -
daki icraatın, Fransanın müttefikan mıştir. 
sarf edeceği kalkınma gayretleriyle Komünistler ne yapacaklar? 
elele gideceğine kanidir. Hükümet, Binaenaleyh sosyalistlerin layiha 
hal"b sırasında hakiki sulhun kurul- hakkındaki hareketi maliye encümenin
masında teahhüd edilen asil prensip- deki sosyalist azanın temin edebilecek
lerden vaz geçmemekle beraber, Fran leri tadillere bağlıdır. 
ıanın menfaatlerinin ve i~paratorlu- Komünistler, hükümctin layihasını 
ğun tamamlığını her nerede olurıa kabule taraftar gözüküyorlar. Maama
olsun müdafaaya azmetmiş bulunu- fih kati kararlarını reye müracaat edil-
yor. diği vakit vereceklerdir. 

Hükümet Fransa sınırlarında ve Mebusan meclisi bu gece saat 22 de 
müstemlekeleriyle olan müdahaleleri tekrar toplanmış ise de, maliye encüme
üzerinde tehlike bqlunmasına asla ni salahiyetler layihasının müzakeresi -
müsamaha göstermez. ni bitirmemiş olduğundan bir saat son-

Hükilmet, harici tesirleri, arzu edil ra tekrar toplanmak üzere celse kaldı -
miyen bazı yabancılar tarafından ya. nlmıştır. 

pılan tahriklerin kendi kararları üze- Senato beyannameyi alkl§
rinde müessir olmasını tttviz edemez. 

larla karııladı 
Dl§ polıika 

Fransanın doatluklarını aıkıa,tır
mak ve akdettiği biltün pakt ve mua -
hedeleri udakatini teyid etmekte ol -
aun, muhik müzakerelere glrlwmek hıı
suıunda olsun bütün milli enerjisinin 
ahengini temin eylemek katiyen zaru • 
ridir. 

Fransa bütün memleketlerle, siyasi 
rejimleri her ne olursa olsun, sulh iı -
tiyor. Fakat bu ıulh haıkka istinat et
melidir, esaretin başlangıcı olan fera -
gate değil.,, 

Beyanname, Fransanın daima sela. 
metini temin eden franaız vatanper
verliğine müracaatla nihayet bulmak -
tadır. 

5 muhalife karfı 576 rey 
Mebuıan meclisi, hükilmetin beyan. 

namesini dinledikten ve pek kısa sil -
ren umumi bir müzakereden aonra, hü
kümetin itimad mahiyetini atfettiği 
ruznameye geçilmesi hakkındaki tak -
riri 5 muhalife karşı 576 reyle kabul 
etmittir. 

Bunu müteakib hiikümet maliye li
yihasını tevdi ederek bunun müatace. 
liyet kararile müzakeresini iatemit -
tir. 

Meclis bu talebi kabul ederek llyi -
hayı derhal maliye encümenine havale 
etmittir. Bu layiha bu ge~ ıaaat 22 de 
mUzakere olunacaktır. 

Maliye projeıi 
Maliye projeıi tek bir maddeden 

ibarettir. Milli müdafaa ihtiyaçlarını 
karfılamalc ve maliye ve ekonomi kal -
kınmuını temin için zaruri göreceği 
bütün tedbirleri almak huıuıunda hU.. 
kilmete 31 temmuz 1938 tarihine ka
dar mezuni~•et vermektedir. Bu tedbir 
ler, reisi cumhurun batkanlığı altında 
yapılacak kabine içtiın:tında müzakere 
ile ittihaz olunacak kararnamelerle 
meriyete konulacaktır. 

Bu kararnameler, fevkalade toplan
tılarda ve azami 31 kanunuevel 1938 
tarihine kadar parlimentonun taavibi. 
ne arzedilecektir. 

Maliye llyihaaınm Kbabı mucibe
sinde umumi borçlar tediyatının iki ac 
ne müddetk tatili, Fransa bankasının 
hazineye on milyar avanıta bulunma -
ıı, ıs milyarlık milli müdafaa iatikra-

lemiştir. 

I ki politika arcuındaki köprü 
Bertin, 12 (A.A.) - Pek yakında 

imza edil~ek olan ingiliz - ltalyan 
anıa,ması hakkında Angrif §'Öyle ya· 
zıyor: 

İngilterenin bağlı kalmak istediği 
eeıki ıiyaset dilnyaar ile Avrupada 
tefCkkül etmekte olan yeni ıiyuet 
dlinyaıı arasında bu anlatmanın ilk 
k5prüsü olacaktır. Bu anlatmanın 
Franaanın hattı hareketi Uz:erinde de 
derin bir tesir yapacağını fllpbe ~k
tur.,, 

Pariı, 12 (A.A.) - Ayan meclisin
de hükümet beyannameıinin okunmaıu 
büyük bir ekseriyetin alkışlariyle kar -
ııJanmııtır. 

Ayin maliye Jayihaum yarın saat 
!16 da müzakere edecektir. 

Dl§ politika değişmiyor 
Paria, 12 (A.A.) - Havas ajansı 

bikliriyor: Hükümct beyannamesinin 
Fransanın dıı politikasına ve bu poli
tikanın devam edecıeiine dair olan 
kıımı diplomatik mahfillerde decin 
bir intiba bırakmıştır. Filhakika bazı 
huauai komanterler hükümetin enter. 
naayonal siyasette evelki · hükümet. 
lerden ayrı bir yol tutacağı yolunda 
idi. 
Baıvekil Daladiyenin bugün meclis. 

te söylediği ıözler açıkça gösteriyor 
ki: hilkümet evvelce alınmıı bütün te
ahhüdlere katiyen riayet edecektir. 
Fransa akteylediği pakt ve muahedele 
re sadık kalacaktır. Avrupanın bugün_ 
kil vaziyetinde bu beyanat hususi bir 
ehemiyet iktisab eder. 

Fransa hariciye nazırı Bonne Çe
koılovakya elçiaini kabul ederek yeni 
hükUmctin Çekoslovakya ve orta Av. 
rupa hakkında evelki hükümetlerin 
aiyaaetini takib edeceğfoe dair teminat 
vermiştir. 

TOrk-Amerikan ticaret 

garoımeleri ilerliyor 
(Başı 1.inci ~yfada) 

edihnittir. 

• 

İçtimalara her gün devam edilecek
tir. Önümüzdeki toplantılarda tütün, 
fındık, üzüm ve diğer müstahıille
rimizi temsil eden eksperler de heyet
le müzakerelere ittirik edecektir. 

Dün misafir heyet terefine Marma
ra köşkünde bir ziyafet verilmi,, zi
yafette tiirk ve amerikan delegasyon 
azalarından baıka dıt bakanlık ve e
konomi bakanlığı ileri gelenleri ve 
şehrimizde bulunan eklsperlerle An -
kara ticaret odası reisi hazır bulun
mutlırdır. Ziyafette Manisa mebusu 
B. Faik Kurdoğlu bir nutuk söyle
miş ve sözlerini ıu cümle ile bitir, 
miştir: 

"- Bu köfkte yapılan bütün top
lantılarda takib ettiğimiz bir anane 
vardır: İlk kadehlerimizi büyük ev 
sahibimizin ıerefine kaldırırız." Bu 
ıtaz alkışlarla taıvib edilmi' V\ ilk 
kadehler Atatürk ve Ruzvelt 'erefle
rine kaldırılm19tır. 

Ziyafetten aonra amerikan dele
iaayonu azalarının gösterdikleri arzu 
üzerine çiftlik müzesi ve çiftlikte 
ki muhtelif tesisler ve fabrikalar zi
yaret edilmiştir. Süt fabrikasında 
misafirlere ayran ikram olunmuştur. 

DUnkU ziyafet ve gezintiden misa
firler çok iyi intibalarla dönmü,ıer· 
dlr. 

13 - 4. 1938 

Barselon kabinesi 
fevkalade toplantl yaptı 

Çok mühim kararlar bekleniyor 
Barselon, 12 (A.A.) - Resmen bil

dirildiğine göre cumhur reisi Azana
nın riyaseti altında fevkalade bir kabi
ne toplantısı yapılarak askeri vaziyet 
ve yeni franaız hükümetinin iktidara 
gelmesiyle alikadar olarak beynelmi
lel vaziyeti tetkik eyliyecektir. 

Fevkalade mühim kararlar alınması 
bekleniyor. 

Frankisılerin tebliği 
Salamanka, 12 (A.A.) - l< rankist 

ordu kurmayı dün tebliğ etmiştir : 
Dün Kastellon vilayetindeki Villi

bona bölgesinde düflIWlnın fiddetli 
mukabil hücumlarını püskürttük. 

Sinktores - Morella yolunun şimalin 
de bir kaç mevziyle Ebrenin şimalinde 
iki mevzi aldık ve altı köy işgal et
tik. 

Fas kıtaları düşmanın bir hücumunu 
püskürttüler. Düiman 100 den fazla ö
lü verdi. Bir tank tahrib ettik. Bir dü~
man tayyaresi düşürf ük. 

Ebre nehrinin cenubunda harekatta 
bulunan Garcia fırkası Las Fnenston 
istikametinde bugün tekrar ilerlemeye 
başlamıştır. 

Diğer taraftan da şimalde hükümet
çilerin 43 üncü fırkası Fran.ko kuvvet
lerine karşı harbederek fransız hudu
duna doğru çekilmektedir. 

llm:a konferansı projesi 
Londra, 12 (A.A.) - Müsteşar Bay 

Balkan 
Ekonomik konseyi 

ve Basın konferansı 

Komisyonlar etüdlerini 

bitirmiş gibidirler 
(Başı J.inci sayfada -J 

lar halinde tapianara.k çalıtmalarına 
devam etmiılerdir. Komüayonlar etüd
lerini bitirmit &ihidirler. Yarın öile
den e-vvel bir daha toplanarak umumi 
heyete arzedilmek üzere raporlarını 

hazırlıyacaklardır. 

Öğleden sonra murahhaslar Dolma
bahçe sarayını ve saraydak.i türk tarih 
sergisini ziyaret etmişlerdir. Saray ve 
sergide misafirlere mufaaıal izahat ve
rilmiştir. Balkanlı dOtitlarımız Dolma
bahçeden, çok iyi intfüalarla ayrıldık
larını bildirmişler ve Lllhasaa, türk ta
rih aergisinin tanzim ve tefrişini çok 
muvaffakiyetli bulnıuflardır. Serg.in.in 
hazırlanmasında emeği geçen aanatkir 
larımızı takıdi.· etmişlerdir. 

Bundan sonra huauai bir vapurla da 
Beylerbeyine gidilmi9tir. Murahhas
lar, Beylerbeyi sarayını gezdikten ve 
izahat aldıktan ıonra verilen çay ziya
fetinde de hazır bulunduktan sonra 
geç vakit lstanbula dönülmiiftür. 

Gece Romanyanın İstanbul ba' kon
solosu tarafından verilen çay ziyafeti 
çok samimi bir dostluk havuı içinde 
geç vakitlere kadar devam etmi,tir. 

Misafirlerimiz, bugünkü gezintile
rinden fevkalade memnundurlar. Her 
fırsatta, bu seyahatlerinden memleket
lerine çok zengin intibalar ve çok 
kuvvetli dostluk hisleriyle dönecekle
rini tekrarlamaktadırlar. 
Yarın da çaıı~·:ıra devam edile

cektir. Konsey ve konferans çalışma

larının çarşamba günü (Yarın) bitmit 
olacağı tahmin olunmaktadır. 

F rankistlerin 
• 

yenı taarruzu 
Morellas, 12 (A.A.) - Frankocular 

bu mıntakada bugün şiddetli bir ta
arruza geçmişlerdir. 

Bu taarruz doğrudan doğruya Vi
naraz ve denize giden yol üzerinde 
değil bilhassa bu yolun cenubunda 
inkişaf etmektedir. Kabı köyü ve bu 
köyün ilerisipde bulunan tepeler if
gal olunmuştur. 

Turnel dağlarındaki frankocular 
mevzilerine kartı hUkümetçilerin yap 
tığı bir mukabil taarruz kolayca pU.
kürtUlmüştür. 

Türk - romen ticaret 
münasebetleri 

Blikr~ 12 (A.A.) - Rador ajan11 
bildiriyor: Türk • Romen ticaret o
dasının kurulması münasebetiyle mü
essis aza bugün Türkiye elçiliğinde 
bir toplantı yapmıftır. Ticaret odası 
yeni tetekkülü itibariyle Türkiye ile 
Romanya arasındaki ticaret münase
betlerinde mWıim bir rol oyn.,.cak 
~ahiyettedir. 

Batler dün ak§:ilIIl Avam Kamarasınd<'
ki beyanatında karı§lllazh.k komitesi
nin qalen lapanyada hava kontrolu 
iç.in bir proje hazırlamakta olduğu. 
bununla beraber hava yoliyle giren 
malzemenin kontroluna imkan veren 
bir sistem bulrP"'"''" çok zor olcoğ\1119. 
bildirmiştir. 

lnıılterenin muııecnere 
yardımı 

Londra, 12 (A.A.) - Hariciye müs
tetarı B. Butler, dün akşam Avam Ka
ınaraamda, İngiltere hükümetinin ls.
panya mülteci çocuklarına yardım için 
enternasyonal komisyon emrine şimdi
den 10 bin ingiliz lirası vermiş olduğu
nu yalnız diğer yardımlar yekununun 
hiç olmaua bu rakama müsavi bir ha
le gelmesini filrt koymUf bulunduğumı 
bildirmiştir. 

Bir Jransı~ memuru idama 
mahkum edildi 

Paris, 12 (A.A.) - Epok gazetesine 
Perpinyandan bildirildiğine göre, 
Tarragondaki fraruuz konsolos.hanesi
nin bir memuru hükümctçi İspanya 
makamları tarafından ölüm cezasına 
mahkfun edilmiştir. Banıelondaki fran 
sız büyük elçisi, hükmün tatbikinin te
hiri için demarş yapmıştır. 

Hakim B. Sade Hin vef al etti 
1etanbul, 12 (Telefonla) - Asliye 

birinci ceza mahkemesi reiai Sadettin 
Güre bugün kalb sektesinden vefat et
miştir. Değerli hikimlerimizdendi. Ö
lümü, adliye muhitin<le büyük bir te
essür uyandırdı. Cenazeei yarın kaldı
rılacaktır. 

Sirkeci meydamnın geniş
letilmesine başlandı 

İstanbul, 12 (Telıefonla) - Sirkeci 
iataayonunda Araba iakeleai yakının
daki barakaların yUc:ılmasına batlan
mıftır. Garın medhalin.dek.i polis jan
darma ve yoklama memurluklarının: 
İfeal ettikleri kısmı yakında boşaltı
laCllk ••buradaki bilrolar Vagon-liııiıı 
eski binasına taşınacaktır. Sonra 1>11 
kısımlar plana göre yıktırılacaktır. 

Askerliğe çağır.tıs 
Ankara Aakerlik Şubesinden : 
Simdiye kadar askerlik yapmamlf 

tam hizmetli ve eon yoklamasında: 
1 - Piyade ve harita sınıfına ayrıl

mıt olanların 316 :330 dahil. 
2 - Mızıka sınıfına ayrılmıf olan

ların 316 :331 dahil. 
3 - Gümrük ıınıfma ayrılml§ olu

ların 316 :332 dahil. 
4 - Jandarma, ham sanayi, orman 

koruma, deniz sınıfına ayrılmış olan
ların 316 :333. Dahil. 

S - Gayri ialimlardan 316 :331 da
hil. 

6 - Son yoklamasında sakata ayrı
lıp altı ay askerlik yapan: veya hiç 
hizmet etmiyen ve yaJıud sağlam oıa
rak askere ıevkedilip te bir az hizmet
ten ıonra aa.kat olarak terhis edilmiş 
olan ve ıonradan yapılan muayenele
rinde sağlam oldukları anlatılan era.t
tan yukarıda yazılı ımıflara tefrik e
dilenler o sınıfların kanunen muayyen 
olan müddetlerinden noksan yaptıkla
rı askerliklerini tamamlamak üzere ni
san 937 celbinde çağrılarak müretteb 
oldukları kıtalara 22.4.938 tarihinde 
gönderileceklerdir. 

7 - Kimlerin aekere gönderileceği
ne dair yazılmıı olan çağırma kiğıdla
rı her uin kayıdlı veya mukim bulan
duğu mahalle veya köye göııderilmif
tlr. 

8 - Bunlardan bedel vermek Wte
yenlerin bedellerinin 21.4.938 günü 
akpmına kadar mal sandıklarına ya
tırm19 olmaları llzımdır. 

9 - Her er yeni ve fotıografh nüfuı 
cüz:daniyle eelecektir. 

10 - Yedek subay yetişmek şartını 
haiz mekteblerden mezun olup da as
kerliğine karar verilmit ve aakeri eh
liyetnamesi olmayan kısa hizmetliler
ıden l Mayıs 938 de yedek ıubay ha
ız:ırlama okulunda bulunacak veçhile 
ııevk için 25.4.938 de 9ubeye gelecek
lerdir. 

11 - Ankara askerlik şubesi mınta
kaaında bulunan bu ıınıf ve doğumlu 
olan yabancıların da yukarıda yazılı 
huıusata tabi oldukları ve bu gibilerin 
tayin edilen günde yabancı aakerlik 
ıube8ine gelmeleri ve bu ilinatın bU 
gibi yabancder hakkında tebliğ IJl8hi.. 

,etilMle old9P- (932) *' 



H i K y E 
Mektub 

İ>ü Arkadaşı Sa;lık Bakanlığında otO: 

1
_ sten atladıktan az sonra, Bakanlık
~da inmek üzere a,yağa kalkan Sadi, 
bıraz evvel birlikte oturdukları kane
l>cnin üzerinde bir maroken cüzdan 
bulunduğunu görerek hayretle eline 
~ı. Üstünde arkadaşının isminin ilk 
ı.~rfleri iliştirilmiş olan cüzdan mu
«<lkkak ki, Cevdet, inerken acele ile 
Cline aldığı pardesüsünün cebinden 
düşürmüş olacaktı. 

Dairesine gelince ilk işi, arkadaşı
lla hadiseyi haber vererek üzülmeme
&i için telefon etmek oldu. Cevdet, 
Ciizdam kendisinin bulduğuna sevinc-
e ~· 
1~gıne adeta bundan daha ziyade te-
~~ düşer gibi göründü. Öğle dönüşü 
Cuzdanı apartmanının önünden geçer
lcen getireceğini söyledi. 

Sadi, telefonu kapadıktan sonra iri-
tı." d. :s 
~ 1 erın bir merakın sarmaya başladı-
gını h.issetti. Cüzdanının bulunduğu
~ sevinip teskin olacağı yerde, arka
! Şt neden o kadar teıa,ıı ve heyecan-
~ görünmüştü. Masa11mın gözilnU çek

tı, }"'Cpyeni cüzdan orada duruyordu. 
au Yumuşak şeyi eline aldı. Açıp aç
ll"ıaınak hususunda bir müddet tered
diid etti. Başkasına aid bir şeyi karış
t1.rınaya ne hakkı vardı? "Başkası mı? 
~ıye düşündü. Adam sen de, can ci
gcr dostum Cevdeti de yabancı yeri
llc koyacak değilim ~a?" 

Nihayet merakını yenemedi. Cüzda
~ açtL Bir gözde bir kaç lira vardı. 
k teki gözde bir takrm makbuzlar, 
d~rt vizitler ve saire, bir de zarf gör-
u. Esasen açık olan zarfın içindeki 
~ğıdı çıkardı, fakat kağıda göz atar 
'~ınaz, boğazında bir şey düğümlenir 
~1bi oldu. Bu bir mektuptu ve "Feri· 
Cciğim" diye başlıyordu. 
li'eride, karısının ismiydi. Bu mek

tub acaba ona mr hitab ediyordu. Bu 
'cfer büsbütün artmış olan tecessüsü
~i.in sevkiyle uzun mektubu bir ham 
{~e okudu. Bu bir aşk mektubuydu. 
Çınde kendi ismi de geçtiği için ar-

lı1t karısına hitab ettiğinden şüphe 
C'tttıediği mektubda, Cevdet, onu çıl
~ın gibi sevdiğinden, yalnız onun için 
~adığından, iki gün görmese hasre
tlrı.e dayanamadığından bahsediyor, 
~ınantik bir uslılbla hislerini en mü
d •ğalı şekiller içinde ifade ediyor-
u. 

i .l(itn bilir kaç senedenberi o kadar 
~l'tıad ettiği karısı ile en sevdiği ar
~ daşı burnu dibinde sevişmişlerdi de 
~~un hiç bir şeyden haberi olmamıştı. 
ı U kör itim.ad, diyordu, ne ahmak
b~I Fakat itimad ettiğim insanların 
1 ~_l\a oynadıkları bu eıyun bir alçak-
111tır." 
~ ~iraz sonra dostum dediği adam, 
~ zaman evine çağırdığı, çok defa 
d ısiyle yalnız başına bıraktığı adam 
tı Cttıek, kendisine böyle bir oyun oy
b~.>'abilmitti? Fakat bunu düşünürken 
ı 1tden karısı hatırına geldi. Asıl suç
~ o değilmiydi? Eğer Ferideden yüz 
b· ~tnuş olmasaydı ona sevgisini aça
~ltrniydi? Birden içindeki hiddetin 
~tısına döndüğünü hissetti. Hemen 
., c giderek, melunca ihaneti yüzüne 
liur:ınaıı ve her şeyi ona itiraf ettirme-
hrn, diye dütlindü. 

ı, l>aıtosunu bile almadan dışarı fır
~ h.rak ilk rastladığı otomobile atla-
r. 

lt ltarısı, bu beklenmedik saatte koca
llı karşısında görünce şaşırmıttı: 

~t·· Ne o, Sadi, hastamısın yoksa? 
Y~ ııordu. 
~ ti.iınleaini bitirmesine vakit kalma
\iıı~ alçakça ihanetini ve bütün nefre
~~~- ona haykırmak için ağzını açtı. 

'ilt, du:Y<luğu heyecan ve azabın 

tesiriyle sesi boğazında düğümlendi. 
Ancak elindeki mektubu ona uzatacak 
kuvveti kendinde buldu, sonra bir 
koltuğa yıkıldı. 

Karısı mektuba göz gezdirince: 
- Buda ne demek? dedi. Nereden 

buldun bu mektubu? Yoksa bir şey
den mi şüphelendin. 

Bu cevab Sadinin hiddetini artır
mıştı: 

- Benimle alay etmek istiyorsan 
sırası değil, dedi. Bu kadar sarih delil 
kartısında sanırım ki inkara kalkış
mazsın. 

- Fakat beni dinle, Sadi. Mektu
bun ifadesine dikkat etmedin mi? 
Bu, romnti.k bir hissi lcağıd üzerine 
dökmek ihtiyaciyle yapılmış çocuk
ça bir hareketten başka bir şey değil. 
Baksana, mektub kim bilir ne kadar 
zaman evvel yazılmış ki, drafı örse
lenmiş. Belki senin eline geçmiş ol
masaydı, onu hiç bir zaman görmiye
ccktim. Ve mektub, bir kaç aydanberi 
içinde durduğu cüzdandan hiç çık

mıyacaktı. 
Sadinin yüreğine biraz su serpilir 

gibi olmuştu. Öyleya karısının söyle
dikleri pek ala doğru olabilirdi. Bu 
mektubu yazmış olması, Cevdetin ka
nama kur yaıpmış olduğunu isbat et
mezdi. Sonra, mektubu gördüğü za
man hiç telaşa düşmemi§ olması karı~ 
sının bu işte tamamiyle masum oldu
ğunu isbata kafı değilmiydi? 

Feride: 
- Bana gösterdiğin bu itimadsızlı

ğa teessüf ederim, diyordu. Fakat 
doğrusu Cevdetin hareketine şaştım. 
Bana kar,ı böyle bir hissi olduğunu 
anlatacak en küçük bir harekette bile 
bulunmamıştı. Doğrusu bu gururumu 
okşadı: 

Kocası: 

- Artık o, bu hadiseden sonra evi
mize ayak atamaz. dedi. 

- Amada yaptın, kocacığım, bu ka
dar ehemiyetsiz bir şeyi izam etmeye 
ne lüzum var. Cevdet iyi bir çoeuk
tur, dürüstlükten ayrılan en küçük 
bir harekette bile bulunmuş değildir. 
Kabahat, kendine aid olmıyan şeyleri 
okuduğun için sende. İnsan kalbinden 
geçen hislerden dolayı mesul edilir 
mi? Ama Cevdet sandığımdan da toy 
ve romantik bir çocukmuş. 

Bu sözleri işitince, Sadi "eyvah!" 
dedi. Belki hiç bir zaman açılmıyacak 
olan bir sırrın meydana çıkmasına 
kendisi vasıtalık etmiş, hatırından 
geçmeyen bir fikri karısına telkin et-

mişti. 
H1KAYEC1 

1 ngiliz harb bakanı 
Musolini ile görüşecek 

Londra, 12 (A.A.) - Harbi~e neza. 
retinin bildirdiğine göre, harbıye. na -
zm B. Hor Blita, müdafaa .tertıbatı 
nı ve askeri müesseseleri teftı~ etmek 
üzere bu hafta sonunda tayyare ile 
Maltaya gidecektir. . A 

Deyli Ekspres gazetesinın parla
mento muhabiri, perıembe günü tayya.. 
re ile Maltaya giÇlecek olan B. Hor 
Belişa'nın İtalyada karaya inerek Mu. 
selini ile görüşeceğini bildirmektedir. 

Royter'e göre İngiltere harbiye na.. 
zırı B. Hor Belişa'nın 22 nisanda Ro -
mayı ziyareti, sırf İngiltere ile İta! -
ya arasındaki münasebetlerin iyileş
miş bulunmasına bir i§aret olarak te
lakki edilmelctedir. Her haldıc B. Hor 
Belip, bu ziyaretini hususi bir vazife 
sebebile yapac~ değildir. 

ut us 

i~K·lll•Z•lmi 
Nöbetçi Eczanele<t' 

: Ankara ., Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,. 
: Ege eczanesi 
: Sebat ve Yenişehir .. 
: İstanbul eczanesi 
: Mer~ez .. 

HALK ve YEN 1 
Sinemalarda matineler 

Hugün 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesı 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 

ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinde~ ballka 
H A L K sinemasmda hergun halk 
matineleri: 12.15 • 

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

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefo~, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehırlerara
ax: (2341-2342). - Elektrik ve Havag.az~ 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesa1erı 
Şehir Anbarı: (3705). - T aks i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
rıı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah 
İlk 
sefer 

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

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

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

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 

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

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

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

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 
Akköprüdcn S. pazarı'na 8.00 

Aksam 
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. Meydanl ile İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 

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

§ Akpnılan Ulus Meydanından saat 23 
deki ıaon aeferlerle bunlann Ulus Mey
daruna dönütleri ainemaların daiıbı 
saatlerine tabidirler. 

Poata Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlıi 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20.Her 

akıam 19,15 ve 19,45 
de (salı, perşembe, cu
martesi Toroı sürat.) 

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

Diyarbakır hattı : HergÜn 9,40 
Zonguldak hattı : ., 15.00 
Kmkkale'ye rayotobüı • 16.05 

GONDELIK 
Hicri - 1357 
Sefer: 12 

S. D. 
Güneş: 5 24 

Rumi - 1354 
Mart: 31 

S. D. 
Akşam: 18 47 

Küçük Dış Haberler 

X Belgrad - Lehistan nakliyat nazı
n Albay Ulrih, Belgrad'a gelmiştir. 

X Bertin - Almanya ile Mançuko 
arasında yeni bir ticaret itilafnamesi
nin imzası için Berlin'de müzakereler 
cereyan etmektedir. 

X Pariı, - B. Blum, istirahat icin 
cenubi Fransaya Riviera'ya hareket ~t
miştir. 

X Londra -Allahabad'dan bildiri
liyor: Milslümanlarla mecusiler arasın
da vuku bulan çarpıımalarda iki kişi 
ölmüş 16 kişi yaralanmıştır. Askeri kı· 
talar da i§e karıJmaya mecbur kalmış -
tır. , 

X Tunua - Tunus ve Sus' da dün 
bazı kargaşalıklar olmuş ise de Tunus 
beyliğinin her tarafında sükunet tedri
cen iade edilmiştir. 

X Mekaiko - Puebla devletinde Şi
ultengo kasabasında çıkan bir arbede 
eanasmda 12 kişi ölmüş ve 14 kişi ya -
ralanmıştır • 

X Kahire - Pamuklu mensucat ile 
~amu~ i.plikleri üzerindeki gümrük re
ıımlerının yüzde yüz nisbetinde fazla
Jaıt~rılınaıı hakkındaki kanun, hemen 
menyete girecektir. 

X Belgrad - Romanyanm Belgrad 
ata1emiliterliğine yarbay Aleksandr 
!dieru tayin edilmittir. . 

X Pari~ -: ~e1hur rus muganniai 
Fedor Şahapın ın srhi vaziyeti çok va· 
himleşmiştir. Hayatından korkulmak _ 
tadır. 

X Varıova- Çek hükümeti, Mora
vska Ostrava'da intişar eden Dzien
nik Polski ismindeki le hgazeteaini altı 
defa müsadere ettirmiştir. 

Bugünün en üstün silôhları: 

Bomba tayyareleri 
Son bir kaç günün hadiseleri, gene 

alakalıların dikkatlerini bomba tayya
relerinin üzerine çekmiş bulunuyor. 

General Franko, Katalor.yaya doğ
ru yaptığı ileri hareketlerinde Arago:ı 
cephesinde bomba tayyarelerine ağır 
topların gördüğü vazifeyi gördürmüş
tür. 

İngiliz donanmasının Manş denizin
de yaptığı deniz manevralarında da 
bomba tayyarelerine büyük roller ve
rilmiştir. · 

Bu iki vaka, modern harbı tetkik et
mek isteyenler için çok ehemiyetli
dir. 

Bunun ikisini de yarınki harblarm 
nasıl olacağını düşünmek istiyen kara, 
deniz ve hava orduları mensubları bü
yük bir dikkat ve alaka ile takib etm1:
lidirler. 

Ateşli silahların icadından beri, 
harbın bel kemiği dü§.man kuvvet ve 
~evzilerinin tahribi ve bu suretle ye
nılmesi olmuştur. 

Bu maksadla gülle, tüfek, top, ma
kineli tüfek, kurşun, torpil ve bomba 
vücude getirilmiştir. 

Bu vasıtaların düşmanı mahvetmek 
için en iyi olarak ne suretle kullanı
lacağını tetkik etmek kumandanın ve 
onun kurmaylarının başlıca işleridir. 
Zamanımızda piyade, topçu ve bü

tün kara oı dusu makineleştirilmiş bu
lunuyor. Donanma elli senedenberi 
makineleştirilmiştir; bugün ise deniz 
kuvvetlerinde makinenin oynadığı rol 
büsbütün arttırılmıştır. 

Hava kuvvetleri ise ta başlangıçtan 
beri makinelidir. Tayyare, makinele
ri ve yaptığı sürat itibariyle asrımı
zın sembolü gibidir. 

Geçen gün sisli bir havada ingiliz 

harb tayyarelerinden birisiyle yaptı
ğım uçuşta, sahilden 300 mil açıkta bu
lunan filoyu kolayca bulmak ve gör
mek kabil olmuştu. 

Kül rengi denizde süratle hareket e
den ve bacalarından duaıan çıkaran 
kül rengi gemileri, havada onlardan 
altı defa daha hızlı giden bir tayyare 
içinden bakan dikkatli bir gözün gör
memesine imkan yoktur. 

Bunlar, hücum vaziyetine girinceye 
kadar havadan görülüyorlardı. Ondan 
sonra taarruz mıntakasına girilmiı ve 
tayyareler de bunların üzerine yapa
cakları hücum tecrübesine girişmiş
lerdir. 

Hakiki bir muharebede böyle hare
ket halinde bulunan bir filo, okyanu
sun enginlerinde bile tayyareler tara
fından bombalanabilecektir. 

Bir hava hücumuna girişildiği za
man, beş zırhlının, yedi kruvazörün, üç 
dest~o.y~r filotillasının, bir tayyare 
gemısının toplan, üsleri muhafaza ve 
müdafaay~ muktedir olamıyacaklar
dır •. üslen s~ilde bulunan bir tayya
re fılosu, denız filosunun üzerine bi
ri.biri ardınca bir çok hücumlarda bu
lunabilir. 

Tayyare çıktı çıkalı, zırhlıların teh
didi, manevralarının gizli cereyan et
mesinin imkanı ortadan kalkmış bulu
nuyor. 

Bahriye tarihi, bir donanmanın düş
manla harbe girişmeden evel, gizlice 
en muva~~~k .manevraları yapması 11-
zım geldıgını gösterir. Bugün, bir de
niz harbının sadece denizcilik usulle
riyle başarılmaşına imkan kalmamıf
tır. 

Modern •bomba tayyaresi, donanma
nın manevra kudretini felce uğratmı!f· 
tır. Bu şartlar altında bir donanma 
istediği gibi, nizam alamaz; serbest 
serbest hareket edemez. 

Birinci sınıf bir muharebede üzeri 
diişman tayyareleriyle örtülü olan bir 
sahada bir amiral gemilerini naaıl ha
rekete geçirecek, buna muvaffak ola
bilmek için neler yapacaktır? 
İspanyada Frankonn bomba tayya

relerini kullanması bundan farklı bir 
iştir. Orada bunlar topçu vazifesi gör
müşlerdir. 

Eski harblerde bir ordu bütün mal
zeme, cephane ve ihtiyat kuvvetlerini 
düşman toplarının menzili dıtında bu-
1 unan bir bölgeye toplar, orada bulun
dururdu. 
Şimdi bunları bomba tayyarelerinin 

atetindenkorumak hemen hemen im
kansız olmuştur. Ve yahud bunl:m 
pek fazla uzaklarda toplamak lazım 
gelecektir ki o zaman da bunlardan bir 
fayda hasıl olmayacaktır. 

Tayyarelerin aürati, hava kuvvetle
ri kumandanım, hücumlarını biri biri
ni mliteakib yapaıağa mukıtedir ktl-

Gözlerinde görmek kabili
yeti olan herke• taralınclan 
görülmesi lazım olan haki
kat §Uclur: I stikbal harbları-

• nı kuvvetli, süratli, sağlam, 
hava filolarına sahib olan 
ve ordusunu bunlara göre 
harekete geçiren millet ka
zanacaktır. 

................ Yazan : ............... . 

Norman Makmillan 
maktadır . .c>ugiınkü tayyare en uzun 
menzilli topun varamıyacağı yerleri 
bombalar ve hücumları kolayca tek
rarlar. 

Bir defa cephenin bir kısmı bu su
retle sarsıldıktan sonra, artık, o zayıf 
noktayı zorlamak ve yarmak işten de
ğildir ... İşte, hükümet kuvvetleri da
ha kendisini toplayamadan Franko or
dusunun süratli bir ileri hareket ya
pabilmesi bu sayede mümkün olmuş
tur. 

1914 - 18 harbında birinci, ikinci ve 
üçüncü hat siperler biribirlerine pek 
yakın bulunurdu. 

Fakat modern harb icabı, bir taar
ruza mukavemet göstermek isteyen bir 
ordunun siperlerinin biribirine yakın 
değil, biribirine muvazi olarak miller
ce mesafe içine yayılmasını icabı: ettir 
mektedir. 

Gerek karada, gerek denizde bom
ba tayyareleri, kumandanlıkları yeni 
yeni tedbirler almağa mecbur etmek
tedir. Artık karşı tarafın ordusu ve ya
hud donanması ile temas haline gelin
ceye kadar beklemek devri geçmi~tir. 

Artık, karada ve denizde yapxlacak 
bir ileri harekette kuvvetlerin süratle
rini bütün tafsilatiyle önceden hesab
layarak ona göre hareket edilemez. 

Şimdi, bütün bu hareketleri kuvvet
li ve aüratli tayyarelerin hareketi tan
zim edecelctir. Kaflı tarafda %&yıf gö
riinen her noktaya kıea bir zaman i
çinde havadan hücum edilebilir. 

Gözlerinde görmek kabiliyeti olan 
herkes tarafından vazıh olarak görül
mesi lazım gelen hakikat tudur: İs
tikbal harblerini kuvvetli, ıüratli, sağ
lam hava filolarına sahih olan ve or
dusunu bunlara göre harekete geçiren 
millet kazanacaktır. 

Fransa 
Yeni kahine etrafında tefsirler 

Daladiye hükümetinin iktidara gel
mesinden bahseden Jurnal diyor ki: 

"Yeni kabine son haftalarda pek çok 
ileri sürülen "milli acl&net,, hükümeti 
olmamakla beraber ,aağlanı bir teıek
kül vücuda getirilmif deinebilir. 

Bunu ihtiıaslı eller kullanacaktır. 
Kabine istikranıızhğırı.dan bizar olan 
halk hiç değilse bunun devamlı olma
sını temenni etmektedir.,, 

Fransa iyi bir idare istiyor 
F!GARo.: ~emleketin istediği kal

kınma ve ıukundur. Fransanın emni
yeti çalııpnağa ve eser yaratmağa mü
tevakkıf olduğu gibi ,intizam ve mad
di ve manevi durumuna da bağlıdır. 
Fransa ne inkıl!p istiyor, ne de irtica. 
Onun istediği hükünieti idare ile mü
kellef olanların iyi idare etmeleridir. 
Eğer Daladiye ve arkadafları bu arzu
ya uymasını bilirlerse memlekette par
l~enton.un ihmal edemiyeceği ezici 
hır ekıerıyet elde edebileceklerdir.,, 

Sol cenah gazeteleri ve 
yeni kahine 

S?l c~nah gazeteleri yeni Daladiye 
kabıne.ı hakkında oldukça muhteriz 
bir lisan kullanmaktadır : 
. ~öpl, (amele s.endikalarınm gazete

sıdır) Daladye kabinesinin halk ccb
heai hükUmetiyle hiç bir münaaebeti 
olmadıiım yazıyor. 

Umanite (komUniat) hiç bir koman
terde bulunmuyor ve sosyeliatlerle ko
münistlerin diln tertip eyledikleri nü
mayişleri tebarüz ettiriyor. 

Popüler (sosyalist), sağlam ve kuv
vetli bir bükü.met tefkil etmek istiyen 
Daladiyenin ne sağlam ne de kuvvetli 
bir hükümet kurmağa muvaffak olama 
dığı mütaleaaını ileri sürmektedir. 

Tehlike karşısında 
birleşmek 18.zım 

Diğer taraftan alman plebisitinden 
bahse.den Epok gazetesi şöyle yazıyor: 

"Biz, tek bir parmağımızı oynatmak-

sızın koca bir millet ortadan kalktı. 
Avrupa kıtasınm muvazenesi tamamiı
le bozulmuştur. Maarnafih tehdid al
tında bulunan bütün milletlerin tehli
keyi idrak ederek bütün kuvvetleri:U 
birleştirmelerine saik olacak bir şey 
yapabilirsek henüz geç kalınmamıştır. 

Alman yayılması karşısında .. ; 
PÖTİ P ARİZYEN: Plebisitin er

tesi günü, cermen yayılmasının tehdid 
ettiği bütün milletlere tek bir vazife 
düşer: kendi kuvvetlerini azami had
dine çıkarmak ve birleşmek. Bugün 
artık henüz hür Avrupanın selameti 
mevzuubahistir ... 

Plebisit neticeleri 

OM LİBR: "Neticeler önünde derin 
düşünmeliyiz. Şunu iyice bilmeliyiz 
ki, Hitleri Avrupanm fethine doğru 

yaptığı ilerlemede durduracak en iyi 
vasıta ona "eh artıl. yeter,, dcyebilecek 
vaziyette olmamız ve hariçte de bunu 
yapabilecek vaziyette olduğumuzun 

bilinmesidir.,, 

İngiltere 
B. Daladiyc~nin muvaffak 

olabileceği şüpheli 

İngiliz gazeteleri fransız kabinesi
ne hususi bir ebemiyet veriyorlar. 

Taymis diyor ki: 
"Dala.dye hükümetinin muvaffaki

yet ihtimalleri pek azdır. Bunun sebe
bi bilhassa endüstride boyuna artan en 
dişedir. Hele maden endüstrisindeki 
ihtilaflar ciddi endişeler doğurmakta
dır. Çünkü bunun sebebi daha ziyade 
siyasi ve ekonomiktir.,, 

Deyli Telegraf aynı mütaleada bu
lunuyor ve yeni kabinenin ne sağ ne 
de sol partilerinden hiç bir ad.yı ihti
va etmediğini kaydediyor. 

Deyli Herald, Fransanın kuvvetli a
damı Daladyenin pek az itimad verebi
lecek bir hükümet teşkil ettiğini yazı
yor. 

Niyuz Kronik! gazetesi de diyor ki: 
"Daladye sol ve merkez partilerin

den mürekkep bir hüümet teşkil ede
rek milli bir ekseriyete dayanmak is
tiyordu. Böyle bir hükümet kunnağa 
muvaffak olamadı.,, 

' 7 8 ' 
YEL. i 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmif şekli 

1 

2 

3 .__ ....... e+--ı--+--
4 
5 
6 

1 
8 

' 
Soldan $ağa. v~ Yukırıdan aşağıya dotru : 

1 - Neıiiı'un milleti - Sabahları gökteı 
inen duman. 

2-Erkek 
3 - Traı eden, IBÇ kesen - Bir nota. 
4 - Çavuı - Mahal. 
5-Müsavi. 
6 - Sıfat. 
7 -Akıcı. 
8 - Geri vermek - Kırmızı 
9 - Orta Asyadaki büyük tü;k abidesi . 

• 
lzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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M. M. bakanlığı 
• ra K.M.V • .._ .._ 

müracaat. 

..... - - o o 1 ....... 311!9 Jila 
:s.nıt.ı4elli mArw edip im*ihan- 35 km..-. 

,aısulaDIK ba imtihana tekmr gi- 3 - Ş.. uwı ıhı ı .. 45-tc.af ımt-
Deniz ı.e.a- Satm Alma ~ 

~onunclen ı 

Ekmek dolabı we telefon 
masasn al1nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsi.ne tahmin edilen Fiyat 
'(2185) lira 76 kuru9 olan on iki adet 
ekmek dolabı ile otuz bet adet tele
lon masası açık eksiltme suretiyle sa
tm alınacaktır. 

2 - Şartname ve resimleri her gün 
M. M. V. satm alma komisyonunda 
görülebilir. 

3 - llk teminatı (163) lira 93 ku
ru§tur. 

4 - Eksiltmeei 26 Nisan 1938 salı 
giinü onda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye ittirik edecek o
lanların mezkQr gün ve saatte M. M. 
V. satın alma komi•yonunda bulun-
maları lazımdır. (977) 1993 

Sat.tık beygirler 
M. M. V eki.leti Satm Alma Ko 

misyonundan : 
Harp okulu hayvanat kadrosundan 

çürüğe çıkarılan on bet beygir artırma 
auretiyle 19 nisan 1938 salı günü saat 
9 da M.M.V. Satın alma komisyonun
da per.in para ile satılacaktır. Beygir· 
Jeri gdraıek için hergün harp o.kul•4 
komutanlığma ve artırmaya girmek i
çin artırma günü ve saatinde M. M. V. 
aatın alma Ko. da bulunulmnı ilin o-
lunur. (1022) 2069 

Haki gabardin kumıı allnacak 
M. M. V ekileti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir metresine tahmin edilen 

fiyat (635) kurut olan (1600) metre 
hiki gabardin kutnaf kapalı zarf ueu
liyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve numunesi her gün 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
görülebilir. · 

3 - İlk teminatı (762) liradır. 
4 - lbaleai 26 nisan 938 salı günü 

aut m birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

uyılı kanunun 2 ve 3 ilncil maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektublarmı iha
le aatinden en • bir ..at ....,.ı il. 
•. v. aatm alma kıomisyonuna ver-
meleri lbımdır. (959) 1981 

Kııhk elbiselik ahnacak 
M. M. Vekileti Sabn Alman Komi1-

7oaun.- ı 
1-Her bir metre.ine tahmin edilen 

fiatı 275 kuruf olan 100000 yüs bin 
metre kı,lık elbiaeUk kumat kapalı 
,sarf mutiyle münakasaya konulmut-

•· 2 - lhaleai 25.4.938 puarteai günü 
uat 11 dedir. 
3- İlk teminatı ('14750) on dört bin 

,mı yüz elli liradır. 
4 - Evsaf ve prtnmneei (13) on üç 

lira 7 5 kurut mukabilinde M. M. V. sa
tın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göeterilen veaaikle teminat 
Te teklif mektublariyle birlikte ihale 
uatından en u bir saat evel komis-
yona vermeleri. (860) 1871 

Boz kaputluk kum11 allllClll 
M. M. Veületi Sabn Alma Komia

~unclan: 
1 - Her bir metresine tahmin edi

len fiatı (315) üç yüz on bef kurut o
lan 70000 yetmit bin metre boz kaput
luk kumat kapalı zarf usuliyle müna
kasaya k.onulmuftur. 

2 - İhalesi 27.4.938 çarpmba günü 
aaat 11 dedir. 

3 - llk teminatı (12257) OD iki bin 
iki yUs yetmif bet liradır. 

4 - Evsaf ve prtnameei 11 on bir 
liN dört kurut mukabilinde 1ı1. M. V 
utm alma komisyonundan almır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde g&teri.len vesaikle teminat 
n teklif mektublariyle ihale uatm
dan bir saat evel komieyona vermeleri. 

(859) 1870 

Mendil ahnacak 
M. M. Veül.ti Satm Alma Ko-

mia7oadan : \ 
1 - Her bir tannine \tahmin edil• 

fiatı (17) kurut olan 77000 tane men
dil. kapalı sarf uauliyle mUnakanJa 
konulmuttur. 

2 - lhale.i 19-4-938 ub gilnil saat 
11 dedir. 

3 - ilk teminatı (981) lira 75 im· 
ruttar. 

4 - Evsaf ve prtname i.tiyealer 
lnıWals olarak her sUn öiledea -. 

5 - Bbiltme,.e ıfreceklerin 
sayılı kmunun ikinci ve Bçiincii mad
delerinde göaterilen vemikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evvel M.M.V. 

remiyıec:elderdk. (lı042') 2090 kaıbiündıe eatıaı alam Jııomiılycwmdan 

Muhlelff ebr...1.a.. .:un defle alınabilir. 
- "IUll r 4- İsteldilerin ~inde ,azı-

satm alma okmisyonuna vermelerL 
(913) 18471 

" cechel yapltnlacak 
MaliJ19 v eki.Jetinden : 

Adet 

Kundura alınacak 20:200 Muhtelif ebatta ciltM defter 
M. M. v eki.leli Satm Alma Ko- 45.000 muhtelif ebatta kiğıd kapak

lı defter ve cilt 
misyonundan : 

1 - Her bir çiftine tahmin edilen 
fiyatı (470) dört yüz yetmif kurut o
lan 25.000 ili 30.000 çift kundura ka
palı zarf muliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 26. 4. 938 sah günü saat 
15 tedir. 

3 - İlk teminatı (8300) sekiz bin 
üç yüz liradır. 

4 - Evsaf ve prtnamesi (705) ku
rut mukabilinde M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen veuikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az behemehal bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(949) 1979 

Yeleklik kumaı ıhnacık 
M. M. Vekaleti · Satın Alma ~ 

misyonundan : 
1 - Bir metresine tahmin edilen fi

yat (200) kuru' olan (520) metre avc? 
yelekliği kumat açık eksiltme suretiy
le •tm alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümunesi her gün 
M. M. V. satın alma komisyopunda gö
rülebilir. 

3 - İlk teminatı (78) liradır. 
4 - Ekailtmeei 30 nisan 938 cumar-

tesi günü saat onda yapılacaktır . . 
5 - Eksiltmeye ittirak edeceklerin 

meakQr gün ve saatte M. M. V. satm 
alma komisyonunda hazır bulunmaları 

460.000 muhtelif ebatta cetvel 
Malzemeai vekaletten verilerek bu-

tırılacak olan yukarıda yazılı matbu 
evrak kapalı zarfla eksiltmeye konul
ınu,ıur. Tahmin bedeli on bin dört yiiz 
elli Uç lira yirmi altı kurut ve ilk te
minatı yedi yüz seksen dört liradır. 

Elr:ailtme 14.4.938 pertembe günü sf 
at on bette vekalet levazım müdürlü
ğünde ve İstanbulda Dolmabahçede 
vekalet evrakı matbua anıbarı memur
luğundan alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2. ci 
ve 3. üncü maddelerinde yazılı belge
ler ve ilk teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektublariyle birlikte kanu
nun tarifatına ve prtnamedeki ,erai
tine tamamen uygun ve noksansız ola
rak yazacakları teklif mektublarını 

havi kapalı zarflarını eksiltme saatin
den bir saat evel komisyon riyasetine 
vermeleri. (838) 1743 

Jandarma 
litr sallı kablosu 1ll111C1k 

Jandarma Genel Komutanlıiı Sabn 
Alma Komisyonundan : 

1 - Bir kilometresine seksen dört 
lira elli kuruf kıymet biçilen ordu ti
pi vaaıf ve örneğine göre iki yüz elli 
altı kilometre ağır aahra kabl01u ka
palı zarf usuliyle 14. 4. 938 pertembe 
giinü eaat onda satın alınacaktır. 

ilin olunur. (1039) Z103 2 - Şartnamesi paraaıs olarak ko
misyondan almabilecek olan bu ek

a h nacak ıiltmeye airmek kteyenlerin (1623) Benzol 
liralık ilk teminat ve lranıun " prt

M. M. Velr.ilıeti 
~.wlanl 

Satm Alma Ko- namede yanlı weiblan mabtevi tek· 

1) 35 ton bensol bpüı sarfla eksilt
meye konmUftur. 

2) Tahmin edilen bedeli ıı900 lira 
olup ilk teminat parası 892 lira 50 ku
ruttur. 

3) tbaleai 29 nisan 938 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
ia.tenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve aaatından en ıeç bir saat eve
line kadar teminat ve teklif mektub
larını M. M. V. aatın alma komisyo-
nuna vermeleri. (1048) 2114 

A. Levazım Amirliği 

Taze bakla ah nacak 
Ankara Lenzım Amirliii Satın Al

ma Komiıyonunclan : 
1 - Ankara garnizonu birlik ve müea

ıeaeleri için 20.000 kilo taze baklanın 
açrk ekailtmeei 25 niun 938 saat 15 de 
Ankara Lv. imirliği Sa. Al. Ko. da ya-
pılacaktır. . 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira, ilk 
teminatı 180 liradır. Şartnamesi ko
miıyonda görüJUr. Kanunut vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda bu-

lif mektablanm en ~ belli cin ..at 
dokua kads "'""'..,.._ ~ .... 
larr. (830) 1725 

Fabrikalar 
Tabib ahnacakhr 

Askeri Fahrilralar U..... Müdür 
lüiünden: 

Ankara yakınmda Kayq '9'e KUçük
yozgatta çalıttırılmak üzere iki tabib 
alınacaktır . 

Kabül p.rtlarmı cstrenmek ietiyenle
rin istida ile niaanın yirminci günü ak
pmına kadar umum müdürlüğe müra
caatları. (800) 1703 

2 ton nikel 
Askeri Fılbrikalar Umanı Müdiirli -

iü Sabn Alma Komiıyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (3500) lira o

lan 2 ton nikel Ankarada A.kert fabri
kalar umum müdürlüğü satın alma ko
mieyonunca 25.4.1938 pazartesi günü 
saat 14 de pazarlık ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (262) lira (50) kurut ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki vesalkle mezkQr gün ve saatte ko-
misyona muracaatları (961) 1957 

lı vesikalarla beraber teklif mektubla
rmı ihale saatmd.n bir aaat eftline ka
dar kom.i9yona vermeleri ilin olunur. 

(1050) zııs 

9600 çift fotin ahnacak 
Orman Kormna Genel Kcıaıut ..... 

lıık S.tm Alma K~an : 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için 9600 çift fo
tin kapalı zarf usulü ile ihalesi 29.4.938 
cuma günü saat 11 de Ankarada Yeni-
9ehirde komutanlık binasındaki satın 
alma komıoyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 45120 lira ve 
muvakkat teminatı 3384 liradır. 

3 - Şartnameler 2 lira 25 kuruı mu
kabilinde satın atına komiayonundan 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin tarthamesinde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektubla
rını ihale saatından bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri ilin olunur. 

(1051) 2116 

1600 takım yazhk elbise 
Orman Korum• Genel Komutan

lık S.tm Alma KomM)'onundan: 
1 - Orman koruma genek komutan

lık krtaları ihtiyacı için 1600 takım 

yazlık elbise kapalı zarf u•ulü ile i
halesi 28 nisan 938 pel"fCtllbe günü saat 
15 de Anlalrada Yenifehirde komutan
lık binaaındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8240 lira ve 
muvakkat teminatı 816 liradır. 

3 - Şartnameler her gün paraaız o
larak komisyonda görülebilir. 

........ 
P. T. T. Levazmı Müdürlüğünden: 
1) - Ankarada Etimesğutta in,a e

dilecek 51684 lira '1 S kurut keşif bedel
li Lojman binaaı kapalı zarfla eksiltme 
ye konulmuttur. 

2) - Muvakkat teminat 3834 lira 24 
kuruttur. 

3) - Eksiltme 22 - nisan - 938 cuma 
günü saat 15 de P.T.T. umum müdür
lüğü binası içinde toplanacak artırma 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

4) - Şartname ve plinlar 258 kurut 
bedel mukabilinde Ankarada P.T.T. 
levazım müdürlüğünden İstanbulda 
P.T.T. ayniyat tube müdürlüğünden 
alınacaktır. 

5) - Talihlerin kanuni vesaikten 
mada nafia vekaletinden alınmış müte
ahhitlik vesikası ile birlikte bir defa
da en az (55000) liralık in,aatı teahhüd 
ve ikmal eylediğine dair vesika, 

6) - Taliplerin bizzat diplomalı mü 
hendis veya mimar olmaaı ve yahud 
diplomalı mühendis veya mimarın bu 
inpat ve tesisatın fenni mesuliyetini 
deruhte eylediğini ve mukaveleye bu 
şartla imza koyacağmı havi bir teah
hüdnamesini ibraz etmeleri lazım

dır. 
7) - Talipler teklif mektublariyle 

muvakkat teminat makbuzunu veya 
banka teminat mektubunu ve diğer ka
nuni vesaiki ihtiva edecek kapalı zar
fını yukarıda üçüncü madded«f yazılı 
saatten bir saat evveli.ne kadar Anka
rada P.T.T. umum müdürlüğü binası 
içinde toplanan eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde tevdi 
edeceklerdir. 

(905) 1889 

ükiinülatir odası ISflll •• 
P. T. T. Müdürlüjiinden: 
1 - Y.enitehirde bakanlıklar posta 

binaemda bodrum katmdaki akklimü-
11.tör odasının zemininin aafalt ile dö-11...... kmlJ alı..... fettirilme9i açık elmiltmeye konul-
muttur. 

4 - İeteklilerin prtnamesinde yazı
lı veai.kalarla beraber tek.lif mektubla
rını ihale aaatmdan bir saat eveline ka
dar komisyona .eımeıleri Win olunur. 

(1055) 2120 

Ormaa "--a Genel Kaamtan- 2 - K.etif bedeli 179 lira ımwa1ı;bt 
.. s.tm ~ ~omiıı a ı clea a teminat an aç lira 42 kuruftur. 
1-Orman koruma genel komutan- Şartnameel mttdOrHlk kaleminde 

hık kıtaları ihtiyecı için 8736 - 13104 görülebilir. 
metre kaputluk kumlıf kapalı zarf usu- 3 - Asrk eksiltme 21. 4. 938 per
lü ile ihalesi 29.4.938 cuma gü.nü saat fembe günü saat on bette yıapılacak-
10 Anlraraıda Yenifehirde komutan- tır. 

Taliplerin o gün müdürlük bina
lık binamdaki •tm alma lromisyo-

sında mütetekkil eksiltme komi.eyo-
nunıda yapılacaktır. nuna miiracaatları ilan olunur. 

2 - Muhammen bedeli beher metre- (1005) 2022 
si 3 lira 10 kurut ve muvaı.at temina- -------------
tı 3046 lira 68 kuru9tur. 

3 - Şartnameler 2 lira mukabilinde 
..tın alma komiaronundan alınabilir. 

4 - lıtekliılerin prtnamesinde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektubla
rmı ihale autından bir saat eYeline ka
dar komiayona vermeleri ilin olunur. 

(1052) 2117 

Sıhat bakanlığı 

Fen memurlar1 ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden ı 

lstanbul Deniz Lv. A. 

5.0GO ....... llıllClk 
M. M. Vekileti Deniz Merkez Sa

tın Alme Komiıyonunclan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 262.600 

lira olan 5000 ton mazotun kapalı 
zarfla münakasaaı 27 niaan 938 tari
hine müsadif ça~ günü saat 14 
de vekalet binasında müteıekkil ko
misyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 13 lira 13 kuruf bedel ile prt
namesini almak isteyenlerin her gün 
komisyonumuza müracaatları ve mü
nakasaya girmek isteyenlerin de 
14380 liralık teminat mektubu ile tek
lif mektubları ve kanuni belgelerini 
havi zarflarını kanuna uygun fekilde 
kapatılmıt olarak en geç münakasa 
saatinden bir aaat evveline kadaı 

1 - Tabmin edilen~ (.J.6.500) 
lira olan ('6000) metre kaputluk kvoıaf 
19 nisan 938 taciıbioe rutlayan uh gU· 
nü saat U.5 da ıı.palı arf ue..-re .,. 
lmmü üzes-e ı !! n' _.,. ~ 
tur. 

2 - Muvaktıat teminMr f~ lift 
( S0) kUl"Uf olup, prtıaneaİ lııoalİ'" 
yondan her gün parael'Z olacak ,._,. 
bilir. 

3 - İlteklilerin 2490 ..,11ı ~ 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektublarını en geç bel
li gün ve saatten bir saat evetine k:ad9' 
Kaaımpapda bulu

0

nan 1Domi8yon b9t' 
kanlığına makt>.z muıkaıbiiinde ~ 
leri. (1722/887) :l8fZ 

~~] 
Talebe ahnacak 
Harb Okulu Komutanhimdua : 
Bu yılda hariçten aıtağıda yasıll 

,artları ta.fıyan okurlar; okalumlll' 
alınacaklardır. 

1 - Kayıd ve kabul muamelesi içilJ 
Ankarada bulunanlar; doğrudan dOl• 
ruya harb okuluna, Ankara haricind1 

bulunanlar da bulundukları yerteriıl 
askerlik ıubelerine müracaat edece~· 
terdir. 

2 - Kayıd ve kabul muamelesi aV 
cak 1 temmuz 938 gününe kadar dl' 
vam edecektir. 

Şartlar: 
A) Sivil lise mazunu bulunmak fi 

olgunluk imtihanını vermi' olmak. 
B) Tam teıekküllü askeri sıhhi be' 

yetlerden (Harb okuluna git'er) 1'I" 
rarlı sıhat raporu almak. 

C) Diğer şartlar askerlik fUbele' 
rinden ve yahud harb okulundan öt 
renilebilir. (938) 1899 

Ankara Beledivesi 

Ambar ve divor 
yaphnlacak 

Ankara Belediyeeinden : 
ı - Otobüs idaresine yaptu ..... 

anbar binaaiyle prk cıephe&ine yaptı' 
rdacak dww inpatı on bet gün ~ 
detle açık ebiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ketif bedeli (4638,38) liradır. 
3 - Muıvakkat teminatı (348) ıil" 

dır. 

4 - Ke,ifnameeini görmek i9ti1°°' 
terin her gün yazı işleri kalemine ti 
İsteklilerin de 22 nisan 938 cuma giit'a 
saat on buçukta belediye encümenifle 
müracaattan. (1027) 2047 

Kirahk odun ve IK»mi1 
depolan 

Ankara Belediyeeinden ı 
1 - HapWlane civarında 1, 2, 3, 4, 5ı 

numaralı odun ve kömür depoları r1' 
bef gün müddetle açık arttırmaya Jı:O' 
nulmuştur. 

2 - Bunlardan 1, 2, numaralı dev° 
yerlerinin senelik icar bedelleri 'J'l"ı 
3, 4, S, numaralı depo yerlerinin seD" 
m •. icarları (180) liradır. 

lunulması. (966) 1960 

İskin umum mUdürlülii için vUa
yetler iakin iflerinde istihdaın edil
mek üzere 150 lira ücretli fen memur
luklarına ihtiyaç vardır. Talip olanla
rm bilQmum vesaik ve timdiye kadar 
bulundukları vuife ve iflere aid ev
rak ve üç adet fotoğrafla bizzat veya
hut bu vesaik ve evrakı göndermek su
retiyle Sıhat vekaletine müracaatları 

3-Muvakkat teminatları 1, 2 nuıı' 
ralar için (18), 3, 4, S, numaralar :# 
(12,60) liradır. 

komisyonumuza verilmeei. ,_...,,M' 

994
) 2015 4 - Şartnamesini görmek iet~ __ 

tamaı1r mıklnası ahnac• 
AnbN IAYazım Amirliii Sa. 

tın Alına Komiayonundan : 
Piyade atıf okulu ile Maltepe w 

Bursa •kert lieeleri için alınacak o
lan çamqll' yıkama makineleri mu
hammen bedel ve ilk teminat mikdar
larındaki yanbflıim ataııdaki tekil
de dibeltildlii Uln olunur. 

Lira 
Muhammen bedel latanbul için 4300 
Muhammen bedel Buru için 4700 
İlkteminat 997 

(1045) 2105 

Maliye bakanhğt 

Daktilo ah nacak 

( rin her gün yazı ifleri kalemine Y-C ~ 
2000 ton kardif kömürü allnacak teklilerin de 22 niean 938 cuma "!' 

M M V 
.. JLiJ • D • M k Sa- saat on buçukta belediye ene~ 

. . - eti enız eır ez .. 1 (l02 -..a.ı11 
tm Alma Komi.yonundan : muıacaat arı. 8) ~ 

ilin olunur. (857) 1779 

Yatık" yastık kıhfı ıhna<ak Sömikok alınacak 
1 - Tahmin edilen bedeli 49800 ------------

Orman Kon.na Genel Komutan- · Ankara Nümune Haatahaneai Bet lira olan 2000 ton kardif kömürünün 
ilk Satm Alma ıtoau.,..undaa 1 taWbliiindea : . . . pazarlıkla münakuuı 14 Nisan 1938 

1 - Orman koruma genel komutan- A~kara Numune haatahaneaı ihtı~a- tariıhine müudif pertembe günü saat 
tık kıtaları ihtiyacı için ımm61 1600 cı içın kapalı adla alınacak 150 ıll ,ıı de Veldlet binasında müte,ekkil 
adet yatak Ye yatak ve yastık kılıfı 200 ton sömikok için ilin edilen pn- .Jromiıyonumuzda kra edilecektir. 
açık eksiltme ile ibaleai 29.4.938 cu - de taliblerin teklif ettikleri f iat kıo- 2 - 249 kurut bedel ile ,artname
ma gtinU uat 14 te Anancta Yenite- mi.,.onca yübek ,arüldüpnden pa- •ini almak iatiyenlerin her gün ve mü 
birde komutanı• binaamdald aatm zarhkla alınmuma karar verllmİftİr. nakaaaya girmek iltiyenlerin demez
alma komİS:YWlanda yapılacaktır. tbaıe iUni1 16 niean 938 cumartesi •- kar gün ve uatte 3735 liralık ilk temi-

2 - Mu'wnmen bedeU 3200 lin ınu- at ıo da Ankara Nümune bmtabane· natları ve kanuni belgeleriyle kıomis.-
.UJrat teminatı 240 Hradır. •inde mUtefel*il k.omiıyonda pazarlık yonumuz& mllraeaatları. (972) 1990 

3- Şartname.i her iÜll parMU o~- usulü ile yapılac:akt~. Taliblerin yu- Bilisel• kmnls llılllClk 
ftllt-.nieyonda Clrillebilir. kanda yuıh .. t ve gi1nde mezkQr 
~ - isteklilerin ımrMkkat teminat baetahanede hazır bulunmaları ilin o

tiilıllusu ve .. rtnameaindeki veaika- lunur. (1061) 

larllacbak giln ve 1aatmt' ~yona ------------
mUraca.-tları ilan olunur. (1054) 211l1 

o-is Levamn s.tın Alma Komis
yonmaclllla: 

.aıı1111111111111111111111111111ııt1""" 
5 BAY TEKiN AVCI 1 
5 Senenin en bliyük macera fikDl 1 
':iııııııııtııııııııııııııııııııııııı~ 

Hukvk mtıprirlilinde plıtmü il

~=;- ilcretli bir daktilo Bayana- Yızltk elblsell .. 11 ....... 
Talip olanların 18 nllan 1938 tarihine 

P. T. T. 
Badana isi 

1 - Tahmin edilen bedeli (24.300) 
lira olan (9000) metre elbiıeliık kum&f 
19 nisan 1938 tarihine ra.tlayan salı 

iÜJ'Ü aaat 14 de kapalı zarf muliyle a
lınmak üzere mlinakaaya konulmUf
tur. 

kadar mllracaat edip l9imlerini kay· Orman KormD& Gmel Komut~ 
dettirmeleri w imtihanları yapılmak bık S.tm Alma Kenilıraa_..: P. T. T. Miidirliiiünden ı . 
ilsere 19 nisan 1938 ulı cDnll saat 10 da 1 - Orman koruma ıenel komutan- Merkes ponlllıanealnin posta aalo-
r-";~rlikte buır bulnmWan ilin 0 • lık kıtelan ihtiyacı içkı 34909 ili nu badana ettirilmeei IÇlk ekliltmeye 
buıur. 42345 motre JUbk elbiee kumap ka- konulmupır. 

2 - Kuvükat teminat (1822) lira 
(50) ku-ıuttur. Şutnameei puMIZ ola
rak komiayondan her giln ab!lllbilir. 

3 - latelı:lileria 2400 -,ıiı Unwıun 
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Vilôyetler 
Jandarma patiyonu yapt1rllacall 

Siirt Nafıa Müdürlüğünden : 
Siirdin Hazo nahiyesi merkezinde 

Yeniden yapılacak S2S8S lira bedeli 
keşifli iki bölüklük bir jandarma pav
yonu kapalı zarf usuliyle ikinci de
fa eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme günü 2S nisan 1938 
Pazartesi günü saat ıs de teıbit edile
rek Siirt hükümet konağı içinde vila
yet makamında yapılacaktır. 

2 - İstekliler evrakı fenniyesini 
Siirt Nafıa müdürlüğünde okuyabile. 
ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminat 3880 lira
dır. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7-5-
1936 gün ve 3297 sayılı nliabaaında 
çıkan talimatnameye göre vesikaları
nı hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 • 
ci maddesi mucibince teklif mektup
larını birinci maddede yazılı gün ve 
•aatten bir saat evveline kadar komia 
Yon riyasetine göndermeleri mecburi
dir. 

Postada gecikmeler kabul olun-
lnaz. (934) 1862 

Uzunköprü hükümet 
konağı inşası 

Edime Naha Müdürlüğünden : 
Uzunköprü hükümet konağının ze

nıinkat betonarme döıemeaiyle bir kı
sım beden duvarlan ve saire inşaatı ve 
diğer aksamın yapılmasına hazırlık ol
tnak üzere şartname ve keşifnamesinde 
Yazılı olduğu üzere betonarme demiri, 
Çıralı kereste, tuğla ve Marsilya benze
ri kiremit ihzaratı 16 - nisan - ı938 cu
tnartesi günü saat 11 de ihale edilmek 
Üzere ı S gün müddetle kapalı zarf usu
Uyle eksiltmeye çıkanlmııtır. 

Gerek inşaat ve gerekse ihzarata ait 
keıif bedeli yekunu (21,848) lira (48) 
kuruştur. İsteklilerin proje reaimleri 
keşif kiğıtlan ve şartnameleri muka
\'elename sureti ve sair evrakı parasız 
Olarak Edirne nafıa müdürlüfünden 
\'eritecektir. 

Muvakkat teminat (ı639) lirada. 
Eksiltmeye girmek için bu gibi bir 

defada en az 20.000 liralık bir inşaat işi 
Yaptığına dair vesika ile Nafıa Vekile
tinden 938 senesine mahsuı alınmıı 
nıüteahhitlik vesikası ve aenei haliye ti
caret odaaı kağıdlan ve eksiltme şart
namesinde yazdı şartlan haiz bulun
ınak lizımdır. Müteahhitlerin 2490 aa
Ylh kanuna göre huırhyacaldan teklif 
nıektuplannm yukanda yazılı günde 
saat ona kadar Edirne Nafıa Müdürlü
ğü odasındaki ebiltme ~u 1-t
~lığına teslim etmelerl J•amchr. 

(1832-958) 1935 

Fond boru ahnacak 
İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
24.3.938 tarihinde kapalı zarfla mü-

nakaeaar yapılacağı gazetelerle ilin e
dilen l 738S lira muhammen bedelli 
muhtelif cins ve ebatta S kalem fond 
boru şartnamesinde yapılan bir deği
!İklik dolayııiyle ebiltme 22.4.938 
tarihine müsadif cuma günü saat ıs 
de müdürlük merkez binasında topla
nacak alım satım komisyonu huzurun
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Şartnameleri hergUn levaZim daire
lrıizde görülebilir. İstekliler mezıntr 
tarihte saat 14 e kadar 1304 liralık 
ınuvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ile beraber müteahhitlik ve
•ikası ve teklif mektubunu muhtevi 
kapalı zarflarını komisyona tevdi et-
lnelidirler. (1154-589) 1276 

Muhtelif menfez yapflrrlacık 
Isparta Vilayeti Daimi Encüme

llinclen : 
1 - Örıkenez - Hüyük }"Olunda yeni

den yaptırılacak 8 185 : 13 103 kilomet
releri arasındaki S1S4 lira 32 kurut be
deli ketifli yirmi bir adet ve 14 46 : 30 
564 kilometreleri arasındaki 419S lira 
21 kurut bedeli ketifli 22 adet ki ce
tn.an 9349 lira S3 kuruş bedeli keşifli 43 
ll'ıcnfezin ihale bedelinin yarısı 1937 ve 
diğer yansı 1938 yılı bUdcelerinden 
'lerilmek prtiyle açık eksiltmeye ko
lluldu. 
2- Eksiltme 22.4.938 cuma günü sa

lt 16 da vilayet daimi encümeninde 
)apılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
lnütcferri evrak parasız vilayet dainıi 
tncümeni kaleminden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek iateyenlerin 
?02 liralık muvakkat teminat vermele
ri ve müteahhidlik vesikası ve bu gibi 
İ'1eri yapmış olduğuna dair vesika ib
raz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dairesinde muayyen vaıkta kadar 
"ili yet daimi encümenine müracaat et-
lbtleri. 2lll 

Sose yapılacak 
latanbul Nafıa Müdürlüğiind~: 

29 nisan 938 cuma günü saat ıs de 
l.t.nbul Nafıa müdürlü&ünde eksilt
~ komis10nu odasında (29667,58) li· 
ta keıif bedelli İstanbul - Edime yo-
1\&nun Silivri knaıbMı cWıillne fılabet 

eden kısmında yapılacak bctıon aafalt 
kaplamalı pe ve teferruatı intaatı 
kapalı zarf mutiyle eksiltmeye çıka
rılmııtır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık i,
leri genel, huaust ve fennt tartname
leri beton asfalt fenni şartnamesiyle 
keşif ve silsilei fiat cedvelleri ve bu
na müteferri diğer evrak (148) kuruş 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (222S) lira (07) 
kuruJtur. 

İsteklilerin teklif mektublan ve en 
az (20.000) liralık bu işe benzer it 
yaptığına dair Nafıa vekaletinden ya
zılmış ehliyet ve ticaret odası vesika
larını havi kapalı drflarmı İstanbul 
Nafıa mildilrlüğilne 29 nisan 1938 cu
ma günü saat 14 de kadar vermeleri 
lizundır. (1866/967) 1983 

Köprü yaptır1lacak 
Antal,.a Vdi,.etinc:len : 

1 - Antalya • Burdur yolunda 
KırkgCSs köprüsü inşaatı lS,047 lira 
64 kuruş ketfi üzerinden 2S. S. 938 
çarpmba günü saat ıs şe kadar ka. 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Teklif mektublarrnın o günü 
saat 14 de kadar viliyet makamına ve
rilmiş veya gönderilmiş olması ve 
2490 sayılı ihalit kanununun 32 inci 
maddesindeki tarif dairesinde tanzim 
edilmesi ve 1128 lira S8 kurufluk te
minatın yatırıldığına dair olan mak
buz veya banka mektubunu ve ayni 
zamanda Nafıa vekiletinin umumi 
milteakhidlik vesikasını da ihtiva et
mesi lazımdır. 

3 - Talihlerin istedikleri evrakın 
suretini 7S kuruş mukabilinde Nafıa 
Müd. den ve sair izahatı encümen 
kaleminden alabilecekleri ilin olu-
nur. 1617 

Satllık ipek mensucat 
latanhul Gümriilderi Bqmüdür

lüjiinden ı 

ı294 No. lu arttıtma kağıdında ka
nuni safi sikleti 1365 kilo ağırlığında 
ı2S597 lira değerinde safi ipek mensu
catın kapalı zarf uauliyle arttırmaya 

satı§ ilinı Sonpoeta gueteainin 29.3.38 
günlü nüshaaındadır. (ı86S/968) 

2120 

İstanbul Oniverıiteai Arttır
ma, Eluiltme ve Pazarlık 

komisyonu ilinlan 

lnsaat mUnakasası 
1 - 51289 lira 16 kunıı keşifli Gu

rcbada yapılacak ikinci dahiliye anfisi 
inşası vahidi fiat üzerinden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuftur. 

2- Bu ite aid evrak ve prtnameler 

'"mlardır. 

A - Ebiltme ıartnameel 

B - Mukavele projeei 

C - Bayındırlık ifleri genel şartna-
mesi 

D - Özel prtnamc 

E - Keıif cetveli 

F-Proje 
İsteyenler bu şartnameyi ev evrakı 

2S7 kuru' bedel ile rektörlükten alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 18.4.938 pazartesi gü
nü saat 16 da üniversite rektörlüğün-
de yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3814 lira 46 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve~undan bafka aşa
ğıdaki veaikaları getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid S0.000 liralık 
bayındırlık bakanhtından ahnmıı in
şaat milteahhidlik vesikası ibraz ede
cektir. 

s - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evel komis
yon bafkanlığına makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
ınektubların en geç 3 Uncu maddede 
yazılı saate kadar gelıniı olması ve dış 
zarf mın mühür mumu ile iyice kapa

tılmış olması şarttır. 

Poıtada gecikmeler kabul edilmez. 
(1661/8t53) 17S2 

Şirketler 

TOd tecim anonim sosyetesi 
meclisi idaresinden 

Sosyetemiz euı mukavelesinin 9. 
uncu maddesi mucibince henüz tahsil 
edilmeyen şirket aermayesinden ikin
ci rubu mikdarınuı hiHedarlardan tah
sil edilmesine mecliıi idare~ karar 
verilmit olduğundan muhterem hisse
darlarmıızın bu mikdar aennaye taah
hüdlerini U.4.938 tarihine kadar IOS· 

)'fteınb: mulmebecili,iine yatırmalan 
rica olunur. 2109 

Kazalar 
Elektrik tesisatı 

Muıtafa Kemalpaf& Belediyeainden: 
446B2 lira bedeli keşifli elektrik te

sisatına 4 nisan 1938 de yapılan kapalı 
zarfla münakasada talip zuhur etme
miş olduğundan bir ay zarfında pazar
lıkla ihale edilmek üzere yeniden mü
nakasaya konmuştur. Taliple:-in Mus
tafa Kemal paşa belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. (1984-1037) 

2089 

Arazöz ahnacak 

ULUS 

mikdarını '9'C vergi borçlan geçmezse 
satıtı onbeş gün daha uzatılarak 
6. 6. 938 tarihine müsadif pazartesi 
gilnU gene aynı saatlerde Ziraat 
Bankasına olan ipotekli ve 2814 nu
maralı kanuna göre taksitlendirilmiş 
borç mikdarını geçmek suretiyle son 
müşterisi uhdesine ihalesinin katfıyen 
icrasına karar verilecektir. 

-11-

Şayed böyle bir müşteri çıkmazsa 
satıf geri bırakılacaktır her kimin J>u 
gayri menkul mallara kartı bir hak
kı itirazları varsa satış ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbi
teleriyle birlikte dairemize müracaat
la bildirmeleri lbımdır. Aksi halde • 
satış bedelinin paylapnasından isti
fade edcmiyeceklerdir. Satış peşin 

Tarau~ Belediye Riyasetinden : para iledir artırma şartnamesi herke-
Belediyemizce muhammen bedeli sin görebilmesi için 30. 4. 938 tarihin

(6780) lira olan bir yangın arazözü den itibaren açık bulundurulacaktır. 
şartnamesi dairesinde bir ay zarfında ~le bedeli üzerinden % 2,S kuruş 
pazarlıkla alınacağından isteklilerin dellaliye rüıumu ve tapu ferağ harcı 
28 nisan 1938 perşembe gününe kadar m~teriye aiddir. Alıcıların muham
belediyemize müracaatları ilan olu- men kıymet üzerinden yüzde yedi bu
nur. (1917/ 1011) 2026 çuk pey akçe veya banka teminat mek

Çünkü ASPf Rf N senef erden beri 

her türlü soğukalgınlıklarma ve ağ~· 

rılara karşı tesiri t şaşmaz . bir ilaç 

olduğunu isbat . etmiştir .. 

Kiraya verilecek bahk yerleri 
Koyceği:z: Malmüdürlüğünden : 
Köyceğiz gölü ve tavabii Daşlı çay. 

daki balıkhanelerin 1 nisan 938 tari
hinden 21 nisan 938 tarihine kadar 21 
gün müddetle beher seneliği 15SOO zer 
lira muhammen bedelle üç seneliği 
icara verilmek üzere açık artırmaya 

çıkarılmıştır. 

Şartnamesini görmek 
Köyceğiz maliyesine 
ilan olunur. 

itıtiyenlerin 
müracaatları 

2072 

Pazarhk suretile 
eksiltme ilônı 

Bingöl Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Bingöl 

ili merkezi olan Çabakçurda yapılacak 
hükümet konağı inpatı olup keşif be
deli (46607) lira (91) kuruştur. 

2 - Eksiltme 30.4.938 cumartesi gü
nü saat 15 de Çabakçurda nafıa mü
dürlüğü odasında açık pazarlık sure
tiyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrakı istekliler Ankara, E
lizığ, Tunceli ve Bingöl nafıa müdür
lüklerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye cirebilmek için; is
teklilerin (3496) lira muva1daat temi
nat vermeleri ve kanuni vesikaları ha
iz ve nafıa vekaletinden alınmış yapı 
işleri müteahhidlik vesikasını ibnz 
etmesi lazımdır. 

S - latekliler ikinci maddede yazı;lı 
saatten bir saat e"Veline kader komis· 
yon rel•llii ocbitamida baza' bUlunma-
Tan m..ı:tuıdrr. ıuo 

icra 

Manisa icra Memurluiunclan ı 

Muhaaineye masrafsız bakiye 1S75 
lira vemıeğe borçlu Hacı Halliller 
köyünden ölU Mehmed Ali oğlu Muı· 
taf anın ziraat Bankasına 3000 lira 
mukabilinde ipotekli Hacı Haliller 
tımarı Konalt ınevkiinde tapunun cild 
85 sayfa 130 sıra 54 ve eylul 1333 de 
kayıdlı gün doğusu tapu kaydında 
Yorgaki ve Mehmed iken halen İbit 
vereseleri bağları gün indisi Kostaki 
Kapodaki vereaeleri "ken halen parti 
ve berber ailesi Zehra poyruı Kolde
re çiftliği ve öz aosyerler kıblesi Kos
ti Kapodaki iken halen parti Pehlivan 
bağ ve tarla ve Hacı Haliller köyü ile 
çevrili tapu kaydında 314 dönüm tar· 
la iken mahallinde yapılan mesaha ve 
tetkikata 112200,00 metre murabbaı 

yere bağ yeti§tirilmiş ve 369300,00 
metre murabbaı yerde tarla olarak bı· 
rakılmı§ olduğu anla,ılmakla bağm 

beher metre murabbaına 7 buçuk ku· 
ruş ve tarlanın beher metre murabbaı
na bir buçuk kurut kıymet takdir e
dilmiş olup gene Hacı Haliller tıınarı 
Ağılyer mevkiinde gün doğusu dula 
Kahya yetimleri ve yol iken halen 
yol ve Ahmed tarlası gün indisi Ha
cı Yorgaki ve Koca Hristodan geçen 
demirci Haralanbus oğlu Koeti ve 
Koeti Kapodaki veresesi ve Çaptollu 
iken halen Arif ve yol poyruı kabria
tan kıblesi Haydar iken halen Saftar 
ve Süleyman tarlalariyle çevreli tapu 
kaydında bir parçada 250 dönUm mik
darında tarla olarak gösterilmekte iae 
de bu yerlerin de mahallinde yapılan 
mesaha ve vaziyete 16400,00 metre 
murabbaı ile 26300,00 metre murabbaı 
yerler bağ yetiştirilmif ve 208800,00 
metre murabbaı yerde tarla olarak bı· 
rakılml! olmakla bağın beher metre 
murabbaına 3 kuruş ve tarlanın beher 
metre murabbaına da bir buçuk kuruf 
kıymet takdir edilmiş olmakla bu yer· 
lerin tamamı 4320 aelıim itibariyle 
borçlu Mustafaya aid 3456 sehiminin 
açık artırma usuliyle satılığa çıkan· 
larak muhammen kıymetin yüzde yet
mlı beıini bulur ve Ziraat Bankaeına 
olan ipotekli ve 2814 numaralı kanuna 
göre takaitlendirilmit borç mikdarmı 
geçmek şartiyle 20. S. 938 tarihine mü
sadif cuma günü saat 14 den ıs şe ka
dar en fazla artıranm üstünde bıra
kılacaktır. Şayed muhammen kıyme
tin yüzde yetmit betini bulmazsa .d
raat Bankasına olan ipotekli borç 

tubu ile birHkte 937/lı2 numaralı 
dosyaya aid olmak üzere satış mahal
li olan Manisa icra memurluğuna mü-
racaatları ilan olunur. 2101 

AS P İ R İ N in T tesirinden emin 

lütfen $ markasına dikkat ediniz. 

ofmak için. 

Mahkemelerden · 
Ankara Aaliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden : 

Ankaranm Taşpınar köyünden Se
yid Ahmed oğlu Ali tarafından açı
lan ve almıf olduğu Bayan soyadının 
(Türkan) ile değiştirilmesine karar 
verilmesi hakkında olan davanın ya
pılan duruşması sonunda: Bayan soy
adının (Türkan) ile değiştirilmek su
retiyle Nüfusa tescil ve ilanına 
6. 4. 938 tarihinde karar verilmiş ol-
du~u illn olunur. 2112 

Demi ryol la rı 
Kayın ağaç ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma ~ 

yonunclan: 
Muhammen bedeli 17920 lira olan 

(16.000) adet kaym afaıç 28.4.938 per
şembe &ünü aaat ıs.ıs de kapalı zarf u
suliyle Anlrarada :idare binaaınıda satın 
alınacaktır. 

Bu i't girmek isteyenlerin 1.344 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
abhfdlik veeiknı ft tekliflerini ayni 
i\,~ saat 14.15 e kadar komiayon reisli
~ wrmeieri llsllDCkr. 

,........_er paruıs olarak Anbra
da malzeme dairesinden, Haydarpqa
da tesellüm ve aevk tcflifinden İzmir 
ve &kiıehirde idare mağazalarından 
dafıtıimaktadır. (1031) 2104 

Mahruti çad1r ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komiayo

nandan: 
Muhammen bedeli 9750 lira olan 

130 aded mahruti çadır 22. 4. 938 c\t
ma giinü saat lS.30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacatır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 731,2S 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahbidlik vesikası ve tekllflerini aynı 
gUn saat 14,30 a kadar komisyon reia· 
lifine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anktra· 

da malzeme daireıinden, Haydarpa.p
da tesellüm ve sevk tefliğinden dağı-
tılacaktır. (945) ı951 

.................... 
Koçuk ilan 1e1rtlar1 

Dört aatırldı: klç6k lllnlarduu 
Bir defa için 30 lnın:aı 
İki defa için 50 kuruı 
Üç defa için 70 kurut 
Dört defa için 80 kuruı alımr. 
Devamlı küçük illnlann bcr defuı 
için 10 kurq almu. Meaell 10 defa 
neşredilecek bir llln için 140 kunat 
almacakur. 
Bir kolaylık olmak Dzere, ber Atır. 
kelime aralarındaki boıluldar müatea
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir ldic;flk 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için &7· 
nca 10 kurut ahmr. 

Satılık: 

Acele satılık analar - Yenlıehir 
Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
şısında 423, S92 metrelik analar. Tl 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Salddı -- - Yenftehlr Khmr X. 
mal mektebi karpsmda, cilneıe nurr, 
blok başı yüzü 13.5 mecmuu 347 met. 
Tel: 1S38 1954 

Ucuz araalar - lmarca parsellen
miş 80 - ıoo Kr. Cebeci Aptipap H. 
Dilman Karaoğlan Koç Ap. 4 Tl. 2181 

2030 

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

Sabbk arsa - M. Müdafaaya &iden 
asfaltta kurumlar caddeainde Y efil sa
haya nazır 344 M. murabbaı münferit 
arsa. Tel. 3057 2074 

Dikmende ipotekli sabhk balöhmı 
bai - 6 dCSnilm 4 oda 2 heli mutfak 
büyük balkon görmek ve pazarlık için 
Anafartalar caddeainde Diş tabibi Fah-
rettine müracaat. 2084 

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

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

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve isimleri apğıda yazılı muhtelif 
rondela, Gupilya ve vidalar 10.S.1938 sah günü saat 1S den itibaren sıra ile 
ve kapalı zarf usuJü ile Ankarada idare bi"lasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları, nafıa milteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
rUn saat ı4 de kadar komisyon reiıliğine vermeleri lizmıdır. 
Şartnameler paraaız olarak Ankarada malzeme daire.inden, Haydarpaf&· 

da tesellüm ve sevk gefli&inden dağıtılmaktadır. 
Liıte Muhammen bedel Muvakkat teminat 

No. ClNSt Lira Lira 
1 29 kalem Rondell ve yaylı halka 9740 730,SO 
2 S5 kalem Gupilya ve bakır per

çin 
3 69 kalem Muhtelif maden vidası 

ve civata 
4 94 kalem Demir ve pirinç ağaç 

vidaları 

8880 

19707 

23666 
(969) 

666,00 

ı478,03 

ı774,95 

2014 

lal, diı, nezle, grip, romatizma ve bitiı agrllanıın derhal 
•eser, kalHnda ainde iic •111 alııllllir. 1841 

Satılık kamyon - 34 model Şevrol• 
kamyonu müsait fiatla verilecek. Ata -
türk Bulvan Toygar apr. daire 5 
TL 2311 2096 

Sablık radyolar - 6 limba Telefun
ken 7 lamba Blanpunkt görmek, pazar
bk için İnhisarlar B. Müdürlüğünde 
Fuat'a müracaat. 2122 

Kiralık: 

Kiralık - Yüksek Ziraat F.nstitüstı 
mahalle.sinde konforlu 3 oda aynca 
müstakil bir oda Tel: 3991 Mahmut 
Sür 196S 

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

XinWı ............ - Kavaklıdcre
cle İran 11efareti arkasmda 3 oda 30 dö
nUm bağiyle müracaat n 3908 2oı1 

Kiralık ev - Uç oda bir hol, mutfak 
ve aaireyi havi. Y eniıehir: Demirtepe 
Akbay sokak No. 3 alt kat. 2033 

Kiralık köık - Aktepede Bay Maz. 
harın kötkü kiralıktır. Bekçiden sorul-
sun. 2075 

Kiralık - Kavaklıdere Kooperatif 
mahallesinde 18 No. fevkaUde manza
ralı evin müstakil altı oda, müftemiLl 
tı veya zemin katile 8 oda bir kapı 
Tl. 1272 2108 

Kiralık - Kavaklıdere Gtlven ma
halleıinde 31 No. lu evde 2 oda ı bol ft 

1 banyodan mürekkep müatakil kat. İ-
çindekilere müracaat. 2118 

lş verenler: 

ltçi aranıyor - Bedia terzihanesi 
Atatürk bulvan Kınacı apartımam dai-
re No. 3 2045 

f ş arayanlar: 

lı anyorum - Daktilo, eski ,yeni ya
zı bilirim. Şahadetnamem vardır. Bir 
müessese ve yazıhanede çalıgınm. 
Ulus'ta M. rumuzuna yazı ile müraca-
at. 2077 

Aranıyor: 

Alman mürebbiye aranıyor - Dört 
yaşında bir kız çocuğuna bakacaktır. 

Her gün 8 • 9, ı2 - 13 arasında Yeniıc
hir: Meşrutiyet caddesi Baba oğullan 
apartımaru 5 numaraya müracaat. 

2095 

Ev araDIJ'OI" - Altı yedi odalı terci
han bütün konforlu bir ev veay apartı
man aranıyor. Derhal için veya iki ay 
sonra için de timdiden kontrato yapıla
bilir. Telefon 141S müracaat. 2123 

Mütefenik: 

Pratik usul - Elverişli ücretle fran
aızca dersleri. Bir tecrübe dersi ile al
tapn.ak iatiyenler İç Cebeci Süngü bayı-
n S. No. 11 Bn. Melek. 2083 

Motosiklet - Satm alınacaktır. As 
kullanılmış S - 7 kuvvetinde olacaktır. 
K. Yozgat Brt. Fb. H. Kurt Bergere 
mektupla nıiiracaat. 2085 
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HASAN UJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve alhk· 
ları ayarında olduğunu bütütı güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, \ı::ler movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinct nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

HASAN TIRNAK CiLASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırça.sile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 1839 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi 

w 
agız 

dişler ~e güzel 
temin eder 3-6399 

ve 

BAGI 

- Ooh ! Şu medeniyet asrının güzelliklerinden biri de aylık temizliklerimiz. 
de seve seve kullandığımız FEMlL VE BACLARIDIR. Vücudumuza her 
türlü rahat ve serbesti veren ve ince elbiselerimiz altında sezilmeyen biricik 
dost ve yardım<:rmız Femil ve bağland ır. 1776 

Uyanıı~ Servetifünun 
1891 

Başyazan: A. Ihsan Toligö.ı 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu baftalı1' resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

~---REÇETELERİNİZİ--~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptrrmtZ. Her istedi

gınız yerli ve Avrupa ilSçları bulunur. Resmt hususi mUes. 
sesata azam! kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

-Yan 1 I 

.,ı;us 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
'.AKTiF 

Kasa : 
Altın: Safi kilogram 19.720,071 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve borslu ldiring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karşılığı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele· 
rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonolarL 
Ticari senedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karııılığı es· 
( bam ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Taiıvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZİN 
Varken ıst1rap 

çekilir mi? 

Bat, dit atnlan 
Ve Üfiitmekten mütevellid bü
tün ağn, sızı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya karıı 

NEVROZIN 
Kaşelerini alınız 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir 
2106 

Ankara avcılar 
Kulübü idare Heyetinden : 
Yıllık genel toplantmm 23 nisan 

cumartesi günü saat 15 de belediye 
salonunda yapılacağı sayın üyelere 
bildirilir. 2100 

Zayiler · 
Zayi plaka - Ankara belediyesinde 

205 numarada kayıtlı araba numarası 
plakamı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. Ahmet 
Yanmaz. 2099 

ULU S-19. uncu yıl. - No.: 5998 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıflo ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

9Nisan1938 vaziyeti 
LİRA 

%7.737.858,13 
20.398.801,-
1.165.509,16 49.302. 168,29 

360.426,36 360.426,36 

9.118.729,56 

25.878,45 

22.100.77 5,01 31.245.383,02 

158.748.563,-

14.455.059,- 1'44.293.504,-

4.000.000,-
41.161.927,46 45. 161.927,46 

38. 734.091 ,58 
7 .039.962,06 45.774.053,64 

53.959,65 
8.705.429,78 8.759.389,43 

4.500.000,-
14.746.514,27 

YEK-ON ı 344.143,366,47 
~-

PASiF, , __ 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi : 

Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nalcdil'e 
bakiyesi. 

Kar~ıhğı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

14.455.059,-

14-4.293.504,-

19.000.000,-

13.000.000,-

1.060,67 

32.379.964,66 

YEK-ON: 

LİRA 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.293,504-r-

14.974,612,74 

32.381.025,33 

98.873.04'4,30 

344.143,366,47 
- ·- ___ .... 

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

80 santimetreye kadar muhtelif 
boyda ve bir hareketle değişir şaryo 
otomatik sutun tertibatı Desimal Ta· 
bülatör Türko - Üniversal Klavya is
tenilen tipte yazı aynı evsafta porta
tif modelleri. 

TRİUMPH cedvel ve yazı makine. 
ıi Türkiye acentası: Emin Said Erean 
Tl. 2686 P. K.. 501 Ankara 1913 

='" Sablık ev "'= - -:E Maltepe Onur sokak 3 No. : 
:E yağlı boyalı 4 kat 2 daire beher : 
E dairede 4 oda bir mutfak, banyo, :S 
: elektrik terkos tertibatı ile Ay- -
E rıca bahçe içinde 2 oda 1 mutfak : 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarıpn, Esmer her tene tevafuli eden yegfule sıhhi &em· 

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri k§milen izale eder. Yarım 
aaırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi giliıellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsa.min yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3- Krem Balsa.min acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 
İNGİLlZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

596 

E veh~hı~anb~d~r~ideva~ E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
: dır. Bahçesinde garajı ve aJılı 5 
: 150 meyva ağacı vardır. İçinde- : 
E kilere müracaat edilmesi 2013 S Tuz ~ıkarma ve taııma lıi aıık eksiltme ili~ -:111111111111111111111111111111111111111: 

DIŞ TABIBl 

M. AZlZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarım kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakla Aparbmanı No. 1 
3--6949 

Ankara inhisarlar Bat Müdürlü ğünden : 

İstihsal edilecek tu· 
Tuzlanın adı zun tahmini mikdarı 

kilo 

Akça koyunlu 
Ali baba 
Coğul 

Keçeç 

1.000.000 
500.000 

1.000.000 
3.000.000 

550.000 

Beher 100 kilonun 
istihsal vıe taşınla işi 
muhammen bedeli 

Kr S Li 
6 600 
6 300 
6 600 
4 87.5 1462 
6 330 Sarı kaya 

Çankirı 3.500.000 (yalnız) 3 22 1127 
taşıma 

Muvak1<' 
Tutarı temirı1 

paraf 
Kr. Li ıı 

45 / 
22 so 
45 ./ 

50 109 69 
24 75 

84 s$ 

- Yukarıda adları yazılı tuzlalarımızdan 938 yılı için tuz çıkarma ve anb'' 

~ D r. B ô 51 t ü re k : taşıma işi 6.4.938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltme>" 
- - konulmuştur. Beher yüz kilosunun muhammen bedeli ve ilk teminat pati' 
: Cebeci Merkez Hastanesi = ) 
- - lan hizalarında gösterilmiştir. Şeraiti anlamak ve daha fazla izahat aırtıı 
: İç Hastahklan mütehassısı =_ ı.ıı~ 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. 

isteyenlerin şimdiden baş müdürlüğümüz tuz fen şubesine ve yahud maı• 
: Her gün hastalarını Y enİ§e• E leri tuzla memurluklarına müracaat etmelidir. Her tuzla için ayrı ayrı ya.Pr 
: bir Metnıtiyet caddesi ÜrekE lacak olan açık eksiltme ve ihale 27.4.938 tarihinde saat 15 de bankalar cad0 
E apartmanında saat 13 denE ( 
:E sonra kabul eder. Tel: 1694 : sinde baş müdürlük binasında müteşekkil komisyonda icra edileceği ilatı 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllltr" lunur. (l007) 2024 

--~--------------------------------------~------------------~~____./ • 1111 

YENİ Sİ NEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Henry Bemstein'in ölmez eseri ve Pa· 
ris tiyatrosunda emsalsiz muvaffaki· 

yetler kazanan büyük dram 

SEVGlUDEN GELEN 

Bq Rollerde ı 

Gaby Morlay - J. Pierre Aumont • 
Jean Gabin 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

sigortaları 

.,, 1111!:, - -- -- -- -- --- -- --- -- ---- ---- ------------'=iı 1111i=' 

BU GECE SAAT 21 de 
Aşk - heyecan - esrar müthiş 

macera filmi 

HİNT MEZARI 

GÜNDÜZ: 

2,30 seansında: HİNT MEZARI 
4,30 " MİHRACENiN GÖZDESİ 
6,30 ,, HİNT MEZARI 
Halk Matinesi 12,15 de: 

Böyle bir kız unutulur mu? 

.... 

' "' "' .... 

_____./ 

1 Halil Naci Mıbcıoğlu, Telefon: ıı3' 

Ya p 1 1 r Anafarta.lar cad. No. 111 Tel.: 7J>S
9 

• • "'BQon" Ankara acentahğr ı3" 


