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ekonomik kalkınma Ziraat Vekoletimiz Kalai~tl• lluır Baıoefıili taralurtlan doldor A,. ı•.W ı 
ziya/etin omltlifi Seminıınü ._.. 

Ziraat VekilliOine B. F~ik Torkiyenin siyaseti 

B. Cemberlayn harbiye bakaniyle 
B. Musoliniye bi, mektub gönderecek 

Londra, 13 (A.A.) - ffayu a.lanaı muhabirinden: SiJul mi
phitler, büyük Britanya'nın timdi So-.yet RUIJ& ile Çin,.• Hahe
tiatan fethinin tanmmuı meaeleiincle m&atenldf lcamelanm te
min etmek için MoekoYa Ye Hankcw'da tetebbülercle halaeDmt 
olduiunu temin etmektedirler. 

Klinutaym clW ıopı.n---. U. 
rut Veklletine Manila Mebula Bay 
Fllik Kurdotlunun aeçiminin t:ndik 
et4ld$1t bükmda Cumhur Rifaleti
nla fU te.zkere.t o1nmmuıtur. 

BUYUıt MiLLET MECLiSi 
YtJ'KSEK RBlSLIClNE 

sulh yı e ı ır 
Dr. Aras Kahirede gazetec.ilere 
takib ettiOimiz pol itikayı anlattı 

[Dün ıelen te1ırafl- a inci l&Jfumzcla•J 
llıtrad V•kili ~lılr Keaebir tara

lındu veWnen id-açe edilmelıt• ba
luııaa Zirut V•killiiiae. Bl}fvelıili 
tvalılldan aeçilen Jlania Jlebua B. ------------------------
r.a llardollrbma iatibabuua tas
dii edildliJ anoluaur. 

Reislcambar 
K. ATATURK 

Biq#Uı f'Iİr Hamitl 

Büyük şair 

HGmid için 
ihtifal 

Ballıan antantı elıonomilı hllN)'inin 1op1....-.. 6ir ,&J il 

Balkan ekonomi konseyi 
ve basın konferansı 
Cahşmalarıni bugün biti receK 

İstanbul, 13 (Telefonla) - BaUraa Ekonomi KoDMJi ye IJwa 
konferansı azalan yann IOD toplantılanm J&s-caldardır. Bu cel
Mde konferans Ye konsey merasimle bpemcak •e natdklv ..,.. 
lenecektir. Saat 13 de yapılacak IOD toplantıda pıcakol-..... 
cak Ye İmza edilecektir. 

Ekonomi komeyi ubah ... t 9,SO 'Oıttlndai tarafmdan ,ereflerine ~ 
da Yıldızda umumi bir toplantı yap- rilea .siyafette buır bulunmuılardır. 
nıııtır. Dün öjleden tonra yunan he- Ziyafeti bir ıuare taldb etmiftir. Zi· 
yeti a.zuuıdan B. Koldniı taraf mdan yafet •e ıuare çok ııetell ıeçmiıtir. 
"Balkan dnletleri arMmda denb it- .., --L----~-
tirtk meulalnln faydaları., mevzulu ı ıınan muHI....,.... 
bir konferam •erilmiftlr. Bundan 80D Atina, 13 (A.A.) - Yunan matbua-
ra ıene komite toplantıları yapılımf tı Balkan antantı ekonomik kon1e1i
ve ıimdiye kadar alman kararlar tu- n1n n matbuat ıwacre1lııln toplantı 
nif edilmittlr. n meuilerinl artaıı bk dllı:btle ta -

Oileden IOGıl"& Topkapı mll.zeal .si- Jn'b eylemekte .,. buna ald haberlere 
yaret edilmiıtir. Misafirlere mufMl&l geniı bir yer ayırmaktadır. 
i.zabat verilmiftir. llauje DateD Balkan matbuatı 

Elronoml n Baam lııonaqleri _.. tilrk komit.ıaln dyafetinde Seferi.. 
ları bu akpm ... t 20.30 da Perapalu- ~la'ln ell!Fledlii nutku .......... o
ta ftll w beledi:Je reili iL Malalddbl llllllk ............. 
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Maktu fi at 

Sanat okullarının 
yaptılı eıyadan 

Yergi ıllnmıyıcak 
llllkıtl•: 

Temsil 
Dün gece Halkevinde (Kavga so -

Hükümetin perakende satl§larda pazarlık uaulimü kaldırarak yeri
ne maktu fiat esasını tesis için hazırladığı projeyi gazetemizde oku
muşsunuzdur. 

Hiç bir memlekette bizde görüldüğü derecede ifrata vardmlnut ol
mayan kötü pazarbk ananesi, öteden beri, içtimai dercllerimiz arasında, 
sık sık temaa edegeldiğimiz bir ıikAyet mevzuu idi. 

Ruhen asil, dürüst ve doğru olan türle bu sakim itiyadı nereden ve 
nasıl edinmiıtir} Bunu anlamak için, ticaret ve piyasanın uzun zaman 
türk olmayan unsurların elinde kalrnıı ve bütün kötü ananelerini bu 
esnada tesis etmiı olduğunu hatırlamak kafidir. Türk vatandatlar ge· 
nİf ölçüde ticarete atıldıkları gün, piyasanın sağlam bir temel üzerinde . 
kurulmuı kötü usullerini ister istemez benimsemek zorunda kalmqlar
dır. Toplu ve ıümullü bir itiyada kartı ferden mücadele etmek son de
rece güç bir iftir. Ahlaki telkinler, ticaret odaları veya sair vasıtalarla, 
ticaret alemimizin bu en mühim hastalığını tedavi etmeye kalbfmak 
bir hayale kapılmak olurdu. 

Erkek ve kız bölıge aanat okulların- nu) adlı piyes temsil edilmiştir. Ka
daki mütedavil ıermaye atölyelerinde labahk bir aeyirci ktltleai önünde mu
vücuda getirilen mamullerin muame- vaffakiyetle oynanan bu oyunda bit
le vergiıine tibl tutulmakta olduğu haua Hürmüz rolünü yapan Bayan 
anlaşılmıştır. Nigar, avukat Sük\lti rolünü yapan 

Bu sanat okullarındaki atölyeler, B. Galib, avukat Sedat rolünü yapan 
ticaret kaadiyle devamlı Ye toplu ima- B. Necdet, Ali rolünü ,yapan B. Bur
lit yapmak makaadiyle açılını§ müe1- han dikkate şayan derecede seyircilc
ıeselerden sayılmamaktadır. Bu okul- rin takdirlerini ka.zanmıtlar ve alkıt
lar talebenin milfredat programı mu- lanmı,lardır. Oyun altı defa daha tek
cibince görecekleri temrinler için rarlanacaktır. 

dı,ardm i§ alınmakta ve bunlara lil- Milli Konser 
zumlu malzeme ve demirba' etyada 
büdceye konulan temrin tahsisatından 

T cthisi konmuı olan bu çıbanı ancak devletin nctteri kökünden ka
zıyabilirdi. lıte timdi, bu müdahale bir hakikat olma yoluna girmiftir. 
Bu tedbirle, yalnız müstehlik vatandatlar aldaninaya karıı garanti altı
na alınmakla kalrruyacak, millet topluluğu içinde ticaretle uirBfan va
tandqlar, kötü bir ananenin eeiri olarak, hergün yalan söylemek, riya
karlık etmek azabından kurtanhmt olacaktır. Bu itibarla. hazırlanan 
kanun projesinden hepimiz kadar onların da sevineceklerinden ıüphe 
etmiyorum. 

Bu karar tahakkuk ettikten sonra, türk piyasası, Balkan komıulanmız 
içinde ileri bir yeniliği ilk önce tatbik etmİf olmanın tcrefini de kazana
caktır. - YAŞAR NABi 

Finans tayin 
ve terfileri 

Balatta bir 
çöküntü oldu 

temin edilmektedir. 
Bu vaziyeti gö.z önüne alan Finans 

Bakanhiı bu huauata yeni bir kara. 
rını vilayetlere göndermiştir. Bakan
lık kararında mütedavil aennaye atel
yelerinde vücuda getirilen mamulle
rin muamele vergiıine tibi olmadığı
nı bildirmektedir. Bakanlığın bu ka
rarını kısaca yazıyoruz: 
"Dışardan verilen herhangi bir si

parif kabul edilmiyerek ancak talebe
nin müfredat programına göre, göre
cekleri temrinlere uygun olanlar a
lınmakta ve bu siparitler talebe tara
fından ders olarak yapılmaktadır. 
Bundan dolayı, kuruluş maksadları, 
siparişlerin kabul tarzı, imalitın top
lu yapılması ve çalıştırılan talebenin 
i' kanununa göre iKi sayılmaları ba
kunından sınat müessese sayılmasına 
mümkün olmıyan bu atölyelerin mu-

Varidat umum mildUrlillü tetkik lıtanbul, 13 (Telefonla) - Balatta amele vergisiyle tekliflerine mahal 
tmiri Muammer teftit heyeti kalem bir çöküntü faciası oldu. Tafailit ıu- yoktur. 
mtldUrlUCUne, açıktan Vasfi Koç hu- dur: Hacıbayram aokafında 15 ıene Şimdiye kadar beyanname verilme
Jımli: mOfarirliti kltibliline. açıktan evel Selinik muhacirlerinden Şevki- miş olması dolayısiyle haklarında dol 
AH Rıza Çivril hazine avukatlıiına, yeye verilmif olan 41 ve 43 numaralı Tudan doğruya vergi alınmaya baJVU
i\lmrilk muhuebeıi tetkik memuru evler meyilli bir arazinin üzerine rulmu1 olanlar vana kaza! tetkik mer
muhar Ankara muhakemat memurlu- kurulmuttur. Alt taraflarında dolma cilerinin kararına geçmemiş olduğu 
luna. Ankara Mliye mahkemen za- bir bahçe vardır. Bu bahçenin dolma takdirde tarh muamelerinin iptal e
bıt kltlbl Mithat hukuk müpvirliil kısınma rutlayan yerde Zehra ve dilmesi llzımdır. Bundan evel usulil 
kltiblifine, hukuk mllpvirliği eald Tahıin kaptana aid iki ev vardır. Bu dairesinde tahakkuk ederek tahsil o
maTini İbrahim hukuk müpvirllll dolma toprak bu aabah saat 9 da bil- lunmu' vergilerin iadeıine mahal yok 
muaYiııliline, açıktan Muzaffer Na- yilk bir taraka ile kaymıt ve altında- tur.,. 
fıa mahuebeıi inpat kltibliğine, ki ıı ve 13 numaralı evleri çökertmiş
IConya muhaıebe kltibl lhaan güm- tir. Zehranın evinde kimse olmadığı 
rilk muhasebesi tetkik memurlutuna. anlqılmıştır. Kaptan Tahıinin evin • 
lıtanbuJ kllçillıc pazar varidat memur de bulunan kızı Muammerle oğulları 
muavint Sabri ve orman muhaaebeı\ Davud ve Adil ve akrabalarından En
memuru Nail Dahiliye muhaaebeai ver enkaz altında lıcalmııtır. Adllle 
memurluklarına. Yenice malmüdüril Davudun ceaedleri paramparça bir 
Rua Korkudeli n:ıalmüdürlüpne, He- halde çıkardm .. tır. Eıwer n Muam
klmhan malmlldlır ıc.naı mabaebat mer yaralıdır. Haatabaneye ıraıaırıl
umumt mılldürHllil emrinde villyetler mıılardır. Kaza yağmurlar yilzünden 
muhaaebe memurluğuna, üçüncü kor. olmuştur. 
mubaıebecisi Ziya Sıva muhasebe 
müdürlüğihM, ltıl'fehir tahail kontrol 
memuru LQtfi Ankara defterdarlığı İstanbul Ağır Ceza 
muhasebe mümeyyizlifine, İstanbul Mahkemesinde 
belediyesi icra memuru Niyazi muha- tatanbul, 13 (Telefonla) - Hüae-
aebat umum mildürllliil memurlutu • yln admda bir amele Emine isminde 
na, Sıvu muhasebe müdürü Ziya il- bir kıza tecavüz ıuçundan yakalanmıı 
çtlııldi kor muhuebeciliiine, Kahta alır cezadaki muhakemeai bugün bi
malmüdilt'il Haaan Kangal malmUdUr tirilmittir. Mahkeme ıuçu aabit göre
lQUne, Çevril malmüdilrü Saffet, Ho- rek: Hüıeyinin 2 sene hapsine karar 
Ad mal müdürlüğüne, muhuebat u.. vermiftir. Dalııç Kizım isminde bi
mum müdürlüğil memuru Nuri riıi de 15 yaşında Nefeye tecavüz id
terfian mümeyyizliğe, Hozad mal. diaaiyle 2 aene 4 aya mahkOm edil· 
mıUdtlril Huluıt Çermik mal mOdUr- mittir. 
lüpııe, Adıyaman mal mGdUrU 
Rıdnn Sungurlu mal mUdUrHliU. 
ne, Urfa varidat müdUrU zum.. Şehrbiıizde yapılacak orta 
kar Yenice malmUdUrlUtune. Meclda· okul blnalan 
ri malmildtlril Hu16al Tirebolu mal· ltWtUr Bakanbjı tarahndan. tehri-
mtldtlrltıpne, Ankara Yeienbef ı. misde yapılacak lite ve orta mekteb bi
dillt komlayoııu reiıl Sadi Ankara na1annm ana vuiyetlerlni tetkik et -
leYUJm Amirliği vaııedarlılma, An- mek ve bu mekteblerln pıtnlarmı bitir-
kara ıevuım Amirllll vesnedan Veh· k "- İ b ld h...1-ı_ -..t be me UAere ıtan u an ıe ~llUQe •• -r -
bl OD teklsbıci dal livuı mvhw tilm1t bulunan mUtehu111 mimarlar 
vemedarlılma. D. D. Y mubaaebell • dir M 
birinci llllıf memuru Hqmet terfian tetkiklerini bıtirmltler • ütehuaıs 
ayar muhuebe mubuibllline. ll'ethl· mimarlar Kaatamonuda yapılacak pav-
1e eül malmtldtlril Haydar Tefenni yonun lop lfi ile meteul olmak ilzere 

Valide hanı boşaltılıyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - VaJde

hanı belediyeye geçtiğinden, belediye 
hanın kiracılardan bofaltı!maaı için 
icraya müracaat etmi,tir. 

Emniyet kadem &ah 
Emniyet fJleri genel direktarlüfll, 

yeni emniyet teşkilatına göre em.niyet 
ve polis mensuplarının kıdem tablosu -
nu buırlamağa blflun11tır. Tablo ba
dranda tamamJannq olacaktır. 

U!ak belediyesine su tesblerl 
için yardım 

U,ak ,ehrine içme ıuyu gelmesi i
çin belediyeler bankuından alınacak 
120 bin Uranın diln birinci noterlikte 
UJÜ belediye reiai tarafından mu
kaveleıi yapılmıı ve imza ecHlmlttlr. 
Garbt Anadolunun büyük bayındırlık 
ıehirlerinden biri olan U,ak da yakın 
bir ıamanda bol ve temiz içme ıuyu
na kavupcaktır. 

Sanat mektepleri sergisi 
hazırhklan 

Elitleri ile enatitüler, .anat mekteb
leri ve diier mealek mekteblerinin ça • 
lıtmala.nm gl>atermek üzere Sergievin
de açılacak terci buırWdan devam et· 
mekte ve gelen eıyalar taanif olunarak 
yerlettirilmektedir. KUltUr Bakanlığın· 
dan verilen malQmata g8re aerginin a • 
çılma t8reninin 21 mayııta yapdmaıı 

mukarrerdir. 

Bu gece Halkevinde değerli müzi
siyen B. Nuri Cemilin idaresinde 
genç amatörler tarafmdan milli halk 
şarkılarımızı ihtiva eden bir konser 
verilecektir. Konserin programının 
ekserisini teşkil eden ,arkılar şimdi
ye kadar hiç çahnrnamı' parçalar ol
duğu için konserin güzelliği hakkın
da şimdiden hüküm verilebilir. 

Trakya filmleri büyük 
bir alôka uyandırdı 

9 nisanda yapılan Mimar Sinan tö
reni için Trakya umum mlifettiıi ge
neral Khun Dirilt, Si.nanın Trakyada
ki eserlerini ihtiva eden bir filmi An
karaya göndermişti. Sinan töreninde 
Ankara balkevinde gösterilen bu film
le beraber gene umum müfettitlik film 
bi,irosunun yapmıı olduğu ve Trakya 
manevralarına aid filmler de Ankara 
halkevine gelmişti. Manevra filmleri 
ile Trakyadaki kalkınma ve köycülük 
hareketlerine aid öğretici filmlerden 
bazıları devlet merkezi tahsil gençli
ğine ve baŞfehrin heınterilerine Trak
yanın küçük bir annaganı olarak bir
kaç gün halkevinde gösterilecektir. 

Bu filmlerin bir kısmı ,dün saat 15 
de halkevi ıalonunu dolduran yüzler
ce ilk okul talebesine gösterilmiştir. 
YetiJen ne.le memleketi tanıtmak yo
lunda yapılan çalıff!Ullar, bu filmde 
&örüldüğü g.ibıi, büyük bir alika ile 
Jrarplanmakta ve çok verimli olmakta
dır. Dün kendileriyle konuştuğumuz 

birkaç llk okul talebesi bize çok güzel 
tefler anlattıler. Trakya manevraları 
filmi ıa.teriliwken tilrk bayraiı v.e A· 
tatilrk -rüodilkçe ,-.vnılanmu. ata
ı..- ... ~ •• ,. ... aı • .ı1c.,. 
hyorlardı. 

İstanbul belediyesinin et ucuz
luğu etrafındaki tetkikleri 
latanbul, 13 (Telefonla) - Beledi

ye eti 35 kurup indirmeye, her cin
sin piyasada bol bol bulunabilmeaine 
ve perallendecilerln marttan önceki 
karları ni9betinde menfaat elde etme
lerine çalı,malrtadır. Bu ay ıonuna ka 
dar yapılacak tecrübe ve alınacak ted 
birlerle bu gayeye eriıileceii muhak
kak ıörWmektedlr. Bu Hbah Ankara
dan dönen vali mezbahada tetkikler 
yapm19tır. 

Bu tecrilbe de lyt netice venııq .. 
belediye, toptancıları ortadaa bUıbU
tln kaldıracaktır. 

Hükümet İstanbulun imarına 
yardım edecek 

İstanbul, 13 (Telefonla) - latan -
bulun imar edilmeıi için huırlanan 
pllnın tamamiyle tatbik olunmuına 
tehir büdccai kifi gelmediğinden hü
kUmet her yıl S milyon lira ile latan
buJa yardım edecektir. Buna dair ha
zırlanan. kanunun bugünlerde Kamu
taya verileceği umuluyor. 

Kamutayın dünkü toplantısı 

Elçilikler eşyası hakkında 
yeni madde kabul edildi 
Kamutay dUn B. Refet Canıtez'in otomobillerini Tilrkiyeye ithal tari• 

reiıliğinde toplanmıttır. Çankırı me- t•hinden itibaren üç yıl l.ulıandıktaJl 

busu B. Muatafa Önsay'ın lt)'m teki· aonra muafiyeti haiz olm ;an yerle· 
zinde kamutayda vefat ettiğine dair, re sattıkları veya devrettikleri takdir• 
riyaset tezkeresi okunmuş ve kamu - de bunlardan gümrük resmi alııunas. 
tay azaları, kıymetli arkadatlarının Bu otomobiller Türkiyeye ithal tari· 
hatıraıını taziz için bir dakika ayak- h.inden itibaren bir ıene geçmeden 
ta durm~ ve ıilldh etmitleırdir. Bun- muafiyeti olınıyan yerlere satılır ve· 
dan aonra Cumhur Reiıliğinin Mani- ~a devredilirse Mtış veya devir tari
sa mC'busu B. Faik Kurdoğlunun zira- hinde cari gümrük resminin tamaınJ 
at vekaletine intihabının tasdiki hak- alınır. ltıbal tarihinden itibaren bit 
kındaki tezkeresi okunmuıtur. Okur- yıl kullanıldıktan 90llra ikinci yıl i
larımız bu tezkereyi birinci sayfamız- çinde satılır veya devıredilirse, satıt 
da bulacaklardır. veya devir tarihinde meri gümrük rel 

Vergi bakiyelerinin tufiyeıine d• minin yibde ellisi, üçüncü yıl içinde 
ir olan 2566 sayılı kanunun, 13 üncü aatılır veya devredilirse yüzde yetınit 
maddesinin tefsiri hakkında bilcke en- beti indirilir. 
cümeni mazbatası kabul edilmiştir. Esaslı surette hasara uğrayarak 
Kabul edilen fıkıra ıudurı .. Vergi ba- kullanılanuyacak hale geli.pte muafi· 
kayasının tasfiyesi hakkındaki 4 tem- yeti haiz olmıyan yerlere satılan ve
muz 1934 tarih ve 2566 sayılı kanunun ya devredilen otomobilerden kullan• 
13 üncü maddesinde Uzerlerindeki ha- ma müddetine bakılmakaı.zm gümrük 
cizlerin kaldırılacağı ve bunlar dola- relllli aranmaz. 
yısiyle hazineye aid alacaklarm ter- Elçilerimizle diplomui memur ..e 
kin edileceği yuılı bulunan gayri- ıiyaıt murahhularmu.za bu huıusta 
menkuller arasında gayrimilbadillere daha u müaaid muamele tatbik eyli
tahsis edilmit bulunan gayrimenkul- yen devletlerin elçi, diplomasi me • 
ler de dahildir.., murları ve ıiıyut murahhaalan hak• 

Ankara şehri İmar MüdiirJüğünUn kında yukarıld fıkralarda yazılı mu-
1934 aeneai son heaabma aid kanun afide ve resim indirilmeleri karııhk· 
projelinin kabulünden sonra ukert lı olarak aynı elM ve ölçüye göre tat
ve millkt tekaUd kanununun üçüncü bik: olunur.,. 
maddesinin •u1-y ve Mkerl memur- Kamutay yann toplanaca1ıctır. 
lar hakkındaki fıkraıınm deği,ıiril· 
meaine, matbuat umum mildurlüiil Kamutaya gelen evrak 
tetkilit vazifeledr;ıe dair olan kanuna 
bağlı cedvelin deflttirilmeai; Tilrld- Kamutaya diln, hilJdlmetten mühiııı 
ye cumhuriyeti hükümeti ile İaveç in- kanun projeleri -celmittir. Bunların 
rallıiı hükilmeti arasında akd ve imza araaında mübadele ve tefaib i'lerinin 
edilmi§ olan ticaret ve kliring anlaıma- katt tasfiyesi ve neticelendirilmesi 
siyle Türkiye ile Çekoslovakya ara- hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek ka
sındaki ticari mübadele anlqma- nun projeai, türk gayrimübadillerine 
sına ek olarak tanzim olunan pro- tah:.is edilen malların vergileri bak• 

kındakı 1ranun projeai, posta, telgraf 
tokol ile bağlı listelerin tasdiki bak- ve telefon uın11m müdürlüğü 1937 büd 
kındaki kanun projelerinin ikinci ıö- ceıine 150.000 liıa munum tahsisat 
rüımeleri yapılarak kabul edilmittir. konulması hakkında 'ranun projesi 

Dün ilk görüşmesi yapılarak kabul vardır. 
edilen projeler araıında gümrük tari- Dün kamutaya gelen projeh .... ara
fe kanununun 6 ıncı maddeıinin de- aında satılan kinin bedelinin Sıho1 
ğiştirilmeai hakkında kanun projesi ve içtimai Muavenet Bakanlığı 1937 
vardır. bildcesine tahılaat kaydı ve vakıf mal 

Bu projeye göre 1 ha.ziran 1929. ta· Jarın aatılmaaı, kiraya verilmesi, utıt 
rjh ve 1499 ayılı &ilmrlik tarifesi ka- paralarmın kullanılınau, ve emanetell 
nununwı 6 mcı madd•inin bir numa- idare edil mWhak 'ftkıflardan ida
~l ~ bektndid. •lıda1d tekilde clellttl- re ve tahe': maertfl' almmMı hakkı~ 
rı me e ır: d k. 50 ı kan k · ..a .. "T"" k" h · t" h-k- t"ı a ı 29 sayı ı una e proJe -ur ıye cum urıye ı u ume d 
nezdinde mukim ecnebi devletler el- var ır. 
çilerinin beraberlerinde getirdikleri 

Cfyalariyle kendi iatimallerine mah - lım ... IJ 
ıuı olmak, cina, nevi ve mikdarı be· RI' 
yan edilmek fartiyle bilibılre getire-
cekleri eşya ve aefarethaneye mahaus 
damgalı evrak, reamt kırtaaiye leva
zımı ve defterler ve ıefarethanede 
kullanılan umum! eıya: 

Resim vermekle mükellef .ııanlar 
tarafından getirilen 4a bunların 
namlarına gel- ~ya elçiler ve sefa
rethan,..ı.' hesabına ithal edilae bile 

8uınrük resmi ve aaire tekilif mükel
le fiıyetinden müstefid olamu. 

Ancak husust tertibatı hai.z nakil 
vaaıtalariyle getirilen gu, beluin ve 
maden kömürü gibi maddeler bu hük
mün haricindedir. 

Hariciye ve Gilmrilk tnhlaarlar Ve· 
klletlerince tensib edilecek diploma· 
si memurlariyle siyasi murahhular 
hakkında da yukarıki fıkra bükümle
ri tatbik olunacaktır. 

Elçiler ile yukarıki fıkrada adı ge
çen diplomasi memurları ve siyaıi mu 
rahhaslar bu ıuretle gümrük re.min
den muaf olarak geçirdikleri binek 

enıümenıerinde 
Kamutay encümenlerinde dün qa

ğıdaki mevzular müzakere edilmiştir. 

.4rsuhal encümeninde ı 
Encümene .erilen ar.zuhallerdeıı 

ruznameye ahnmll olanlar hakkıncı. 
veklletlerden davet edilen aalihiyetli 
mUdUrler dinlenildikten sonra bu ar• 
zuhaller karara bağlanmııtır. 

Dahiliye encümeninde : 
KUçlik aanatlar kanunu llyihuınıll 

mlizakereıine devam edilmiştir. 

Maliye enc.i.imeninde : 
Muhaıebei umumiye kanununun ba• 

zı hükümlerinin ciıeiiftirilmesi hakkın. 
daki kanun liyihaaının müzakeresine 
devam edilmi,tlr. 

Büdce encümeninde ; 
maJmftdlrltıpne, Ankara 4efterdarh- Kutamonuya citmitlerdir. 

fı mab11ebe milmeyylal Zeki Veslr- ----------------------------------------------------
Büdce encümeni 1938 mali yılı vari

dat büdceaini müzakue etmiıtir. 
klSprU malmüdilrlilğüne, Bahkeıir va- l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l lll l il l l l l l l l l lllllllllllllll l l l l l l l l l l il lllH l lll il l l l il l l l l l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ridat kontrol memuru Avni terfian mürgeleri araıında bir seclik mi aç. 
Balıkeıire, Beyoğlu eski tahakkuk Zayıfhk, şişmanhk, mak istiyorlar? 
mtıfettifi Samim Eakltehlr varidat 
mild1r1upııe. Buna tetkik itiraz ko- mimari ve deniz sil6hlar1 
mieyonu kitibi aynı komisyon rapor
törlilfilne, Ziraat muhaaebeıl eski me 
JJıuru Nedim varidat umum mll4UrU1-
IU ikinci mümeyylzllğine, Fer~k8y 
tahakkuk ıefi Ziya terfian Fenköy 
tahakkuk fUbe tefiiğine, İstanbul es
ki varidat kontrol memuru Satabattin 
latanbul varidat kontrol memurluğu
na tzmir tube tahakkuk ıefl Cemal 
terfian aynı vuifeye, yilkack siraat 
emtitilıü meıul muhaaibi Ragıb ter
fian aynı vazifeye, Sıhiye aıubuebe 
ıi memuru Şevket varidat umum mU
dUrliliil memurluğuna, yükack ti~ret 
mektebi mezunu Faize ve NaJdd ışle
rl eaki memuru GUzin nakid iJlerl u
mum mildürlülll ikinci mOmeyyi.zll· 
ğine, Kocaeli tabaillt tube tefi Hidi 
Riseye, Kara tahailit tefi Lütfi ve 
Antalya tal;ısilAt 'efi Mitbat terfian 
aynı vulfelere, milfavir avukat Ve
hab Ankara tahıil kontrol memurlu
iuna. lmm tahaitat ıube tefi Şevki Ko 
c:aeline, Sinob varidat memur muavini 
Niyui Erzurum tablilit tefiiiirıe. 
Maniaa tahıil kontrol memuru Nuri 
terfian aynı vuif eye, sat itleri mU
d6rlüii1 eski daktiloıu allettin .zat it
leti mUdUrlllğil daktiloluiuna tayin 
edilmlflerdir. 

Bir zaman kadıalarım11: arasında 
zayıllılı iptill halinde bir moda idi: 
yemealerdi, içme.lerdi, oturmazlar
dı. uzanmaz/ardı, tele ayıl Jcalalım, 
ıiımanlamıyalım diye .. 

Eslıi mimari eserlerini tetlıilc e
den bir mımar dostum, mimarlık.takı 
lislılplar, tarzlarla modalar arasında 
bir münasebet bulmuı ve demişti ki: 

- Eskiden ıiıman kadınlar rağ
bette idi; ninelerimizin işi ıaca, er
kfn miaderiade oturup fişmanla
malc olmuftur. Mimarimizde de bu
ııua alcislerini 161/Jyoruu Medrese, 
camı, imaret .• Hepsim fİflDaD kub
beler örtmelctedit. 

IC.adıaların uyıflığa meru ar
llllllarından sonra 711pılaa binalara 
balaaıs ,biç birinde şişldnlik, .. mis
llt yoktur/ 

Deals slllblarından ve slyasetten 
bahsetmekten pek boıJa.nan ve ba 
bakımdan, yarı buçuk, .Abidin Dave
ri andıran bir taaıdığıın da diyordu 
ki: 

- Kadınlardaki sayıflılc iptillsı, 

deniz sillblarını yapan mlJbeadisle
re de sirayet etmiftlr. lllPI mi arı
yonamı~? ipe sise almaıııluıa "Cip 

dr.tnota. adı verlle11 Doyçland zırh 
Jısıl. 

Bu aydlzlı ve •ydtaıı. !ıoflaa
malı moduı. IMll. devam etmekle 
beraber. artılı. ipti/~ baliade11 gılı
IDlfUt. Bu modanın yeri• ...Ualik 
modasmı getirmeğe uğrapnların 

başında da .oa ıünlerde bir bind 
mahracesi tarafından : 

- Semi.zdir/ diye beleailmiyea 
sinema yılcba Mae Ve.ı bulunuyor. 

Deniz silahlarından ve siyasetten 
boılanan tanıdığımı geçen gün gene 
gördüm. Bu sefer de dedi ki: 

- Ben deniz .JllbluılUD adın 
ıaodalanndan ml!teesair oldufuau 
söylemez miydim? lfte bak, fimdi 
de semizlik rafbet lıauıur gibi o
lunca ]apoayada, lııgilterede, Ame
rikada 45.000 tondan bQylik zırhlılar 
yapımğa arar verdiler I - T. 1. 

Fraruıs huru/ilerf I 

Framada pil bir ilatilU cemi-

J'etine memup oldaiu için tnkif 
eclilea Dölonkl, aoriu hü.imine 
Yerdiii cevabta demittir ki : 

- C.S.A.R. imıinde bir komite 
hi~ Wr zmnan mevcud cleiilcli. Haki
katte.,_ C.S.A.R.N, tetekkülünün 
tefi idim. Bu da U.c.A.D'nin bir 
- ..... idi .. .., 
Şarkta e.ki batmi t..-kkiiller i-

çinde Wr "bunıfilik'' YU'dı. Bun
larda bir takım harflerden çakan 
ib"bui l!Dlınalann perdesi arka
sında itlerini 7Ü1"Ütürlerdi. 

Acaba Franaacla da aorp,. çe.. 
kilealer ~ franua hanafileri 
midir 7 

Tunu• gediği I 

TUD111'ta vaiyetia tehlikeli bir 
.... aldıinu olmyora. &iade ukiden 
kullambr bir taWr nrdu Tunu _. 
tfiiil A-., t1unaa1.- da fralUa eö-

l!:·i plan I 

Çin, milli kallanmuı için ...... 
bir plin ve prosnm huırlaımt· 

Aynı Çin'in denilmesi için de Ja
ponJ'• İarafmdan, daha inceden, bir 
plan hazırlammıb .• 

Bablan, bu iki plindan banaili 
serçekl9feCek7 

Hatırlanmıyan blmler I 

I' azJa taıudlaıı oaaa ve ~'* t.&ii, 
bunlarm hepsİDİD imdai aklmcla ta
taımya bir cloabD ~ ...... 
byordaı 

- Bu ite Wr ~buldum, diyor
du, bö,.le bir tamdıia rut plclim mi, 
bmlm IOl1ljOIWbl "lllllinis ...,.di?" 
o ...... bmini IÖJ'liiyor, bö,.lece .. 
mini öfnadiktm aoaraı "Ha,lr, di-
7G1'9111t oma bilİJ'oram, • ~ al
dlaaf# Ondan ................... 
..,,...... aô,.liJ'or. a.. de Wr ...... 
da hw iki ilmi ele öiı..m. ola,o. 
rum. 

Füat bu İIİllMr ._, •aba· 
luna? Doatum bunun için bir f8J' 
.art.meli .. ben de o-. ae ,. .. 
pecapm IGl'IDAJI 1IDUtbm. 

• Don hava ya§murlu geçti 
Dün tehrimisde hava aabahleyin kW. 

palı öğle zamanında bafü yağmurlu 9f 
aonraları da çok bulutlu geçmi§tir. Gü
nün en düşük ıaıaı aıfınn üstünde 6, cO 
yüksek maı da 11 dir. 

Yurdun cenup doğuıu bölgesindt 
hava kapalı diğer bölgelerinde yer yet. 
yaiıtlı geçmiıtir. 

24 aut içindeki yafıılann karemet" 
reye bıraktıklan ıu mikdan; Muğladl 
34, Orduda 22, Geliboluda, 20 Çanak -
kale ve Bahkeairde 16 Kocaeli ile Nr 
zillide 13 Bolu ve Bilecilıcte 12 latanbul 
Maniaa ve Bodrumda 10, İzmir, Akhl
aarda 9, Bursa ve Samsunda 8, AydJO 
Trabzon ve Yalovlda 6, Rizede 5, diğef 
yajıılı yerlerde 1 • 4 kilogram arasıtı -
dadır. Yurdda en diltük ısılar sıfırın ur 
tilnde olmak Uzere Kocaeli, Bolu, ıc..
tamonu, Kayseri ve Çorumda 2, Erd 
nım ile Kanta 1 derecedir. 

En yilkaek ısılar da lzmirde 12, AJr. 
talyada 14, Kayıeri ve Ell.zığda 16, fffr 
latyada ıs. Ad~ 19, Diyart>akıs#, 
22 derecedir. 
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Daladiyenin ilk imtiham 
Daladiye, hükümetini kurduktan 

&onra fransız parlamentosunun huzu
l'llna çıkarak beyannamesini okudu. 
Verilen haberlere göre, parlamento. 
beyannameyi dinledikten sonra, beşe 
kar~ı bet yüz yetmit altı rey ile yeni 
hiilcü.ınete itiımad beyan etmiıtir. Ancak 
bu ilk neticeye bakarak hükümetin 
kuvveti hakkında hataya dütme.melidir. 
Fransa iç politikuının bugünkü tartla
rı içinde bu derece fazla bir kuvvet bel
ki de zaaf ifade eder. Komünistlerden 
f~istlere ve hükümdarcılara kadar bü
tün zümreler hükümete itim.ad reyi ver
ıni~ler demektir. Anlaşılıyor ki hepsi 
de hükümetin atacağı adıma intizar va· 
ziyetindedir. Ona göre vaziyet alacak
lar. Binaenaleyh hükümetin parlamen
toda hangi zümreye dayanacağı heniliı: 
belli d ~'idi egı r. 

. Diğer taraftan Blum gitmiş, Dala
dıye gelmiş, fakat Frans.a'nın karşılaş
bğı zorluklar, olduğu yerde duruyor. 
~~meseleler bqlıca üç kısma aynJabi-

1 - ispanya meselesi. 
2-Grevler. 
3 - Mali müıkilaL 

B. Şuşnigin gizli 
dosyası Amerikaya 

gönderilecek 
Londra, 13 (A.A.) - Deyli H:~atd 

gazetesi, eski Avusturya başvekıh, B. 
Şuşnigin şahsi dos~u o~an B. Boş un 
fotoğraf ileriyle emın bır mahalde mab 
fuz olan dosya ile yakında Nevyorka 
gideceğini ve ~rada B. ~uşnig~n le~
de Amerikanın kuvvetlı katolık cemı
yetleııinin yardımını araı;;tıracağını 

bildirmektedir. 
Gazete muharriri, dosya ile birlikte 

Avusturyadan kaçmağa muvaffak ol
muş olan B. Zernattonun §imdi sahte 
bir nam altında İtalyada ikamet et
mekte olduğunu ilave etmektedir. B. 
Zernatto, naz.ilerin faaliyetleri hak· 
kında dosyada bulunan malUmata kar
şı büyük bir alaka göstermekte olan 
B. Musolini ile müteaddid temaslarda 
bulunmuştur. 

Bir alman tekzibi 
Berlin, 13 (A.A.) - D.N.B. bildiri

yor: Londrada çıkan Deyli Herald ga
zetesi, büyük harflerle, Şuşnigin gizli 
vesikalarının Zernattonun mutemed 
bir adamı vasıtasiyle lngiltereye geti
rilmiş olduğunu bildirmekte ve bu ve
sikalar arasında cenubi Tirol nasyo
nal sosyalistlerine verilmiş talimat ile 
nasyonal - sosyalist hareketi hakkında 
B. Hitlerin bazı mektuplarının dahi 
b~lunmakta olduğunu ilave eylemek
tedir. 

Bu haber tamamiyle yalandır. B. 
Hitlerin böyle herhangi bir mektubu 
mevcud olmadığı gibi cenubi Tirol 
nasyonal sosyıalistlerine verilmiş ~e~
hangi bir teslimat da.yoktur. lngılız 
gazetc~ınin bu hareketi, takbihe şa
ydndır. Bu hareket, havayı bozmak i
çin yapılmış olan ve nasyonal sosya
lizmin hariçteki bazı düşmanlarının 

mücadele usulle!"inı açıkça göstermek
te bulunan bir teşebbüsten başka bir 
şey değildir. 

l&panya meselesinin, Fransa için 
hiç bir memleket ile aala kıyas edilemi
Yecek bir ehemiyeti vardır. Fransa 1870 
senesinden sonra uzun zaman, yalnız 
bir sınırında Almanya ile rakib vaziyet· 
te İdi. Sonra ltalya da Fransa'ya kal"§ı 
cephe alınca, rakib vaziyette bulundu
iu komşular ikileşti. Şimdi 1 talya ve 
Ahnanyanın yardımiyle Franko kaza
~acak oJursa, Fransa bütün sınır boy-
1~ııda rakib devletlerle karşılaşım§ o
lacakbr. Bu, franıız kurmayını yakın
dan alakadar eden bir meseledir. Bu 
fll:nn.iyet meselesinden ayrı olarak, 11-
Panya meselesi Fransa,yı iç politılca 
ı,llkrnnndan da alakadar eder. Sol ce
~partiler ve i,çiler İspanya hüküme
hne taraftardırlar. Bunlar her gün t.
Panya'ya müdahale namına giü aJtülü 
tl\Unayi§ler yapıyorlar. F•!tıstler ise, 
Franko'nun kazanmıa•.ı11 jstiyorlar. iki 
leneden beri arı--ı sıra gelip geçen 
fransız hü&ı;:.netleri, biri harici, yani 
"-rt,..,_.::ıık meselesinde lnsiltereye d . r 
~·annıası, diğeri de dahili yani, fran- Sovyetler birli§in e gız ı 
~ız. nıilleti bu noktada ikiye aynlma11 
• ~l&.YJaiyle. yani iki seıbeble f apanya 
lfıne tnüdahaıe edemeıınİ§ler, l tal ya ve 
~Ya'nı:n tnüdahalelerine kartı da 
. rı kolları bağh olarak uzaktan seyir

ca kaı.nı§lardır. Dala.diye hülriimetinin, 
bQ llleaelede Bhan ..,. Şotan• dan batka 
tiirlii hareket edebilmesi ihtimli yoktur. 
'Y "Psa yapsa, İtalya .ile anlqmaya çah
"-caktır ki, lnailtere ile İtalya arasm
~ itilaftan sonra Şotan ve Blum'un 
- >"~ınayı dü,ündükleri bu idi. 

Grevlerle ~li zorluk meselelerine 
gelince; biribimden e.yn 1ribi görünen 
bu iki mesele hakikatte aynı meseledir• 
daha doğrusu, biribirine bağlıdır. Ve 
ftanaız iç politikasının mihveri de bu -
dur. Bütün derd, sennaye ile say ara
'ındaki münuebetlerin tanzim edile -
bıenıesidir. Grev, daha adilane bir mü
baaebet kunnak için işçinin tazyik vası
blsıdır. Mali zorluk teklinde tecelli e
~n hadise de sermayenin tazyikidir. 
~Ütün fransızlar, sermayenin sabota
Jıru ve iıçinin sabotajını takbih etmek 
ııolctasında müttefiktirler. Bu iki istib
&al unsurunun elele vereTek çalrşmasmı 
\te milli müdafaa meselesinin ön plan -
c!a bulunduğu bu sırada istihsalin art
~sını istiyorlar. Fakat ae.nnaye sa· 
hıpleri. iıçinin şımardığını az çalıktzğı. 
Ilı, çok Ücret aldığını, tedhiıt yollarına 
taptığını ve sennayeyi korkutarak 
llıernleketten kaçırdığını iddia ediyor· 
1-r. Buna çare, hüldimetin i,çiyi tazyik 
ede .. ek yola getirmesidir. diyorlar. 

Diğer taraftan itçi de sermayenin 
~Yik ile yola getirilmesini, taleb edi
'~· Senna.ye mi tazyik edilecek, işçi 
~? lıte fransız hükümetlerinin kal"§ı· 
-thls:lan büyük mesele ... Maliye prog
l'lbtu, büdce muvazenesi, grevcilere kar
tı tedbir, ıu ve bu kanun, hep bu büyük 
lbeseleıinin küçük küçük cüzüleridir. 

lif Bluın'un istifasiyle neticelenen tek· 
b. te sermayeyi tazyik etmek isteyen 
fır 'lllah.iyet vardı. Meseli Blum, yüzbin 
~k~ fazla servetleri mecburi istik
~~ tib~ tutmu,tu. Yüksek varidat ü
t ındeki verei nisbetlerini arttırım§. 
ıc:.nebi döviz alım satımını Franaa ban
\ıth 1~ toplıyarak kambiyo üzerine 

1 dıdat koymak istemiıti. Bu tedbir -
;. komünistlerin, sosyalistlerin ve bir 
te Utnre radikallerin yardımiyle meclis'° ıı zoru zoruna geçti. Fakat geçtikten 
cı· n_ra da Blum'un önüne ayan meclisi 
~kildi. Ve projesini reddedince bükü-

bir radyo istasyonu 
Varşova, 13 (A.A.) - Moskovadan 

buraya gelen haberlere göre, bir müd.. 
dettir sovyet topraklarında kurulan 
ve faal komüni.at aleyhtan .nıeşriyatıta 
bulunan esrarengiz çok kuvvetli bir 
kısa dalga radyo istasyonunu bulmak 
için sovyet polis kuvvetleri bütün 
kuvvetiyle çalışmaktadır. 

Polonya - Litvanya 
münasebetleri 

Varşova, 13 (A.A.) - Dün ~u:"':y~ 
gelen Lehistanın Kovno orta elçısı, ı~ı 
memleket arasındaki münasebetlerın 
normalliğe doğru inkişaf ~tmektc ol
duğunu bildirmiştir. 

Litvanyanın Varşova orta el~isi.de 
birkaç gün kalmak üzere memleketıne 
gitmiştir. 

kararnamelerle meriyete konulacaktır. 
Meclis bu salahiyeti Daladiye hüküme
tine verecektir. Ve galib ihtimale göre, 
ayan da tasdik edecektir. Geçen sene 
dt> ayru §ey olmu§tU: Meclia Blwn ka
binesine salôhiyet venniı, ayan verme
miş. Blum çekilmiş ve Şotan ge]_in~ 
ayan da vermcğe razı olmuıtu. Şımdi 
de meclis Blum'a istediği salahiyeti ve
riyor. Ayan reddediyor. Blum çekili
yor. Daladiye geliyor. Ve istediği aa -
tahiyetleri alacaktır. Bundan sonra 31 
temmuza kadar hükümet parlamento
daki dağdağadan kurtulmu, olacıık. 
Fakat o kadar. Bu müddet zarfında 
"maliye ve ekonomi kalkınmasını te
min için" yapacağı işlerin finans ve iş
çi muhitlerinde uyandıracağı akisler 
devam edip gidecektir. Ameleyi tazyik 
etmeğe çalıtınca grevler. Sermayeyi 
tazyi ketmeğe başlayınca mali kriz. 
Daladiye bu itin içinden nasıl çıkacak
br? 31 temmuzdan sonra bir de parla-

entoya hesab vermek vardır. Hükü
m t parlamentonun kabul edebileceği i: hesabı verebilmek için, Blum hükü-

etine verilen reylere bakılacak olur-
m lu memnun etmelidir. Fakat ıim-sa, so Ak 
di işin içine bir de ayan • ~~'tn:: 

ULUS 

ÇİN ZAFERLERİ KARSISINDA 

Japon kabinesi yeni 
kararlar alacak 

meclisi • • re ısı diyor ki: .. 
Japonlar eOer muvaffak olurlarsa 

Sovyetler müdahale edcekler 
Hankeu, 13 (A.A.) - Şekiai Çin ajansı bildiriyor: Dün gece 

alman haberlere göre, japonlar, Yihsien ile Taier§vang arasında
ki bütün köyleri tahliye etmişlerdir. Çin kuvvetleri ise Yihsien'e 
hemen girmek üzeredir. 
Taier~ang mağlfibiytinden ve düş

manın 7 ınisanda başlıyan ricatinden
beri 1500 japon askeri imha edilmiş
tir. Çin kuvvetleri, Şovs~en'in .ş~ma
linde kain Şufu ile şimalı garbısınde 
kain Ninyangı yeniden elde etmişler
dir. Tsian şehrine hücum eden kıta
lar, taarruzlarına yeniden başlamak 

için iyi bir vaziyete intizaren. m~vak
kat bir zaman için gaırba çekilmışler
dir. 

Diğer cephelerdeki 
muvalf akiyetler 

Haber alındığına göre, japonlar, 
Şantung'un cenubuna acele takviye 
kıtaları göndermektedirler, fakat bu 
kıtaların hedeflerine varabilcekleri 
çok şüphelidir. Zira çinliler münaka
le hatlarını bozmaktadır. 

Şansi'deki Çin kuvvetleri, birçok 
yeni muvaffakiyetler kazanmış ve ez
cümLe Şansinin cenubunda .Şangt.se 
ve Pinglu'yu yeniden zaptetmışlerdır. 

Cenubi Çindeki japon cephesi, ta
mamiyle ortadan kaldırılmıştır. 

Birkaç kere el değiştiren ve niha
yet çinlilerin elinde karar kılan 
IWanıgteh şehrin?~ ~elen ~aze~e mu· 
habirlerinin bildırdığıne gore, Japon
lar lbu mıntakayı aon defa terkeder
ke~ 300 köye ateş vermişılerdir. Bu 
yangınlar esnasında dört 'bin kişi (Ya
narak ölİnü~tür. 

Çine Sovyeı yardımı 
Paris 13 (A.A.) - P.öti Jurnal ga

zetesin; Moakovadan bildirildiğine 
göre Mogol hudud~nda ~ rus. tay
yaresi Çine gönderılmek uzeredır. 

Alman gazeteleri Çin zafer 
lerini meskut geçiyorlar 

Bertin, 13 · (A.A.) - Hava~ ~j~sı 
muhabirinden: Gazeteler, Çınililerın 
muvaffakiyetleri hakkında sanki h~ç 
bir şey yazmamak için emir almış gı
bidir ve gazetelerin çoğu, bu ttı~vaf
fakiyetler hakkındaki japon tekzıble
rini neıretmektedirler. Yalnız ~er -
manya, müstesnadrr. Bu gazete dıyor 

ki,:Çin başkumandanı, muharib cüzü

tamları fena halde hırpala~ış oıa:ı 
Nankin fırkasının bakayası ıle ta~~
ye etmek ve oldukça disiplin görmuş 
kıtala'l'I seçmek için japo~ askeri ha· 
rekatındaki vakfeden istıfade eder 
görünmektedir.,, 

Şiddetli bir mukavemeı 
kuvveti var 

Çin taar.ruzu hakkında aynı gazete, 
şöyle diyor: 
· "Cepheden uzak mıntakal;1"d3: mu

harebeler vukua gelmiş oldugu bırden 
bire haber alınmı9 ve Hangşov ile Pe· 
kin mıntakalarında birdenbire ~r
ruza geçilmiş olduğu öğı'en.ihı:~ıştır. 
Böyle bir tabiyenin tatbik edıl.miş ol
ması keyfiyeti, fiddetli bi: ~u.~ve· 
met kuvvetinin mevcudiyetını goster: 
mektedir. Şanıghay bozgunundan ben 
ilk defa olarak, y~i çin fırkaları~ 
mücadele ruhunun yeni bir mukabıl 
taarruz icrasına ve japonların ileri 1-· 
rekatını durdunnağa kafi olduğunu 
tebarüz ettirmek muvafık olur. 

Uzun mücadelelerden sonra Suşov 
baş mevzii henüz çinlilerin elinıde bu
lunmaktadır.,, 

Çan Kay Şek yeniden itim.ad 
ka:;anıyor 

Bu gazete, çinlilerin Şang - Kay -
Şek'e yeniden itimad hasıl etmiş gö· 
rünmekte olduklarım yazmaktadır. 
Diğer taraftan aynı gazete, ''Japonya
nrn yeniden kuvvetler tahşid etmekte 
olduğunu ehemiyetle kaydetmekte ve 
japon politika adamlarının kabinenin 
"iç ve dış politikasında miihim karM"· 
lar almasr lizımgeleceğini tasrih ey
lemektedirler. 

Germanya, netice olarak, muharebe· 
lerin daha uz.un müddet devam ede
ceğini ve bir takım sürprizlere şahid 
olunacağını tahmin etmektedir. 

Prens Konoye Prens Saionci-

Japon Başvekili Prens Konoye 

dostlarından Marki Koişi'yi almayı 

düşündüğü bazr kararlar hakkında 
prens Saionci'nin mütaleasını almağa 
memur etmiştir. 

Marki, 20 nisana doğru prensin ika
metgahına doğru yola çıkacaktır. 

Japon gazeteleri, bu ziyaretin pek 
mühim siıyasi hadiselere müsadif ola
cağını haber vermektedir. 

Prens Konoye istifa.ya mı 
mecbur kalacak 

~ v •• Bütün gazeteler, prens n.onoye nın 
istifaya mecbur olacağını haber ver
mektedirler. Böyle bir hal mumailey
hin siyasi mizacına muvafık olan re
formist bir parti ihdas edecek hale· 
fini bulmak hususunda vahim iıbtilit
lara sebebiyet verecektir. 
Hoşi Şimbun gazetesi, preruı Koru:ı

ye için hem hükümeti hem de orduyu 
memnun etmek suretiyle çin - Japon 
harbına devam etmenin çok müşkül o
lacağını kaydetmektıed.fr. 

Bu gazete, hükümet ile Tokyo ve 
Çindeki askeri makamlar aırasında sı
kı lbir kontrol vücuda getirmenin mu
vafrk olacağını ilave etmektedir. 

Mançukuo' da (la hoşnud
suzluk var 

Dairen, 13 (A.A.) - D. N. B. mu
habiri bildiriyor: Hayat pahalılığının 
fazlalaşması ve halk arasında hoşnut
suzluğun genişlemesi üzerine, Man
çukou hükümeti, harb vaziyetinde.n 
istifade etmek istiyenlere karşı hır 
kanun çıkarmıştır. Polise hu~?Bi sa
lahiyetler veren bu kanun, fıatların 
yeniden fazlalaştınlma.sı takdirin?e 
çok ağır cezaları ihtiva eylemektedır. 

B. Sunf o B. Çemberl.aynle 
görÜ§tÜ 

Londra, 13 (A.A.) - Başvekil Bay 
Çemberlayn dün, Çin teı;rii meclisi 
reisi B. Sunfo ile uzun bir görüşmede 
bulunmuştur. 

Sanıldığına göre Şunfo, Londrada 
Japonyaya karşr yapılan müda~aa h~r 
bı için Çine İngiltereden kredı temı
nine çahşmaktadrr. 

Prens Telı büyük bir M on gol 
devleti kurmak istiyor 

Berlin, 13 (A.A.) - Suiyuan eya
letinin merlrezfode yerleşmiş olan 
Mongolistanın japon lehtarı hü~e
tinin reisi prens Teh-Vang, Fölkı~er 
Beobahter muhabirine aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

"-Halen yabancı hakimiy.eti altın
da bulunmakta olan bütün araziyi ih
tiva eden büyük bir Mongol devleti 
kurmak istiyorum. Yeni Mongol bükü 
meti, federal bir devlet olmalı ve son 
zamanlarda Çin seddi sınırları içinde 
Mongolistanda yerleşmiş olan bütün 
çinlileri ihtiva etmelidir.,, 

''Çinliler japonlan püskürttük
re Avrupada harb çıkmıyac.ak'' 
. Londra, 13 (A.A.) - Havas muha
birinden: B. Sünfo, matbuat mümes
sillerine beyanatta bulunarak, "Çin, 
mütcarrızr tardettikçe Avrupada harb 
çıkmıyacagını,, beyan etmiştir. 

~ Çe.kildi. Şimdi Daladiye gelmiştir. 
~ru baıvekil de bu meseleleri karıı
ti İçin meclisten geniı salahiyet İs· 
l l'o ... Fakat salahiyetini ne yolda kul
d~acağını teferruatile bildinniı değil
t tr. :'Maliye ve ekonomi kalkınmasını 
t~ın için zaruri göreceği bütün tedbir
te't1 alrn;,.k hususunda hükümete 31 
~~z tarihine kadar mezuniyet ve
h lneaı, Bu tedbirler, cumhurreisinin 
/~kanlığı altında yapılacak kabine iç
•tııaında müzakere ile ittihaz olunacak 

Gerçi Fransada ayan mec.lı~ı uçuncu 
cumhuriyetin kanunu esasısı kadar es
kidir. Fakat yakın zamanlara ~d~r a
yan meclisinin, salahiyetini, h!'-"ume~ 
devirecek şekillerde kullandıgı va~ 
değildi. Ayanın iki defa sol cen~ hu
kumetini devirmesi, bazı muhıtlerde 
büyük ihtilal zamanlannı habr]atan 
çok tehlikeli bir atmosfer yaratmı§tır. 
Bazı partiler, Mara'yı hatırlatıyor. An
sızın Danton ve Robespier gibi söz aöy
liyen adamlar peyda oldu. Bastil'den 
bahsediliyor. Bu manzara karşısında 
fransız bükümetlerini karştlıyan tebli -
kenin artık parlamento dışında belir • 
meğe başladığı iddia edilebilir . 

A. Ş. ESMER 

den akıl danışıyor 
Tokyo, 13 (A.A.) - Nekahat halin· 

d(: bulunan prens Konof.e, samimi 

Mumaileyh, Çin kendisini mütear
rıza karşı müdafaa etmeğe kadir ol
dukça üçüncü bir devletin hiç bir veç-

Ha tayda 
Ölülere de siyaset 
yapmağa basladılar 
lskender.un, 13 (Hususi) - İsken

derun alevilerinden Halil oğlu Fazıl
ın vefatı üzerine akrabasından olan 
Cebbare mensublarından Hatay mali
ye müfettişi Fuad, merhumun baba
sım çağırarak dini reis şeyh Abdül
hamidin ( türklere gesmesinden do
layı alevilerin cenaze namazınr kılma 
ğa salahiyeti olamıyacağxru) söyle
miştir. Fakat bu teklif kabul edilme
miş., aleviler birleşerek büyük bir ce
naze töreni yapm1'lar ve şeyh Abdül
hamid de namazr kıldırmıştır. Cenaze 
defnoluunacağı mczarlrğa gidince ga.. 
rib bir hadise ile karşılaşmxş.Jardır. 

Hasan Cebbaren.in adamları mezar
lığı kilitlemişlerdir. Törende bulunan 
halk kapıyı kırarak içeri girmiş eveL 
ce açılan mezarın toprakla örtülü ol
duğunu görünce küreğe ve kazmaya 
lüzum görmeden mezarı elleriyle a~a
rak cenazeyi koymuşlardır. 

Türkiye - Suriye hudud 
komisyonu 

Türkiye - Suriye hudud komisyonu 
toplantısına iştirak etmek üzere Suri -
yeye gitmiş olan delegelerimiz toplan
tı sona ermiş bulunduğundan bugün 
şehrimize geleceklerdir . 

Mekaikadaki petrol 
anlaımazhğı 

Londra, 13 (A.A.) - Dcyli Telgraf 
gazetesine göre, petrol meselesi hak~ 

kmdaki ingiliz notasına Meksikanın 

cevabı dün Meks.ikodaki ingiliz elçL 
liğine verilmiştir ve cevap sarih bir su 
ııette menfidir. 

Cumhur başkanı Kardenaa, el konan 
petrol kumpanyalarına aid mal ve 
mülklere hemen kıymet konulmasını 
maliye bakanından istemiştir. Bu tak
dir işine kumpanyaların mümessilleri 
de iştirak edeceklıcrdir. 

ltalyada zelzele oldu 
Napoli., 13 (A.A.) - Bu sabah saat 

dörtte cenubi İtalyanın birçok eyalet· 
lerinde oldukça mühim bir zelzele his
sedilmiştir. Şimdiye kadar hiçbir ha
sar veyahud inaan zayiatı kaydolun
mamı9tu. Zelzele merkezinin detıizde 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 

B. Pol Bonkur sosyalist parti
sine girmek istiyor 

Paııis, 13 (A.A.) - Cumhuriyetçi 
sosyalist birliği partisinden istifa e
den 'B. Pol Bonkur, eosyaHst partisi 
genel sekreterine bir mektupla müra
caat ederek yeniden sosyalist partisıi
ne azi. kaydolunmasını istem~tir. 

hile müdahale etmesine lüzrum olma
. dığmı ilave etmiştir. 

Çin luırbının cihan sulhile 
alakmı 

B. Siinfo, bil·hassa şöyle demiştir: 
"-Uzak şarktaki ihtilaf, cihan sul

hunu doğrudan doğruya alakadar et
mektedir. Yalnız bizim memleketimi
zin istiklali., bahis mevzuu değildir. 
Sov:yetlerin herhangi bir müdahalesi, 
Çinin müstevliyi tarda kadir olınaıkta 
berdevam olması halinde, ihtimal ha
ricindedir. Fakat şunu hatırlatmak is
terim ki Sovyetler, Uzak şarkta mü
him kuvvetler tahşid etmişlerdir ve 
bu kuvvetle.r, Japonyanın muvaffaki
yeti halinde, zaruri olarak müdahale 
edeceklerdir. Göroyorsunuz ki bir ci
han harbının arifesinde bulunuyoruz. 
Meğer ki Çinin dostu olan devletler, 
Çine japonlara mukavemet etmesi i· 
çin yardımda bulunsunlar.,, 

Japonya harba devam 
edebilir mi? 

Japonların beş sene harba devam e
dip etmiyecekleri suretinde kendisi
ne sorulan bir suale cevah veren Çin 
diplomatı şu cevabı vermiştir: 
"- Japonyanın ne yapabileceğini 

bilmiyorum. Fakat Çin'in uzun bir 
harbden korkusu olmadığını söyliye
bilirim.,, 

B. Sünfo, bundan sonra şimdiki 
ihtilafın menşeinin 1931 de Mançuri 
meselesinde devletler tarafından ta· 
kmılan tavır olduğunu beyan etmiş
tir. 

"Kollektif emniyet bir 
l . l.a ,, rea ıte o maz 

B. Sünfo, ilave etmiştir= 

"- Hadiseler, kollektif emniyetin 
bazı hlikümetle,r tarafından irtikap e
dilmiı olan ıhatalar sebebiyle bir rea
lite olamıyacağını igbat etmiştir.,, 

Mumaileyh, Çin'in Japonya ile şe
refli bir muahede akdine amade oldu
ğunu fakat müstakbel mUzakereci~e: 
rin müzakerelere Mançuri meselcsını 
de idhal etmeleri lbxm geleceğini 
söylemek suretiyle eözlerine nihayet 
vermiştir. 
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Gazete 

CUMHUR1YE1 ' te Peyami Safa 
Bursa_ Mudanya yolunda otobüs ve 

. d " t t ,,, trenin Peflll en gaze e, gaze e. 
yalvarı§ıyle ko§&D köylü çoculdann.. 
dan bahsederek diıyor ki : 

"En az gazete okuyan sınıfın, yani 

k .. ıun·· ün en az gazete okuyan ç-.. oy , • uk.. 
gma mensup i.Jışarlarda yanı çoc 
larda gazeteye kartı görülen ve yıL 
lardanberi doymak bilm.iyen bu aç.. 
hk, bilha&sa okuyucu azhğmdan ti.. 
ki.yet eden gazetecilere çok ha~ 

. F. kat bu çocuklar kendile.. verıyor. a . d 
r.üıe tren ve otobüa pencerelerın en 
atılan eski gazeteleri ne Y~.parl~~ 
Bir rivayete göre hemen koy~ g~ 
rürler bir rivayete göre de koylüler 

' k ··~!- ararlar bu gazetelere kaça tuu•~ s • 
yahud da bunları perde, örtü, pak~~ 
kağıdı halinde kullanırlar. Hangıaı 
doğru? Köylü çocuklarının haykır~ 
raık istedikleri §eY ne: Kültür mu, 
konfor mu? 

Her ikia.i de • 
içlerinde en a:z bir kiJinin olnım_a 

bildiğinde fÜphe olmıyan köylüler ı.. 
çin, ellerine geçen bu resimli ve.~ 
nalı kağldm neler söyledigmı 
anlıyabildikleri kadar anl~d.an. 
onu yalnız rahatlarma ai~ ~ttyaÇ
larında kullanmaları ihtnnalı pek 
azdır. Fakat bu kağıdın man~a.r°?" 
istihlak ettikten aonra, onu pratik b.i.r 
çok işler~nde pek ziyade muhta~ oL 
duldan bir mamul madde halinde 
kullandıJdarma da fÜphe edileınez 

Bu meseleyi konuturken, bir mea. 
lekdaı, blllla elveri~li ve fayd8:1• ~ 
duğum bir düşüncesini söyledı: Hu.. 
kümet (vilayetler, kazalar) ga:zete
lerin kilo ile aatılan iade nüshalar~ 
alıp köylülere bedava dağıtsa •.. ~ır 
beaab yaptık, masrafm dev!et büd.. 
cesine ağır bir yük olmıyac:agmı ~ 
ladık. Fikrin eaau bu olunca daha a. 
meli ve daha a:z masraflı çareler de 
bulunabilir. 

Ne matbuatm yayım teıtkilatı, ne 
de köylünün büdcesi, bir çok köyl~re 
günü gününe gazete. yetit~~il~esme 
ve aatılmaama müsaıd degildir. Fa. 
kat bu neviden bir tedbirle, köylü ço.. 
cuklarmuı taze ç.ağlıklarmda padL. 
yan istahmın gıdası en uzak ~lere 
kadar kOfhırulm.11§, memleket. UÇ.. 

suz bucaksız yaylalarına, ıssız dıai 
eteklerine ve su başlarına kadar P.. 
zeteye kaVU§turulmu.t olur.,. 

BASMA KALIBIN ~N°" 

SON POSTA, Balkan ekoncm.:91e, 
matbuat konfer.aııaları müna~ 
le 1.tanbuJun miaafiri olan balkanlı 
doatlarmıızla birlikte yapılan gezin.. 
tilerden bahaederek diyor ki :... 

"Eakiden olsaydı bu gezintiler ba$.. 
rna kalıp olur, tarihi kıymeti haiz bir 
kaç abideye, aaan atika müze~ 
ve taıbiatm bu yurdda ezeldenberı 
bir bahtayiıi olan güzel manzaralı 
yerlere münhuır kalırdı. 

Halbuki bugün, bu buma kalsbm 
dqıiıa çıkabiliyoruz; ve - dikkat et.
tim - miaafirlerimizin en çok alakal. 
rmı çeken de, bu bamıa kabbm eh.. 
şmdaki §eyler oluyor. 

Mesela: evelki gün çok lati.f, çok 
neşeli bir gece geçirdiğimiz Y ~ova
dan hali memnuniyetle bahaedıyor

lar. Zira orada, bir milletin medeni· 
yet yolu~daki hamlesini görmek ve 

ölçmek fırsatını buldu~ar. ~?1 
her tarafındaki su şehirlermın hiç 
birinden farkı olmıyan bu güzel yer. 
de henüz açılmamıt olmakla bel"a
be, birden yüz k~inin akmma man:' kalan :tel Tennalm, en yÜkaek 
medeni evsafı nefsinde cemeden bir 
türk doktorunun idaresi~~e, en uf_:-k 
b. ksaklık göstermeksızın, en mut
k ~l;esendleri kendine hayran kıldı.. 
~ı hissetmekle de, biz türkler ifti. 
har ettik. 

D .. misafirlerimiz, heykelin ve 
un, 'h 1 b A unin asırlarca miı me ve atta mez· 

re b" h" d • b. m bulunduğu ır te ır et zengın ır 
::u kel ve resim müzesi gezdiler. 

y ih h.. k1 Bugün tar şe nnı gezec.e er, 
türk dehasının. bir iki yıl içinde 

v~h kültürüne ihda ettiği hakikat-
cı an 1 h"" 1 lerin önünde hayret e ve urmet e 
duracaklar. 

Şimdi aramızda, dost bir memle. 
ketin muhterem bir gazetecisi srfati
le bulunan eski osmanlı nazırının her 
fınatta tekrar ettiği gibi, Türkiye bir 
mucizeler diyarı olmuştur. 

Bir yabancıya bu kanaati verebiL 
mek büyük şeydir: On dört yıllık Ke
malizm, bin yıllık tarihi kıskandıra.. 
cak bir kudret, bir hız gösteriyor. 

Ortaya koyduğumuz eserlerin 
kıymetini biz, kendimiz takdir edi
yonız, fakat yabancı gözler, asıl on. 
larm kar§ısında kama§ıyor. Zaınan, 

her yerde, her va,kit eserler yığabi
lir ... Fakat on dört yıllık, taze bir in
kilabm bu kadar bol, bu derece kıy. 
metli s.emereler verdiği beıeriyet ta
rihinde vaki değildir. 

Her taraftan yükselen, çoğalan e
serlerimizle, cennet gibi yurdumu.. 
zuıı arzeylemeye hatladığı yeni ve 
canlı manzaraya sevgi ile, kıvanç ile 
bakabiliriz.,, 
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Şana da .öylemek lbanda- ki bu 

luu. yol aynı zamanda bayii mün.
hattır ela. Yalnız bu kuallk göz ö
nüncM bulundurularak doiruclaa 
cloiruYa oraya Üfiipnek de doğru 
olamaz. Çünkü yanmadanm mühim 
kUYYetlerle müdafaau muh•kk•k 
oldujuna göre müdafilerin münhat 
araziye çıkacak düpnanı daha .. ia 
801& açılmaya vakit bulamadan bu 
alçak arazide tepelemeie kalkacak
ları da o kadar muh•kkak. Bu dar 
abaya hakim olabilmek için de bu
nan timal ve cenubdaki yükıteklik
lere tırmanıp iki yanmı elde bulun
durmak ve o auretle gene ea kıaa 
meaafeden boiaza varmak kabildir. 

Diğer bir aebebclencle denizden 
plecek dütmanm gözünün yanma
Uaın en cenub köteaine takılmanuı
.... imkanı yoktur. Çünkü va. 
laa bu köte boiazm en dar nokta
.mda bulanan ve en elıemiyetli olan 
ortadaki tabyalara hayli uzaktır. 
Fak.at buna kartıllk üç tarafı deniz
dir. ihracı yapan tarafm denizde 
Mkim olmau pek tüii bulunduğu
na gön (akai takdirde ihraç yapa
.-z) baaivri kÖfeyi üç taraftan ge
mi toplannm aleti altına alır, inan 
barındıramaz ve kolaylıkla ilerliye· 
bilir. 

Yanmada üaerinde o vakit genİf 
n muntazam yollar da 70ktu. Mu
..... bqladıktan IOlll'• Gelibolu
._ itibaren boiaz -.bilini takip 
eden yol yapılDUf ve buradan muh
telif mmtakalara yollar aynbmıtı. 

Yasan: •· Şevki Yazman 

Türlı naleliye gemileri cepheye ager getiriyor 
Evvelce daha ziyade patikalar ve 
pek az da bam araba yollan bulu
nuyordu. 

Anadolu kıyıamda arazinin düz 
olmaama mukabil aahil mmtakaun
da bir bayii yerlerde de bataklık 
vardı. 

itte iki ordunun kartılqacaiı aa
ba bu durum'cla bwunu,orclu. 

Hamillonun taarruz plinı 

çare bulmak lazımdı. Bu da diifü
nüldü ve Franaız tümeninin ve hat
ta bunun yalnız bir tujaymın mu
vakkaten buraya çıkarılarak prek 
bu bataryalarm ve gerekte Anadolu 
kıyıamda bulunacafı tabii olan türk 
kuvvetlerinin teabiti ve aaıl hareketi 
yapacak olan yanmada üatündeki 
kuvvetlerin yÜkünün azaltılması 
kararlqtınldı (Halbuki Liman da
ha bidayetten itibaren en büyük e
bemiyeti buraya vermitti. Bir ara 
bütün kuvvetinin yanaını yani bu
radaki iki tümene ilaveten Atatiirk
ün komutuı albndaki 19 unca tü
meni de Anadolu yakauna geçirmek 
iatemitti. Ne gUletlJ. 

,._. __ 
Mahkemelerde ~] 

Bunda ölüm tehdidi YOT mı ? j Ankara: 

Öğle Nefl'İy&U: 
12.30 Karı11k plik 

Suçlu : Ben bugün öleceğim 
anneınele konU§ayun deıniı 

netriyatı - 12.50 Plilı:: Türk musikisi •• 
halk prkılan - 13.15 Dahili ve harici t.· 
berler - ı 7..30 Halkevinderı naklen inlldiıb 
dersi ~ikmet Ba7m). 

Akfa-N+~· • 1&30 Pfikla et.Da 
muıik* - 1g.15 Türk m.ukiai ve mık 
şarkıları (Makbule Çakar ve arbdaıhın) 
- 20.00 Saat ayan ve arabça nqri:pat -
20.15 Konferans: Selim Sırrı Tarcaa -
20.30 Radyofonik temsil (Pelcaa ve :aııli
zande, Meterlinkten piyes) - 21.15 a.id-
70 salon orke.traa,: l - Delibea: La S.0..
ce. 2 - Racbmaninow: Serenade. 3 - RqılııiD
stein: Balcoatwne. 4 - Delibea: Lalııme -
22.00 Ajana haberleri - 22.15 Yarınki Pl'G9" 
ram ve atikW mar11o 

Davacı da: Beni 
öldürecekmiydi 

bıçaklayacak mıydı, 

boğacakmıydı diyor 
Bir köşe.ine davacı Zebranın, öbür 

ucuna da auçlu Ali Rızanın yerleştiği 
kanapenin arkası, davanın cereyanını 
alika ile takib eden meraklılarla do
lu._ Üzerinden daha 24 aaat bile geç
meyen vakayı, belli ki, mahallede duy
mayan, işitmeyen kalmam1f ..• 
Davacı ihtiyar bir kadın; dava etti

ği Ali Rıza 26 yatında bir gençtir. Ka
napenin köteı&.i.nde iki büklüm, yan 
gözle Ali Ruayı süzüyor, fıreat bulun
ca da dinleyiciler ara.ındaki iki genç 
kıza katiyle g&iyle ipretler çak1ftı
rıyordu • 

Zehra dün gece polise verdiği ifade
de: 
"- Ali Rıza evime hücum etti ve 

beni ölümle tehdid etti. Kızlarım şa
hiddir. Ali Himmet de bu adamı gor
dü, sözlerini duydu." 
Zebranın öz kızı Sabire ile, evladlı

ğı küçük Meliha phid olarak getirtil
miflerdi. Biraz evel davicının işaret
lettiği bu bayanların, phidleri oldu
ğu anlatılıyordu. Va.kanın geçtiği sa
atte bunların evinde misafir olan Ali 
Himmetten sonra Sabirenin yeminli ı
fadeai dinlendi. Sabire dedi ki: 

- Anne Ali Rua bey gelmif, seni 
görmek istiyor. Bunun üzerine annem 
hemen yerinde nfırladı, 

- Dcacneki o Ali Rıza olacak, beni 
ö!~ürmeğe geldi. Ben ona timdi gôste. 
rırım. Polis nerede?. Diye polise koş.. 
tu. 

İstanbul: 

- Hele ,una bak hele, dedi, yok ben 
sinirliyimifim de delimi,im. Südümü 
haram ederim vallahi ... Hakim bey oğ
lum yalan aöylüyor_., dedi. 

İhtiyarın evladlığı Meliha, henüz: on Öğle NetriJatr. 
beş yatını doldurmadığı için yemi.nsiz ~uaikiai :- 12.50 Ha~dis ~ 1~ 
ifade verdi. Çocuk, akşam geçen gü- turk. mu11kiai - 13.30 • M ...;.o:.~ 
rültülerin, hali heyecanını duyuyor, neırıyatı. 
ilk defa çıktığı belli olan mahkemede Alqam Netriyab: 
zangır zangır titriyordu. Fakat en taf- k . .. . 18.30 Blır Qiılll 
·1~ 

1 
·f d _, M hal evı ıoıtent lı:olu tarafından bir temsil 

sı at ı ı a e veren ue eliıha oldu. De- - 19.15 Spor muaababeleri: Etref $cl"lt _ 
di ki : 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Sadi w ar-

- Efendim d"" ak ben . .. kadaıları tarafından türlı: muaikiai we bıllk 
.. , un şam evın o- prkılan - 20.45 Hava nıpona _ ~ O. 

nunde duruyordum. Bu Ali Rıza uzak- mer Rıza tarafından arabça aöyln.....: 21 oo 
tan bana dedi ki : 1 ~a~i.fe ve arkadaıları tarafından tmtı: ~u-

. .. . ııkısı ve halk ıarkılan (Saat ayan) - Jı.45 
- Melıha kızım, bugun benım ha~a- ORKESTRA: 1 - Andran: Maakot potpuri. 

tımın aon günüdür. Onun için annen- 2 - Mer.berk: Dan.• de Zonbur. 3 _ Glinka: 
le ko - ld. G" .. 1 . Krakovıyak. 4 - Sıede: Suraya _ 22 15 AJ-

nu,maga ge un. ıt soy e, bır jana haberleri - 22.30 Plilda sol ıar· 
- . . tk· k o . opera parça Clfelgıya ınaın. ı satır onuşa· ve operet parçalan - 22.50 - 23 Son habfor.-

ymı. Sonrada gidip öleceğim. ler ve ertesi ıönü.n proıramı. 

Ben birdenbire ıatırdım. İçimden: A vnı pa : 
- Acaba Ali Rıza niye bugün öle-

cek, diye dütUne dilfüne anneme çık- OPERA VE OPERETLER: 17.55 Viya
tım. Sabire ablam da orada idi. Anne- na - 19.30 Strazburı - 20 LaYPl'ic _ J4 

Frankfurt. 
mc Ali Rızanın dediklerini söyledim. 
Fakat annenı,, birdenbire çok kızdı. 
Merdivenleri İıki9Cr ikiter inerek poli
te kO§tu. Sonrasını biliyorsunuz. 

Suçlu Mc.lihanın ifadesini dinler
ken, kızarıp, bourıyor, yüzünü aağa 
10la çevirerek : 

- Li havle ve lakuvvete, çekiyordu. 
Meliha, benim bildiğim, gördüğüm 

bundan ibarettir, deyip çekildikten 
sonra da Ali Rıza: 

- Bu çocuktur, annesi ne öğretm.İf· 
se o da burada öylece konufuyor. Ak
lı ermez böyle ıeylere.. Dedi. Fakat, 
ne olursa olaun, yanından geçerken ht· 
tımla bakmaktan da gözünü &aıbtede
medi. 

lcabı dÜfOIDUlürkeıı Zebra miitema
cliıyen kODUıfuyor: 

- Benim bayabmm.. ... .. 
dedi, benl 8Jıcl6rec.kd. Diye .ayı.Dl: 
yordu. Fakat şu kararı sonuna kadar 
sükunetle ciinlemeğe mecbur edildi: 

- Her ne kadar davacı Zehra arzu
halında Ali Rızanın "benim bugün ha
yatımın son günüdür, annenle konu
pcağmı, çağır." dedibini iddia ve kü
çük Meliha da ayni yolda fdıadet et
mel«e iseler de bu eöziin aöylendiği 
ıabit olmadığından ve ceaaen aöylen
mit olduğu kabul edilse bile bunda i<L 
dia edildiği veçhile bir tehdid ve .__ 
karet matlMı bulumnadıi-ıan Ali 
Rızanın beraatine_,- " 

Ali Rıza.. utarı tabii kar,ıladı. Şa
hi~~ galiba bafka bir hüküm bek
ıemiyorlardı. Ancak ihtiyar Zebranın 
koridora çıkarken hala: 

- Beni bıçaklamaya mı geliyordu. 
öldürmeğe mi, boğmağa mı ben ne bi
leyim. Gelsinler turaya, allahın adına 
bir yemin oteinler de o zaman belli o
lur •• 

Dediği ititiliyordu .. 
Mübqir, ba§ka bir suçluyu çağıra

rak Zehranm sesini bastırdı. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 10.30 Viyana -
16.10 Prai - 18 Budapqte - 20 Sottens -
20.5 Beromünster - 20.10 Brealav - 20.15 
Bükrq - 20.25 Brükttel - 20.30 Kopenbac, 
Monte Ceneri. Paris - 21.30 Liibembarc 
- 22.30 Tulm. 

ODA MUSİKİSİ: 1<4..30 StıoCbo1m -
15.25 Hambars- 16 Münih-17.40 Sottena 
- 18.20 Lan>aic - 21 Stuttp(t - 2U5 
Stolı:holm - 22 Vartova - 22.15 ilama. 

SOLO lCONSERLE.Rt: 14.!0 ~ranldurt 
- 1~.15 Pra~ - 16 Köni...._ _ 16.50 
Bedın - 17 Badilt'efte, 

NEFESLİ SAZI.AR: '6 BE-- - 20 
Doyçlaııaeı:ıder. 

ORG KONSERLERİ VE ~AR: 
14.10 Laypzic - 18 Hambarc - aa.x Loo
don - Recl'Oll81- 20 Fralrfurt.~ _ 
21 .Milano, Miinih - 22.5 .Kot>-dwc. 

HAFİF llUZ1.K: 1UO g,,.,&c,,... - 6.3D 
Alman i9tar0Dlan - &.30 ır- - a30 
Hambarc - 12 A.bmD wı..-+Wı - M 
8mttpn - M.IO K.olıoaJa - lııUS Bedia 
- 1.5.SS ıt-. ı• ~"OF ..... ,, .. 
llmttpft. 'Ybma - • .... - .... 
Frankfurt - 19.10 Berlin, il ..._C -
20.10 Hambarı - 20.50 Fnııı&iııet - -.. 
Könipberı - 21.20 Stolıholm - ..
Stokholnı, Könipberı, lliinlL. 

HALK MUSİ.KlSl: lUO .. PtaaR-
15.30 Viyana - 1uo Fr•+E t - a.11 
KeaL 

DANS 11uzıo.ı: 115 ı...milr - · d.JS 
Stuttıart - 22.25 Lond~ -~ -
22.30 Stuttprt - 23 ~~ Wilı w•ıl41& 
- 23.30 Dro)'tv&-

Merkez Bankasandan 
ikramiyeli % S faizli 1933 Ergani is

tikrazı tahvillerinin 10 uncu ikramiye 
ve S inci amorti kcıidesi bankamız i
d3rei merkeziycsinde 16.4.938 günil 
sabahı aaat 8.5 da maliye Yeki!cti, ban
kamız ve diğer bankalar mümcsaille
riyle noter huzurunda ic:N. edilecek
tir. 

Kefidede heııkes baluolbiUr. 
~ 

(.Sı•··-
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Yemek birliği 
Akvam Cemiyetinin aailık teıkil&.. herkeain kalori ihtiyacı aene değİ

tr, Milletler araaında aiyaaet bakı.. tir. Her gün kilolarca yai yiyerek 
nundan görüt birliğini temin etmek kendilerini güçlükle muhafaza eden 
J>ek güç olduğunu anladığmdan, hiç Eıkimolarbir gün akvam cemiyetine 
olmazsa yemek ve bealenmek işlerin.. girerek orada aöaterilen kalori he
de uyuımak kabil olup olamıyacaiı- aaplarma itaat etmek iıterlerse haL 
ili dütünmüı ve on yıldanberi bu me- leri acaba ne olur ? 
aeleyi kendiaine İ.§ edinmif... Şimdiden akvam cemi~etinde bu
.. Arsıulusal meclislerde, mecliain Junan Sovyet R ... yanm tımal taraf. 
uyeleri ilim adamları olaalar da, on yıl lannda oturan.\arla cenub Amerikası
gi.bi kısa bir müddet içinde yemek i.. nm aıcak iklimlerinde oturanların 
tinde keıin bir karar verilemiyeceii yemek i§mde bir örnek kalori tanı.. 
fÜpheaizdir. Onun için sağlık tetki- malan ne kadar aüçtür. 
latr milletlerin ne türlü yemek yeme.. Vakıa ararulwal Ağlık teıkilatı • 
leri muvafık olacağı bahaine henüz nm aöeterdiii sayılar hep ortalama 
Kelrnemiı ve timdilik ancak kalori, ..,.ıerctir ve bu tetkilatm hiç kimse
IDllden ve vitamin itleri konutulmUf • 'Te bunlan kanun yapmız dediği yok 
tar. tar. Fakat bu ortalama aayılar, bü-

Bu tetkilatm fikrine aöre bir ada. yük fiziyolojiat, Klot Bernarın anla.t 
ına yirmi dört saatte tabii ortalama tİiı kimya Aliminin yaptıiı iti hatır. 
hesapla, 2400 kalori verecek kadar latıyor: Bu alim adam o zamanda 
ııda lazımdır. Fakat ,.mek yiyen a- Avrupanm vaaati idrannm terkibini 
dam çahtıyoraa, itinin ajırlıima aö. bulmaiı merak etmit ve arsıulusal 
re. kalorileri artırmayı UDutmamalı- timendüf er tnınlerinin çok geçtiği 
dır: Hafif itlerde aaatte 75.150, or- büyilk bir iatuyondan da analizler 
ta itledre 150-300, aiır iflercle 300. yapmaia koyulmUf ••• 
kalori fazla çallf&ll adamların ihti. Yemek itlerini bu itle mükayeae 
Yacı olan kalorilerin siinle deiil, A- etmek kaba olmakla beraber, ikisi 
atle heaab edildiğine elbet de dikkat de aynı meaelenin yani metobolizma 
etınitsinizdir. Bu da fÜpbeaiz, Ak.. meaeleainin iki ucu demektir. Bu da 
vaın cemiyetine bailı milletlerde it- berkeain tahama göre deiitir. 
saatleri kanunlarının henüz bir ör. G. A. 
llek o)amamaaından ileri gelmittir. 

Fikirleriyle çallf&nlarm yemeie 
diitkün olmadıklan ötedenberi bi
lindiği için, fikir adamlarına lüzum.. 
hı kaloriler hakkmda timdilik bir ıhnan teAl.W 
&ayı yoktur. Fakat çocuklann yatla- Budapeşte, 13 (A.A.) - Mut~~il 
rına göre kalori ibtiyaçlarmm defi- mahfiller kaygılarını yatıştırmak ıçın 
teceği unutulma.mıttır: Birden iki zabıta nazilere kvfı son günlerde it
Yatına kadar 846, ikiden üç yatına tihaz 'edilmi.r olan zabıta tedbirleri 
1000, üçten bete 1200, betten yediye hakkındJa bLI' tebliğ neıretıniştir. Bu 
1440, yediden dokuza 1680, doku&- tedrUler şunlardır: fesadcı risaleler 
dan on bire 1920, on birden on ikiye cahrir ve neşretmekle itham edilmiş 
2160 ondan sonra çocuk olmıy•.alar olan kumandan Zalassi'nin nazi fırka
gibi 2400. ıından dört azanın tevkif.i, riaaleler 
Sağlık teıkilatınm ı,.ı&ikleri, fikir. nefreden birçok kimseler hakkında 

leri bu kadardan :ııaret değil. Daha, takibat icrası. 
albomin ve y•i ihtiyaçlarını, yemek- 1 sonkinundan beri risale tevziinden 
lerde vjt..ınin, maden lüzumunu da dolayı yüzden fazla adanı tevkif edil· 
letLlK: etmİ§. Ondan bafıka, gebe ba. mittir. 
Yanlarm, hatta aebeliiinde fazla o- Bir ma.car fabrikacuı da 
larak çalı§&D bayanlarm, emzikli ba.. 
yaalarm arsıulusal kalori ihtiyaçlan tevkif edildi 
nı da d\itünmii!. Bunlan da yazarak Budapede, l3 (A.A.) _ Orta Avru-
zihnin · · ak iat • r Z ızı yorm emayorum. 

1 
panın en büyük mensucat fabrikasının, 

aten yukarıda yazdıiım sayı ar aahibi olan mefhur sanayici yahudi 
araunda ~880 sibi. bira• da sarib Goldberser. teWdf ecliJmlttlr. Buna 
&ayılar ba ~ ~--- plam ...._ aebeb, fabrilı:uını birkaç milyon peng8 
tarın da :med11lenn çotundan ~ tutan bedelin.in lı:endiainc ln~ilterede 
kararlar gibi verildiğini ia~a!a ki.fa. tesviyeai ,artiyle ingiliz fırmalarma 
dıir. Birbirleriyle anlapnak ıçın mec· satmış olmasıdır. 
lic lturan adamlar her §eyden önce 
lerbiytı\i. 7.atlardır. Her hangi bir me. 
&ele üzerine bki hef, öteki üç derae, 
bir üçüncüaü arayı bulmak için dört 
der ve bu orta huap üzerine hel'keı 
UYUfur. Çocuklara lüzumlu kalori
ler heaabmda da öyle yapıldıtı pek 
nıuhtemeldir. 

Böyle olmasa da kalori hesaplann 
da ortalama sayılarm ne f aydaaı o. 
la bilir? Bir aadma, bir çocuia lü
aumlu kalori boyuna, enine, ajırh .. 
iına göre değitirdi. Bunlan öne.den 
Ölçerek niıbet tayin edilebilir, ye
nilen yemetin hazmedilip eclilme
ıneaine, hazım edilen yemkleri eme
rek gıdaları kana kanttıracak batır 
&akların haline göre )ine deiitir. 
Yemek itinde ıinirlerin de teıiri 
"ardır Herkesin dahili guddelerinin 
haline • aöre metabolizmau batka 
tiirlü olur. • .. 

Sonra iklime göre, menım• aore 

Almanyada umumi af 
ilan olunacak 

Berlin, 13 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: İyi malOmat almakta 
olan mahfiller, eaki genel kunnay~e
iıi ıeneral fon Friçin Hitlcrin doğu· 
munun kırk dokuzuncu yıldönümü 
milnuebetiyle bütün Almanyada ilin 
edilecek olan genit umumt af müna
sebetiyle 20 nisanda tekrar orduya alı
nacafını tahmin etmektedir. 

Salihiyetli mahfiller, aralarında ra
hib Marten Nimöller de bulunan ve 
vaizlerde bulunduklarından dolayı 

hapse atılmış olan rahiplerin de plebi
sit feıdaıında nazi zimamdarlarının 

alman milletine ltimadlarını göster
mesi lazım gelen af kararından müste· 
fid olacaklarını bildirmektedir. 

HAKiM ROBINSONUN 
KATLİ 

Elen cevab vermedi. Cip.raaının .t · 

tctine bakıyordu. 
- Anlıyorum, diye devam ettim, 

•iz bir şeyler öğrenmiı olduiumu 1181&· 

dınız ve mal\ımatımın ne dereceye var· 
dığını anlamak istediniz. Şimdi de fi. 
kirlerinizi açtığınıza piımanaınız. 

- Doğru, dedi. Sizden bu münaka· 
faya nihayet veımenizi isteyecektim. 

Kızgınlıkla: 
- Bu otomobil gezintisinin mana· 

•ını şimdi anlıyorum, dedim. Dönelim 
tni? 

K ılır.u tuttu: 
- Hayır, sizinle daha evet konuı-

lllahyım. Her teyi ıise söyleyeceğim. 
- Lüzumu yok l 
Hayretle yüzüme baktı: 
- Öğrenmek istemiyor muaunuz? 

. - Hayır. Sizin anlataoaklarımza 
ihtiyacım yok. 

Otomobilimi hareket ettirmeye ha
tırlanırken gene kolumu tuttu. Yal
rarıcı bir sesle: 

- Cerri l Bırakın da ıöyleyeylm, de-
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di. Size vereceğim izahattan istediği
niz gibi istifade edebili~, .ha~t~ iıterae
niz gazetenize de basabıhrsınız. Fakat 
bunu yapmayacağınu:ı, sırrımı muhafa 
za edeceğinizi biliyorum. Size bahse
deceklerim amcam Andry'ye veya po
litikaya dair değildir. E?ıen nasıl o~
aa günün birinde her !CYl öğrenecelııtı. 
niz. Bu itibarla söylemem daha hayn1ı 
olacak. Yalnız ıunu biliniz ki i~re?e
ceiinizi neırederscniz:, babamı oldür. 
müt olacakıınız:. . . 

- Niçin mutlaka söylemek iatıyor· 
•unuz. 

- Bilmiyorum! Şimdi, geri döne: 
miyecek kadar ileri gittim. ~er 'eyı 
söylemeliyim: Çok istirab çekıyorum, 
Cerri l Ben". 

Kendini tutamıyacağmı anladım ve 
r.ert bir tavırla : 

- Atlamayın ı Dedim. Ben böyle o
yunlara kanacak adam değilim. 

Fakat genç kız batını omuzuma koy· 
du ve hıçkırmaya batladı. 

Elen'e kızmaya kendimi zorlaY.arak 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 
lngiliz • italyan müzakereleri neticelenecek gibi 

görünüyor. İngiltere ve İtalyanın menfaatleri Akde
nizde, slpanyada ve yakın şarkta hirihiri~ zıd olma
dığını bir çok defalar yaztnıftım. Roma müzakereci· 
leri kont Ciano ile lord Pört bun'u anlamıı görünü
yorlar. 

MVZAKERELERIN KARAKTERi 
Müzakereler şu esaslar üzerinde yapılmaktadır: 

1 -İtalyanın Akdenizdeki vaziyeti ve Süıveyş kana
lın.dan geçme hürriyeti; 2 - Habcşietenda italyan 

hakimiyetinin tasdiki; 3 - lapanyada.n italyan gö

nüllülerinin çekilmesi ve İtalyanın, İspanyanın met· 

ropol veya sömürge topraklarına alaka göstermeme

ai. 

lngiliz- ltalyan 
müzakereleri 

Anlaşmanın paakalyadan önce, 
imzalanması muhtemeldir. İngilte
re, İtalyanın Akdenizdek.i ehcmi
yetli mevkiini tanıyacak ve ltalya
ya, her zaman ve her tekilde Süveyş 
kanalından serbe6tçe geçmek hak.kı
nı verecektir. 
Diğer tarafdan, bulunacak ve bel

ki de bulunmuş olan bir fonnul da
iresinde Roma ile milletler ceıniye
tinin arzuları telif edilerek lngilte
re Hahe~istan üzerinde italyan haki· 
miyetini tanıyacaktır. 

Nihayet, İtalya. yalnız: İspanya
daki gonilllillerini çekmekle kalma
yacak, iapanyol topraklarında gözü 
olmadığını resmen bildirecektir. 

HARP YE MVZ.4KERE 
İspanyol nasyonalistlerinin mu

vaf fakiyeti, müzakereleri geniş öl· 
çüde kolaylaştırml§ olduğu aşikar
dır. Eğer cumhuriyetç.iler kazanmış 
olsalardı, Roma hükümetinin lej
yonerlerini geriye çekmcai çok müş
külleşirdi. Halbuki bu şekilde iş ko
laylaşmıştır. General Franko, son 
günlerde ajans Havasın muhabirine 
verdiği beyanatta ispanyol kıtaları
nın harbı idameye Wi geleoeğini 

söylemişti. Bu sözün doğru olduğu
na bugün inanılmaktadır. Şu halde, 
gönüllülerin geri çekilmesi, bunu 
isteyen ingilizlerce, gönüllülerin 
pek pahalıya mal olduğunu italy~ 
larca, harekete tek bqlarına devam 
niyetinde olan nasyonalietlerce iyi 
bir gözle görülecektir. 

Nihayet bu çekiliş, Fransada fran· 
sız - italyan yakınlaşmasına muhalif 
olanların elinden kuvvetli bir silahı 
düşürmüş olacaktır. Avrupada bu
gün alman - İtalyan ifbirliğini.n ye
gane müşterek faaliyet zemini İı· 
panyadır. İspanyol sivil harbı bitti· 
jıi uman - ki bitmek U.redir - i
talyan - alman anlapmuwı me,,..ı 
kalmıyaca.ktır. 

Roma ve Berlin araeında Tuııa il· 
zerinde güçlükler çoğaldığı zaman 
bu anlaşmanın manası bil&bütün kal
mayacaktır. Bu cana.da, B. H.itler'in 
İtalyayı ziyareti yapıtmı, olacak ve 
fransız • italyan müzakereleri açıla
bilecektir. 

YENi BiR FORMVL 
Habeşiatan üzerinde İtalyan haki

miyetinin tanınmuı meaeleaine dö
nelim. Dava, Romayı tatmin eder
ken milletler cemiyeti kararlarını il
ga etmemektir. Eğer Roma hidiae
leri tesri etmemi' olsaydı, aranılan 
fomıül, İtalyanın himayesi altında 
Negüs'ün zahiri hakimiyetini tanı
mak teklinde olacaktı. ltalya Habe· 
şistanda, bizim Tunusta, Fasta veya 
Annam'da hakim olduğumuz kadar 
tam bir şekilde hükümranlıtı elde e.. 
decek ve Habetiıtan milletler cemi.. 
yeti azaaı olarak kalabilecekti. Şimdi 
İtalya kıralı impaartor ilin edilmit 
olduğu için bu tekle dönmek güç-

bir kaç saniye hareketa.iz durdum. Onu 
dinlemeden Klöb'e gidebilir; yahud da 
söylemesine müsaade ederek sonra i
tiraflarından insafsızca istifade ede 
Lilirdim. 

Fakat göz yaşları samimi idi: Za· 
vallı genç kız bütün kalbiyle ağlıyor• 
du. Birdenbire, ikimiz de küçükken, 
onun tırmandığı bir ağaçtan düttüiü 
nü hatırladım. Bacağından yaralan • 
mıştı, fakat ağlamamıttı. uııu kolları· 
ma alarak evine götürmüt, sonra her 
tarafı kan içinde kalan elbiselerimle e· 
ve dönmüştüm. Bu akşamsa, beyaz ca· 
ketimın kolu göz yaşlariyle ıtslanrıııJ 
ve dudak kırmızısiyle lekelenmitti. 

Elen'in titreyen omuzlarını kolum
la örtmüştüm. Yumuşaık ve donuk bir 
madeni andıran saçlarını uaulca oktı· 
yordum. Kulağına onu teakin edici 
aözler mırıldanıyordum. Sonra •'aila· 
yuı, küçük kız, içiniz ferahlar I" de• 
diın. O zaman canımın sıkılmıt olma· 
dığını farkettim. Bilakis, Elen'i kol· 
larımın arasında sıkmaktan, saçlarının 
rayihasını teneffüs etmekten tıatlı bir 
haz duyuyordum. 

Biraz sonnl, göz yaşlarını dindirdi. 
Eli men<iilini arıyordu. Ona kendi 
mendilimi verdim. Batını göğsüme 
dayayarak gözlerini ve yanaklarını aıil· 
di. 
-Naııl açıldın mı? 

- Evet .. Aylardanberi ağlamak ih· 
tiyacını duyuyordum. Fakat ağlaya· 
mryordum. 

- Pek ala, dedim,-01unu ka)'bcttim. 

ve neticeleri 
Yazan 

Piyer Dominik 

tür, fakat belki Habeşi~anın vazi
yetini Hindistanınk.ine yakınla§tın
labileccktir. Hindistan milletler ce
miyetinde temsil edilir, bununla be
raber Hindistanın kendisini idare e
den muatakil bir devlet olduğu söy
lenemez. Pratikte bütün hakimiyet 
kıraı vekilindedir. Habeşistanda da 
bir kıral vekili vardır. Ve İtalya kı
ralı, Habefistan imparatorudur. Tıb
kı İngiltere kıralı Hindistan impa· 
ratoru olduğu gibi. Eaaaen bu gibi 
hallerde bir anlatma sureti bulmak 
daima mümkündür. 

TALI MESELELER 
Müzakereler esnasında bir çok ta

li meselelere de temas edilmiştir. 
Bir mikdar italyan askerlerinin Lib
ya'dan çekilmesi bu meyandadır. O
rada en az dört fırka vardı. Libya i
çin bu kadari fazlaydı. Ancak 700 
bin nufusu olan hen.en tamamiylc 
çölden ibaret bir memleekti müda
faa için altmış bin (bazıları yüz bin 
diyorlardı) asker muhafaza etmek 
bir nevi meydan okuma mahiyeti 
arz:ediyor<iu. Müzakereye girif!De
den önce İngiltere Mıaır garnizon· 
larını takviye etmittlr ve Mısır • 
Libya hududun.da Mıeırın kolay yu
tulacak bir lokma olmadığını anlat
mak mak&adiyle büyük manevralar 
yaptL 

Bir başka tali mesele de Filistin
dir. halyanlar, gerek silah kel?kçı
lığı, gereibe Bari merkezinden rad
yo propagandalariyle arah halkı tef· 
viık ctmittiler. Fakat anladılar ki. bu 
lrııplııgdıl& kufi İın&'ilten .. Jlabe
fi•tana aiWı ~ıbiı yapmak au
retiyle cevab verebilir ·ye Fiütin 
mUalOmanlarına yapılan tepikler 
Tr.hlua ve Harar'da kendi aleyhle· 
riııe dönebilirdi. 

FRANSIZ - iT ALY AN 
GiJRVŞMELERI 

Böylece İngiliz - İtalyan müu.ke· 
releri müstakbel bir franaız. italyan 
görilfIDeaine meaud bir mukaddime 
teklinde görünmektedir. Bu müza
kerelerin Katalonya'nın Frankonun 
eline dilfrn•inin ertesinde bqlaya
cafı tahmin edilebilir. Fransa artık, 
İıpanyada italyanlar var ( yahud da 
almanlar var) diyemiyecek. fimali 
Afrika ile münakalelerinin emniye
tinden endite duymıyacak. Habefis
tanın ilhakını tanımaya kartı millet· 
ler cemiyetinin kararlarını ileri ıü
remiyecektir. Çünkü bu kararlar da
ha önce İngiltere tarafından değif
tirilmif olacaktır; o zaman Roma ya 
bir fransız elçisinin gönderilmesi 
imkan dahiline girecektir. . 

Sizinle beraber çıkmaya razı olduğum 
takdirde mukavemet edemiyeceğiıni 
caaaen biliyordum. Anlatın bakalım, 
nedir derdiniz? Size bir yardımım do
kunabilir mi ? 

- Hayır. Yapılacak hiç bir ıey yok. 
Oç aydanberi bir felaketin yaklattığı
nı his ediyor, fakat müdahale edemi· 
Y?rum. Cerri, bu yakınlarda babamı 
hiç gördünüz mü? 

- Hayır, geçen kıştan beri kendisi· 
ne rastlamadım. 

- Tanınmıyacak bir hale geldi; çok 
ihtiyarladı ... 

Birdenbire nahif vücudunun kolla
rım arasında titrediğini hia ettim. 

- Bu iblis onu öldürüyor, diye mı
rıldandı. 

- Neden bahaettiğinıizi bilmiyo
rum, Elen. Bu iblis de kim? 

- ConM Hatfild. Onu tanıyorsu
nus, değil mi? Geçen aenenin baha. 
rında Midlend'e geldi. Kendisine ra. 
hib süeü veriyor. 

- Ha, hatırladım. Kenar mahalle
lerde bir çadır altında halkı toplayq> 
nizler veren adam, değil mi? Bizim 
matbaada programlar ve beyannameler 
butınnıttı. Hali burada nx? 

- Evdedir; biMe lcıahyor. 
- Bu ıeraerinin aizln evde iti ne? 
- Babam davet etti. Eaaıen büsbü-

tün yerleımeden evel de dalına bizdey
di. Anlamıyorum. Bu riyakir adam na
ııl oldu da babanım Uzerinde bu kadar 
nüfuz kazanabildi? Babam ealDiden ki
liseye büe gjtmeıdi. Tcudüfen Hat-

Roma ile Parla araaında munta.. 
zam münasebetler teetıaüa ettikten 
sonra, müzakere baflıayacaktır. Fran
sa, İtalyanın Akdenizdeki huauai 
mevkiini, İtalyanın da kendi hususi 
mevkiini tanımaeı prtiyle tanıya.. 
c:aktır. Süveyf kanalı hususun.da iki 
tarafın menfaatleri mütterektir. İs· 
panyadan italyan gönüllülerinin çe
kilmesi tam:unlanmıJ, İtalya, iıpan
yoı tc praklarında gözü olmadığını 
ilan etmiş olacaktır. Habeşistan hu
susunda, mesele daha baflangıçta 
hal edilmiş olacaktır, çünkü Frıanaa 
elgisini göndermekle imparatorluğu 
tanımıt sayılacaktır. 

iSTiKBAL iÇiN 
VMIDLER 

Böylece hatti tam manasiyle mü
zakerelere bile hacet kalmıyacaktır. 
İngiliz - italyan müzakerelerini ta
bii bir şekilde fransız • italyan ya
kınlaşması takib edecek ve bu hadi
se İspanyada harbın sona ermesine 
rastlayacaktır. Bu yakınlaşma o za
man franınz hükümetini, faşizm kar
şıeında bir parti tavrı takınmamaya 
mecbur edecektir. Parisin Romaya 
karşı durumu lngilterenin durumu 
gibi olacaktır. Resmi mahfillerde 
her memleketin istediii hükümete 
sahih olmakta ser.beat olduğu tek
rarlanacaktır. 

Burada bu üçüz anlapnanın muh
temel neticelerinden bir kaçına te
masla iktifa ediyorum. İngiliz • fran
au: • italy.an anlapnuı evela 1apan
yada, Afrikada, sonra şarkta, ve bil
hassa merkezi Avrupa ile Balkanla1-
da bir çok neticeler doğurabilir. Bu 
anlaşmanın Avrupa sulhunun mü
him garantilerinden birini teşkil e· 
deceği muhakkaktır. 

Fabrikalarda it 
yeniden baflıyor 

Paria, 13 (A.A.) - Polis direktörlü
ğünün bildirdiğine göre, bu aabah Bi
yankurda milli Farman tayyare fabri
kalarındaki 270 amele ile Riöpor ve 
Mulinodaki 300 amele yeniden itleri. 
ne başlamıştır. 
Yarın da Bleriyo ve Süren fabrika

larında it yeniden baflıyacaktır. 

Umumi İf lwnfederaayonu 
grevcilerle mütesanid 

Faris, 13 (A.A.) - Umumi iş konfe
derasyonu idari komisyonu dün top
lanmıştır. 

Paris maden endüatriainin timdiki 
ihtillfi hakkında, komiayon kendi bü
rOlu tarafından alınan vaziyeti teyid 
etmif ve grevci amele ile tesanüdünü 
tekrarlamıt ve bu amele tarafından ih
tilifa mümkün olduğu kadar çabuk ni
haye~ v~r~lmes~ için gösterilen uzla,
ma fıkrını tasv~b ederek mesuliyetin 
işçilere terettüp etmediğini ilin eyle
mi§tir. 

fild'in toplantılarından birinde bulun
du. O günden beri, sanki ayni adam 
değil. Hep o adamın yazdığı beyanna.. 
meleri ve gene onun verdiği bir kitabı 
okumakla vakrt geçiriyor. Kendisine 
bir şey söylediğim zaman, bana, san
ki fersahlarca ötedeymifiın gibi bakı
yor. 

- Bu liatfild ne iatiyor? Para mı? 
- Tabii. Din ve iman maakeai altın-

da kendi menfaatleri için her alçaklığı 
yapmaya muktedir adamlardan biri. 
. Batımı yana çevirdim. Atet böcekle

rı, hava.da ıtıktan bir hat çizerek tarla
ların üzerinde uçuıuyorlardı. Yolun;;. 
teıinde Greyston ti.marhaneainin ara· 
ziıini çeviren dikenli teller görülüyor
du. Biraz da.ha ötede yıldızlı semada 
timarhane binasının silueti çiziliyor
du. 

Elen devam etti: 
- Babam timdiye kadar bu adama 

çok para yedirdi. Fakat bunun ehemi
yeti yok. Bizi asıl endi9eye düşüren 
babamın sıhhi vaziyeti. Korkuyor. Da· 
imi bir korku havası içinde yaşıyor. 

- Neden korkuyor? Hatfild onu 
tehdid mi ediyor? 

- Anlamıyorsunuz. Korkusu dün
yaya aid 9eylerden değildir. 

- Ya ne? Ahiretten mi korkuyor 
yoksa. 

- Evet, Hatfild bu ifin mütehauı
sıdır. 

Bana doğru eğildi ve yalvaran hir 
ıeıle illve etti : 

- Baıbmı dılima mmuelu ve dilriilt 

-s-

1@ 
Hadiseleri takib 

edebiliyor musunuz 1 
Zamanımız, politik hadiselerinin 

çolduğiyle de vuıflanabilir: ispanya iç 
barbı, Çin • japon anlaımazlığı, anşlus, 
ingiliz • İtalyan anlatması, Franaada 
kabine buhranlan, dostluk paktları, Çe
koılovakya'nın vaziyeti bu hidiae
lerclen bugüne aid olanlardan bir 
kaçıdır. Fakat bunların muhte
mel inikaılannı tuavvur edebiliyor 
tm.1ıunuz? Ekilen tohumlar yarın naaıl 
meyvalar verectkir? Dünya haritaaınm, 
cihan fikriyatının birkaç sene aonnılııi 
vaziyetleri naııl olacaktır? Fakat bun
ları hakikate yakın bir tekilde nasıl tah
min edebilirsiniz? Hidiıeler duruyor 
mu ki! .. _ Hiç beklemediğiniz bir za. 
manda enternasyonal ehemiyeti bab 
yeni yeni vakalar zuhur edebilir. Bu ye
ni vakalann neler olabileceiini düfü. 
mek imkanı var mrclır? 

Politikayı bir tarafa bırakarak ilmi 
ve tekniği ele alırsak aene aynı hidiM 
bolluğiyle kartılaımz: Her ıey terakki 
halindedir. Bir sene evvelki tayyareyi 
eskimit, alh ay evvelki radyoyu nc*
aanlı ıayanlar vardır. 

Cemiyetteki zihniyet değiıiklikleri. 
ne ne dersiniz? Her gün ıağdan ve aol ' 
dan gelen aazetelere, derailere bakınızı 
Dimağlarda uğultulu çalıımanm izle • 
rine gözle aörecek, el ile tutacak kadar 
bariz tesadüf edersiniz. 

Bu korkunç isticale naad intibak et
meli? Sanki bütün dünya, vir yere ye
titmek iıtiyormuı da vakit bulamıyor
muı gibi ayağını boyatırken gazetesini 
okuyup sandviçini yiyen ameriken it 
adamı halindedir. 

Bir iki aylık bir dinlemne için uzak, 
gürültüsüz, bi.disesiz diyarlara gitae
niz evinize döndüğünüz zaman her ..,. 
hada yeni bin bir değiıiklilde, bin bir 
yeni hadiıe ile karıılaıacağınızdan e
min olabilirsiniz. 

Okumamalı, dinlememeli, dütün
memeli mi? 

T enbel ve kayıchız olmanın ıımnı 
keıfedenler, bu zamanda, bunun için 
meıuddurlar. 

Fakat onlann da meıud olduğuna 
zannetmeyiniz: Tenbellik ve kayıdıız • 
lıkta saadet olur mu? Saadet, bu hay 
hoy içinde, aidiıimizin zevkine varmak. 
ta, tadını tatmaktadır. 

Yukarda bahaettiiim politik badi ... 
lerin içinde bulunmamak f&l'lİyle olup 
bitenlere uzaktan bakan nafiz görütlil 
IDÜrfahid, yirminci aann maniımı anb
yabilir. Hadiseleri takib edebilirae.
Siz bunlardan mıımız? Şayed öyle i ... 
niz size hepimiz imrenmeliyiz. - N. 
Baydar. 

Gürllüz cocuk müsabakası 
28 Niaan pertembe günü öğleden 

sonra saat 14 de Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Merkezi aalonlarrnda 938 
yılı gürbüz tilrk çocuğu müsabakaaı 
yapılacaktır. 

Amerikalılarla görüşmeler 
de,·am ediyor 

Amerika ticaret he:yeti ile görüt
melere dün de Ekonomi Bakanlığıft
da devam olunmuf ve görüşmelere i,_ 
tirik eden delegelerimize yeni Ziraat 
Bakanımız B. Faik Kurdoğlu reialik 
etmiJtir. 

bir adam olarak kalmııtır. Siz de bilir
siniz. Hakimliği zamanında, herkes o-
nu .... 

- Evet, diye sözünü kestim. Çok &
dil davranırdı. 

tarar etmek niyetinde değildim. Fa. 
kat Elen düşüncemi anlamış, titreyaa 
bir sesle tekrar etti : 

- Evet, idildi. Huausi servetini 
dürüst borsa oyunlarına borçludur. 

Teskin edici bir tavırla: 
- Tabii, tabii dedim. 
Aksini münakqa etmek niyetinde 

değildim. Gerçi Andru Robinson'un 
kardeşi, servetini nemalandırmak için 
kardeJinin ~üfuzundan genif ölçüde 
iıltifade ctmı9 olabilirdi. Bu da pek ta· 
biiydi. 

Elen arkalığa dayandı ve auıtu. 
- Hepsi bu kadar mı? Diye 110rdum.. 

"Büyük !ef" Andryu Robin1on buna 
ne diyor? Neden Hatfild'i tehri terke 
mecbur etmiyor? 

- Amcanı henüz daha kararını ver
medi. İhtiyatlı hareket etmemiz li
.zım. Çünkü babamda kalb hastalığı 
var. Amcam Andry, rahibi kapı dışarı 
etmek isterdi ama, böyle bir muamele
nin neticelerinden çekiniyor. Şimdi 

karde~ini iyilikle yola getirmeye ça
lıtıyor. Fakat öyle aanıyorum ki ~ık· 
maz bir yola girmi9tir. 

'Ciülümaedinı: 
( ~onu val' ) 
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Firsl Vienna 
17 nisanda Ankara 

muhteliti ile karşılaşıyor 
First Viennada enternasyonal 
bir çok güzide oyuncular var 

First Vienna takımının bu ayın 16 
•ında İstanbulda ve 17 sinde Ankara· 
da iki maç yapmak üzere memleketi
mize geleceğini evelce yazmıştık. Bu 
haber tahakkuk etmiştir. Viyanalı 
sporcular yarın akşam !stanbulda o
lacaklarını federasyona bildirmişler
dir. 

First Vienna Ankaradaki maçını 
Yaptıktan sonra 1zmire hareket ede
cek ve 20 nisan çarşamba günü İzmir 

Takımın antrenörü ve kaptanı mer -
kez muhacim ve •ai iç oynıyan 

meıhur Fritz Geschweidl 

rnuhteliti ile karşılaşacaktır. Sağ bek Karl Rainer, kaleci Viktor Haıılicek, sol bek Villi Schmaua 
Viyanalrların 23 nisan milli haki-

ıniyet bayramında Şişli ve P cra , muh
tel iti ile oynaması da m uhtemeldir. 
İstanbul muhtelitinin Atinaya git

Dlesi mali scbeblerle geri kaldığı için 
First Vienna'nın ikind maçını Anka
ra Gençlerbirliği ile yapması da artık 
bahse mevzu değildir. 

Firsı V ienna nasıl bir 
ıakımdır? 

Viyananın birinci likinde ikinci va
ziyette bulunan First Vienna yalnız 
Viyana ve eski Avusturyanuı değil, Sağ hal Otto Kaller, orta hal Leopa ld Holmann, •ol hal Leo Machu 
orta A vrupanın tanınmış bir futbol ku
lübüdür. 

Viyana gazetelerini takib edenler, 
bu takımın yaptığı maçlardakı muvaf
fakiyetini her zaman görürler. First 
Vienna orta ·Avrupa futbolunu temsil 
eden birinci sınıf bir ekiptir. Öyle zan 
ediyoruz ki memleketimizde iyi bir te
sir bırakacak ve Rapid kadar sevile
cektir. Ankarahlar bu takımda Binder 
gibi bir kaç oyuncu görmekle kalma
yacaklar; Hügo Mayzel'in İngiltereye 
götürdüğü meşhur Avusturya milli ta
k:ıtnında oynayan şöhretlerden üçünü 
&eyretı:nek fırsatını elde edeceklerdir. -
Filhakika memleketimize gelen bu 
futbolcular arasında kaleci Viktor 
Havlicek. sağ bek Kari Rainer ve 
lantrfor Firtz Gesclıweidl (takımın 

antrenörü ve kaptanı) "harika taknn,, 
denilen Avusturya milli takmımda 
}er almışlardı. 

Sağ açık Josel Malzer, 11ai iç Frarız Mandl, orta muhacim 
Richcard Fischer 

Bir maçın hikayesi 
Bundan dör t sene evel 1934 de Hügo 
Mayzeı, takımmı alarak İngiltereye 
gitti, Londrada Wenbley stadyomun· Sol iç Ferdinand Baryli, sol açık Fra nz Erde, aantrhal ve ihtiyat 

A Rudoll Patz.ka da 110 bin kişi önünde İngiltere - • 
VU.Sturya milli takımlan karşılaştılar. 10.mat verilmektedir. 
İngilizler bu maçı bir tek gol farkiylc 
4 - 3 kazanabildi. 

Bunu müteakib gene Avusturya - ls
koçya milli takımları arasın:!;ı. yapılan 
tnaç 2 - 2 beraberlikle neticelendi. 
Dünyanın tanınmış bütün münekkid
le.ri bu münasebetle yazdıklaa tenkid
lerde bu yeniliş ve beraberliği Avus
turya takımt lehinde tebarüz ettirdi
ler. Avusturyalılar, ingilizlere kendı 
Bahalarında teknik oyunun ne demek 
Olduğunu göstermişlerdi. 

Bugünkü vaziyet 
Bugün Avusturya milli t.ıkımı diye 

orta.da bir şey kalmamıştır. Esasen Hü
go Mayzel'in ölümü ile 1934 -:iı:: en yü\c
Bek haddine erişen takını kudreti de 
Yavaş yavaş aşağı düşmeğe başlamıştı. 
Buna rağmen Avusturya futbolu, orta 
Avrupada ve bütün dünyada aranılan 
"e beğenilen bir futbol sistemi olarak 
kalınıştır. 

Bugün Almanya federasyonuna ilti 
hak eden ve profesyonellikten sıyn
lan Avusturya fudbolcuları, alman 
hlilli takımı arasında bütün dünya ta
klllllarxna karşı bir tehlike olacaklar
:~r. Gelen takımda bu oyupculardan 
. ırkaçını görmek, futbol meraklılan 
1 • 
rn bir kazançtır. Takımlarımız ve 
b Utbolcularımız gözlerini dört açarak 

unlardan istifadeye ·çalışmalıdırlar. 

Oyuncuları tanıyalım 
ll li'irst Vienna santrhafı Leopold 
h Ofınann, sol iç Josef Molzer ve uğ 
b af Ott~ Kaller müteaddid defalar 
d~Yntlmılel olmuşlardır. Bu ayın dör
k unde Viyanada Berlin ve Viyana ta-
ıtnları bir maç yapmışlardı. Viyana

nın 2 - O kazandığı bu uıaçta First Vi
ennanın sağ beki Karl Rainer ve san
trhafı kopold Hofmann da oynamış
lardır. 

Ankara muhteliti kimlerle 
oynıyacak 

b" Avusturya federasyonunun bundan 
~~ kaç ay evel neşrettiği bir broşürde 
gordüğümüz malCı.matı okuyucuları
lllıza bildirmeği faydalı buld:.ık. 

Bu bro"-ürde First Vienna'n n Anka-ra :ı: 
muhtelitine karşı çıkarması muhte-

llletl olan oyuncuları hakkında şu ma-

Kaleci: 
HA VLIÇEK - 24 yaşında. Vien· 

nanın genç takımından. Fevkalade is
tidadı dolayrsiyle kulübünün büyük 
ümidler beklediği bir oyuncudur. 
Avustiria takımının !ngiltereye yap
tığı son seyahatte kendisi takımı tak
viye için beraber götürülmüştür. 8 
defa beynelmilel oyunda oynamıştır. 

Bekler : 
RAINER - Sağ bek oynar. 32 ya

şındadır. Fevkalade soğuk kanlıhğı 
ile beraber her vaziyetteki teknik üs
tünlüğü ile futbol aleminin en iyi be
ki olarak kendisini dün;yaya tanıtmtş 
bir oyuncu. Şimdiye kadar elli beş de
fa beynelmilel olmuş. 

SCHMAUS - (Şmavz) - Kafa o
yunlarındaki isabet ve hakimiyetiyle 
şöhreti olan bu sol bek 27 yaşındadır. 
Taktik ve teknik oyunlariyle Avus
turyanın en iyi sol beki olarak tanın
maktadır. Genç taknndandır ve şim
diye kadar 18 defa beynelmilel olmuş
tur. J{imyacıdır. 

Haf bekler : 
KALLER - 28 yaşındadır, 18 defa 

beynelmilel oyuna iştirak eden bu 
futbolcu da sürati, atılganlığı ile 
takımının en kıymetli elemanları ara
sındadır. Hakkaktir. 

HOFMANN - Elektrikçidir; 30 
yaşında. santrahaf mevk!inde ~.ak~~~~ 
nın en mühim kalkanlıgmı gordugu 
gibi ileriye pas tevziatındaki isabeti 
de bu yerin en iyi oyuncuları a_rasın
da sayılmasını temin ctmektedır .. 40 
defa enternasyonal oynıyan bu orun
cunun bilhassa kafa paslarındakı to
pa hakimiyeti adeta santimetre ile öl
çülmüş gibidir. 

MACHU - 26 yaşındadır. Sana!ı 
marangozluktur. Beş defa beynel~
lel olan bu oyuncu da katiıyet ve bı
raz da sert oyuniyle kendisini tanrt
mıştır. 

Forvetler: 
MOLZER - 28 yaşında. Büro me

murudur. Teknik oyunu ve bilhassa 
süratiyle temayüz eden iyi bir sağ a
çıktır. 10 defa beynelmileldir. 

GESCHWEIDL - 33 yaşında. 55 

defa beynelmilel olmuş. Takımın en 
iyi oyuncusu, maneceri orta ve sağ 
iç muhacim mevkilerinin esas oyun
cusudur. Şütleri ant, isabetli ve bol
dur. Bilhassa diriblingleri meşhur -
dur. Topa ve vücuduna hakimiyeti 
fevkaladedir. 

MANDL - Sağ iç. 22 yaşında: ta
kımın genç elemanlarındandır. Tek
nik bir oyuncudur. Şütleri kuvvetli
dir. 

BARYLI - 23 yaşında~ Ma~is~ 
Kuvvetli şütleriyle bu kulü.be yenı gı 
ren bir oy.uncularxdxr. 

FlSCHER - 20 yaşında. Çilingir. 
Henüz iki defa enternasyonal olmak
la beraber orta muhacimi olarak işti
rak ettiği oyunlarda kale önündeki kar 
şı taraf beklerinin küçücük bir hata
sından en bü:Yiik istifadeyi çıkartna
nm yolunu pek iyi bildiğini göster
mektedir. 

* Atletizm 

Gen, kızlarımız da 
müsabakalara 

giriyorlar 
Yağmur dolayısiyle geri bırakılan 

atletizm teşvik müsabakaları önümüz
deki cumartesi ve pazar günleri 1a
pılacaktır. 

Mevsimin bu ilk müsabakası bütün 
sporcular arasında büyük bir alaka i
le karşılanmıştır. Mi.iracaat edenlerin 
çokluğu dolayısiyle müsabakalara gi
receklerin önceden tesbiti kararla1-
tırılmıştır. 

Bu haftaki yarışİarın bir hususi
yeti de, şehrimizde ilk defa bir atle· 
tizm müsabakasına genç kızlarımızın 
iştirakleridir. 

Müsabakalar hakkxnda ajanlığın 
tebliği şudur: 

16 ve 17-4-938 cumartesi ve Pazar 

Plevne müdaf aasıncla 
bir İngiliz zabiti 

Yakında kitab halinde çıkacak olan 
bu esere müterciminin yazdığı makale 

Gazetemizi yeni şekilde çıkarmağa lxqladığımız zaman koy
duğumuz ve okurlarımızclan büyük bir kütle taralından. dikkat 
ve alaka Üe okunduğuna §Üphe etmediğimiz "Plevne müdalaa
aında bir lngiliz zabiti" i•imli tefrika.mızın kitap halinde çıkıp 
çıkm(yacağını aoran bir takun mektublar almaktayız. Bu eser ki
tap halinde çıkacaktır ve ıimJiden mühim bir kısmı bası/mı§ bu
lunmaktadır. Yakın zamanda tamamlanacak olan bu esere, çevi
reni bir mukaddime yazdı. Bugün o mukaddimeyi neşrediyoruz: 
Tunayı görmedim, fakat çacuk

luk hafızam, imıi bile türkçe olan 
bu büyük ırmağı tekrar tekrar ez
berJemİ§otİr. Osman paşanın PJevne
de kahramanca yaptığı müdafaa sı
ralarında halk denilen meçhul §a· 
irin yazdığı ve gene aynı meçhul 
bestekarm bestelediği: 

Tuna nehri akmam diyor, 
Kenarrmı yıkmam diyor; 
Şanı büyük Osman paşa 
~'Plevneden çıkmam!'' diyor. 

Türküsü bizim çocukluğumuzda 
yamk yanık söylenirdi. Manzmnele
rinde c~kunluktan pek fazla eser 
bulamadığımız Muallim Naci bile 
bir Bağdad dönüşünde yazdığı bir 
"Dicle" manzwnesinde bu Iraklı 
nehre f(>yle hitab etmi§ti: 

"Tunalaştın gözümde gittikçe!' 

Tunayı görmedim; faka.t görme
den severim. Köpüren sularında "a
kıncı cedleri.min ihtirası" dile gelen 
bu bÜyÜk ırmak için yüreğinıe sinen 
hasret ~imdiye kadar ya.§adı; tim.di
den sonra da ya.§ayacaktır. 

Plevneıye de gİbnedim. Fakat sul
taninin birinci sınıfında iken türk
çe hocamızm bize ezberlettiği bir 
manzume, bu §erefli kasabayla gön
lümü tanı~tınnııtı. Bu manzume> 
rahmetli Süleyman Nazifindi; Plev
ne için yazdJDI§b. Sonra.dan hafı
zamd an epey teYler kaybettiğim 
halde bu "Plevne'' manzuıneainden 
bir takım beyitler ve mural.a.r, h8.la, 
ez:berimdedir. 

Plevne yidt bülendinde inleyen matem,, 
İlel'ebed verecektir bu kavme fabtü elem. 
O bir nişanei tezkan olmayan şühedan, 
Yap.r kulilbü tahassüste bi - gamü nisyan. 
Birer aahifei tarih sevbi münferidi 
Gıdayı ye'ı bu kavmın gıdayı ümmidi. 
Bütün ıedaidi ar.zü semaya kahkaha - zen, 
Dötiiştü. durdu o askerler aç Ye çıplakken. 

Cenab Şahabettin'in babası binbaıı 
Şahabettin Bey de Plevne muhare
bMiııde ıehid dü.§en bir zaıbittir. O
nu küçücük bir çocukken yola vu
ran oğlu, Yunan muharebesinden 
sonra §ehid yetimlerine hitab eden 
bir yazısında §unları yazmı§otı: 

"O gitti; bilmem nereye? Galiba 
Plevneye gitti. Gitti ve gelmedi; bir 
da.ha hiç, hiç gelmedi. 

Ben bundan yirmi M!ID.e evvel bu
gün sizin olduğunuz gibi, ey aziz 
karde!lerim. bir yetim olmuştum. 
Benimki de sizinkiler gıibi hayatmı 
barut duma.n.Jarma sarmış, gi~ti. 

günü §Ch.ir stadyomunda yapılacak at
letizm t~vik müsabakalarına iştirak 
edecek bütün kız ve erkek atletlerin 
bu akşam saat 18 e kadar Stadyom 
müdüriyetinde atletizm ajanlığına i
simlerini ve iştirak edecekleri müsa
bakaları bildirmeleri ehemiyetle rica 
olunur. !simlerini ve iştirak edecek
leri müsabakaları bildirmiyenler mü
sabakalara girmiyeceklerdir. 

Program: 

CUMARTESİ 
110 - M. Engel Gençlere (91,4) 
110 - M. ,, Büyüklere (91,4) 
100 - M. seçme .. 
800 - M. ., 
300 - M. Seçme .. 

60 - M. kızlara 
80 - M. S~me gençlere 

100 - M. Final koşusu 
300 - M. ., ,, 
600 - M. gençlere 

80 - M. ., ,. 
4xlOO - M. Bayrak koşusu 

Yü~ek atlama kızlara 
Disk atma 
Gülle atma kızlara 
Gülle atma gençlere 
Gülle atma büyüklere 
Yü~ek atlama genç· 
Yüksek atlama büyükle .... 

PAZAR 
1000 - M. Gençlere 
200 - M. (seçmesi saat 10 da) 

1000 - M. Büyüklere 
100 - M. Gençlere (seçmesi saat 

10 da) 
5000 - M. Mukavemet koşusu 

80 - M. Kızlara 
400x300x200xlOO ·bayrak koşusu 
Smkla irtifa. A (seçme saat 10) 
El topu atma kızlara 
Cirit A. büyüklere (seçme S. 10) 
Uzun atlama kızlara 
Uzun atlama gençlere ( seçme S. 10) 
Uzun atlama büyüklere {seçme 
s. 10). 

Bugünkü siz, yirmi sene evvelki 
bensiniz. Ben sizin bütün hislerinizi 
bütün ruhunuzu bilirinı. Ben o ya.ra
yı bilirim. O yarayı seviniz. 

Söyledim, söyledim; çocukluğu
mun bütün ağlayan kalbini söyle
dim. Çünkü herkes size vermek is
tiyor. Ben sizden almak, iştirik su
retiyle sizin kederinizden bir kısmı
nı almak istiyorum." 
Aynı muharrir, yı1larca sonra bir 

Avrupa yolculuğunda trenle Plev
neden geçerken şu duygulu satırla
rı yazdı: 

''Sabaha kar,ı Plevneden geçiyor
duk. Alacakaranlıkta pencereyi aç
tnn. Plevne ovastnı görmek, arz ü
zerinde hakir bir mezarı bile kal
ma.yan zavallı babanım ruhunu bi
raz teneffüs etmek istiyol'ldum. Ey
vah, yükıek ve zengin kinleri ok
şayan gece rüzgarı - madde ve 
liakikat gibi insafsız - dedi ki: 
''Babanın kanını emen bu toprak, 
§İmdi babanın cisim ve ruhundan 
yabancı açlıkları doyuracak bqak
lar hazırhyor .'' 
Şimdi şarktaki ufuk kızarıyor, kı

zarıyordu. Türk bayrağı gibi al, kan 
gibi al olmuştu. Bir ııehid ruhu için 
bu sabah ufku ne güzel bir kefendi. 

''Baba, seni bu ağustos ayının son 
seherinde Plevne ufkunun bu geni§, 
kanlı mendili İçinde kokladım." 

EdebiyatlJlllzda Plevne ve Osman 
paş-a hakkında. yazılmış olan sa.tır
IM"dan bildiklerim bunlardı. Sonra
dan Gazi Osman paşanın ya.verli
ğinde bulunmu, olan Talat beyin 
yazdığı, ilk defa "Tercümanı haki
kat" de tefrika edilip kitap şeklin
de budan, ikinci defa olarak da a.s-
keri mecmuanın 66 numaralı nus
haımda ilave halinde çıkan "Plevne 
ınüdafaasıu nı gördüm. Bu kitabda 
merhunı Ahnıed Mithat ''efendi', 
nin Plevne, Osnıan pa§A hak.kında 

yazılmış bir mukaddimesi bulundu
ğu gibi, Plevne kumandanımn kendi 
kaleminden çıkmış bir otobiyoğrafi
si de vardır. Mevzu Üzerinde daha 
geni~ malumat edinmek isteyenler 
bunlara baş vurabilirler. Bundan 
başka emekli General Halilin de 
yıllardanberi bu sefer hakkında 
tetkikler yaparak bir kaç cild yaz
mı!,hazırlamr, olduğunu duydum. 

* Yüzbaşı Von Herbert'in Plevne 
için yazdığı bu eser ise, türk okur
larına, ne yazık ki, uzun zaman 
meçhul kalmıştı. Bu kitabın tercü
mesini §imdi Nevyorkta konsolosu
muz olan fazıl dostum Mehmet Ali Tev
fiğe borçluywn. Geçen sene bir gün, 
lngilizlerin tabiri ile, bir kitab kur
du olan bu dostınnla Ankarada bir 
pastahanede olılrmul}, konuııuyorduk. 
Mevzu kitablara intikal edince 
Mehmed Ali 'Tevfik, bana bu lcita
bı görmüş, okum\!§ ve beğenmi~ ol
duğunu ve ,ayed bunu türkç.eye çe
virecek olur.saın bir hizmet i§liye
ceğimi söyledi. Kitabm adresini on
dan aldım. Tetekkürü borç bilirim. 
Ben de okuduğum zaman eseri fev
kalade buldum ve dilimize çevir
dim. Kitab, Ulus gazetesinde tefri
ka edildiği zaman etrafında büyiik 
bir alaka toplaını§h: Bir eseri bir 
dilden ötekine çevirirken bir müter
cimin kazanacağı en büyük ınanevi 
mükafat da bundan baıka bir §eY 
olmasa gerektir. 

* Bu kitab, ilk defa 1895 de, ikinci 
defa da 1911 de basılmı§trr. Ben 
1911 tabmdan türkçeye çevirdim. 
Bu kitabm başına bir mukaddime 
yazmı§ olan General Sir Con D. P . 
Frenıç. - büyiik hat1bde lngiliz baş
kumandanı - bu mukaddimede e
seri ilk defa nasıl okuduğunu ve mü
ellifi ile cenubi Afrikada nasıl ta
nı§bğını anlattıktan sonra diyor ki: 

"Bu kita.bdan maddi olarak ne 
gibi dersler öğrenilebileceğine ifa.
ret ettim. Fakat onun öğreteceği 
manevi ha•kıikatler de çok ehemiyet
lidir. 

Plevneyi müdafaa elmi§ olan bü
yük asker, mağlubiyet diye bir ke
l·imeyi tannnak istemem.iştir. Hadi
seler en kötü bir §ekil aldığı zaınan 
bile onun itidali, suktinu ve itimadı 
sarsılmamı~trr. O, hiç bir zaman si
nirli yaygaralarla takviye kıtaları, 
yardımlar istememiştir. Bu kuvvet
lerıin kendisine yetipnesi i:mıkansız 

-1-.... 

Partimiz 

~rimizde daimi bir 
resim galerisi kuruyor 

Belediyeler bankasının altındaki 

vitrin halk partisinin kararı ile halkc.. 
vi tarafından bir dalın! galeri haline 
getirilecektir. Burada Tiirkiyedeki bü 
tün ressamlar ve heykefuaşlar eserle
rini teşhir edeceklerdir. Bundan başka 
Avrupada çıkan sanata aid kitab ve 
mecmualar bulundurulacaktır. Galeri
nin mefruşatı partimiz tarafından tc.. 
min ~dilmi§tir. Şimdilik muvakkat bir 
komisyon halkevinıde toplanarak ni.. 
zamname yapacaktır. Bundan sonra 
bir jüri seçilecek, bu jüri galeride ~ 
hir edilecek olan eserlerin azami su.. 
rette iyi olması için çalışacaklardır. 
Ziyaretçilere muhtelif sanat ekolleri 
hakkında izahat verilecek ve bu vesile 
ile de halkın sanat kültürü inkişaf et
tirilecektir .• Galerinin açılış töreni 2l 
nisanda yapılacaktır. 

değildi. Fak-at kıaka.nçJık ve ihanet 
yüzünden bunlar ondan eairgemmİt 
ve Osman pa§a kendi yağı ile kav· 
rulmağa terkolunnuqtur. BütüıD 
bwıl-ra rağmen ne kaçmak, ne do 
teslim olmak onun bir an bile -
Jına gelmemiş, onun müdafaa ve 
ınukavemeti ancak, ba.§rnda bullllMl
rak bizzat idare ettiği çıkı§ hareke
tinde yaralanarak ruslan:n eline 
düşınesiyle aa.rsı~ta. 

Türk generalinin Skobelef gibi 
bir çok hücwnları idare etmit liya• 
katli bir dü~an kumandanı karşı
sında muvaffakiyetle kartı koydu
ğunu dütünürsek onun iba.tasmı ve 
askerlik Hm.indeki büyük vukufunu 
anlamı§ oluruz. 

Bütün bunlai-ı göz önünde bulun· 
durarak ve Ple-vne müdafaaamda 
bizzat bulunmuı ola.n müellif.in de 
canlı tasvirler.ini dü§ünerek diyebi
lirim ki isteyenin meraklı bir romaG, 
isteyenin de harb sanatı için bir 
ders kitabı olarak okuyabneceği. bu 
eser, askeri edebiyatımız için en de
ğerli bir kazanç olmuştur. 

Bunu dikkatle okuyup güzelce 
tetkik etmelerini .lngiliz ordusunda 
bulunan bütün subaylara bütiia 
kalbimle tavsiye ederim." 

:ık 

Kitabm tucümesini bitirdiğim 
gün, sayfalarını çevirdikçe kendi
siyle bir kat daha dost ve ark.a.dq 
olduğum yüzba.ıı Von Herbert'in. 
timdi hayatta olup olmadığını, de
ğiUe hayatmm son günlerinin na
sıl geçtiğini öğrenmeği merak ettim 
ve k:ıitabı basan Con Muray kütüP
hanesine ıbir mektub yazdım. Bu kü
tüphane aahiblerinden Con G~ 
Muray bana gönderdiği nazik ce
vabda, kendilerinin fazla bir şey bil· 
mediklerinıi, fakat mektubumu Her
bert'in ajanı olan Kristi ve Mor Jir
ketine tevdi ettiklerini bildirdi. 

Ondan bir hafta sonra bu tirket
ten bir mektub aldım. Bu mektu'b
da deniliyordu ki: "Con Mm-aylara 
yüzbaşı F . W. Von Herbert (yahud 
hakiki ismini söyliyelim W. Van 
Harlessem) hakkında göndermit 
olduğunuz mektuh bana. verildi. Bu
na cevab olarak yüzba.ıı Von Hel'
bert'in 1924, yabud 1925 senesinde 
öldüğünü bildiririm. 

Kendisi, aslen yabancı olduğun
dan lngilterede 1914 ağustosunda 
hapsedilmi§ ve haT'bin hitamında 
Almanya.ya gönderilmişti. 

Bir lngiliz kadını olan kansı ela 
Hamburg'a gidip koca.sma iltihak 
etmiş, orada Herbert'in ölümüne · ka
dar kaldıktan sonra Vayt aduına 
dönmüş ve biraz sonra o da öhnilıt· 
tür, Hiç çocuğu olmayan bu a·ilenin 
ötek:ıi efradı hakkmda malômat sa
hibi. değilim ... " 

Bu iki müessesenin de ricamı bü
yük bir nezaketle ka!"§ılamJ§ olma
larma t~~kür ederim. 

* 1877 de yapılan bir müdafaanm 
i.lk defa 1895 de, sonra da 1911 de basıl
mı§ olan bu canlı ve kudretli hikayesini 
türkçeye çevirmek için ta 1938 ~ 
nesine kadar beklemi.J olmanııza br 
taraftan eseflenebiliriz. Fakat bu 
gecikme bir taraftan da. hayır!ı ol
muştur: Çünkü ,imdi, za.ferlenn en 
bÜyÜklerini, ırklarının en büyük ço
cuğunun kumandası altmda bap!"
mı§ olan vatan çocukları, mil1et iç~
den çıkan, millet için çalı§an ~e daı
ma milletle beraber olan bir bq
buğun Anafarta, Sakarya, Dumlu
pınar ba§arılarını tanıdıktan. sonra 
onlarm küçük bir kardetı olatı 
''Plevne" yi daha iyi kavrayabilir
lerdi. P levnenin otuz bin tehidihi de 
Dumlupmardaki adsız Mehmedcik 
abidesinde ziyaret edelim. 

Nurettin ART AM 

Bir çocuk kazanmak vatanxn de
ğerli bir köşesini sağlamak de
mektir. Buna çalışan Ç. E. Ku-

rumuna yardım ediniz. 
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Fransa Frankistlerin 
. 

yenı taktiği Modem Türkiyede 
ekonomik kalkınma 

(Başı 1. inci sayfada ) 
vaziyettedir. Kömür havzasında 1937 
senesi zarfında 1.588.000 ton kömür is
tihsal edilmiştir. Gelecek üç senc<ie u
mumi kömür istihsali 3 milyon tona çı
karılacaktır. Bakır istihsali de aynı 9e
kilde 20.000 tonu bulacaktır. Krom is
tihsalinde Türkiye senelerdenberi bi
rinciliği muhafaza etmektedir. Sellü
loz endüstri için gereken şartlar da 
mevcuttur. Çünkü selülo, kağıt ve su
ni ipeş istihsali için Jizım olan ilk 
maddeler memleket dahilinde kUi 
mikdarda mevcuttur. Çini endüstrisi
nin inkişaf ettir~lmesi el sanatlarına 
dahil olan milli çömlekçiliğin porselen 
ve kil mamullerinin ilerletilmesi dü-
9ünülmektedir. Kimya endüstrisı için 
de başlıca ilk madde olan kömürden 
e~de edilecek maddelerle meşgul olun
nıahdır. 

ren mekteplerin az olması yüzünden 
bu yolda güçlüklere rastlanmaktadır. 
Bununla beraber, memleketin endüs
trileştirilmesi ve ziraatin gelişmesi 
yolunda sarfedilmekte olan gayretler, 
nakil vasıtalarının ve yoUarın inşası 
tamamlanmadıkça tesirsiz kalacaktır. 
Bundan dolayı, fOSe ve köprüler ku
rulmaktadır. Dcmiryolu şebekesi de 7 
bin kilometreden 10 bin kilometreye 
çıkarılacak, bu maksatla birçok liman
lar genişletilecektir. Ticaret gemileri 
de çoğaltılmaktadır. Gemi inşaatı için 
Almanyaya da siparişler verilmiştir. 

Habeı ilhakını 

tanımak ııın 

Büyük ziraat 
kongresi için 

(Başı Jjnci sayfada 1) 

iatwal ne gibi maddelerden i.. 
baret iae onların en iyi bir ıe
kilde organ~ edilme•i ve bun. 
lardan raayonel bir tarda i.sti. 
iade edilmen için neler düfÜ
nüldüğünün bir rapor halinde 
kangreye İffİrak edecek uvat 
ile gönderilmesini rica drim. 

Morelo üzerine yüklenip 
denize çabuk inecekler 

Türkiyenin endüstri programı, ge
niş esaslara istinad etmektedir. Bura
da şunu da söyliyelim ki, bu program 
sağlam bir şuurla tatbik edilmektedir. 
Zira bir taraftan yerli ilk maddelerin 
kullanılması, diğer taraftan halkın ta
sarrufu ile elde edilen sermayenin te
min edilmesi esasına göre hazırlanmış
tır. Ekonomik siyasetin idaresi hükü
metin elindedir. Hükiimet, türlü en
düstri şirketlerinin kontrol ve idaresi
ni münhasıran elinde bulundurmakta
dır. 

Bu geniş memlekette yapılması icab 
eden vazifelerin büyüklüğü ve çoklu
ğu yüzünden husus! teşebbüs ve ser
mayeler kafi gelmemektedir. 

Eskiden olduğu gibi bugün de Tür
kiyenin geçim membaını ziraat teşkil 
etmektedir. Bütün kuvvet türk çiftçi 
ve köylüsüne yeni verimini artırmak, 
hayat seviyesini yükseltmek için sar
fedilmelidir. Bu maksatla, eldeki va
sıtalarla buğday ekinimini iyileştir
mek, hayvan besleme ve ormancılığı 
inkişaf ettirmek için rasyonel bir şekil 
de çalışılmaktadıı. Fakat htikümetin 
bu çalışmalarının yerleşmesi ve kök
leşmesi için köylülerin irfan seviyesi
ni yükseltmek lazımdır. Bu yolda ya
pılacak işler çoktur. Ankarada kurul
muş bulunan tam manasiyle modern 
Yüksek Ziraat okulu ve Atatilrk'ün 
nümune Orman çiftliği memleket çift
çiliğine iyi bir örnek te,kil edecek va
ziyettedir. Kasabalara zirai teknik mü
şavirleri ve öğretmenler gönderilmek
tedir. Fakat Ziraat Muallimi yetişti-

Modern Türkiyenin iktısadi kalkın
masından uzun uzadıya bahsedilme
sinde asıl maksat, alman ve türk eko
nomilerinin biribirini tamamladığını 
göstermektir. Ticari münasebetleri
mizde esas teşkil eden mallarımızın 

fihristi 28.2.1930 tarihinde onuncu se
nesini kutlayan türk ticaret odası ta
rafından muntazam bir şekilde tutul
maktadır. Fevkalade çalışkan olan bu 
müessesenin defterlerine göre; Türki
ye Almanyadan mensucat, ağaç mamu
latı, filmler, boya, kimyevi maddeler, 
porselen ve cam eş.ya, demir mamulatı, 
makineler, elektrik müvellid ve cihaz
ları başta olmak üzere otomobil, bisik
let müzik aletleri, hassas aletler, kau
çuk mallar ve kitaplar ithal etmekte
dir. 

Buna mukabil, Türkiyeden Alman
yaya çeşitli erzak ve gıda maddeleri, 
meyva. fındık, üzüm, incir g~bi nebati 
mallar ihraç edilmektedir. Bununla 
beraber yün-yapağı, pamuk ve sair ilk 
maddeler de Türkiyeden alınmakta
dır. 

1937 senesinin alman - türk ticaret 
bilançosuna gelince bunun 209 milyon 
rayşmark'a çıktığmı iftiharla kayde
debiliriz. Türkiyenin ecnebi müşteri 
ve bayileri arasında Almanyanın en 
başta geldiğini işaret etmeğe lüzum 
yoktur. Bundan dolayı ticari münase
betlerimizden memnun olabiliriz. Te
diye bilançosu da müsaid bir şekilde 
cereyan etmektedir, çünkü sene niha
yetinde ehemiyetsiz· bir melağ ( tahmi
nen 23 milyon türk lirası) [1] Türki
ye matlubunda görülmektedir. 

Türk - alman ticaret münaseebtleri
ni daha iyileştirmek ve genişletmek, 
tediye bilançosundaki muvazeneyi da
ima muhafaza etmek esas emelimizdir. 

[lj Bugün 13 milyondur. 

HABEŞ İLHAKININ TANINMASI İÇİN 

İngiltere ·Cin ve Sovyetler 
nezdinde teıebbüste bulundu 

(Başı ı. inci sayfada) 
bileceğini de ilive etmektedir. 

İngiltere, bu meeeLeyi doğrudan 
doğruya asambleye sevkedebilecektir. 
Orada ittifak, zaruri değildir. Şurası 
muhakkaktır ki asamblenin ekaeriy~ti, 
Habeşistan fütuhatmm tanınması le
hindedir. 

Haileyi Selasiye, hukuki müşaviri 
B. Gaston Jez ile görüş teatilerinde 
bulunmaktadır. 

kati metnin ingilizce ve italyanca ola. 
rak teabiti işi ile meşgul olmaktadır. 
Anlaşma metni, Londra ve Romadaay. 
nı zamanda neşredilecektir. 

Alman mahfilleri memnun 
Bulin, 13 (A.A.) - Alman politik 

mahfilleri İtalya ile İngiltere arasın
da cereyan etmekte olan müzakereleri 
memnuniyetle karşılamakta ve bu iki 
devlet arasında açık ve itimad verici 
münasebetler teessüsünün Avrupai bir 
kıymeti olduğunu bildirmektedir. 

İngiltereye 
muzahirdir 

(Başı 1. inci sayfada ) 

rine vergi için konu~yacağıru söyle-
miştir. . . 

Hamiline yazılı eshamm tahriline 
gelince, bakan bunun için hususi_ bir 
proje vermek niyetinde bulundugunu 
ve rant ve amortisman bak.kında B. 
Blumun projesinde yazılı hükümler
den hiç birini derpiş etmemi§ olduğu. 
nu bildirmiştir • 

Geniş salôhiyetler için müddet 
tayin olunacak 

Bakan bundan başka, kanuni asker
lik hizmetine tabi olmıyan ve aynı za
manda kazanç vergisi veren vatandaş -
lardan hususi bir sürtaks almak tasav • 
vurunda olduğunu söylemiştir. 

Hububata gelince, hükümet güm
rük resmini indirmeği asla düşünme: 
mekte bilakis milli mahsulü himaye ı.. 
çin ba~ı mahsullere aid re.simleri art • 
tırmağı derpiş etmektedir. 

B. Marşandonun bey~natın~an s~n
ra, komisyon, geniş salahıyetleı:ın mud
deti ile meclis devresinin gen kalan 
müddeti arasında taadül tesis eden ve 
bunun 12 hazirandan evvel olmamasr
nı tesbit ve her halde 31 temmuz olarak 
tahdid edilen bir tadil teklifi kabul et
miştir. Müzakere neticesinde Maliye. en 
cümeni malt projeyi ufak bazı tadıl • 
lerden 'sonra srfıra karşı yirmi rey ile 
kabul etmiştir. Komünistlerle sosyalist 
ter, lehte rey vermişlerdir. Ekalliyet a
zası müstenkif kalmıştır. 

Parliimentoda 

Parİ$, 13 (A.A.) - B. Marşonda 
ma11 projenin müzakeresi esnasında 
mecliste yaptığı beyanatta hükilmetin, 
kararname yolu ile yapılacak kalkınma 
eserini tamamlıyacak olan projelerin 
kabulü için meclise müracaat edeceği 
hakkında teminat vermiıtir. 

Meclis, hü.kümetin talebi üzerine, 
cumhuriyet federasyonundan Lui Ma -
ren'in kararnamelerin iki meclisin sa -
lahiyetdar komisyonlarına tebliğ edil -
mesini teklif eden teklifini107 reye kar
şı 428 reyle reddetmiştir. 

Proje kabul ediliyor 
Görüşmeler neticesinde 70 mebus, 

mali proje hakkında re~ vermekten is • 
tinkaf etmiştir. 'Halbuki 514 mebustan 
mürekkeb büyük bir ekseriyet, 8 reye 
karşı proje lehinde rey ve~ştir. Bu 
ekseriyet içinde bütün so.syalistler ve 
komünistler vardır. 

Evvelce maliye encümeni, sosyalist
ler tarafmdan yapılan ve tam salahiyet
lerin hazinenin ve büdceni nihtiyaçlan
na hasredilmesine dair olan talebi 14 
reye karşı 15 rey ile reddetmiş idi. 

B. Daladiyenin teşekkiirü 

Şahat likirleri hürmete lciyik bcı- ı 
lurum. Ancak rapor muhitini~ 
deki alakadarların. umumi ka. 
naatlerini ihtiva etmelidir. Bu. 
nun haricinde söylenilmesi ar -
;ı;u edilen umumi ziraat politi
kamıza ait düfüncelerin ele ilQ. 
veşi mümkün. ve hatta muvafık 
olur. 

4 - Biz:r.at valilerimizin bu 
itle yakından alahalanmaları
nı temenniye lôyik bulurum. 

• ............. 1111111111 

Türkiyenin siyaseti 
sulh siyasetidir 

Kahire, 13 (A.A.) -Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: Dok
tor Tevfik Rüştü Aras, bugün saat 
11.30 da, yanında İş Bankası Direktö -
rü Suad olduğu halde Mısır bankasını 
ziyaret etmiş ve 'Hariciye Vekilimiz o
rada idare meclisi reisi Mitat ile Genel 
Direktör Fuat tarafından karşrlanınış
tır. Banka gezilmiş ve bir müddet kalı
narak görüşülmüştür. Hariciye Veki -
linıiz, ıbankadan çıkarken, burada top
lanan halk tarafından şiddetle alkışlan
mıştır. 

Yunan elçisinin ziyafeti 
Kahire, 13 (A.A.) -Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: Yu
nanistanın Kahire elçisi buğün elçilik 
binasında Hariciye Vekilimiz Doktor 
Tevfik Rüştü Aras şerefi.ne bir öğle zi. 
yafeti vermiştir. 

Doktor Aras'ın sözleri 
Kahirıe, 13 (A.A.) - Türkiye Ha

riciye Vekili doktor Rüştü Aras ibu 
sa:bah saat 10 kiırk beşte elçilik bina
sında yerli ve ecnebi gazetecileri ka
bul etmiştir. 

Türkiye Hariciye vekili beyanatın
da, Türkiye siyasetinin bir sulh ve 
diğer devletlerin dahilt i11lerine .ka -
rrımazlık aiyaseti olduğunu, TUrkiye
nin ko~şulariyle kardeşçe geçinmek 
istediğini ve balkan antantmm buna 
bir delil te§kil eylediğini, aza devlet
lerden bazılarında hükümet değişik
likleri olduğu halde aradaki münase
batın daima daha ziyade sıklaştığını 
söylemiştir. 

RU11tü Aras Türkiye ile Mısır ara
sında mevcud ticaret muahedesinoin 
iyileştirilmesi için mli.zakereler açıla
cağını bildirmiş ve Mısırın SadabS.d 
paktına iştirakinin yakın bir atıi için 
derpiş edilmediğini kaydeylemiş.tir. 

li müdafaa zaruretine tabi kılmak husu 
sundaki karannda ısrar etmesini hay -
retle kar§ılamaktadır. 

Sosyalist partisinin aldığı 
ceza kararları 

Saragos, 13 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: Frankistlerin Aragon 
cebhesinde Morella mıntakasındaki 
kuvvetli taarruzları, frankistlerin de
nize doğru yeniden ilerlemelerine me
dar olmuştur. 
. Tortoza önünde cumhuriyetçilerin 
cebhesini zorlamaktan vazgeçen fran
kistler, Morella - Vinaroz yolu boyun
ca on beş kilometre kadar genişletıniş
lerdir. 

Frankistler, kuvvetli bir ıtopçu ha
zırlığından sonra ve tanklar ve birçok 
tayyareler kullanmaık: suretiyle yedi 
kilometre ilerlemeğe muvaffak olmuş
lardır. 

Frankisılerin tebliği 
Salamanka, 13 (A.A.) - Erkanı 

harbiyeden dün tebliğ edilmiştir: 
Nasyonalist kıtalar Pirenede Esera, 

Ribergorzana ve Pallares.ka nehirleri 
bölgelerindeki ileri hareketine devam 
etmektedir. Kttalar fransız hududuna 
20 ila 30 kilometre uzaklrktadır. Bu 
bölgede yirmi köyle müstakil Andor· 
re erazisinin 20 ki:..Al?letre batısındaki 
küçük Sort şehri işgal edilmiştir. Düş
manın mukavemete yeltendiği dağlar 
üzerinde beş mevzi zaptettik. 

Hükümetçilerin hücumlan 
Hükümetçiler Balaguer bölgesinde 

birkaç defa hücuma geçmişlerdir. Bu 
hücumlara 20 tank ve büyük piyade 
kuvvetleri iştirak etmiştir. Bütün hü
cumlar püskürtülmüş ve düşmandan 
yüzlerce esir alınmıştır. 

Faslı kıtalar Jüş.manm Lerida mev
zilerine yaptığı mukabil taarruzları 

püskürtmÜ§!tÜr. 
Frankist kıtaatı Kastellon cebhesin

de Morella bölgesindeki ileri hareket
lerine devam etmişlerd~r. 

Hüküm.etçiler Lagrella bölgesinde 
mu.kabil bir taarruzda yüz ölü vermiş
lerdir. 

Hükümetçiler mukabil 
taarruza geçtiler 

Barselon, 13 {A.A.) - Cumhuriyet
çilerin Ebre şimalindeki taarruz hare
ketlerine devam ederek Fraganın ce
nubunda Granha Eskarpe köyünü iş
gale muvaffak oldukları ve düşmanı 
Rio de Segreyi geri geçmeğe mecbur 
ettikleri rC11men bildirilınektedir. 
Tebliğde, Balaguerde muharebenin 

devam ettiği ilave ediliyor. 
Tortosa bölgesindeki ıha.va muhare

belerinde, cumhuriyetçiler düşmanın 
üç fiat tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Katcılonyanın senatosu 
deği§miyecek 

Barselon ,13 (A.A.) - Katalonya je
neralitesi konseyi, Katalonyanın fran
kıistler tarafından yapılan statüsünün 
ilgasına müteallik talep hakkında bir 
beyanname neşretmiştir. 

Beyanname, frankistler tarafından 
vaki davetin katalonyalıların müdafaa 
arzuların ıtakviye etmesi lazım gel
mekte olduğu ehemiyetle kaydetmek
te ve cumhuriyet rejiminin Katalonya
nm ana yasasını kabul etmiş olduğu
nu hatırlatmaktadır. 

Frankistlerin Pirenedeki 
lıarekiit-ı. 

Bilbao, 13 (A.A.) - Pirene dağları 
boyunca ilerlemekte olan Fraınko kuv
vetleri şimdıi bu dağların üçte ikisine 
hakim bulunuyorlar. İrundan Andor 
cumhuriyetinin garbına kadar uzanan 
300 kilometrelik kısım kamilen fran
kocuların elindedir. General Şolşga
nın öncüleri Urfel hudud şehrini işgal 
etmişlerdir. 

Kastellon ve Tarragone mmtakala
rında general Aranda ve Valina kuv
vetleri mütemadiyen ilerlemektedir. 
Morellonun cenubunda Mol ve Valcla
~ dağlarında fevkalade mühim düş
man mevzilerini çok şiddetli muhare
belerden sonra ele geçirmişlerdir. İki 
yüz esir almışlardır. 

Ziraat Vekaletimiz 
(Başı 1 inci sayfada) 

14 gün çalışan ıyeni ve genç vekilimiz 
mülkiye ve hukuk mekteblerini bitir
dikten sonra BTüksel üniversitesi si
yasi: ve iktısadi ilimler fakültesinden 
de mezun olmuştur. 

İç ticaret müdürlüğü, ticaret umum 
müdürlüğü vazifeleriyle bugünkü ik
tısad vekaleti teşkilatına giren B. Fa
ik Kurdoğlu, ticaret mümessillikle
rinde, bilhassa Londra ataşe kommer
siyalhğında memleketimizi temsil et
miştir. Türkofisin ilk teşkilinde reis
liğine getirilmi~ ve bilahare müsteşar 
olmuştur. Uzun müddettenberi lktı
sad Vekaleti müsteşarlığını ifa eden 
B. Faik Kurdoğlu, geçen pazar günü 
yapılan seçimde Manisa mebusluğuna 
seçilmişti. 

Genç vekilimize yeni vazifesinde 
muvaffakıyetler dileriz. 

Arşidük Otto hakkınCia 
tevkif kararı verildi 

Bedin, 13 (A.A.) - Essende intişar 
etmekte olan Nasyonal Çaytung'un 
Viyanadan öğrendiğine göre, Avus
turya makamatı, Avusturya tahtınm 
müddeisi olan Arşidük Otto dö Habs
burg hakkında bir tevkif müzekkeresi 
isdar etmi~tir. Bu tedbirin sebebi. Ar
şidükün ecnebi gazetecilerine beya
natta bulunarak "tazyike maruz kalmış 
olan Avusturya halkının imdadına 

k~,, dan bahsetmiş olmasıdı:t. 
Bu gazete, Arşidükün bu beyanatına 

vatani hiyanet nazariyle bakmaktadır. 
.~ 

• 
lımir Enternasyonal 

Fuarına haz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

Haile Selasiyenin yakininde bulu.. 
nanlardan birisi Necafinin muhakkak 
Cenevııeye bir milmeaail göndereceği
ni beyan etmiştir. İhtimal bizzat ken
disi gidecektir. 

A.nla§manın ana hatlan 
Roma, 13 (A.A.) - İlk ma1funata 

göre ingiliz _ italyan itilafları, aşağı
daki notaları ihtiva etmektedir : 

Projenin kabulilnden sonra B. Da -
ladiye, vermi' oldukları reyler gerek 
yabancı memleketlerde, gerek Fransa
da cok büyUk bir tesir hasıl edecek olan 
mebuslara teşekkür etmiştir. 

Paris, 13 CA.A.) - Sosyalist parti
sinin "ihtilaflar komisyonu" B. Marso -
Piver ile fırkanın diğer zimamdarlanru 
Uç sene mllddet fırkadan mesuliyetl 
müstelzim vazifeleri deruhte edememe
lerine karar vermiştir. Bu kararın sebe
bi, B. Piver'in milli birlik aleyhine par
tinin diğer federasyonlarına müracaat 
etmiş olmasıdır. 

Moskovada Azerbaycan sanat günü 1 
Habeşistan delegesinin reye iştira.. 

ki lazım gelmemekte ise de konseyde 
memleketinin davasını müdafaa etmek 
niyetinde olduğu beyan edilmektedir. 

B. Çemberla,·n B. Musoliniye 
bir mektup gönderecek 

Roma, 13 (A.A.) - B. Hor BC?lişa. 
nın B. Musoliniye B. Çemberlayn'in 
şahsi bir mektubunu getirmekte oldu_ 
ğu haber alınmtştır. İngiliz başvekili, 
bu mektubunda ingiliz _ italyan itila_ 
fının akdi ve iki memleket arasındaki 
ananevi münasebetlerin yeniden tees
aüsü dolayısiyle memnuniyet izhar et. 
mektedir. 

B. Hor Belişa Parise de 
ıığrayacak 

Londra, 13 (A.A.) - Deyli Meyl 
gazetesinin bildirdiğine göre, Harbiye 
naztrı Hor Belşia, Romayı ziyareti es. 
nasmda Pariste de tevakkuf ederek 
B. Daladiye ile bir görüşmede buluna. 
caktır. 

'Jı'ransa da lngiltere gibi 
luıreket edecek 

Londra, 13 (A.A.) - Londra diplo. 
matik mahfillerinden öğrenildiğine 
göre, fransız hi.ikümeti, Habefistanm 
İtalya tarafından ilhakı meselesinin 
Cenevrede müzakeresinde İngiltere. 
nin hattı hareketine muvazi gidif ta
kib edeceğini Londraya bildirmiştir. 

A.nlll§manın imzası cumartesi-
ye mi kaldı? 

Roma, 13 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfiller, ingiliz _ italyan anlaşması
nın en geç bu cumartesi gunü parafe 
edileceğini ve yahud imzalanacağını 
teyid etmektedir. Eksperler, halen, 

1 - Arabistan, 1929 itilafı nazarı 

itibare alınacaktır. 
2 - Süveyş Kanalı, 1888 mukave

lenames.i nazarı itibare alınacaktır. 
3 - Akdeniz, İtalyanın Londra de. 

niz muahedenaınesine iştirake karar 
vermiş olduğu söylenmektedir. 

4 - İtalya, İtalya ile Almanyanın 
İspanya arazisinde gözleri olmadığı 
suretindeki ilk teşrin 1936 tarihli ital. 
yan • alman beyannamesini teyid ede
cektir. 

lngiliz kabinesinin toplantın 
Londra, 13 (A.A.) - Kabine,. ingi. 

liz • italyan itilafı metinlerinin heyeti 
mecmuasını ve başvekilin yarın bu me
sele hakkmda Avam Kamarasında ya
pacağı beyanatı kati surette tasvib et
mek üzere bu sabah toplanmıştır. 

Romada bu vesikaları tanzime çalı
şan ingiliz - italayan delegelerinin 
hiç bir müşküle maruz kalmamış olduk 
ları beyan edilmekte, yalnız her iki ta.. 

Projenin kabulüne tekaddüm eden 
müzak~reler esnasın.da B. Flanden, de
mokratlar birliği namına, "umumileşti
rilıniş proje" lehine rey vereceğini söy
lemiştir. 

Parlamento, Fransanın 1939 sene
sinde, Nevyorkda açılacak olan beynel
milel sergiye iştirak etmesi için yüz alt
mış milyon frank krediyi kabul etmiş -
tir. 

Londra mahfilleri çok 
memnun 

Londra, 13 (A.A.) - Da1adiye ka
binesinin mebusan meclisinde aldığı 

itimad reyi ve bu kabineye gösterilen 
iyi kabul burada büyük bir memnuni -
yetle karşılanmış ve bu keyfiyet borsa
da da tesirini göstererek dUn 160,12 de 
kapanan frank bu sabah 158,50 ye yük
selmitşir. 

Fransa da italyan impara
torluğunu tanıyacak 

Faris, 13 (A.A.) - Başvekil Daladi
ye bugün hariciye nazın onne ile uzun 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Bu mUlakat etrafında alınan malfi
rna ta göre İtalya kıralı ve Habeş impa
ratoru nezdine derhal bir elçi tayin ey -
}emek mi yoksa daha önce bir delege 
göndererek iki memleket arasındaki 
bazx ihtilafı halletmek mi muvafrk ola
cağı meselesi tetkik olunmuştur. 

Her ne §ekilde olursa olsun Fransa 
İtalya ile norm.al münasebetler tesis et
meye ve İtalyan imparatorluğunu tanı
mak hususunda İngilterenin Milletler 
Cemiyeti nezdinde Yaptığı teşebbüse 
müzaharete karar vermiş bulunuyor. 

rafın ingiliz ve italya metinler arasın.. Kazanılan ekseriyetin Al-
da tam bir mutabakat bulunmasını is. manyadaki akisleri 
temekte olmalarına binaen bu mürah- Londra, 13 (A.A.) - Evening Stan-

B. Bonne Londraya gidecek ŞehMınemden bir •ahne, ortada Şehaanem rolünü yapan halk 
artiıti Mamedova Şevket 

haslarm sarfedecekleri mesainin 48 Bertin, 13 (A.A.) - B. Da1adiyenin dard gazetesinin verdiği bir habere gö- Moskova, 13 (A.A.) - Tass ajansı 
saat devam etmesinin muhtemel bulun _..ı k b. b re, yeni fransız hariciye nazırı Bonne bildiriyor: Bugünlerde Moskovada dün parlimentuua a ıne eyanname - 0 U ·· 
dug- u ilive olunmaktadır. yakında Londrayı ziyaret ederek Çem- Azerbaycan sanat 1 g nu vardır. Bu-

sinin okunmasından sonra elde etmiı:ı . · eık tm k ·· A b 
l ~ berlayn ve Halıfaka ile şahaon temas na iştmı. e e uzere zer aycan 
talya ve Ml8ır olduğu bUyiik ekseriyete ilk sayfasmda edecektir. opera ve bale tiyatro heyetleri gel-

Roma, 13 (A.A.) - İngiliz _ İtalyan "fransız parlamentosu, bir birlik teza - miştir. Bu tiyatroda Sovyet rejimi 
itilaflarının akdi haberinin İngiltere hürU gösteriyor" başhğt ile i11aret e· A.yiin Meclisinde devrinde hazırlanmış eserlerden •bes-
tarafından :Mısırda ortaya atılması den Lokal Ançayker diyor ki: tekar Gliyer'in ''Şah Sanem", Mago-
dolayısiyle iki memleket arasında iyi Politika mızıkası, bala fransxzlan P~ris, 13 .. (A.~·> .. ~. Ay~ me~isö. ma:yef'in "Nergiz,, ve Hacrbekof'un 
komşuluk ve müşterek hududlar bak- . . .. k d. Malıye encumenı hukümetın Malıy.e "Köroğlu operaları ve komedi müzi-
kında b·ır ı·titaf vücude getirilmesi L denn bır teheyyuce sev e ıyor. layihasını mebusan meclisinden geldı- k 1 "A ,, l 1 ·1 k d. 

A b d kab. -· · · h. d -· · d 1....: üst a rşın ma a an,, ven me te ır. . !t 1 ·le Mısır arasında yakında ynr gazete, un an sonra ıne gı gıbı ıç egıştımıe en wr m en-

1 
~~a~e~:l~re girişileceği burada tah-ı beyannamesinin sebebsiz yere tehdid- ı kife karşı 288 reyle ittifakla kabul et- Bundan başk~ Azerbaycan m~lli ~: 
min olunmaktadır. kar bir uslUb ile hükümetin her fCyi mil mi§tir. natının terakki ve muvaffakıyetını 

göstermek üzere aşıkları, milli saz ta
kımı, ilk Azerbaycanlı Balerin Bayan 
Kamer Almaz idaresinde milli raks 
heyeti, Nuhin mmtakasxndan köylü 
zurnacılar, Lezıgin dansı oyuncuları, 

tara, kemençe, düdük ve tef çalan mil 
11 çalgıcılar gelmişlerdir. 

lS.4-1938 de cuma günü, Türkiye 
saatiyle, saat 18.30 da Sovyet Birliği 
büyük tiyatrosunda komintern radyo 
istasyonu vasıtasiyle ''1744 m. 300 kw. 
172 ko/ s" Azerbaycan dekadırun son 
konseri verile(;ektir. 



14. 4 - 1938 

Macar hikayesi: 

Kaç1rılan yıldız ••• 
1'azan: Lajoı Nagy Çeviren: Zahir Ferid Törümlriiney 

Mari, Londranın yan sokaklarından 
birine saptı. Batını önüne eğmiş dü
fÜnceli adımlarla yürüyordu. Her hal
de g~im derdi sarmıttı bafını. Hafta
da aort İngiliz lirası alıyordu. Bu pa
ra ile kendisi ve dul an~i güçlükle 
geçinebiliyorlardı. Böyle güzel bir kı
zın haftada dört İngiliz liraaı gibi 
az bir para için sabahdan ak,ama ka
dar daktilo makinesi başında oturma
lı ne kadar acıydı. Kız bu düşüncele
re o kadar dalmı§tı ki; on dakikadan
beri arkasından yürüyen yabancı er
keğin farkında bile olmadı. Birisi 
omuz baJından seslendi: 

- Peşinizden daha ne kadar koşa
cağım? .. 

Birden irkildi. Korkak gözlerle 
kendisine söz atan adama baktı. 

Erkek hiç oralı değildi. Tabii bir 
ıesle kendini tanıttı: 

- Ben, Nevyorklu Hevkinsim. de
di. 

Mari uzatılan eli sıkmadı. İlk şaş
kınlık anını geçirdikten sonra hiddet
le söylendi: 

- Rica ederim ... beni rahat bırakı
nız .. ben sizin .zannettiğiniz kızlardan 
değilim. 

- Aldanıyorsunuz, ben mekteb ço
~ğu değilim. .. peıinizden bu sözleri 
ışıtmek için koflD&dmı. Asıl maksada 
gelelim. Haftalılmıa kaç dolar ister
siniz. Bana bunu .Syleırln ... 

- İleri gidiyorsunuz ama... Buna 
terbiyesizlik derler. 

Bu eözleri söylemesiyle arkasını 
dönüp ırk adımlarla uzaklaşması bir 
oldu. 

Hevkins kızın arkasından koşarak 
bağırıyordu : 

- Bayan 1 Bir dakika beni dinle
yin... sizi temin ederim ki; fena bir 
maksadım yok ... evliyim iki çocuğum 
~ar ... ben bir film tirketinin direktö
riiyUm.. sizinle mukavele yapmak is
tiyorum. 

Mari durdu: 
- Bunu daha evvel eöyleseydini.z 

yal. .. 
- Vakit bıraktınızmr ki ... 
- Benim de bütün arzum bir sine-

ma yıldızı olmaktı. Hevkina gülerek 
&ordu: 

- Haftada bCf yUa dolar yetişir 
ıni? 

Mari, Amerikalıya biraz daha yak-
latarak: 

- Batlangıçta ... belki 1 dedi. 
Hevkina elini uzattı: 
- O halde anıa,tık. 

• Rejiıör, direktöre anlatıyordu: 
- Bay Hevkina, siz öyle zannedi

)'oraunuz ki; film çevirmek ve yıldız 
olmak için çok güzel olmak kafidir. 
Yanıhyoraunuz Bay direktör. Maride 
ben hiç bir kabiliyet göremiyorum. 

- Belki 6yledir. Fakat, ben bu ka
dına dünyanın paraıını sarfettim. 
Şimdi bu parayı kurtarmak için ne 
yapmak lizrm geline yapacağnn. Bin
lerce doları sokağa atamam. 

Direktöriln odamda kendiıi hak
kında bu sözler konuıulurken Mari 
de ıtadyodaki odasında, divanın üs
tüne yüzU kuyun yatmıt ağlıyordu. 
O gün yapılan provalarda çok berbad 
oynamıı ve hiç muvaffak olamamıştı. 
Pilm makinesini-n kartısına geçtiği 
zaman güzel yüzü geriliyor ve çirkin 
bir §ekil alıyordu. Tatlı sesi boğuk 
•e kaba çıkıyordu. Heyecandan her 
tarafı titriyor ve naııl hareket ede
ceğini ,aıırıyordu. 
Hevkinı rejisöre emrini verdi: 
- Bana Holderi gönderiniz. Ben 

lrleıeleyi hallederim. 
Holder ıirketin çevirdiği filmlerde 

ha, rolü oynayan uzun boylu, güzel 
bir delikanlı idi. 
Beş dakika sonra Holder direktö

rün kallısına çıktı. 
Hevlı:int eordu: 
- Yeni getirdiğim Macar kızını na-

111 bulu10nunuz? 
- Henlls kendisiyle tanıtmalı: tere

flai bzanamadmı. Bu itibarla hak· 

kında bir şey aöyliyemem. 
- Mari sizi tanıyor rr.9? 
- Zannetmem. Filmlerde görmüş 

ise onu bilmem. 
- Mesele yok. Demek ki tanı"nı

yorsunuz. O halde şuraya kartıma o
turunuz da planımı dinleyiniz. 

* Mari biraz hava alarak açılmak için 
stadyodan evine yürüyerek gitmeğe 
karar verdi. Yanına arap hizmetçisini 
alarak yola çıktı. Yolda hizmetçisine 
anlatıyordu: 

- Bugün gene rolümü berbad et
tim. Bilmem bunun sonu ne olacak. 

Tam bu ıırada kapalı büyük bir oto
mobil süratle gelerek yanlarında dur
du. Otomobilden yüzleri maskeli hay
dudlar indi. İki kadını kucakladıkları 
gibi otomobilin içine attılar. Otomo
bil süratle harek>et etti. Perdeler ka
palı olduğundan etrafl~rını göremi
yorlardı. 

Mari korkudan titreıyerek sordu: 
- Nereye götürüyorsunuz beni? 
Haydudlardan biri sert bir seıle 

bağırdı: 

- Suı I Eğer bir daha sesinin çık
tığını duyarsam ağzını tıkarım. 

Mari büzüldü ve hiç sesini çıkarma
dı. 

* Haydudlarm reia diye çaiırdıkları. 
usun boyla. ,.Japldı bir delilraalmm 
karf•ma çıkardılar onJan. Rela lla· 
riyi sert baqlarla aUzdülrten sonra: 

- Sizi ancak yüz bin dolar uıuka
bilinde serbest bırakacağım. Derhal 
Bay Hevkinse yazınız. İstediğimiz 
parayı vakit geçirmeden bize gönder
sin. dedi. 

Marinin her tarafı buz gibi kesil
di. Umidsiz bir halde inledi: 

- Hevkins bu parayı vermiyecek
tir ... 

Reis kollarını açtı ve mütee11ir bir 
tavur takındı: 

- O halde ... 

1 

2 

(Sonu var) 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit ıeldi 

1 
1 L_l...=;ı,...ııı---t
a L-JL-4-+-'t"-

3 L-1---4--~ 
4 
5 

' 1 

• 
' 

.,_-+--

.,_.,...._ 

Soldan ••l•: . 
1- Bir ciiara adı - Kurum lekeaı. 
2- Elle yapılan iı. 
3- Baklava yapılan un. . , 
4- Mamur etmek - taburdan büyük, tU& -

dan küçük. 
5- Rutubet - avuç. 
6- Yemek - Teruiye ko:rar. 
7- Mdlk - Sanat. 
1- İnmekten emir - Sanmak - Bir nota. 
9- İçilen leJ' - ıllrat. 
Yukarıdan aşaf ıya: 
ı- tnanbuhm k6pril betwı.ti ...a- ca-

Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

: Ankara ,, 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya .. 
: Eıe eczaneli 
• Sebat ve Yeniıehir • 
; İatanbul eczanesi 
: Merkez " 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

Ht!rgUn 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 

ıı.oo 

13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıünlerinden baıka 
H A L K ıinemaauıda herıün halk 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme ıünleri: 
P a z a r t e a i ve C 11 m a •• 

Lüzam l u Telefon 
N amaraları 

Yanıın ihbarı : (1521). - Telefo~, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehırlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik ve Hava~~ 
Anza Memurhıiu: (1846). - MeaaJert 
Şehir Anbarı: (3705). - T a k s i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2S06, 3259). - Yeni~ehir, Havuzba
ıı, Bizim tabi: (232~) .- Ha.vuzbaıı: 
Güven takıi: (3848); Bırlık takaı: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüılerin ilk ve ıon 
.Seferleri 

Sabah 
ı 1 k 
et Af ,.,. , -

Uluı M. dan K. dere'ye u.4) 

K. dere'den Ulus M. na 7.15 

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

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

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

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

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

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yeniıehir'den Uluı M. na 7.00 
UlUI 14. dan Yeni•ehir'e 7.10 

Akpm 
Son 
sefer 

~3.00 
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 

S. pHarı'ndan Akkl>prü'ye 6.45 7.30 
Akköpriiden S. puan'na 8.00 9.45 

§ U. Meydanı ile htaayon araunda her 
beş dakikada bir ıefer olup tren sa
manları seferler daha ıdrtır. 

§ U. Meydam ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vaaatl her beı dakika
da; aaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; ıaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 •e 30 dakikada bir 
mımtuam 1eferler vardır. 

1 ... hn v... ll~ıra.. _. a 
d.td - Mferı..ı. bmllana U._ 11.,_ 
danma cl&ıfltleri ılnemalarm daiıbı 
uatJerine tlbiclfrlw. 

Posta Saatleri 
P01ta uat 19 a kadar İıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

Tren S aatle r i 
Ha7darpqa'ya : Her aabah 8.20.Her 

aqam 19,15 ve 19,45 
de (Alı, peı'lembe, CU• 
marteai Toroı ıürat.) 

Samsun hattına : Hersün 9,35 (KQ1e
rf, Srva1, Ama.,.. ba 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergiin 9,40 
ZoniUldak battı : " 15.00 
Kınklrale"ye rayotobüı ., 16.05 

GONDELIK 

, 

Hicri - 1357 
Sefer: 13 

S. D. 
Güneı: 5 22 

Ankara 

Rumi - 1354 
Niun: l 

S. D. 
Akeam: 18 48 

Borsası 
13. 4-1938 

~KLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Briikael 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prai 
Madrid 
Berlin 
Vart0va 
Budapeıte 
Biikrq 
Belcrad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

Açılıı 

628.-
0.792292 

25.2475 
15.0557 
4.7025 

87.0225 
3.4468 

63.6942 
1.4270 

%2.73 
12.7388 
1.9725 
4.20 
3.9810 

106.21 
34.6337 
2.8842 
23.825 

3.09 

Kapanııı 

628.-
0.7910 

25.2025 
15.06SO 
4.7072 

87.0225 
3,4-470 

63.6942 
1.4272 

22.73 
12.7388 

1.9721 
uo 
3.~810 

106.21 
34.6337 
2.8842 
23.825 
3.09 

ESHAM VE TAHViLAT 

ltSS tlrlr borca I 

.. " I 

1011 ikramiyeli 
Eraani 
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19.475 19.50 
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(P.,in) 
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2- Elem verici - tali 
3- Göpe takılrr. • 
4- Alimet. 
S- ciı - cmubta bir ~ 
7- EqiH çerez. · 
1- Ayarlalllmf. 
,_ Qeqiıı - çok ... 

ULUS 

Dalôdiye kabinesi karşı sında 

Fransız gazeteleri yeni 
kabineyi nasıl karşıhyor? 

Ekselsiyor gazetesi yazıyor: 
"Üçüncü Daladiye kabinesi dün 

mecliste "parlak" diye tavsif edilebile
cek bir başlangıçla faaliyete girdi. Bu 
gibi vaziyetlerde reaksiyon ananeıi i. 
cabından olarak, senatoda da beyanatı 
hararetli bir surette tasvib görmekte
dir.,. 

Almanlara göre 
Fransanın 

sulh siyaseti 
•· 

Milli birlik tezahürleri 
Pöti Pariziyen yazıyor: 
" Bütün Fransa seçicileri mebuslar 

tarafından gösterilen ve ıcnatörler ta-
rafından gösterilecek olan hattı hare -
keti kayıtsız ve prtsız olara ktasvib e
deceklerdir. Herkes tarafından o kadar 
arzu edilen bu milli birlik tezahürleri
nin memleketin nefine olarak mümkün 
olduğu kadar sık tekerrür etmesini te
menni ederken, bütün bu seçicilerin his
lerine terceman olduğumuzdan emin 
bulunuyoruz.'' 

Muvazene kunılabilecek mi? 
Figaro gazetesinden : 
"İhtilalci tecrübelere ve bu tecrübe

lerin intaç ettiği iflaslara nihayet veril
mesi ve memleketin muvazene ve insi
camını bulması için kahir bir ekseriyet 
mevcut mudur, değil midir? Buna veri
lecek cevab şüphe götürmez. Daladiye 
hükümeti, icraatile, fransız orta sınıfı
nın duygularına mukabele etmesini bi -. 
lirae, istikbalinden emin olabilir. Bu is
tikbal kendi icraatına bağlıdır. ,. 

Halk cephesinin vaziyeti 
Umanite ga.zeteainde : 
•• lrticaın ve faıizmin manevralan -

na rağmen, hallc cephesi müttehit kal -
maktadır." 

Popüler gazetesi yazıyor : 
••Harp - isteneniz bant deyiniz, 

çünkü bugünkü vaziyette ilcisi de qağı 
yukan aynı ıeydir - nidalan son günler 
de "kuvvetli bir hWdlmet'' olan ldıme
lerln IOsumu -nsMJe tatmin edlllp edll
medilderine tam.,nen kani değllis." 

Oh.dan: 
•-Ji ükümetin beyannamesi mUkem -

mel ve her balamdan senaya layıktır. 
Memlıeketin duymak i&tediği ve muka_ 
beleye amade olduğu lisan bu idi." 

"insanlar gider, hudud
lar kalır'' 

Pöti Jurnal gazetesi Avrupa vaziye
ti hakkında ıu &atırlan yazıyor: 

" Her taratfa bulutlann toplandığı 
ve tehlikelerin daha ziyade tazyik etti
ii fU 11rada. fransız - italyan uzlqmaıu 
yalnız temenniye layık değil, aynı .za
manda lizımdır .'' 

Elı:op gazetesinde Donadiö diyor 
ki : 

" Prenı Piemon'un yukarı Adic'e 
yalanda yapacağı bir seyahatten bah.se
dilm~kte~ir. İtalya istikbal için ihtiyat 
tedbırlerı almakla iyi yapıyor. Zira in. 
sanlar en kati vaidlerini de hazan unu • 
tuyorl~r. Her halde, diktatör de olsa -
lar, mılletlerin dirijanlan gider, coğ -
rafya kalır. Bir hudud mÜJ14kap değil 
müdafaa edilir." ' 

Bariz bir salah intibaı 
Figaro gazetesinin Roma'daki mu

habiri yazıyor : 
"İtalya ile bir salah intibaı gerek 

Pa~ı ~e gerek Londra tarafındart çok 
banzdır ve İtalya da kendisine pasifik 
kuvvetlerinin inki§afı ve imparatorlu. 
ğun itletilmesi için hemen hemen bek -
l~~i~en ufuklar açan hakiki bir de
ğıııklik önündedir.,, 

Halledilen iki mühim mesele 
Popüler gazetesinde ise Löru diyor 

ki: 

D. N. B. bildiriyor: 
Korespondanı Politik e diplomatik, 

Daladiye kabineıi hakkında yazdığı bir 
makalede ezcümle diyor ki: 

',Başvekil B. Daladiye'nin aynı za
manda milli müdafaa nezaretini de der
uhte etmit bulunmaıı kaydedilmeğe de
ğer bir hadisedir. Filhakika, B. Daladi
ye, Fransanın milli mlidafaaıı ve emni
yeti meselelerinin her ıeyden evvel gel
diğini tebarilz ettirmekfen hali kalma • 
auıtır. Şuraaı da f&yanı kayıttır ki, B. 
Daladiye, bu emniyetin yalnız askeri 
unaurlannı temin ile iktifa etmiyerek 
mali, ekonomik ve ~yal sahalarda fa.. 
aliyet göıtermek arzuıund abulunmak
tadır. Muhakkak ki buıiin. dahili kal -
kınına planlan çerçevesi dahilinde, yeni 
unsur ile karşılatılmaktadır. 

Fransanın sulhsever azmi, bugün 
tehevvür halinde bulunan ideolojilerin 
menfi tesiri altında kalrruyacaktır. 
Fransa, politik rejimi her ne olursa ol
ıun, bütün milletlerle sulh halinde ya
pmak ar.zuaundadır. Vakıa B. DaladL 
ye, Avrupa politika11nın bünye.sinde ve 
§eklinde vukua gelen derin değiıiklik -
leri katiyen tanımamakta olduğunu da 
bildirmiştir. Fakat uıl na.zan dikkate 
alınacak cihet tudur: B. Daladiye Fran 
sanm ''sulhun mütemadt f eragatler yo
lu ile değil fakat 6eğipncz hulı:ulı: for. 
mülü ile idame edildilini cörmek arzu.. 
sunda bulundufuna,. 98ylemlftir. 

Avrupada deYamlı bir •lhun yeni. 
den teıiıini kolaylattıracak bir politi
ka yapabilmek için böyle bir formüle 
geniı bir mani vermek icabetmektedir. 

~VJ!IS :aısıoooın... 

leftiğini vıe bu birliğin eOedi olacağını 
bütün dünyaya göstermektedir. Bü
y\ü'. Almanya, milletin tam arzuaiyle 
yaratılmıftır. Dünya bunu kaydetme
lidir. D!tarda bir milletin bu azmi ve 
arzuau ihmal edilemez.,, 

Montag gazetesi .... Almanyanın ar
tık tecavüz edilemez bir devlet haline 
geldiğini ehemiyetlıe kaydetmektedir. 

Beliğ bir netice ••• 

Koreapondam diplomatik poliuk, 
plebiait halckında aşağıdaki satırhrı 
yazıyor: 

'"Alman plebisitinin tamamen hususi 
olan mahiyetini dıı memleketlerde de 
~eslim edilmi§ olmasını memnuniyetle 
görüyoruz. Elde edilen netice çok be
liğdir. Plebisitin tam bir müaavilik da
iresinde cereyan ettiiini kimae inkir 
edemez. Zira, meıeli Avwıturyadalr:i 
çek akalliyeti tıpkı alman ekseriyeti 
gibi tam bir serbestlik içinde reyini 
kullanmıştır. 

••• ve kanunlatmış bir birlik 
10 nisan şu netıceye varmak imkS

nını verecektir: Almanya ile Avustui· 
ya arasındaki birliğin kanun yolu ile 
tahakkuku Avuaturyanın artık enter
nasyonal bir mesele olmaktan çık~sr 
demektir. Bu vakıa ne kadar çabuk ka
b~l edilirse - ki artık kimse iç.in müt· 
kıl değildir - iptidai hakiıkat o kadar 
çabuk kabul ~ilmit ve bu da Alman
yanın barış içinde yaıamak arzuaun:ıa 
olduğu bütiln dünya iç.in çok hayırlı o
lacaktır. 

lnalltere 

-~-

edilmek Uzere sevk ve idare edilme9İh 
ise muvafık bir şeydir." 

Bitler ve Kayser 

Deyli Telegraf yazıyor: 
"Avusturyalıların kendi ilhaklan 

karıısındaki hareketlerini gösterecek 
bir llet olmak hususunda plebi&it, i
çinden cıvası alınmış olan bir baromet
re kadar manasızdır." 

Deyli Herald, diyor ki: 
"Hakimi mutlak" olan Hitler, bize 

Kayseri hatırlatıyor. Almanya ne ka
dar fazla değişirse o kadar eskisine 
benziyor." 

Tanrı adına hareket eden 
diktatö.i 

Niyuz Kronikl, gazetesinden: 
"Hitler tarafından seçimin arifesin· 

de ıöylenilmiş olan nutuk, sadece Hit• 
ler propagandasının Almanyanın yeni 
eyaletinde ne derece tesirli olduğunu 
göstermekte bulunan plebisit erka· 
mmdan daha manalıdır. Führer, cena· 
br hak namına bu nutkunda idareci bil· 
kümet iddiasında olduğunu beyan ey• 
lemişti. 

Cenabı hak tarafından mlilhcm oldu. 
ğu itikadıpda bulunan diktatör, teni• 
yetlerle temasını kaybetmektedir. 

Muhtelif asırlarda sulhun en tehli
keli bozucuları böyle bir ruht halet 
besleyen insanlar olmu!tur .• 

Çekoslovakya 
Çekoslovakyada tahrik 

yapılmamış! 

Çekoslovak gauteleri alm.an plebi
sitinden bahsederken bilhassa çek a
kalliyetinin An9lue lehinde reY' ver· 
miş olduğunu yazmaktadır. 
Gaz~ler, plebisit münasebetiyle 

Çekoslovakyada tahrikat yapılmadığ .. 
na ve her tarafda a&ayifin katiyen bo
zulmadığına dair çek baaın bürc.unwı 
tebliğini memnuniyetle kaydediyor
laı-. 

Am Montag gazetesi plcbiait netice
ıi hakkında diyor ki: 

.. ADflua gayet taibif bif' teYIDİf gibi 
yapılıwidi. Bu tarihi anda bunu ka~ 
detmek llznndır." 

İtalya 
ltalyan gcuetelerinin sevinci 
Ganteler, İrııgiliz - İtalyan müzake

relerinde elde edilen muvaf fakiyeti 
büyük memnuniyetle tebarüz ettil\o 
mektedir. 

Korriere Della Sera, diyor ki: 
"Habeşistan meıelesini Milletler 

Cemiyeti önüne çıkaracak olan İngil· 
tere, bu kararını Romada imzalanmak 
üzere bulunan mukavelename zihniy• 
tine tevfikan almqtır." 

Popolo de Roma, diyor ki: 
''İngiltere hükfimetinin Milletler 

Cemiyetine gönderdiği bu nota, mü· 
zakerelerin müsbet neticelerinin bir 
teyididir." 

EJen'in istilaaı gerginliği 
giderdi 

Stampa, diyor ki: 
"B. Eden'in geri çekilmesindenberl 

geçen iki ay, iki memleket araımda
ki bütün gerginlik scbeblerini gider· 
meye ve tehlike dolu havayı teakine 
kifi gelmiştir. Bu mesud netice, her 
iki tarafın gösterdiği hüsnü niyet ile 
kabil olabilmiştir. İngilterenin aldığı 
bu teşebbüs, umumi Avrupa vaziye
tinde müsaid tesirler icra etmekten 
hali kalmıyacaktır." 

Yugoslavya 
Halkçdar cephesi Jağdıyor 

Gazeteler, yeni Fransız kabinesinin 
teşekkülüne müteallik bir çok malQ
mat ile doludur. 

Bu meıele hakkında Vreme gazete
si, yazıyor : 

" Londra ile Roma araıınıdaki mü -
nas~b~tlerde şu iki büyük mesele mev· 
cut ıdi: Habc§iatan ve İspanya, Her iki 
mesele de faıiat mütalebatına müsait 
ola~ak "!e .hiç bir kaIJılık olmaksızın hal 
ledihnıttir. Gerek buıünkü ve gerek 
yannki neticeleri bize sadece feliketli 
görünen muhayyel bir realizmi meth -
etmek bizim için zordur." 

Almanya 
En mühim tarihi vesika 

Alman milletinin ittifakla "Eftt" 
reyini vemıit olmasını biltiln gazete
ler büyük hadlerle tebarüz ettirmek
te ve bunun derin manası üzerine naza
rı dikkati celbeylemektedir. 

Fölkiter Bcobahter diyor ki: 
"Alman milleti ittifakı~ "evet" de

mek ıuretiyle umaıımusın en mühim 
tariht vesikasını imsalamJttır. Bu 'ft· 

lika alman birliiinisı bugün geı:çek-

Antlus anlatmaya mani değil 
Avusturya - Almanya plebisitinin 

neticcei hakkında mütalealar serdeden 
Taymis gazetesi diyor ki: 

"Plebisitin içraaı için ta.kiıb edilnıit 
olan uaullerden kati nuar, lnciıtere
de Almanya ile Avuaturyanın birler
mesi aleyhinde umum! bir ht. beslen
mem~tir. Ve bu birletme. İngiltere i
le Almanyanın anlapnuına kar•• ufak 
bir engel te9kil etmiyecektlr. Bu bir
letınenin Almanyanın kuvvetlal arttı· 
racafı filphniadir. İngiltere de kendi 
kuvvetini arttırmak llzeredir. lıltıaake
renin iki ta'lllp b"' ıtlll'iıll iltiDad 

"Daladiye kabinesi, Fransanrn dabl
H siyael hıayatına yeni bir §ekil vere
cektir. Muhtemel olon ilk netice, 
halkçılar cephesinin evveli parlamen
to aahuında ve sonra memlekette in
hilale uğraması olacaktır. Fakat B. 
Daladiyenin şahıiyeti Franaanın em
niyeti kaygısında bulunanlar için bir 
zamlndır. Mumaileyhin ordunun tak
viyesi için son iki sene içinde yapmıt 
olduğu işler malUmdur. Diğer taraf
tan B. Pol Bonkur'un halefinin İtalya 
ile normal münasebetler tesisin~ gay
ret etmiş ve İspanyol meselesine kar
tı ademi müdahale siyaıetine tama
mlyle riayetten ibaret bir hattı har• 
ket ittibaa eylemni muht~ldir." 
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Umumi heyet toplantısı 
Malatya Elektrik Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden : 
Malatya Elektrik T. A. Şirketinin 1937 heaabatının tetkiki ve 

tasdiki için 31-3-938 tarihinde Ankarada Sllmer Bank merkez bina
sında toplanan hissedarlar alelade heyeti um.umiye içtimaında :ni
sabı müzakere tahassül edemediğinden içtimaın yine Ankarada 
Sümer Bank Merkez Binasında toplanmak Uzere 29-4-1938 tarihine 
rastlayan cuma günü saat · 11 e tehir edildiii i!An olunur: 
Ruznamei Müzakerat : 

1 - İdare meclisi raporiyle müraklp raporunun okunması, 
2 - Bilanço ve kir ve zarar hıcsaplarının tudikl ve idare mecli

si azalarının, murakip ve müdürün ibruı, 
3 - 1938 senesi için bir mürakip intihabı ve Ucretinin tayini, 
4 - 1937 senesi karı hakkında karar alınmuı. 2144 ... 

Vilayetler . 
Mektep blnuı yıpt1rdac1k 

. Balıkesir Vilayeti Daimi Encüme • 
ilinden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulduğu halde isteklisi çıkmamıJ o
lan Edremitte yeniden yapılacak ilk 
lllekteb inşaatı 5 mayıs 938 tarihine 
tesadüf eden perşembe günU saat 14 
de kadar bir ay zarfında pazarlıkla 
~erilecektir. Bu İfin kefif bedeli 
26941 lira 16 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
Proje, mesaha cetveli, keşifname: 

Vahidi fiat cetveli; eksiltme şartna
~esi, fenni şartname, mukavele proje
·~· Bayındırlık işleri genel ıartname
ıı. 

İsteyenler bu evrakı viliyet nafıa 
trıUdUrlüğünde veya daim! encümen 
lcalcıninde görebilirler. 
. 3 - Pazarlığı Balıke.irde hükümet 

bınasında teşekkül edecek daimi en
cUınende yapılacağından istekliler bir 
ay zarfında her gün için müracaat e
debilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1938 yılı ticaret vesikası ve nafıa ve
kaletinden alınmış bu nevi itlere gir
hleğe salahiyet veren müteahhidlik 
~esikasını ibraz etmeleri şarttır. Mu
~kkat teminat 2020 lira 59 kuru' o
lup tnaliye vekaletinin bu babtaki teb
lifine göre pazarlığı müteakib mal· 
la!1dığına yatırılacak veyahut bu 
:•kdar banka mektub;yle verilecek· 

r. (1889/1012) 2027 

4 kazanın haritası yıprmlacık 
Çorunı VallliilaMe ı 
20 niaan 938 ..at ıı ele Çorum TIJl. 

)'eti makamında ihalesi yapılmak Uze-

şın 4 Ura mukabilinde isteyenler ala· 
bilirler. 

12 - Pazarlık 25-4-938 pazartesi 
günü saat 14 de İstanbul Belediye en· 
cümeninde ve Kars daimi encümen 
odasında toplanacak komisyonca ya
pılacaktır. İhalesinin icrasına Kars 
Daimt Encümeni salahiyettardır. 

(1806-941) 1903 

Parti ve halkevi binası 

yaptırılacak 

C. H . P. Seyhan llyönkurul Bat
kanhiından : 

4. 4. 1938 tarihine mUaadif pazarte
si günü saat (15) de kapalı zarfla ve 
eksiltme yolu ile ihalesi ilan edildiği 
halde istekli çıkmayan Adana parti 
ve halkevi binası inşaatının pazarlık
la ihalesine karar verilmittir. 

1 - Pazarlıkla yapılacak it: Ada
na parti ve halkevi binası inpatıdır. 

2 - Keıif bedeli: (117,468) yüz on 
nü saat on birde Manisa vilayeti da~
yedi bin dört yüz altmıt sekiz liradır. 

3 - Eksiltme: 21 nisan 938 tarihin
de perşembe günü saat (15) de Ada
na parti binuında t~ıekkül edecek 
komisyon odasında pazarlıkla yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
bağlı müteferri evrak (1) lira bedel 
mukabilinde latan.bul, Ankara, Ada
na Nafıa müdürlüklerinden almabilir. 

A) Puarlıia girmek için isteklile
rin (7124) yedi bin yüz yirmi dört li
ra muvakkat teminat vermeleri ve 
yetmlf bet bin liralık if yaptığına da
ir evrak göltermeıi lizımdır. 

B) lateklilerin 21. 4. 938 perşembe 
günü saat (15) de Adanada C. H. P. 
blnumdakl komt.ıona mtlracaatlan 
lllıa obuuar. (1913/1009) 2038 

re 1950 lira ketif bedelli Sunprlu, Kapalı •arf usulile 
32so liralık Osmancık, 1950 liralık ., 
-'t~idözü 1625 liralık Alaca olmak ü-
zere cem~n 8775 lira ke,if bedelli eksiltme ilanı 
Yll'karıda isimleri geç.en kazaların hali Kırklareli Nafıa Müdürlüiünden : 
hazır harltaıarının alınmaaı açık ek•ilt ı _ 7-4-938 tarihinde kapalı zarf u
~eyc. ~onulmuıtur. Şartname ve b~ suliyle ihalesi yapılmak Uzere eksilt-
~d dıger evrak Çorum nafıa d8;1re- meye konulan demirköy kazasına ta

linde görülebilir. Muvakkat temınat 0 . :Ayastafanoa köyünde yapılacak 
658. liradı~._lstekli~erin tek~if me~tult- ~26 lira 15 kuruş keşif bedelli gilm
larııe bu ıp yapabılec:eklerıne daır Na .. k haf a binası inşaatına talip 
fıa Vekiletinden alınnnı ehliyetname ruh ~u tm~ilinden 2490 sayılı ka
~e diğer belgelerini ihale günü saat 10 zu u e

40 
maddes'ı mucibince tek-

da "h . 1 . la nunun ncı 
a ı ale komı1Yonuna verme erı • rar kapalı zarf usuliyle ve aynı şera-
lnldır. 1940 itle eksiltmeye konulmuştur. 

Pazarhkla elektrik 

kara Valiliiinden ı 

1 
1. '":-.Kars, Sarıkamıı, Ii~ır elektrik 

erı ıçın tayin olunan eksıltme müd
deti içinde teklif olunan pey muva
fık ve haddi layık görülmediğinden 
1• 26 gün müddetle pazarlığa bırakıl
lıııştır. 

2 - Kara •ehrlnln idrolik elektrik te · :r •ısatı 296.400 liradır. 

2 - Eksiltme 27-4-938 tarihine mü
aadif Ç&l'J&mba günü saat on betde 
Kırklareli Nafıa binumda toplanan 
komiıyonda yapılacaktır. 

3 - lstekliler prtnameyl ve buna 
milteferri diier evrakı her gün nafıa 
müdürlüiünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 507 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekilctinden veya 
nafıa nıUdUrlüiünden alınmış 938 se
nesine aid yapı mUteahhidliği vesika
ıını ve ticaret odur ıicil Irafıdını ha
mil bulunmalıdır. 

ULUS 

f Orman koruma 1 
Ekmek. torbası ahnacak 

Orman Koruma Genel Komutanlık 
Sabn Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma Genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için (3200) adet 
ekmek torbası açık eksiltme ile ihalesi 
2 mayıs 938 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada Yenişehirde komutanlık bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (4480) lira 
muvakkat teminatı (336) liradır. 

3 - Şartnamcai hergün parasız ola
rak komisyonda görlilebilir. 

4 - İsteklilerin prtnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveJine 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1070) 2150 

Battaniye ahnacak 
Orman Konuna Genel Komutanhk 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için 3200 adet bat
taniye kapalı zarf usuliyle ihalesi 30.4 
938 cumartesi günü saat 10 Ankarada 
Y enişehirde komutanlık binasındaki 

satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

2 - Muhammen bedeli 28800 lira ve 
muvakkat teminatı 2160 liradır. 

3 - Şartnameler 1 lira 44 kuru' mu
kalibinde satın alma komisyonundan 
almabilir. 

4 - isteklilerin tartnamesinde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektubla
rmı ihale saatından bir saat eveline ka
rlaı komis} ona vermeleri ilan olunur. 

(1056) 2130 

Portatü çadır alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için 4800 adet por
tatif çadır kapalı zart usu ile ihalesi 
30.4.938 cumartesi günü saat 11 Ank.ı.
rada YenıJchirde komctanhk bina!ım
daki satın alma komisyonunda yapıla. 
c:Aktır. 

2 - Muhammen bedeli 29760 lira ve 
muvakkat teminatı 2232 liradır. 

3 - Şartnameler 1 lira 50 kuru' mu
kabilinde satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yaı:I
h veşikalarla beraber teklif mektubla
nnı ihale ..atından bir aut eveline ka
dar komlayoaa ?ermeleri nan olunur. 

(1057) 2131 

Çama11rhk bez alınacak 
Onnan Koruma Genel Komutanhk 

Sabn Alma Komisyonundan ı 
1 - Orman koruma Genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için {21052) metre 
çamafırlık bez kapalı zarf uaulü ile i
haleıi 29. nisan. 1938 cuma günü saat 
15 de Ankarada Ycnişchirdc komutan
lıık binasındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Mtıhammen bedeli (5052) lira 
(48) kuruş ve muvakkat teminatı (379) 
lira kuruştur. 

3 - Şartnameler satın alma komis
yonundan alınabilir. 

4 - isteklilerin §&rtnamesinde ya
.zıh vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1069) 2149 

Corab ahnacak 
Onnan Koruma Genel Komutanlık 

Sabn Alma Komisyonundan ı 

Kaput ahnacak 
Orman Kanama Genel Komutanlık 

Sabn Alma K.omiıyonundan : 
1 - O,.man koruma genel komutan

lık kıtalaıı ihtiyacı için 1600 adet ka
put kapalı zarf uauliyle ihalesi 20.4.938 
cuma günü uat 10 Ankarada Yenişe
hirde komutanlık binasındaki satm 
tt~ma komisyonunda yapılacaıktır. 

2 - Muhammen bedeli 14400 lira ve 
muvakkat teminatı 1080 liradır. 

3 - Şartnameler hıcr gün paruız o. 
larak komisyonda görillebilir. 
4- İ•teklilerin prtnamcsinde yazı

lı veeikalarla beraber teklH mektubla
rını ihale saatından bir saat evetine ka
dar komisyona vermeleri ilin olunur. 

(1058) 2132 

Yitik " yıstık kllıftık bez 

......................................... 1 ........ .. 

Küçük ilan tartlara 
Dört satırlık kilçiUı lllnlardaıu 
Bir defa için 30 ~ 
lki defa ic;in 50 kurut 
Uç defa için 70 kurut 
Dört defa için IO kurut alınır. 
Devamlı küçük ilinlarm ber defaaı 
için 10 kunıt almu. Meaell 10 defa 
netredilecek bir illıı için 140 kuruı 
almacalrtır. 

Bir kolaylık olmak llaere, ber aatır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 bari itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fula ber satır için Q· 
nca 10 kunaı alınır. 

Satılık: 

ıh nacak Sabbk analar - Y eniıehirin en mu
Oıman Koruma Genel Komutanlık tena yerlerinde 400 den 2000 metre 

Sabn Alma Komisyonundan : murabbama kadar ebadda imarca par-
1 _Orman koruma 'Genel komutan- sellenmit ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Irk kıtaları ihtiyacı için (8000) metre 
yatak ve yaatık kıhflık bez açık ekıilt
ıne ile ihalesi 2 mayıs 938 pazartesi gü
nü saat 10 da Ankarada Yeni9ehirde 
komutanlık binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3040 lira 
muvakkat teminatı 228 lira kuruttur. 

3 - Şartnamesi hergün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve §&rtnamesindeki vesika -
larla ihale gün ve saatinde komisyo · 
na müracaatları ilin olunur. 2151 

3.200 adet kilim ahnıcak 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Sabn Alma Komisyonundan ı 
1 - Orman koruma Genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için 3200 adet ki
lim kapah zarf usulü ile ihalesi 29 ni
san 1938 cuma günü saat 11 de Anka
rada Yenifehirde komutanlık binasın
daki aatın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli (11000) lira 
kurut ve muvakkat teminatı (825) lira 
kuruftur. 

3 - Şartnaı;neai hergUn parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - !eteklilerin prtnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını Lhale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1074) 2154 

Mamul kaput ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Saim Aı.. ıc.au,.auadma ı 
1 - Orman koruma Genel komutan

lık kıtaları ihdyacı için (3200) adet 
mamul kaput kapalı zarf usulü ile iha
lcai 29 niaan 938 cuma &ünü saat 10 da 
Ankarada Yeniteiıirde komutanlık bi
nasındaki aatın alma .komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (9200) lira 
kurut ve muvakkat teminatı (744) lira 
kuruftur. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı veaikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komiayona vermeleri ilan olu-
nur. (1073) 2153 

Satdık 4 arsa 

1 
I z. 

Acele satılık arsalar - Yenişehir 
Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri 1699 

Satılık arsa - Yenişehir Mimar Ke
mal mektebi karpaında, güneşe na.zır, 

blok başı yüzil 13.5 mecmuu 347 met. 
Tcl: 1538 1954 

Ucuz arsalar - tmarca parsellen
miş 80 - ı 00 Kr. Cebeci Aptipaşa H. 
Dilman Karaoğlan Koç Ap. 4 Tl. 2181 

2030 

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

Sablık arsa - M. Müdafaaya giden 
asfaltta kurumlar caddesinde Yetil sa
haya nazır 344 M. murabbaı münferit 
arsa. Tel. 3057 2074 

Dikmende ipotekli sabhk Hlukmı 
bağ - 6 dönüm 4 oda 2 heli mutfak 
büyük balkon görmek ve pazarlık için 
Anafartalar caddesinde Dit tabibi Fah-
rettine müracaat. 2084 

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

Sablık kamyon - 34 model Şevrole 
kamyonu müsait fiatla verilecek. Ata -
türk Bulvan Toygar apr. daire 5 
Tl. 2311 2096 

S.bhlr radyolar - 8 llmba Telefun
ken 7 limba Blanpunkt görmek, pazar
lık için İnhisarlar B. MüdürlUfünde 
Fuat'a müracaat. 2122 

Sablık ana - Şurayı Devlet arka-
aında Turan Ar. ittisalinde 703 metre 
kare bir arsa satılıktır. Telefon: 1585 

2161 

Satılık ev - lstanbulda Bilyük.dere
dc cami S. 23 2 katlı 4 odalı su elektrik 
Ankaradaki bir mülkle de mübadele 
edilir. TeL 2181 2142 

Sablık arsalar - Yenltehirin en ne
zaretli yerlerinde münferit İn§aata mü
sait mütedil fiyat. H. Dilman K. oğlan 
Koç ap. 4 Tel: 2181 2143 

Kurslar : 

Daktilo kursu - Mayıs ilk haf tasın
da baflıyor. Kayıt yapılmaktadrr. 2 ay
da diploma verilir. Yenihal arka11 Yeni 
hamam apart. Kat 2 Tel: 3714 2162 
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l\lütef errik : 

Pratik usul - Elverifli ücretle 
sızca dersleri. Bir tecrübe dersi ile 
taşmak isti yenler İç Cebeci Süngü ba 
rı S. N o. 11 Bn. Melek. 2083 

Motosiklet - Satın alınacaktır. 
kullanılmış 5 - 7 kuvvetinde olacaktır 
K. Yozgat Brt. Fb. H. Kurt Berge 
mektupla müracaat. 2085 

Kiralık: 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsil 
mahallesinde konforlu 3 oda aynca. 
müstakil bir oda Tel: 3991 Mahmut 
Sür 1965 

Kiralık - Kavaklıdere Güven 
hallesindc 3 büyük bir küçük odalı 
konforlu ev. Sümer Bank Ticaret se 
visinde B. Cevada müracaat. 197 

Kiralık hane ve bağ- Kavaklıder 
de tran sefareti arkasında 3 oda 30 d "" 
nüm bağiyle müracaat Tl. 3908 2011 

Kinllık ev - Uç oda bir hCJl, mutf~ 
ve saireyi havi. Yenişehir: Dı:mirtepe 

Akbay sokak No. 3 alt kat. 2033 

Kiralık kötk - Aktepede Bay Maz
harın köşkü kiralıktır. Bekçiden sorul .. 
sun. 2075 

Kiralık - Kavaklıdere Koopera 
mahallesinde 18 No. fevkalade manza 
ralı evin müstakil 6 oda, müştemi 
tı veya zemin katile 8 oda 1 K 
Tl. 1272 2108 

Kiralık - Kavaklıdere Gilven ma
hallesinde 31 No. lu evde 2 oda 1 hol ve 
1 banyodan mürekkep müstakil kat. İ-
çindekilere müracaat. 2118 

Kiralık daire - Kalorifer, sıcak sa
lu 2 da 1 hol 50 lira Atatürk bulvarlft..i' 
da Kalaç apartımanı Tl. 1477 müraca-
a~ 2140 

Kiralık kat - Kavaklıdere yolundaki 
San köşkün arkasında bahçeli köşkün 
3 veya 4 odalı alt veyahut 3 oda ba070 
ve tarasalı 3 üncil katı. 2145 

iş verenler: 

lıçi aranıyor - Bedia terzihaned 
Atatürk bulvan Kınacı apartımam ~ 
re No. 3 2045 

iş arayanları 

ı, arıyorum-Daktilo, eski ,yeni,. 
zı bilirim. Şahadetnamem vardır. Bk 
müessese ve ya.zı:hanede çalışırım. 
Ulus'ta M. rum\1%\lna yaa ile müraca-
at. 2077 

Aranıyor: 

Ev aranı~ - Altı yedi odalı terci
han bütün konforlu bir ev veay apan. 
man aranıyor. Derhal için veya iki ay 
sonra için de fimdiden kontrato yapıla• 
bilir. Telefon 1415 mllracaat. 212S 

lstanbulda satılık n aranıyor - ~ 
dalar, Kadık&y, Moda, Suadiye, Arna

vudköy, Büyükdere aemtlerinde 3 ve 4 

odalı evleri olanların aon iatlyeceklerl 
fiatlarla prtlannı Ankaarda ~ 

caddesinde Erği Tuhafiye mağazasnıa 
mektupla müracaattan. 2135 

Möble oda aranıyor - Yeniıehirde 

veya Ipldar dvannda kan koca için 
konforlu möble 1 oda aranıyor. Posta 

1 a - Sarıkamıt tehrinin lokomobil 
~elrtrik tesisatı 80011 lira 71 kurut· 

S - Teklif mektupları ikinci mad
dede ıösteriltn saatten bir aut evve
line kadar komisyon reisliğine malıt
bus mukabilinde verilecektir. 

1 - Orman koruma Genel komutan· 
lık krtaları ihtiyacı için (13400) çift 
tire çorap açık eksiltme ile ihalesi 30 
nisan 938 cumartesi günü saat 12 de 
Ankarada Yenişehirde komutanlık bi
nasındaki aatın alına komisyonunda 
yapılacaktır. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
kutusu 196 P. K. 2163 

r. 

1 
4 -:- Iğdır fehrinin lokomobilli e

tlrtrık tesisatı 84692 lira 63 kuruftUr. 
tı 5 

- Kara fehrinin elektrik tesiaa-
1 ~0Ptan veya klrıir toprak ahf&p lf
erı •yrı diğerleri ayrı ihale olunur. 
G K • hal - ara, Sarıkamış, Ildır ayrı ı-

46 e olunduğu gibi hepsi kUl halindr 
tıull04 lira 34 kurut olarak ihale olu-

; ve toptan teklif tercih edilir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektup
ların eksiltme saatine kadar gelıniı 
olmuı ve zarfın mlihiir mumu ile iyi
ce kapatılDUf bulunmaaı lazımdır. 

Postada olacak ıecikmeler kabul 
edilmez. (1994-1078) 2156 

2 - Muhammen bedeli (3216) lira 
kuru' muvakkat teminatı (241) lira 
20 kuruftur. 

3 - Şartnameıi hergün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve prtnameaindeki vesika· 
larla ihale gün ve saatinde komisyo • 
na müracaatları ilan olunur. 2152 

"' Sıhhat Vekllıti. Cebeci aafaltmda 
U) 366 (2) 258 (3) 366 ( 4) 278 metre
llktir. lmarca müfrez. Blok intaat. Uç 
taralı yol ve yeıil saha; tediyede kolay
lık gösterilir. Mektupla müracaat: 
Çankaya poatahanesi z. G. E. Telefon: 
1990 1836 de . - Toptan ihale olunduiu takdir 

ltaııı~enirse % 20 dahilinde Nafıa V• 
Jca~tıne taadika gitmit olan Tuzluca. 

'caıgızrnan, Arapçay, suaus ve Selim lzmir Belediyesinden: Muhteı·f fAnör malzemesı· batı a~ları elektrik teıi•tlarından her Beher tonu bin on kuruştan kırk 1 P U 
8 gt biri yaptırılacaktır. yedi bin dokuz yüz ye~ı be~ li~a alınacak 

itli - Nafıa Vekaletince taıdik edil bedeli muhammenli dört bın yedı yuz 
•ııı'd Y~karda yazılı Uç tehrin (lr,aya elli ton Zonguldak Zerodis. o,ıo .. 1i~e Tirlr Hava Kurumundan : 

l> a~ı evrak şunlardır. maden kömürü hava guı dırektorlu- l - Plinör inpatında kullanılmak üzere muhtelif boya ve tut· 
tartroJe, keıif, fenni prtname, huıuf ğUnden iki yüz kırk kurut bedel mu: kal, çelik saç ve boru, muhtelif tel, clvata 'Ve somun, Rondela, tan· 
tart ııaıne, Bayındırlık itleri ıenel kabilinde tedarik edilecek prtnames~ dar, tekerlek mafsalı, kablo makarası, Radaııaa. kaplama bezi, li1-
kav n1aınesi, eksiltme prtnameıi, mu· veçhile 2490 sayılı kanunun maddeı tik kablo, İfkence ve saire satın alınacaktır. 

"e e proJ· esidir. mahauaaıına tevfikan kapalı zarflı ek-
~ 2 - Muhammen bedeli sif Haydarpap 3694.- lira, ilk teminatı Cet·'"-:- Taliplerin bu ifleri yapabile- siltme ile satın alınacaktır. 277.05 liradır. i~i ıııı gösteren 1938 takvim senesi Muvakkat teminat mlkdarı üç bin 

~h~ Nafıa Vekaletinden aımı, oldutu bq yiiz doksan sekiz lira on iki .~~: 3 - Alınacak malzemenin tam listesi, tartnameti " mukavele 
ret 

1
Yet vesikası ile 1938 senesi tica- ruı olup ihalesi 29-4-938 cuma gunu müsveddesi her gün Kurumda ıörUlebilir. 

1 BUGÜN· KUMBARANIZA ·ATAGAGINIZ • 5· KURU$ ' 

- - -J- - --- ..__......._ c:-*-
~ .::-~ -----

-

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
Odası veaikaaL saat on altıdadır. 1ttidk etmek iste- 4 - Kati ihalesi 27. 4. 1938 tarihine rastlayan ~rıamba gilnll 

"·rlO - Muvakkat teminatı 24310 lira- yenler 2490 sayılı kanunun tarifi da- aat ıs de Kurum binasında yapılacaktır. - C 
"' 1 ı • . • ireainde hazırlanmıt teklif mektup a- 5 - steklilerin belli gün ve saatte veaaik ve teminatlarlyle bir- ZJR a ara"" ft a ,..TKASJ fı:ı - Dosyası Kars •e İstanbul Na· rmı ihale ,unu olan 29-4-938 cuma likte Kurum Merkezinde hazır bulunmaları. 2139 AA& llAR 

• •ı o 

lit hlUdUrtülllerlnde olup Karsm~1~4~,U~n~U~u~mn~t~ua~~t15~te~ka~~dar~e~n~c=Um~e~- ~~:~:~~~~~~~==============~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·--& 
80 

bru, Iidınn 4/20 Sarı~· ne vermelidirler • .(1219-1080) 2157 ~===========================-!/ 
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Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR 
Hasan fare zehiri 

• 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini aerpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikiai bir arada 30 kuruıtur. 

1868 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık
lardan korur, dişleri ve dit etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

BLAUPUNKT 

Fiatlor 
Lira 

9 lô.mba çift 

oparlör 350 

7 lômba 240 

6 lômba 200 

BLAU u 
An karada K.izmı R&,tü Adliye sarayı 

caddesi Gençağa apartımanı 
Sat~ yeri kat 2 No. 6 Telefon. 2208 1822 

513 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -
§ KİREÇ § - -
: En eyi cins damarsız halis mer-: 
: merden yapılmış Karaköy çalı ki-: 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300; 
E telefonlardan arayınız. 2093 E 

Ankara Belediyesi 

Kasablık çanlı hayvan 

ahş veriş yeri 
Belediye Reisliğinden : 

- -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır- Ankara mezbahası yanındaki hay
van pazarının etrafı çevrilmiştir. Şe
hirdeki bütün kasaplık canlı hayvan 

.. -••••••••••• ... alış verişi bu pazar yerinde yapıla-
Dr. M. Şerif Korkul caktır. 

Nümune Haıtahaneıi Pazar yerine yalnız elinde ıttFnşe 
Cerrahi Şefi şehadetnamesi bulunan mal sahibleri 

hayvan sokabilecek ve buradan ancak 
Hergün saat üçten sonra evin- şehir istihlaki için mal satın ahna-

de hastalarım kabul eder. caktır. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperati! arkası Ali Ankaraya hariçten kasaplık hayvan 

Nazmi Apart. No. 9 D. S. 1985 getirmeyi meslek edinen kimselerin .. •••••••••••llllllil evvela belediyeden bir ruhsatiye al-
maları lazımdır. Şehirde kasaplık ya-

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

Juvantin 
saç boyalan 

Daima sabit, daima tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu· 
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo
yaları muzur ve zehirli maddelerde~ 
tamamen iri olup saçlara tabii renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyalan 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir • 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEV ASIDIR. 596 

panlar da eınaf cüzdanlarını beledi-
yeye tasdik ettireceklerdir. 

Bu niuamelelerin tamamlanması i
çin allkedarlM'a 20 niaan 1938 cuma 
gününe kadar mühlet verilmiştir. Mu-
amelelerini tamamlamzyanlar o gün
den sonra hayvan pazarına sokulnu -
yacaktır. 

(1081) 2159 

Zayiler 
Zayi- Gemlik Umurbey ilk okulun

den 1340 - 1341 senesinde almış oldu
ğum ilk mektep §ahadetnamemi kayb
ettiğim için yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin kıymeti olmadığını bildiri
rim. Mustafa Enver Çelebi • 

İktısat Vekaletinden aldığım iş tez
keremi Ankarada kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü olmadığı ilan olu
nur. Ankara Bozkurt mahallesi Arık so-
kak No. 41 - Talaber lştvan 2124 

Arapkir kazasından aldığım nüfus 
kağıdım ile 36 cı alaydan aldığım as
kerlik tezkeremi zayi ettim. Yenileri 
alınacağından hükümleri yoktur. Arap
kir Hinğe köyünde 317 doğumlu Musa 
oğlu Mehmet 2160 

330 yılında Devrek rüşdiye mekte
binden aldığım şaha.detnameyi zayi 
ettim. Yenisini çıkartacağım. Eskisi
nin hükmü olmadığını ilan ederim. 

Devrekli Hüseyin oğlu İshak Ozan 
... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 2137 - -E Dr. Bôsıt Ü rek E 1937 ders yılında (Ortaköy) yatı 
: : okulundan aldığım tahsil belgemi za-

1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGiSİNDE 

BİRİNCİ MÜKAfAT VE ŞEREF DİPLOMALI 

TEMİNATLI 

CA OÇ 
TERMOSiFONLAR vE YEMEK OCAKLAR! 

Mimar Ved11t N~_17.-l sTANBUt. 

1943 

Uyan11-SenetifG1em 
1891 

Batyuarı: A. Ibaan Toltg& 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftabk re9imli gaze~nin 
Ankarada aatı9 yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone ıo Hl'L 592 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -i Umumi heyet toplantısı 1 
: Mahdut Mesuliyetli Ankara Güven Yapı Kooperatifinden: 5 
: 31 • 3 - 938 tarihinde yapılması mukarrer bulunan alelade uma- 5 
: mi heyet toplan tısında ekseriyet haad olmamasına binaen keyfiyet 5 
: 30 - 4 - 1938 tarihine müsadif cumartesi günü eaat on befde SÜIDes' 5 
: Bank Umum Müdürlüğü binasında yapılacak olan ikinci içtimaa 5 
: tehir edilmiş bulunduğunu alelusul ilin olunur. İdare Mediai 5 
- Müzakere Ruznamesi : :: 

= -: 1 - İdare meclisi raporiyle murakıplar raporunun olfonmaaı. 5 
: 2 - Bilanço ve kiru:zarar hesaplarının tasdiki ve idare mecliıri 5 
= -: ile murakıpların j.brası. :: 
: 3 - Müddetleri hitam bulan idare meclisi azalarının yerine ;,e- 5 
- -: nilerinin intihabı. :: 
: 4 - 1938 senesi için üç murakip inti0habr. 2136 5 
= -~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııt1111111tf" 

............ ....,_,..... Kadın Terzisi 'l'llft'lllll'l'ITl'Tftll 

Bedia S <::ebeci Merkez Hastanesi : yi eyledim. Yenisini çıkaracağımdan 
- l 1 ki - eskisinin hükmü olmadığını ilan ede-
: Ç Hasta ı an mütehassısı : rim. · Zengin bir kollekıiyon ile Pariaten avdet etti. 
~ Her gün haatalarını Yeniıe- E Çankaya Atatürk evinde 401 Rağıp Siparitlerinizi Atatürk Bulvan Kınacı 2134 
: bir Meırutiyet caddesi OrekE 2138 liilıl'lll~rl'l'l~l'ITİ. Apr. No. 3 de kabul eder • ._ ..... ....,..,.._ 

; apartınanında saat 13 denE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
S sonra kabul eder. Tel: 1694 : - -~•1111111111111111111111111111111111111,. • 

YENi SİNEMALAR HALK 
BU GECE BU GECE 

~~] 
Çarcltıf - La Boheme - Kade.Diva ..llllllL. V oltfi ormanlar aTıuutıtla lte)'eCaltlı - -gihi unutulm~ ıaheaerler )'GTatan - - ve müclhİf ualralarla clolu bü)liik - -bülbül ••li - - macera libni - -- -MARTHA ECGERTH'in - - BAY TEKiN AVCI - -- ---poirdlfi - -- -- -ULU 8 - ıt. aca )'il. - No.: 599t s AR 1 Z A M B A K - - Gincfb - -Aım..c._.,. - - UO da HiNT MEZARI - -lmdJu Mhlbl ft Bqmabarrlrl - -Giiıwlb Seaıulorııa4G - - 4.30 da MiHRACENiN GOZDESI FalilaltdlaATAY - --SEVGiLiDEN QIUl:N - - 8.30 da HiNT MEZARI. 

..... -Umumi NeplJatı idare eclm - - t - - HAUC MATllfESI s ..... - - fB Y UI ltJert llQcltlrll - -1,41 - 4.41-1.41 - - 12..!0• 
... 

lliDtaF•FENIK .,11111r 
Gece 21 ele ltADIN SEVERSE 

Vlm BUllllnlı Aabıa 

hayat, otomobili sigortalan 
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