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lngiliz-Italyan anlaşması imzalandı 
iki devlet münasebetlerini tanzim • • 

ıçı n 

Konl Ciano ile bir anlQfma 
imza eden İngiliz büyük ~ısi 

LorJ Pörı 

Anlasma ~ok mühim 
esasları ihtiva ediyor 

Şarki İta/yan Afrikası hakkında 

D . f amga resmı 

İngiltere, İtalya ve Mısır 
arasında iyi konııuluk 
anlaıması İmza edildi 

ilan ununda 
tadiller 

- Maliye Vekaleti tara
fından hazırlanan proje 
Üzerinde bir tetkik -

Yazan: Sa. 
Maliye vekaleti, damga resmi kanu

:~nun bazı maddelerini deği,tiren 
~anun projesi hazırlamıftır. Ya

. kanıutaya verilecek olan bu 
proıe: a) Damga resmine tabi olan 
evr .. ~ bı' L •• -wan r aıammm i8tjaneler me-
Jaaana alıDmMma: b) ae..lll -e- stL 
riilen bazı evraka aid rC9imlerin hıdi
l'İllnesine; c) R-=-im ziyaına mani ol
ID&k için alınması zaruri görülen bazı 
tedbirlerle tatbikinde zorluk çekilen 
bazı maddelerin tatbikatı kolaylqtırı
~ir tekle konulmasına dair mühim n tadilleri ihtiva etmektedir. 
bu ~a resmi kanununda düşünülen 
~ılleri, yukarıdaki tasnife göre, 

1 Cö"tilt.n geçireceğiz: 
ti - Daınga rcaınindcn yeniden is-

•na edilen evrak: 

oı! Bile.tıe girilmesi mutad yerlerden 
~ PlaJların duhuliye biletleri, halen 
bil kuru9tan . a~ğı olmamak üzere, 

1 et bedellennın 3 ıs i nisbetinde 
'P~a resmine tabi bulunmaktadır. 
kar~~~~). halkın sıhht ihtiyaçlarmı 
ri 1 •'1 yerlerden bulunması itibL 

Y e bu~aı_.da k 
teınm . . oaylık ve ucuzluk 
ri uz·· • ~ılebılrn~si için bilet bedelle-

erıne mevzu da . . 
dırı} 11\ga resmının kal-
ı ınası muvafık görillra.ü,t .. r pıt: · 
arın duhuli b. u . ilJ

llline d .Ye ıletleri, tay.rue res-
d • • e tabı olduğundan bu reııtıtden 

e ııtı11na ed·1 . . . 
b· ı mcsını temın için ayrx 
ır kanun . . 

(M dd prOJCBI hazırtanmı,tır. 
a e: 13 - fıkra 9) 

cut ~~ılay, Türk Hava Kurumu, Ço
nat·. ırgeme Kurumu gibi amme me· 

ııne had' h . .... _llc un ayır cemıyetlerinin ._ evle · · · • 
bu rı~ı~ mıııt bayram günleri ile 
lllenlar h:arıcınde acnede ikiyi gcçme
lllU k §artıyle. verecekleri balo, konacr, 
'-r latnb' ere gıbi eğlenceler için sattık-
.. 1 ıletl . ru er ve tcaı. makaadlarına uy-
ta n olarak yaptıkları ilinlar da dam-
de ~~inden istisna edibn:ftir. (Mad-

bi~. ?.luslar araaı turizm ve otomobil 
ıgıne mens b T ·· k. otom . u ur ıye Turing ve 

le f obıl kulübünün ve bu kulübün 
e alet ett' •· • 

Cek1 . ıgı ecnebı kulüblerin vere-
lcarn:rı !1'iptik veya gümrük geçit 
lanı l~r~ ve hava yolcularına aid o
b ar ıçın de Türk Hava Kurumu ile 
a u kurumun kdalet ettiği Uluslar 
":!tası h'lva federuyonu ve bu federas. 
le 
0n_~ menıub olan Uluslar arası hava 

k ulublerinin triptik ve gümrük geçiı 
arneleri, bu tekilde memlekete gi

renlere bir kolaylı\!: omak Uzere, dam.. 
:a resminden istisna edilen evrak ara
ına ahnnıııtır. (Madde: 32) 

h· § Türkiyede satılan fakat türkiyede 

Roma, 16 (A.A.) - İngiliz - italyan anl&f'DUı bu •kpm sa
at 18,30 da Kigi sarayında iınzalamnqtır. Bu buwsta ataiıdaki 
tebliğ neırolunmuıtur : 

İngiliz - İtalyan anlaf!l\3Smtn imza-r-------------
sı hakkında bu akşam qağıdaki tebliğ 
nefrolunmuJtur: 

"Hariciye nazırı Kont Ciano ve İn
giltere büyük elçisi Lord Pört bugün 

(Sonu 8. 'nci sayfada) 

. 
B. Şükrü Kayaya 
~ekilen telgraflar 

Bulgar hükümetinin 
dostça bir hareketi 

Türk mekteblerlade 

yeni harfler me<buri 
Anadolu ajanaının haber aldığına 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek- göre, Bulgaristanıda1d türk mekteı>Je: 
rete'ri Bay iiikril ~ Balklt,Q 8fttaD- rinde tedriaaun medlıurt o ~ı 
tı mathıaat 'blrlllf ~ .... fttltair ~ llnftıll • ;qı ı'ı ın 
etmiı olan romen ve yunan heyetlerin- Bıılpri8tml ... wklnerl t.ı•tlaoe 
den de apğıdaki telgrafları almııtır: ittihaz edilmlt olan arar lN defa Ma-

Beyoğlu: arif nezaretinden bütün maarif mUfet

Balkan antantı matbuat konferan
sındaki romen heyeti gördüğü fevkal
ide kabulden dolayı derin minnet ve 
tükran hislerinin kabulünü ekselansı
nızdan rica eder ve memleketinizin 
ve asil türk milletinin refahını diler. 

Beyoğlu: Türk topraklarından ay_ 
rılırken, Balkan antantı üçüncü mat
buat konferansındaki yunan heyeti, 
gördüğü samimi ve hararetli misafir -
perverlikten dolayı duyduğu şükran 

hislerine cumhuriyet hükümeti nez
dinde tercUman olmanızı rica eder ve 

titliklerine kati olarak tamimcn tebliğ 
edilmittir. 

Bulgar hükümetinin Türkiyeye kar
tı bu çok doetane jminden Ankara hil
kümet mahafili ve bütün Türkiye ef
karı umumiycei çok müteha.ia ve mü
te,ekkir olmuftur. 

Bu hiaaiyatı hariciye vekileti vekili 
Şükrü Saraçoğlu dün bulgar sefirine 
ifade ederek dost Bulgariatanm Tür
kiyeye kartı gösterdiği hiuiyatm bü.. 
tün kıymetinin burada hiuedilmit ol. 
duğunu bildirmit ve hükümetine bu 

ekselansınıza derin hürmet ve tazim- hissiyatı iblağ etmeai ricasında bu-
lerini arzeyler. (A.A.) lunmuıtur. (A.A.) 

B. Benef 

B. Beneş diyor ki: 

Almanya ile 
nllnt1obiliris 

i~ vaziyetimizi 
hi~lr hidise 
değiJliremez 1 

Umumi af 
i lôn edildi 

[Yazısı 3. ancü say/ad•] 

Fransız başbakanl ile dış bakanı 
resmen Londraya davet edildiler 

Kurmaylar da 
temasa . 

başllyacaklar 
Pariı, 16 (A.A.) - Salihiyetli mahfillerden 

öğrenildiğine göre lngilterenin Paris sefiri 
Sir Erik Filpı, Bone'ye hükümetinin resmi bir 
notaamı tevdi etmittir. Bu notada Bqvekil 
ile Hariciye Nazın, Nevil Çemberleyn ve lord 
Halifakı ile görüımek üzere Londra'ya davet 
edilmektedir. 

Franıız nazırlan, Londra'yı nisanın aonun. 
da ziyaret edecekler ve bu tehirde iki ıün ka. 
lacaklardır. 

Ayrıca, Maten gazetesi Londra'dan aldığı ataiL 
daki telgrafı nctretmektedir: 

ıç bir suretle kullanılnııyacak olan 
~ol~ biletleri, turlzm hareketlerinin 
:.~ışafına yarayacağı dütünülerek, 
d Utekabiliyet prtiyle, damga reamin-

en i~tisna edilmi,tir. (Madde: 32) 

"Resmi mahfillerde BB. Daladiye ve Bone'yi rl 
nisanda İngiliz ricali ile enternasyonal vaziyetin Frannz Dq i tler Bakam B. Bone 
muhtelif cepheleri hakkında görüf- drada iki gün kadar kalarak: ingiliz edeceklerdir. 

i
l Sıgorta mukavelenameleri ilk tanz nıı . 

li e~ınde damga resmine tabidir. 
er sacorta akdinin, sigorta tirketleri 

(.Soau 6. ıacı aqlada) 

mek üzere re.men Londrayı ziyarete Ba§Vekili ve Hariciye nazırı ile bir- Göriltrneler kısa bir müddet için· 
davet eylediği bildiriliyor. Bu tarih- tikte iki hükümet aruındald müfte- de franaız ve ingiliz kurmayları an
de. bu seyahati yapabilecekleri tahmin rek politik diplomatik meseleleri mü- unda yeni temasların takib etmesi ih-
dilmekte -.ı "- wıdarı ı..oo. dlrfa me.eleeini tetkik fı..am elde tilml dahilindedir. 

Mwr'Ja doktor Aras ıereline bir ziyafet verildiği Abbcaiye • • . 

Dr. Aras Beyrutta 

Dış bakanımızla Mısır 
hariciye nazırı arcisında 
çok samimi telgraflar 

Beyrut, 16 (A.A.) - Tilrk.iye hari
ciye vekili Dr. Aru Mısırdan buraya 
gelmiftir. 

B. A.raJa Muır hariciye nasın 
anuında ~lgraJlar. 

Kahire, 16 (A.A.) - TlfridYe bari-

J 

ciye vekili Dr. Araa, Mıarrdan a~ 
ken Mısır hariciye nazırına aşağ..wd 
telgrafı göndermiftir: 

"Mısırda bana ve memleketime &61· 
terilen d~r.in kabulden minnet ve li'k· 

(Sona 8. inci say/ada) 

Merkez Bankasında kqide yapdırken 
İkramiyeli yüzde bet faizli 1933 

Ergani istikrazının A, B., C. tıı:rtib. 
lerine aid betinci amorti ve onuncu 
ikramiye ke,idcai dün Cumhuriyet 
Merkez Bankası salonunda noter hu
z:uriyle yapılmıttır. 

30.000 liralık büyük ikramiye 60255 

numaraya 15.000 liralık ikinci ikrami
ye 97.474 numaraya isabet etmiftir. 
3000 liralık ikramiyeler 44.057, 93676 
ve 189.940 numaralara, 909 liralık ik
ramiyeler de 29.274, 64.974, 85.368, 
95.978, 123.823 ve 137.057 numarala& 
çıkmıftır. 

TUNUSTA KARGASAL 1 KLAR 

Fransızlar şiddetli 
tedbirler a ldılar 

Ü( ŞEHiRDE 0RFI iDARE tıAN EDiLDi 
. Suı, 16 (A.A.) - Son kargaplıklar ve "y~ni .. ~~ahır,, partiA 

nın lağvı üzerine poliı Suı kazası etrafı.ndaki ~u~un ~erkezlenle 
partiye a.id binalan kapamakta ve parti ıeflermı tevkıf etmellt. 
dir. 

Polis kuvvetlerile aakert müfrezeler 
kamyonlarla Manastır, Mahdra, Mok
nin ve Sidi Aluana sevkedilmitler, bu 
§ehirlerde bulu11an "Yeni düstur., a ait 
binaları kapamı,lar ve tahrikçileri tev
kif ettikten sonra halkın önünden gcç
mi,lerdir. Bu kuvvetler manutırın 
dıvarlarındaki kapıların üstünde diki
li duran direkleri testere ile kestikten 
sonra tchrin bafhca kapıama framız 
bayrağı umıflardır. Mahdiada aynı 
kuvvetler aakert krtaların ve mahalli 
hükümet memurlarmın önünde ,ehir
emanetine franaız bayraf ını çekmit
lerdir. 

Sus, 16 (A.A.) - Suz ce• mahkeme

~ l. lat:J .• 11/leı) 

. ......................................... 
J • 

Först Vienna lstanbul 
muhtelit ini 3- 1 yendi 

Fönt Vienna talumiyle lıtanbul 
muhteliti araunda dün Takaim 

• .tadyomunda yapılan maç Vi:ra-
nahlann 3-t l'alibiyetile neticelen
mittir. O,.Unun tafailihnı ve diier 
spor haberlerimizi 7. inci sayfa
mızda bulacakunız. Förıt Vienna 
busün AnaJr.a mubteliti ile bir 
maç ,......br. • • • • '\, ..................................... .. 
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·ealKanlılar arasında 
• 

sevgı ve birlik 
Balkan antantı Ekonomi konseyi ve Basın konferansı, çok güzel ve 

faydalı kararlar vererek dağıldılar. Bu yerinde kararlann birer birer ta
hakkuk ettiğini görmek bütün Balkan miHetlerini sevindirecektir. 

Basın konferansında muhtelif murahhaslann işaret ettikleri gibi, 
Balkan devletleri arasındaki iş birliğinin yalnız politika sahasına inhi· 
sar etmesi kafi değildir. Hep birlikte istediğimiz ve özlediğimiz Balkan 
konfederasyonu fikrine tedricen alıımamız için Balkan milletleri ara
sında, biribirlerini tanımaları ve sevmeleri için kesif bir propagandaya 
ihtiyaç vardır. Acı bir hakikatin ifadesi olsa da, hakikat olduğu için iti
raftan çekinmemeliyiz ki, bugün, Balkan milletleri, biribirlerini her
hangi bir büyük batı milletinden çok yanllf ve noksan tanımaktadırlar. 
Kültürel temaslar yok denecek kadar azdır ve Balkanlar arası turizm 
hareketi henüz ilk adımlarını atmaktadır. 

lıtanbul Üniversitesinde bir Yunan edebiyatı ve Atina Üniversite· 
sinde bir Türk edebiyatı kürsüsü kurmaya karar vermekle iki dost dev
let, Balkanlarda kültürel İf birliğine doğru yerinde bir adım atmı§tırlar. 
Talebe ve gazeteci mübadelesi, gazete ve nqriyatta Balkan memleket· 
lerini tanıtacak yazılara daha fazla yer verilmesi, balkanlı seyyahlara 
Balkan memleketlerinde istisnai kolaylıklar gösterilmesi, resim sergi
leri, konserler gibi sanat hareketlerini tqvik etmk ve daha bu sahada 
akla gelecek pek çok tedbirler, Balkan devletlerinin, pratik imUnlan 
üzerinde derhal düıünmeye baılamaları icab eden tC§Cbbüslerdir. Son
ra, dost ve kardeş Balkan milletlerini biribirine kar§t fena hisler besle
meye scvkedecek, mazinin kötü bir mirası olan nqriyatı aramızda tas
fiye ve yok etmeye el birliğiyle çal!§tnalıyız. Biribirimizi rencide ede
cek en ufak hareketlere bile müsamaha etmek, müşterek bir idealle yo
lunda yürüdüğümüz Balkan birliği fikrini baltalamak olacağına inan
malı ve milletten millete sevginin, böyle bir birliğin ilk ve esaslı şartı 
olduğunu asla hatırdan çıkarmamalıyız. - YAŞAR NABi 

Bankacıhk aleminde yenilik 
gece kasaları getirtildi 

Tlrk Ticaret Ban.kuı, memleketi -
mis bankacılık ileminde· bir yenilik 
olarak, rece tcaaaları getirmi,tir. 

Cumartesi, bayram arifeleri, yılba
p n uir hususiyeti olan günlerde, 
normalden ziyade it gören mileaaese. 
lede, faaliyet saatleri banka ıitelerl
nin kapmıdıfı saatlerden sonra da de
vam eden ticarethanelerimiz, o giin
Jdi gelirlerini bankaya yatır~~k
tadırlar. Emniyet ve Ureme gıbi ıki 
eaaı, paranın bankaya yatml.m:ı~ını 
icab ettirdiğinden; banka teknığı ıle. 
ri Jı memleketlerinde gece kasaları 
çok rağbet görmUıtür. 

Bizde ekser ticarethaneler akşam 
IUt 19 da ve bankalar da saat 16 da 
kapandığına göre; bil yük iş merkez
lerimizde gece kasaları, muh.akkak 
pni9 bir allka görebileceklerdır. 

kasalarının U.tilne, kendi ismini yaz
dırmıttır. 

Miihüniz Ye tezkeresiz 
salanlar 

un 

Bufdayı koruma vergiıi kanunu 
mucibince vergiye tabi değirmen ve 
fabrikalardan buğday ve çavdar un
larının lnırtun mühürsüz ve nakliye 
tezkeresiz olarak ihracı ve nakli ve her 
nerde öyUdülmüt olursa olsun bu unla
rın mUhüraU.ı ve tezkeresiz satışa çıka
rılmaaı yaaak olmuına rağmen bazı 
kimselerin kanunun bu hükmüne ria
yet etmedikleri ve kur,un mühürlü 
unları nakliye tez-keresiz nakleyledik
leri görüldüğünden kurfun mühürleri 
olduğu halde ellerinde usulüne göre 
alınmış nakliye tezkere.l bulunma. 
dan naklledenler hakkında türk ceza 
kanununun 526 ıncı maddesine göre 
tevkifler yapılması Bakanlar Heye
tince kabul edilmittir. 

ULUS 

r._S_E_H_I R_H_A YATI 1 
HalkeVinde : 

Tarihten önce~\ zamanlar 

Yerli mahsuller ıçın 

Ziraat bankasının 

iıtirakiyle 

bir ıirkel kuruldu 

17 - 4 - 1938 

23 . 
nısan çocuk bayramı 

Çocuk haftası için zengin 
bir program haz1rlandı Ankara HalkeV'i müze ve sergi "1he

sinin tertib ettiği seri konferanslar
dan beıinciaini dün ıaat 15.30 da An
kara Tarih, dil, c.oirafya fakültesi an
tropoloji profeaörti Dr. Şevket Aziz 
Kansu seçkin bir dinleyici zümresi 
kartıamda muva.ffakiyetle vermiştir. 

Beşeriyetin ilk tarihine aid çok ge
niş ve çok enteresan malfunatı ihtiva 
eden bu konferans berke&in anlıyabi
leceği fekilde terti.b edilmitti. Büyük 
biı' alika ile dinlenen bu değerli kon
feransın bir huliaaamı yazıyoruz: 

Ziraat bankası, dört ortakla bidikte 
yüzbin lira eerrnayeli bir yerli ürünler 
türk Anonim şirketi teşkil etmiŞ.tir. 
Şirketin merkezi Ankara, faaliyet 
merkezi de İstanbul olacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi, çocuk haftası progra
mını hazırlamııtır. 23 Nisan 1938 cumartesi günü tehrimizde ya
pıl~cak geçit törenine orta dereceli okullar talebe ve delegeleriy
le ılk okulların son smıf talebesi i!tirik edeceklerdir. 

Tören Ulua meydanında yapılacak-r---------------
tır. Okullar cumartesi günü saat 10.30 
dan evel meydanda yerlerini alacak ·ıc 
tören 10.30 da baflayacaktır. 

37.747.895 

lnaanlık fizik tekimülünde olduğu 
kadar %ihni t~kimillilnde de, hikim bi
yolojik bir kanun icabı, kendiaini te9-
kil eden ferdlerin inkipflarıru g&teren 
aafhalardan geçirmiıtir. 

Şirket, yerli ürünlerle bunların is
tihsal, İfletme, satın alma ve iatihli~~
ni sağlayacak, maddeler ve malzeme u
zerine ticaret komisyonculuk, ortak
lık, vekllet, delalet işleri ile meşgul o
lacaktır. Şirket yapacağı iflerle doğru
dan doğruya münasebetli bulunan bü
tün mali, ticari sınai muameleleri ic
ra ve bu iflerle uğra,an diğer tirketle
rin hisse senedleri ve tahvillerini sa
tın alabilecek ve bu nevi şirketler t.e
ıia edebilecektir. 

Tören sıra ile f(>ylece olacaktır: İs
tikHil marşı söylenecek ve bu sırada 
kurumun hazırladığı çelenk, Atatürk 
anıtına konacaktır. Çocuk marşı söyle
necek ve and içilecektir. Çocuk Eair
geme kurumu, .Kültür bakanlığı ve ilk 
okul talebeleri adına birer IÖyı.ev veri
lecektir. 

Liralık eski banknot 
tedavülden kaldırıldı 
Aldığımız mal<lmata iöre Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankaamda ıs 
ikincite,rin ı937 tarihindenberi tedri
cen tedavüle çıkarılmağa baflanan ye
ni harfli banknotlardan ıs nisan ı938 
tariıhine kadar: 

Prehistorya ilminin in.ki§afında üç 
safha vardır: 

1) Antikiteden rlSneD1anea kadar, 
2) On altıncı asırdan on ıekizinci as

ra kadar, 
3) lnaanlıfın buıUJıJdl jeolojik e

pokdan evelki bir jeolojik epokde 
meydana çıktıfını iıpat eden on doku
zuncu asırdw itibaren bugünkü safha. 

Antikitede insanlar bugün Neolitik 
devre aid olduğu malCım olan cilalı taş 
aletlere ve bulutların teşekkül etmesi
ni ve yıldırımlarla yere düşmüş sema
vi piyesler nazariyle bakıyorlar ve 
bunlara tabiat üıtUn kuvvetler izafe 
ediyorlardı. 

Rönesansta Merkati adında bir 
müellü bu meaeleyi ele ahmt ve 
seroni - yıldırım tqı adı altında anılan 
bu piyesleriın inaan mahaulil olduğunu 
ve bunların madenleri bilmeyen bir be
fCrİyetiıı lletleri olabilcceiini aöyle
mi§tir. 

Paleolitik tq lletlerini ilk bulanlar 
ill&'ilblerdir. Ondan aonra franaızlar
dan Bu,e dö Pert, Fransada Som vadi
sinde paleolltik yontulmUf çakmak 
tatı iletlerini meydmıa çıkamuftır. Bu 
arattırıcmın devamlı çallflD&ları saye
sindedir ki paleolitik bir beteriyetin 
mevcudiyeti ortaya katl olarak kon· 
muştur. 

Bute dö Per.t mesud bir adamdır. 
Çünkü samanında tekimilkü nuariye
ler kUVTet buldu. DuTia ... rini •t
retti. Hakaeley, inanan tabiat ortuın
daki yeri adlı kitabını yamuftl. Ta
mark nuariyeal yenldeaı kunet bul
muttu. Almanyada Neandertal adamı-
na aid fosil kemikler ke'f edilmi~ti. 

Prehistorya, insanların felsefi gö
rütleri üzerinde tertib edici bir rol oy
namaktadır. Ayrıca inaanı kendi ken
disini anlamak devrine ginniftir. Bir 
zamanlar mazisi ancak ısoo yıl kabul 
olunan imanlık bugün baf döndürücü 
bir maziye aahip olduiunu ölrenmek
tedir. 

Türkiyede bilhassa Ankaran1n 

. ıimalinde yaylae1hk 
C.H.P. nin tomib ettiii seri konfe

ranslarından olmak üzere, dün saat 16 
da Halkevi konferana salonunda, Ta
rih, Dil, Coğrafya fakültesi doçentle· 
rindeıi B. Cemal Ala.göz "Türkiyede, 
bilhassa Ankaranın §imalinde yaylacı
lık,, gibi çok mühim bir mevzu üzerin
de hazırladığı konf eranaını verdi. 
Konferans alika ile dinlendi. Hazırlı
ğını bizzat memleket içinde yaptığı 

tetkiklere dayanarak yapmıf olan ve 
konferaneını memleketin yayla haya
tına aid zengin bir projeniyonla süs
lemiş. bulunan konferansçınm sözleri· 
ni bir hulasa halinde veriyoruz: 
"- Türkiyede 1ıaynn beslemek zi

rai ekonominin en ebemlyetli bir tube
sidir. Yeti,ıirilen haynnlar içinde ko
yun ve keçi davar bllbUla mühim bir 

Yerli UrUnler 1irketi 25 sene müd
detle kurulmaktadır. Şirketin reiıliği
ni BB. Münir Akyürek azalıklarına 
Umran Öktem ve Şerif Dikbaf, katip
liğine de HuH'isi Göktan tayin edilmiŞ:· 
lerdir. Şirketin idare meclisi, Ziraat 
bankası umum müdürü Nusret Mera
yın reisliğinde olmak üzere BB. Maz
har 'Gölmil, Rıza Halis Kaynar, Hamid 
Pekcan ve Hüseyin Kavalalıdan mü
teşekkildir. 

mevki işgal eder. (Memleketimizde 22 
milyon koyun ve keçiye mukabil 6 mil
yon sığır ve manda) bütün Akdeniz 
memleketleri koyun ve keçi memleket
leridir. Türkiyemizin dahil bulunduğu 
bu mıntakada davarın bu derece ehe
miyet almasında coğrafi tartlar binne
ticc müessirdir. İklim, toprak ve nebat 
şartları bütün bu memleketlerde sığı· 
ra mahdud bir saha verdirmiş, koyu
nun ve keçinin sahasını genişletmiftir. 

Türkiyedeki yaylacılık hadisesi ma
halliğ, fizikiğ ve iktıaadiğ şartlara gö· 
re değişiklikler göstermektedir. Ben 
burada üç tipi gözden geçireceğim: 

1 - Cenubi Anadoluda Barla dağında 
( extensif) bir hayvancılık şekli, aynı 
dağda cereyan eden küçük bir yayla
cılık görülür. Antalyanın Bey dağında 
knmen aynı DeTiden bir yaylacıfa 
tcaadUf etmelııtey•b. Bununla beraber 
bu mmtalrada bir de ıöçeıbelik tekli 
pmekteyb. Antalya :yörüklerinia 
Sultan dallanna dolnı çıkıt ve cwaya 
ini,leri. 

2 - Şimal Anadoluın.ında Trabzonun 
Değirmendcre vadiıinde, Zigana ge
çitlerinin garp kı•ıınlarında dağ köy
lerinin bir de muvakkat köyleri (yay
laları) vardır. Burası Türkiyenin en 
zengin meralarındendır. Köylüler bu 
otlaklardan faydalandıkları gibi Trab
zon ve Vakfıkebir de ıürülerini bura
ya göndermektedirler. :tki tip yaylacı
lığı da burada bulmaktayız. 

a- Kısmen Barla tipi küçük yaylacı
lık; b- Akdeniz tipi normal yaylacılık . 
(Trabzon ve Valı:fıkebir'in). 

Ankaranın timalitıe gelince : Anka
ra - Hamam suyu arasında yayla değil, 
kı9lak sahası buluyoruz. Hamam suyu 

- Mengen çayı arası hakiki yaylacılık 
mıntakasıdır. Her köy çifttir. Burada 
gCSrdilğilmilz aynı dağda cereyan eden 
küçük yaylacılıktır. Mengen çayı şi
malinde yayla bulmuyoruz. Burası ra
tıb, koyunun..fula bulunmadığı, iklimi 
elverişli bir kışlak sahası telakki olun
malıdır. 

Netice: Bütün Akdeniz memleketle
rinde yaylacılık ziraatin önünde geri
liyor. Bu tabii telakki olunmalıdır. 
Artık daha verimli bir hayvan besleme 
ıekll blkim olmaya ba9lamaktadır. 
Bizdede aynı vaziyeti derece derece 
gl:Srmekteyiz.,. 

Geçıd resmine Ulus meydanından 
ba§lanacaK; beıediye önünden Adliye 
sarayı ve \.wOı.:uk sarayı caddelerini ta· 
kib ~dereK Samanpazarında aona ere
cektır. ünde kurumun hazırladığı ara
ba ve kurumun çocukları; ilk Okullar
ca hazırlanan kamyon ve alfabe sıra. 
siyle bir kuıım ilk okullar talebesi; ge
ne ilk okuılarca hazırlanan ikinci kam
yon ve alfa~e sıfasiy c bir kısım ilk 

0
_ 

kul talebesı; gene alfabe sıı:aciyle or
ta dereceli okullar talebe delegeleri: 
çocuk yuvası arabası geçeceklerdir. 

23 nisan cumartesi günü öğleden 
sonra ilk okullar talebeıi araaından ay
rılan bir heyet otomobillerle büyükle
rimizin ziyaretine gideceklerdir. Bu 
heyet saat 14 de Çocuk esirgeme kuru
mu genel merkezinden hareket edecek
tir. Hava yağmurlu olursa geçid rcami 
ertesi güne bırakılacaktır. 

Haftanın diğer günleri: 
24, 25, 26 niaan günleri öğleden evel 

saat g dan 12 ye kadar halkevinde ço
cuk baloları verilecektir, Bu balolara 
ancak davetiyeıi olan çocuklar girebi
leceklerdir. 

25 nisan pazarteai günü öğleden son
ra saat 14.30 da Çocu·k esirgeme kuru
mu tarafından çocuklfra otomobillerle 
bir gezinti hazırlanacak ve kendileri
ne Ankaranın görülmeye değer yerle
ri göaterileoek, bu arada kurumun Ke
çiörendeki ana kucağı müeueaeai ziya
ret edilecektir. 

27 nian çarpmba gilnll öileden aon
ra Ui dan 19 a kadar Ankara atadyo-
munda çocuklarla ailelerine Çocuk E
sirgeme kurumu tarafından spor oyun
ları tertib edilecektir. Bu oyunlar için 
girif aeııbeattir. 

28 niaan pertembe günü öğleden aon
ra Çoc~k F.eirgeme kurumu genel 
merke.z:ınde gürbüz türk çocuğu mUsa
bakaaı yapılacaktır. 

29 niaan cuma günü Çocuk eairgeme 
~urwn.u ç~uk bahçesinde çocuklarla 
aılelerıne ıdmaıı ve ıpor eilenceleri 
tert~ edilecek ve ak,am da fener alay
ları ıle çocuk haftaaı kapatıacakt1". 
Haftanın 26, 27, 28, 29 niaan günleri 

saat ondan itibaren Yeni ve Halk sine
malarında çocuklara ahliki ve t...t>fye
vi filmler gösterilecektir.. 

Çocuk Esirgeıne kurumunun çocuk 
bahçesi. haftanın her günUnde bütün 
çocuklara açık bulundurulacaktır. 
Hafta içinde her aktam Ankara ve h
tanbul radyolariyle halka çocuk mev
zuuna dair konferamılar verilecektiı'. 

Çağrı 
X Dahiliye encümeni ıs. ıv. 1938 

pazartesi günü aaat onda toplanacaktır. 
X Maliye encümeni pazartesi günü 

umumi heyet içtimamdan sonra topla
nacaktır. 

X Arzuhal encümeni pazrtesi günü 
saat onda toplanacaktır. 

Bet liralıklardan 22.999.895 
Elli .. 3.650.000 
Yür " 11.098.000 
Ceman otuz yedi milyon yedi yüz 

kırk yedi bin sekiz yüz doksan beş 
lira tedavüle çıkarılmış ve mukabL 
linde eıki harfli banknotlardan aynı 
mikdar yeni 37.747.895 lira tedavülden 
kaldmlmıttır. (A.A.) 

Çocuk esirgeme kurumunun 
tebrik telgrıflan 

Çocuk Esirgeme ur.ıınu tarafından 
huausi surette Viyanada bastırılan 
"Lüka'' tebrik telgı:aE kAğıdları hcı: 
telgraf merkezinde bulunı .. 'lktadır. 

Tebrik telgraflarınızın bu suı.ı.:i ka
ğıdla ınuhataba verilmesini isterse.~~ 
arzunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. 
Veya telgraf müsveddenizin bir köşesi
ne Lüks kelimesini yazınız. Telgraf 
ücretinden başka vereceğiniz ı S kuruş 
maksadınızı temin eder. Bu telgrafka
ğ~dlan?-n haaıı&tı doğrudan doğruya 
k:iımesız yurd yavrulanrun bakımına 
tahsiı edilınittir. 

Tebrik telgrafınızı silslü kağıdla a
lan muhatabınızın fazla memnun olaca
ğına ve zarifliğinize hükmedeceğine 
ıüphe yoktur. 

ikinci yazılı sınavlar hükümsüz 
addedllttek 

Kültür bakanlığından 
Bakanlığunızdan okullara gönderi

len ikinci yazılı 11nav ıorulannm bir 
kısmının talebe tarafından haber alın
dığı anlqılmıı olduğundan bu sınav
larda talebenin aldığı notların hüküm
•ilz sayılması ve sınıf geçmenin birinci 
yazılı ile kanaat notlarına iatinad etti
riltemli okullara tebliğ edilmittir. Me-
aelenin müscbbibleri hakkında ,.cıpıl
makta olan tahkikat neti---ı aynca bil
dirilecektir. (A.A> 

t;eoeral Dirik'in teftişleri 
Edime, 16 (A.A.) - Umumi müfet

tit Kizım Dirik müfettişlik m.rntaknl 
içinde yaptığı tetkik ve tef ti§ gezisir
den dönmüıtür. --

lağday ıslahı 

çolrşmaları 
Ziraat Bakanlığı bir tecrübe olmak 

iaere Eakiıchir, Ankara vilayetleriyle 
Trakyada buğday cinsinin ıslihına ka
rar vermiştir. Her sene üretme çiftlik
lerinde yetiıtirilecek buğdaylar köylü
ye bir senelik vadelerle verilecek ve 
buğday cinsi bet senede tamamen yeni
lenmiı bulunacaktll'. 

Gece kasalarının taaarruf hayatına 
getirdikleri yeni bir hususiyet de fU· 
dur: Banka, kendi müşterilerine çelik 
kilitli, çelik anahtarlı, çok şık ve za
rif metin çantalar vermektedi Bu 
çantaların anahtar tertibatı çok kuv. 
vetlidir ve batta bir anahtar kendi 
çantasmdan baıka bir çantayı bile a
çamamaktadır. Banka gifelerinin ka
palı olduiu biı satte, par$!. sahibi ban
kanın dıt cephesine konan ve arkadan 
Jfıklanmıı olan gece kasasının men. 
fezini açarak elinden çantayı attığı z~
r dönme dolaba benzer otomatik 
bir tertibatla bu çanta, kasanın içine 
düpnektedir. Ertesi gün, para sahibi· 
nin veya göndereceği memurun iştira
kiyle ve bir heyet huzurunda çanta 
açılmakta, içindekiler sayılmakta ve 
para sahibinin matlGbuna kaydedil
mektedir. 
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Paranın banka kasasında muhaf a • 
.naı. y.,ıyan ticaret ve emniyet telak
kilerinin bir icabıdır. Gece kasaları; 
!9, ticaret ve banka tekniği prtları· 
nın tam inkitaf halinde olduğu mem. 
leketlerde yapılmış, yerlepnif ve kök
Ieımiıtir. Tasarruf ve para emniyetini 
tefvik edici bu cazib yeniliğin; istik· 
ballnl balkın güveni gibi en sağlam 
bir kaynağa bağlamı' olan bir millt 
banka eliyle memlekete gelmesi, fUp· 
hesiz herkesi, bilha11a tüccarlarnnızı 
~k memnun etmiştir. Resmimizde 
türk ticaret bankasının getirttiği ge
ce kualarından birinin, çantaların a
tılacafı en kı11111nı, tngilterenin ta
ammıı bankalarından birinin ismiyle 
beraber 1öril7orauııua. Ban&a. ıece 

Yeni lsviçre ! 
lstanbulda toplanan Balkan ba. 

sın konferansı toplantılarını biti
rirken yugoslav murabbası B. Yu
vanovi' "Bolaziçinde yeni bir ls
viçre kuruldu; biz dört Balkan dev
leti bu yeni lsviçrenin Kanton/arı
yı%!,, dedi. 

Giirel bir bahar ayında epiz Bo
ğaziçinin tabii güzelliği, yugos
lavyalı meslekdapmıza bu zarif /ile
ri ilbam etmek i'in kaJi gelmiı de • 
ğildir. 

Boğaz, 11.sırlardan beri giizeldi 
Mavi sulara vuraa güneı, her zaman 
orayı, yeryiJzünün iacisi halinde 
salclamıJtı. B.Yuvaaoviç'in bu güzel 
buluıuaa ilham veren bir ba§ka ta
raf vardır: Balkanlılar bllgünlcü 
mübbemiyet ve helecan dünyasında 
huzur, sülclln ve sulh idealinin baı
kalauna örnek olacak öncüleridir. 

lsvit;renin de şöhreti tabiat güzel· 
/iği kadar bir barıı ülkesi olmasın
dan ileri gelmiyor mu? - T. 1. 

Proteaıo devri/ 

Bmadua 7.dlarca ÖDce bir konfe-

ram ftHD Alman mütefelddri 
Kayzerlins umenanızı "toför &a

n" di19 YMlflanclD'llUfb. 0 IÜD 
bqiinciür, zunananıza Yerilecek 
bir çok YU1flar daha meydana 
çılrmJfıbrı MeeeJ& olupbitti (em. 
riftki)unsibL 

Onclaa IODl'a bütün bu olupbit· 
til-. kartı bir realuiyaa olmak 
üz-. bir de ••prot..to dMTi" hat
ladı. Memleketi• memleketleri, 
ideolojiler ideolojileri, de...letler 
deYletleri Ye ff•betiatanm eski 
krallar kralı Negüa iae bütün dün
yayı Pl'OtHto edip duruyor! 

.4.lıın ve demiri 

"Türk piri" Mehmecl Emin, 
LI. •• • d d-:..: k' uır flll'lft e _.. ı: 

- Altın, altın.. 
- H&7ır kardq, HD ba fikri detittlr i 

Altın dnri çoktan ıeçti, ıimdi demir 
devridir. 

E'Yfflki ıüaıkü aazet-nizde ,er-
li .d_.ir, dünkü aaymuzda da 
y•li demir bynaklanmızdan ba.. 
hi• vardı. 

O halde bu Nki beytin dedik. 
terini düaekmek lazım geliyor: 

- Hem demir, hem de altın 
cfeyrindeyiz 1 

Neıe 11e ku1n1eı! 

Almanyadakı ~aayonal ao.ya
Ji.t rejimi "nefeYle kuvvvet iatih
aali" adlı biT teıkili.t vücude ge
tinniı, bu sayede iıçilerin veri
mi artmıt imit. 

"Neıeyle kuvvet istihsili" fena 
fikir def il; fakat ''kuvvetle nete 
iltibsili" 1 Bilmem bana imkan 
~7 

Otomobil! 

öeterıyeı,in daha aaldırgan ke
limeaini tarif edemediği ıu devir
de Amerika.da bir aenede vukua 
gelen otomobil kıazalannm ıu 
müthit yekUlluna balumz: 

1.317.000! 
Buna bakılırsa Amen1ıada bir 

ıünde 3600 den fazla iaaan oto
mobil kazauna uframaktadır. 

Sulh halinde bulunan bir mem
lekette otomobilin yaptığı aaldır. 
ranlrk, lapanyada ve Çindeki mo
törlü lutalann Yercliii zayiatı göl
aede bD'akı:JOI'' 

Y okaa bu da bir ne'f'İ ••topyeldin 
h&rb" 8lajı mı? Makine mecleai-
7eti ıulh halinde de inaanlan ya
rmıki harblerin felaketlerine mi 
alıftmyor 7 

Dilencilerin aerveıi ! 
iki dilenç.i konuıuyorlardrı 
- latanbulda bir dileaçi kadm 

tutulmutt berinde 39 lira bulm1-
mut, hayret etmez miain? 

- E•et ihtiyatualıfma ha,nıt 
ettim doinua; İınMn o kadar aa 
para ile -..,. ~ ma? 

Faydab yağmurlar devam 
ediyor 

Şehrimizde dün hava kapalı ve ya.. 
ğıılı geçmiıtir. Günün en dütük ıaııı 11-
fınn üstünde beı, en yübek ı:aıaı da 11-

f ırın üstünde ı3 derecedir. 
Yurdun Doğu Anadolu ve aradeniz 

kıyıları bölgelerinde hava kapalı, diğer 
bölgelerinde yağıılı geçmiıtir. 24 saat 
'içindeki yağıtların metre murabbaına 
bıraktığı ıu mikdarı Bodrumda el-
li, Muğla'da yirmi dört, Antalyada 
on dokuz, Ceyhanda 12, Bandırma• 
da 8, Nazillide 7, Akhisar, Kütahya, Si
vu, Tokat ve Dörtyolda 6, Manisa ve 
Eakiıehirde S, Bolu ve Kırıehirde 4 di
ğer yağıfh yerlerde 1 ili 3 kilogram a• 
rasmdadır. 

Yurdda en dil§ük ıaılar 11fmn altında 
Erzurumd& ı, Vanda 2, Karsta 4 derece 
dir. En yükaek 0 111lar da Malatya ve 
Trabzonda 11, İzmir ve Kayseride 13. 
Diyanbalmda 16, Adanada 17 derece
dir. 
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DÜNYA HABERLERİ c::::~!:i:::~:~:~~:~:::::] 
.laponyamn karıllaıllğı zorluk 

Uz.k Şarktan gelen haberler mü
hnalozdD". Çinliler Şantung yarım.. 
ada.amda Japonlan hezimete uirat
tıtdarmı, bir çok eair ve hari> mal
~ a1dıklarmı ve hatta Şanghay 
~ yaJdqtıklannı iddia ecliyor
~ier taraftan Japonlar aakeri 
b __ • tın yolunda gittiğini ve Çin
,.-.ınn büyük zavi-~ --..:ıild · · ı.c; lü ,,_ ~ enm 

Yunanistanda 

Valilerin 
salahiyeti 
genişliyor 

ispanya tamamiyle üç 
kısma ayrddı 

Y yorlar. Birbirine uymayan bu 
~erden buı&iainin doiru oldu
~ mailim değildir. Fakat maliim 
r-ıuı bir feY vana o da Çinlilerin 
~ günlerde Şantung yanmadaun
,... taarruza geçmif olmalanclr. Bu 
barruzun ne yolda ink.ifaf etmekte 
olduğu İyice bilinmemekle beraber, 
ıbareket fU bakımdan ehemiyetlidir: 
~Uiyor ki harekatın inaiyatifi ilk 
ıuwa olarak Çinlilwin ellerine pç· 
ıınittir. 

1-Frankocu İspanya 2-Katalonya 
ve nihayet Madridle Valansiya ! 

Atina, 16 (A.A.) - Resmt gazete, 
idarede bilyilk bir merkeziyetsizlik 
kurmak maksadiyle valilerin sal!hi
yetini genişleten yeni kanunu neş.ret
miştir. 

Katalonya dışındaki hükümetçilerin 
başkumandanlığına Miaja getirildi 

Bu tedbir hakkında beyanatta bu
lunan Başvekil B . Metaksas yeni ka.. 
nunun büyük faydasına işaret ettik
ten sonra, bunun vatandaşların husu

Saraıoa, 16 (A.A.) - Havaa ajanıınµı muhabiri bildiriyor: 
Franko kuvvetleri dün alqaın Benikarlo'dan Sierra - Scia'ya 

kadar Akdeniz sahilinde takriben 30 kilometrelik ıenit bir arazi 
parçası iıgal etmiılerdir. 

Çin askerlerinin ve Çin milletinin af işlerinin bakanlıkların tavassutuna 
lllıaııeviyatmı takviye noktasından müracaat edilmeksizin doğrudan doğ
--- büyijık kıymeti vardır. Bu a- ruya ve çabuk bir surette valiler ta-
-da Çin mukavemetinin yabancı rafından görülmesine imkan verece. 
laenılekıetlerde bilindiiinden fazla ğini bildirmiş ve demiştir ki: 

Barııelon, _ Vatana yolu ile fimen
difer ve telgraf muhabcratı tamamiy
le kesilmiştir. 

Cumhuriyetçi İspanya 'imdi an
cak deniz yoliyle irtibatı temin ede
bilecek olan iki kısma ayrılmıı bulun
maktadır. Halbuki frankist filosu de. 
nizde sıkı ôır kontrot kurmuştur. 

Dldup da anlqtlmaktadır. Eaaaen "- İdari merkeziyetsizlik 1927 ana 
ıJaPonyanm yanlıt beeabladıiı me- yasasında derpiş edilmiştir. Fakat bu, 
aele de bu idi. Uzak Şarkta artık sözde kalmıştır. Valilere verilen sa
~ bir harb halini alan harekat, lahiyet, yeknasak bir hal tarzı ; ... -
llftaluındur ki, geçen afuatoata bir yen ve buna binaen rn-1..czın salihi-
J:-Pon askerinin katli hidiaeıi Üze- yetine bağlx k.:aı .. ıakta devam edecek En parlak zafer 
lt'iıııe baılamıftır. Japonlar bu dere- olan umu.an menfaate müteallik m~- Salahiyetli mahfiller İspanyada iç 
c:e geniıleyen askeri harekata hala Jı-ıc:ce şamil değildir.,, harbın başlangıcından beri elde edi -
#•hadise" admı vermektedirler. c:..· len en parlak zafer saydan general 
Ceçen aene daimık ve peri,...ıl bir K b Arandanın bu muvaffakiyetini selam-
ilalde idi. Japon aakeri -aakamları, u vve ti,· ,· r lamaktadırlar. Bu mahfiller bu mu. 
Çine vuracakları bj .. darbe He bu vaffakiyetin pek mühim akisleri ola-
Leyutayı yıkacaJr14rmı ve Japonya cağını söylemekte ve cumhuriyetçi. 
t.rafmclan iJ•ri ıürülen teklifleri m a n yet,· k ler tarafından gösterilen mukaveme • 
ita.bul ettM"e<:eklerini zaımetmifler· tin yakında yıkılacağının 'imdiden 
ıdi. ilk, ikinci ve üçüncü clarbede imkan dahiline girdiğini illve eyle-

Çin yıJrn"ınadı. Japonlar Ş.nghayı, h " d • ı d mektedirler. 
._od da Nankini itl'•I ettiler. Fakat Q 1 se 0 U Frankiaıler Akdeniz 
flıl kıtalan garbe doğru çekilerek 
Ja.ponyaya k&r§ı mücadelede cte.am Londra, 16 (A.A.) - Bu sabah çok kıyılarında 
•ttiler. On aylık harekatm bir bili.n- kuvvetli bir manyetik hidise Ameri. Saragoa, 16 (A.A.) - Dün sabah 
Çoau yapılacak oluraa, Çinin karda kada, Kanadada ve büyük Britanyada San-Gearıe'den hareket eden general 
olduğu anlatılır. G~rçi Japonyaya mühim meteorolojik te,ettütleri mu· Aranda kumandasındaki kuvvetler sa
- büyük iki ıehrini kaybetmiftir. cib olmu,tur. İngilterede bu teıettüt· at 15,45 de Akdenize vasıl olarak Tor. 
~&kat buna mukabil, Çin milli bir- ler gece yarısına doğru hiuolunmu' toaa'nrn cenubunda k&in Vina.roz'i it
lığine kavupnUf, milletin maneviya- ve kendisini bilha11a telefon ve tel- gal et:miflerdir. Bu kuvvetler bundaıı 
b kunet bulmut ve Çinliler kendi graf muhabcratında göetermittir. .onra ileri hareketlerine devam ede
lcendilerine inanmaya ba.tlamıtlar- Pu•ula ibreleri mühim aykmhk- rek Benicarlo ile Alcımar'i hemen 
~l_ar, milli mücadelede ene- lar kaydetmi' ve elektro..manyctik aynı zamanda iıpl etmiflerdir. 

1 muvaffakiyet muurJan. cereyanlar telefon zUlerinl harekete Uldekona da düştü 
-rll'. IC.oınGniat, ao&yalitt, liberal, mu- getirmiş ve bütün muhabcratı inkıtaa Saraeoa. 16 (A.A.) _General A-
~zaklr, biitüıa Çin Çan-Ka1tek'- uğratmıştır. randa kumandumdaki kuvvetler bir 
in etrafma toplamıuft1r. Bu metin Bu manyetik h!diıe kutub f ccri taraftan Vinaroz ile Benlcarlo'JU ~ 
"'-and.n •~ Ja.ıta lıoplan=a ıibi hldiselcrlc müteraf ik olmuıtur. pi eUnekte iken diler taraftan birkaç 
'-ti konpui• .. •ur t& U. ~ Pı•ııldıııt J'DlltJ .. llOla. ....-ı 0--
~. Buailne kadar Çinde ,....r B. Tahsin User geliyor ela Vallno'nun kmmndamda Leceme 
İı:IİJctatörlük yalnız Sun-Yat-Sen'e ve San - Rafael'l ltpl ederek d5rt ._ 

Paris, 16 (A.A.) - Tamamen iyile - tt b" • 4
-• .. -··fında 15 kilo ~hnitti. Milli mücadele ıavaımm a en az ır .......__.. _. -

lllııl ehemiyetli muvaffakiyet am.ille- şen UçilncU umumt mUfettiı Tahsin metrelik bir meeafe)"i katett.iıktıen 
"İllden biri de bütün milletin bir li- Uzer dUn aktamki ekspresle 1stanbula sonra aut 16 de Ebre'nin cenubunda 
d..- etrafında toplanma.alda-. Hula· hareket etmiştir. mühim bir dörtyol ağzı olan Uldeko-
- ç na'yı zaptetmiflerdlr. 

' inde bir aenedenberi cereyan Mısır kredi fon siye keı;ıidesi 
~9!'- lıldiaelere bakmca, bu Uzak "S Barıelorula na:tsUlar mecluinin 
~ ~m~ için her muvaffakiyet Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 faizli ıoplantw 
'-ılın d ld x..-. · ·· ·· ve ı"kramiyeli Mııır kredi fonaiye tah-f.t· m meye~ o u5 .una gorunız; Baraelon, 16 (A.A.) - Nuırlar 

ılli birlik, büyük bi" lider. Kuv- villerinin dünkü çekilişinde: meclisi diln aık,am sut 22,30 da top-
~etli :manftiyat. Muanıen hedef. El- 1911 ıeneei tahvillerinden 428.654 dan b" 
"'itli coğrafya vaziyeti. Bu tU"tla1' numara 100.000 ; 1933 1enesi tahvil- lanmış ve gece yarısın ıru IOlVa 

~ Çinin eninde aoaunda mü- lerinden 103.312 numara 50.000 frank dağılmJftır. · 
'-deleyi ka:zanmaıı L-'-'--!r. Fakat "kr • Negrin askeri vui.yet hakkın~a 1~ 
~ ~anıan? - ~ ı amıye kazanmıflardır. hat venni1tir. Mwnaıleyh aldıgı. ted-

8 birler hakkında malWn&t vennıt ve 
ı. ... u ..ta kal'fl tara.im vaziyetine • d 
Q•ılıdrr. Çinin mukavemeti ka-•· 11izlik, sabrnızlrk ve aaab~ art- general Miaja'yı Katalonya nın ış~ 
.__. -" maktadır. da kalan aruideki ukert kuvvetlerın ::;:-a• Japony .. QID aciz kaldıtmı id- 1 . . 
"''- etmek de doil-u değildir. Şunu Bu aubiyetin bir delili, geçen tcfliğine tayin ettiğini söy emış~ır. 
~11brıamak gerektir ki Japon)"& hafta Japonyanm Moakova büyük Negrln, bu akşam radyoda halı ha
"'ı Gaı1anm en kuvvetli a6eri dev- ~lçi.i tarafından yapılan bir teteb- .zırdalci ahvalin iapanyol milletine t~ 
ttl • b • L-lk" d b büatür. Mo.kovadan bildirildiğine mil ettiği vazifelerden bahsedecektır. 

J.._ eıiııden in, ~ ı e UIJÜn en .. ş· . So h . • k Ume "lle 
~~ . • . . Kore, ıgıemıtau, vyet arıcıye o- B. Negrin, parlamentom ası • 
Çi tlı aakerı devletıdır. Japonya ımİMri Litv• ru ziyaret ederek rine hükümetin harb planı hakkında 
lıi~Qe aı~~~ ~~vvetlerinin çok küçük .S.vyetlerin ~e ailih aatmakta ve da izahat venııiftir. Daimi temsil ko • 
J• cuz~~ ... Y~tbr. .Fakat diğer- .-uretlerle de yardım yapmak- miteai, örfi ıdarenin uzatılmaıını tM
'ifPortya olçuaunde bar devletm va- ıta olduklvmı proteato etmiftir. Lit- vib etmiı ve Nis'de toplanacak olan 
~ e •e m~ı~iyetleri de o .öl~üde ~- vinof, Japo'bwa ile Çin arumda parlimentolar aruı birliiinde iıpan. 

'Ye geniftır. Japonya Çin ile mu- ıharb vaziyeti oboadıfmı hat1rlatm· yol parlAmentoaunu temsil için dört 
::e~e ederken, bet aene eVTel iıgal ca, Japon aefiri, So.yetıerin Japon- mebus seçmiıtir. 
~~ı Mançuko•daki idareyi de kur- yaya k&r§ı düpnanhk 1-anaama-de-
.;~ .. Sovyetlere k&rf• korunmak ıaıet edecek bir çok hahlcetlerini General Mlaja lapanya umumi 
.. lill tiınalde kuvvetli kıtalar bulun- aayınıttır. Son giinlerde Japon 8'at- kumandanı oWu 
ç~•k mecburiyetindedir. Şimali bpatınm da Sovyetlere kartı netri- Nearln. ıeneral Miaja'yı timdi 
-.::!eki harekat ~a Şantung ya~- yata batladıklan haber veTilmekte· Kataıocıyadan kesilmiı bulunan bildin 
)ıJ lftdan ayn bır harb aahneaı aa- dir. Çin harbiyle meıgul olduğu bu İspanya mıntakumm kumaııdanlıiı· 
le •bilir. Bundan baıka lnıiltereye sırada Japonyanm, Sovyetlerle k ... na tayin etmlftlr. General aynı sa· 
~'f'fı nıüteyakkız bulunmak iztira- ga için bahane aramakta olqıaaı manda biltlln alvil makamlara da ku-
~lr~a.dır. Sonra ~ a!l!k. askeri ha- muhtemel deiildir. Sovyetlerle manda edecektir. 
f>i., ~.Japon. malı~ı ıçın çok •in- harb, !Üpheaiz Japon geniılıeme Sonte9rln 1936 da ıeneral Miaja
"i )iiJc te9kil etmittır. Bu maarafm programına dahildir. Fakat Japon- nın Madridde kendiıine verilen vui· 
iç·lt'lıiı hakkında bar fikir vermek ya Uzak Şarkta bqemoaya kurmak fenin ifuında ı&terdiii ihtiyat ve 
le~· f.U bir kaç rakamı zikretmek ;çin kartılqacaiı rakipleri aıraya zeldya telmih eden Negrin, fu sözle,t .. •dır:. Japonyanın aenelik büdce. ıkoymQftur. Once Çini matlup ecle- ri ilbe etmittir: 
) Uç nıılyar Yene yakındır. Japon- rek onu ittifakma almak Ye aanra "- Sizden beklenen vuife cum· 
~bir. kaç seneden beri bu üç mil ya- da aıra ile SoYyet R•ya, Jnailt~ huri yetin mildaf auı ve İlpanyanın ha 
~-- ~ lllilyarmı alelade varidat ile ve Amerikaam alikalanm tufi~ kimlyeti utrunda daim! bir otorite 
'-ti iaily~ yak~ bir ~lafım da etmek iatiyor. Binaena~e':h hmauz ve kad blr tlddetle hareket etmekten 
f lcraz ıle temın ederclı. Halbuki SoYyetlere ura plmemıftır. Fakat ibarettir." 
\>:_ltaıade harb büdceai bet milyar eğer bu geniı ve tumullü programın Genaral Miaja vadyeıi naaıl 
~ e Yakındır. Demek oluyor ki Ja- tatbikatmda ilk adanı teıkil eden görüyor? 
.ı. ';!~ lıarhi idame etmek ve alela- Çin mücadeleainde matlup oluna, Madrid, 16 (A.A.) - General Mi-
'-• al udceıini kapatmak için her ae. programm diğer aafhalarmı da tat- aja gece yarısı gazetcc.ileri kabul ede
..._1 tı milyara yakm para borçtan- bik edemiyecektir. Japonyanın bu rek frankistlerin ilerlemesi ve Kata· 
'°"•dır. Bu aebebledir ki Japonya ilk tetebbüllte matlup oldutunu id- lonya ile Valana hükümetinin irtibat
~j~~anlarda bir harb ekonomisi dia etmek erkendir. Fakat Japonla- larının keıilmeai ile baııl olan vasi· 
"-ı ıı: kurmak mecburiyetinde kal- rın umduldanndan çok zorluklarla yeti tahlil etmittir. 
Ç~ h · B~unla beraber, Japonya kartılattrkları da iddia edilebilir. Hükümet kıtalarının inzibatla tat
ili)• arbını uzun zaman idame ede- Bu zorlukların bütün heaablan ne bik edilen mükemmel tetkilitı aaye
~· Fa.kat harbi idame edememe- dereceye kadar alt ü.t edeceti Çin sinde harbı kazanacağmdan nikbin gö 
"dil;~ defil, harbin zan •e tahmin ile deYam eden mücadelnin bundan riinen general, bu ayrılmanın esuen 
>ilı" .ıı~den çok fazla azamaaı 'IOllN al.catı cre7ana batbclr. derpif cdllmif oldufunu atiY.lemlt ve 

\llluwn Japonyacla memnuniyet. :A. Ş. ESMER demiftir kh 

.. _ Bütlin hükümetçiler, niçin mU 
cadele ettiklerini biliyorlar ve bu ıu
retle harbı adalet ve hak tarafında 
meyil ettirmek için kuvvetli bir man
tık imiline mali.k bulunuyorlar. Mil
letin gayretiyle zafer, geçici zorluk. 
tara rağmen muhakkaktır.,, 

Frankisı l spa.nyada 11evinç 
Bilbao, 16 (A.A.) - Franko kıtalan

nın Akdeniz sahillerine inerek katalon
yayı diğer hükümetçileri İspanyadan 
ayırmış olması bütün memlekette kut
lanmaktadır. Bundan böyle İspanya
nın cenubunda kalan kısmı artık gö. 
nüllü ve mühimmat almıyacaktır. 

B. Beneş diyor ki: 

Almanya ile 
anlaşabiliriz 

• 

ı, vaıiretlmlıi 

hi~blr hadise 

değiıliremez ! 
Prag, 16 (A.A.) - Cumhur reisi 

Bena kızıl haç bayramı dolayı.ile 
parlAzmntoda bir JlUtuk 9Ö)'lemİftir. 
~- ..... ti ................ 

w evn...ıe demiftlr ld : : 
•-Civarımızda bundan böyle bü

tün Avrupa politikasını yakından ali-
kalandıran deiiıiklikler olmuıtur.Va
siyetin ciddiyeti il.zerinde göz yumu -
yor değilim. Fakat sulhu muhafaza 
lçln elimizden geleni yapacağız. 'Kom-

ıularımızla böyle devamlı bir anlaf
maya muvaffak olmamıza mani olacak 
bir engel yoktur. Gene öyle zannedi
yorum ki, son alman teminatı çerçeve
ıi içinde Almanya ile de bir anlaşma 
elde edebiliriz . ., 

Cumhur reisi, mUteakiben ekalli
yetler meselelerinin hallinin Avrupa 
sulhu için çok mühim olduğunu kay
detmiı ve herkes tarafından kabul edL 
lebilir bir hal suretinin bulunmasını 
ve objektif bir zihniyetle ve iyi niyet
le hareket edilerek böyle bir sureti 
hallin bul unmaamda tefrilci mesai ar
zusunu izhar ederek demiftir ki : 

"- Bizde fevkalade bir ıeyler cere
yan edeceğini zannatmeyiniz. Enter
nasyonal münuebetlerimizi ve iç va • 
ziyetimiıi değiıtirecek hiç bir hidiae 
oJauyacaıktır .. ., 

Nuıuk Pariaıe ıaavip 
olunuyor 

Parla. 16 (A.A.) - Havu ajanıı bil
diriyor: 

Çekollovakya cumhurreisi Benesin 
nutku Pariate tam bir tuvib bulmut
tur. 

Burada kaydedildiğine göre, Bene& 
yUkaek devlet adamlığını gene isbat 
ederek gündelik siyul mücadelelerin 
Uati1ne çıkıyor. Memleketinin maruz 
bulundufu nazik meseleleri umumi bir 
Avrupa kadroau içine almuınr bilmit 
ve bir ihtiWm pek ili önüne geçebile
ceii kanatini bir kere daha izhar eyle
mittir. 

Fran11z hükGmeti, bir harbin mukad
der olduğuna alla inanmak istemeyen 
evvelki hüldbııetlerin aynı duygularım 
tqımaktadır. unun içindir ki millt mü
dafaanın tetkilitlandınlmaaı hususun-

daki gayretlerine devam etmekle bera
ber bUtün devletlerle faal bir siyaseti 
takip eylemektedir. İtalya ile gerginli
ğin izalesi için yapılacak teıebbüs bu
nun bir delilidir. 

(;ekoılovakyada umumi af • Prag, 16 (A.A.) - Cumhurreiıi B. 
Bence bugün umumi af hakkındaki ka
ramameyi imzalamııtır.Bu kararname 
ile tahminen 1200 aiyui ıuçlu af dan 
istifade etmektedir. 

Akademide 

Prol. leopald 1.eYi bir 
resim sergisi ~I 

latanbul, 16 (TeJeiolMa) - Bugün 
gü:zcl sanatlar akademiaıindc profesör 
Leopold Lcvi'nin eserlerinden mürek. 
keb bir sergi açılmıştır. Bu münase
betle Mradcmidıj.bir toplantı yapılınıf 
akademi~ B. Burhan Toprak 
tergi hMkmda, pcofC9Ör Levi de mo
dem ramin eeasları Ye tekniği hak -
kmda beyanatta bulWY!l'lf\ardır. 

Buman Toprak ezcWnle: 49 tablo 
ile, 40 parça deeen ve gravürden te
rekkilb eden bu 9erginia güçlüklerle 
meydana getirildiğini, hUSUtl kollek -
aiyon aahible.rine satılan bu eeerlerin 
aahiblerinden alınarak Tilrkiyeye ge. 
tıirilmeai için altı ay bir zaman çahş.
mak lizrm geldifini a<sylemiı ve pro -
feaöril eıerleri toplamak huıuıunda 

gösterdiği muvaffa1dyetten dolayı 
tebrik etmittir. 

B. Burhan Toprak, profesöriln aka
demi üzerindeki te.Irini de "Profesö· 
rıiin bize verdiği en kıymetli fCY tedri
aatnnızda yaptığı inkılibdır. Modern 
resmi akademiye profesör sokmuş
tur.,, diye anlatmıştır. 

Profesör Lcvi de musahabesinde 
modern resmin esaslarını ve tekniğini 
anlatmıştır. Mütehauıılar serginin 
çok kımetli olduğunu söylemekte 
müttefiktirler. • 

Haziranda Beyoğlunda bir reıim 

satı§ mağazası açılacağını Burhan 
Toprak bugünkü toplantııında davet.. 
lilere bildirmittir. 

Gazi köprüsünün 7 dubası 
• 

daha kondu 
İatanbul, 16 (Telefonla)-Gazi köp

rüsünün 7 dubaaı daha yerine kondu, 
Bunlardan üçünUn üıt kısım inşaatı 

bitirilmittir. 11 duba Balat atelyeain
de monte edilmektedir. Bugüne kadar 
110 ayak takılmıştır. Diğerleri üç ay -
da tamamlanacaktır . 

Bir kadın sevdiği erkeğe 
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[~ ~:~:~:~~:~:::::~:~~:~::~:~] 
PezarhOın koldtrtlmasa 
CıUfılHl}RlYET'te Peyami Sala,,_.. 

ZIJIOI'= 
~ pazarhğı kaldırmak isti-

yor. Perakende alııveritlerin sabit fi
yatı. ütünden yapılmasını emreden 
bir kmıun projesi hazırlattı. Bu, ıarkla 
ıarl. aruındaki büyük farklardan biri
ni, bellri de sonuncusunu devirmek az
midir. Çiiılkü fark, dilencileriyle oldu
iu kadar pazarlığiyle de meıhurdur '" 
yirmi bet isteyip de albya razi olan be
zirgiıun bütün aabcılara derece derece 
airayet eden ruhu, ıarka yolu düteaa 
aarb een-ahlanna hayret vermiıtir. 

Avnapada pazarlık yok mudur? Bir 
dereceye kadar vardır. Çünkü, nihayet, 
bir maiazadan külliyetli mal alan ada
ma yapılan iskonto veya Keçici mÜtte
riye kıyu ediline devamlı mütteriye 
yapılan tenzilat, her yerde metru görü
lür. Perakende a&bf maiazalarmdan 
külliyetli mal alan müıterinin bir top
dancıdan ve devamlı müıterinin de bir 
aboneden farkı yoktur. Fakat Avrupa
mn hiç bir yerinde, hedefi dolandırmak· 
tan bqka bir tey olmayan bizdeki ya
hudi pazarlığının derece derece ijrenç 
tdöllerinden hiç birine tesadüf ecJema.. 
ainiz ... 

•.• Şarlmı kötü ananesini devam ettir
mek isteyen düzenbazlara hadlerini bil
dinnek ve pazarlık sistemini devirmek 
için kımndan çıkacak devlet kılmcma 
aelim ve yol vermeğe hazırlanmama 
lazımdır." 

TAN'da Burhan Felek yazıyor: 
"Bir büyük yiikün altından kalkıyo. 

ruz. Her gÜn, her birimizin, her adım 
bqında bir ahli.k dütkünü tarafmclaa 
aldatılmamız ihtimali artık kalmıyacak· 
trr. HükUmet, perakende alıtveritte pa
zarlık dediğimiz iptidai ve ortaçajYari 
uıulü ve bunun herkese yapbğı zararı 
kaldıracak bir kanun hazırlıyor. Bun
dan böyle mütterinin arayacaiı, maim 
nevinden bqka teY değildir. Sabcı da 
mütterisini aldatmaktan ziyade malım 
övmeğe çalıpcaktrr. 

Celil Bayar hükUıneti, bu karariyle 
halka yapbiı büyük hizmetten 1-tka 
bizde maalesef bir ayıp aayılmay• 

mütteriyi aldatmak itiyaclım ela kökün
den aökerek elbaf ahlakını da --~ 
yor. 

Artık kırk paralık bir mal almak için 
bütün ÇU'fl)'I battan ataiıYa gezme,.. 

kurduğu dolabyakalandı lüzum kalmayaaık.,. iyi mal aabm bir 
mağaza tamnmuz, onua fi,.t-• • 

kavuşmak için 

İet•ıtıal, 16 (Telefonla) - Bugüıı Af8i1, ne yakan, wak 1at ımn.t hir 
mBNll WLP et, Mlm••Wr lrlrla•N-foldulwb ıaalalt 
lıadnU te.latl ' lfdi'. 1"ltllnt ... fO.. ......lfr. Zira ela' fazla .,._..., n
cuk aısMı " duldur. Birkaç ay nel bbet fikriyle kOIDJulan daha eklik fi,. 
Rıfkı adında bir rençle talU§DUf, ı,.. yat koyacafmdan elindeki malı lata. 
raber yapmrf, fakat Rıfkı ondan ayn- mamak tehlikesine maruz kalacak, ,... 
lmca onu tekrar eline geçirmek için la koydutu fiyatlan da pazarldda kıf1o 
tetebbilaler yapmata b&flamıftır. Mu- maya kanun mani oldufuna göre tabii 
vaffak olamayınca da dün Sultanah- fiyatlan kendini idare edecek hadde 
medde bir bıçakla ellcdni .sedcliycrek indirecektir n · 
kanatniı.f olduğu halde upuzun cadde • 
üzerino yatmıı ve poli.e kendisini CUMHURIY.ET'te Yunuı Nadi, 
Rıfkmm yaraladığını söylemlıtir. muvaffakiyetle sona eren Balkan aa

tanb matbuat konferamrnm aonunda 
diier Balkan deTletleri mıırabhaıa.... 
nm Hat&7 claTUnizı kendi suetelmia
de kendi davüarıymq Kibi tebarüz ft 

ınüclafaa etmek huauıunda Yennİf ol· 
duldan karan memnuniyetle kayded. 
rek diyor ki ı 

Bunun Uzerine Rıfkı yakatanmı fa
kat sorguya çekilince o saatte bafka 
bir yerde oldufunu i8bat etmit ve ka. 
dm ona tekrar kavu§mak için bu planı 
diltündUğiln(l itirafa mecbur kalmış _ 
trT. Bugiln İnahkemede kadın iftira ıu 
çundan sorguya çekilmiı bir ay hapae 
mahkOm olmuftuT. 

Danimarka nazilerl 
hükümete karıı 

suykasd haıırlamıılar 
Kopenh.ag, 16 (A.A.) - Parlamen. 

tonun tatilden cvelki ıon celaesinde 
fimalt Şleıivig nasyonal 110Syalist 
tahrikitçılardan V ~tergard kuru sı
kı doldurulmu' bir tabanca ile nutuk 
söylemekte olan adliye nazırı;ın üze-
rine iki defa atef etmişti. Yakalanan 

mütearrız bir daha sefere itin ciddi 
olacağını söylemittir. Yapılan tahki
kat ~etice~inde devletin emniyeti a
leyhınde bır suykasdin teıkilatı mev. 
cud olduğu anlaşılmı,tır. 

Bqlrca tahrikitçılardan dört kiti 
yakalanmıt ve fakat evlerinde yapı
lan araştı.~larda hiç bir ıey çıkma
mıttır. Dıger bazı naıyonal soayalist
ler hakkında da takibatta da bulunu
lacaktır. 

İngiltere ve Avustralya müza
kereler yapacaklar 

~ra, 16 (A.A.) - Avusturalya 
ba'vekili ile endüatri ve tecim bakan
ları İngiltereye gelerek Otıtava anlat

maaı ve hazırlanmakta olan ingiliz - • 
mcrikan tecim anl&fDJ&9ı hakkında İn

giliz bakanları ile g8rüıeceklerdir. 
Keza milli müdafaa, Avuaturalyaya 

muhaceret ve f inana meaclelcri de gö
rütülCCC'ktir. 

"Yugoslavya clelepayona hetlw
y ovanoviç konferanam nihai nutukla. 
n arumdaki çok günl aözlerini aöya.... 
ken aynı mevzua bir kere daha tea.a 
etmekten kendini alaınamı9, Türk Ha
tay duaaınm bütün Balkan memleket
lerince tıpkı kendi mallan imit sibi mi
dafaa edeceğini bir daha tekrar ~ı.. 
mittir ... Müttefik memleketlerden h. 
birinin derdiyle diferlerinin bu kadar 
yakından Te bu kadar candan alüaclar 
olmumdaki kıymet ve kuvvet meyct.... 
dadır. Bu türlü civanmerd hareketler
dir ki Balkan antantı bediaaım en la
la bir zamanda hakikaten bütün dünya
nın KJpte edeceği en ileri dereceli bir 
aulh iınili mertebesine çıkaracaktır. 

Balkan antanb Balkanlar iatatoku
ıunun mahfuziyeti eaaaındaki bantçı i· 
dealinde inkifaf ediyor. Balkan efkarı 
umumiyesinin bu yolda resmi antant 
devletleriyle cımaz ÖpÜfen ve ona takacl 
düm etmeye baılayan canlı bir uyanık
lık göstermesi zevkle temqa olunacalC 
çok pzel ve ulvi bir manzaradır. Bal
kanlı devletlerin harici meseleleri mil
li hudud n hukuklarının her hanci bir 
taarruza uiram&maaından ibaret olup 
eier Balkanların ıulhu Balkanb devlet
lerden her birine aid bu hudud ve hu· 
kuki e:i milyonluk Balkanlılar kütleai
nin ziman ve kefaleti altına koymakla 
temin olunacaksa bunun bu auretle ya
pılmaımdan daha tabii ne olabilir? Bal
kanlılann el ve it birliklerini tu düıtu
ra irca ebnek doğrudur: 

- Hepimiz her birimiz için ve her 
birimiz hepimiz için!'• 

Avdet 
Pariıte bulunan Bayan Afife An

k.araya dönmüş ve yeni Şapka kollek· 
ııyonunu müe111eaesinde gÖltermeye 
baflanuıtır. 
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Mehmedler vaziyetı daha fazla 

muhakeme edemediler, sahilden bir 
p~a ötede gördükleri siyah dev
ler daha günet doğmadan (saat 
4.30 dan itibaren) geriye gönder
dikleri haberler daha yüzbaııya u
laflll&dan, kendileri karaya yana
ıanlara çakmak çalmağa bulaım.a
dan onlar zehirlerini, çelik gülleleri
ni dik yamaçlara göndenneğe baı
]amııtılar. Ana baba günü artık ge
lip çatmı§lı. 

* 
Ana baba günunun gelip çathğı

nı başka bilmiyenler de varmıdır? 
Farkında değilim. Fakat bunun kati 
gününü ve takribi olarak nasıl ge
lip çatacağmı muhakkak olarak bir 
kiti bilmiyordu: Beıinci oamanlı or
dusunun komutanı Liman Fon San
deres. lskenderiyeden nakliyat 10 
niaanda batladığı halde ve bu da a
pğı yukarı bizce maliım olmasına 
rağmen bunun ne vakit Çanakkale 
önüne gelip çatacağına dair Lima

Yazan: M. Şevki Yazman 

Büyük toplardan biri•inin mekanizma•ı 

ttL US 

Bir ecnebi g6:ziyle 

Türk limanları 
Hükümetin inıa tasavvurunda olduğu bazı limanlar üzerinde 

tetkiklerde bulunmak üzere memleketimize gelen, tanınmq bir İn
giliz firmasının bapühndiai Bay Jiblon limanlarımız hakkında 
enteresan bir yazı yazmıttır. Yazıyı sütunlarımıza alıyoruz: 

Uzun müddet devam eden bir inhi- lan kimseler, bu elemanların ehemi
tat devresinden sonra, bir memleke- yetini takdir etmişler ve düşünceleri
tin bu kadar kısa bir zaman içerisin- ne faydalı bir netice olarak da Deniz 
de, kurulup iktısadi bir dirilme gös- Bankı tesis etmişlerdir. 
terebilmesi, ancak Türkiyede görüle- Bu müessesenin faaliyet sahası bü-
bilmiştir. tün bu anasırı ihtiva ettiği gibi, pek 

Hükümetin, iyi ve uzak görüşü sa- de vasidir. Ekseri ticaret limanlarının 
yesinde, iktısadi hayatın her şubesin- ilk şekli bir balıkçı köyü olmuştur, 
de vücuda gelen faaliyet, diğer mem- bunun mevkii de mühim bir hinter
leketlerin aksine olarak, umumi borç- landın mahsulatını temerküz ettire
ları arttırmamıştır ve aynı zamanda cek ve diğer cihetten de tahmil ve tah 
Türkiye mali vaziyetini muhafaza e- Jiye hususunda sa.kin ve emin bir mel
derek tedricen parasının muvazenesi- ce teşkil edebilecek surette intihap 
ni temin edebilmiştir. edilmiştir. 

Maamafih bu vaziyetin vücuda ge- Binaenaleyh müstakıbel bir lima-
lebilmesi için millet de azami feda· nın mevkF:ıi tayin ederken bu iki mü 
karlık etmiş ve güzel bir misal teşkil him ve esaslı noktayı ehemiyetle 
eden fU gayret bütün Avrupanın tak- itibara almak icabeder. 
dir ve sitayişini kazanmıştır. Sınai ve zirai merkezler nerelerde-

Herh.alde milletin deruhde etmi' dir? Madenlerin cevheri nelerden gel 
olduğu fedakarlık, zengin madenleri mektedir? En az nakliyat maaarifine 
ve münbit toprakları ihtiva eden bu müsait olan yerler hangileridir? 
memleketi, yeni rejimin hazırlamakta Düşünülecek diğer bir nokta da. 
olduğu parlak istikbale eriştirecektir. aynı mıntakadaki ihracat limanları-

nın kitabında hiç bir kayıd yoktur. baylarm benizleri atmış ve Limanın 
Bundan daha fenası ıudur ki: ifadesine göre teli.§ ve enditeye 

den cenuba doğru bu kahramanlık 
sahnelerini gözden geçirelim: 

Bununla beraber, bu iktısadi tekem-. nm, bıribirlerine pek yak.n olmaması
mülün, metodik bir tarzda çizilmesi dır. Çünkü böyle olduğu takdirde, bu 
İcab ettiğini de ayrıca kabul etmek limanların her birisinin inlrişafı ken· 
icabeder. dilerinde fazla bir kollektif kurlret 24 niaanda Limanm gene doğruyu düımütler ( ordu~un vaziyetini ve bu-

görememek hastalığı tutmut ve Ana- na kartı düpnanın aaldırma tarzmı Buna lazım olan esas unsurlar aca- husule getirecektir. 
(Sonu uar) 

dolu kıyısındaki 11 inci tümene bu gören türk subayı nasıl enditeye ba hangileridir? Zikrettiğimiz şu mahzur, Avrupa -
aefer müddetince hiç bir vakit ihraç düpnezdi.) Karaağaçta eğitmen kursu Büyük Millet Meclisinin, bu seneki nın şimal denizindeki limanlarda gö-
yapılmıyacak olan "Beşiğe limanına Mareşal endişeye düşmüyor. Ka. ilk toplantısında büyük Şef ve Baş- rülür. Bu denizde bulunan, Anvers, 
yapılacak ihracın nasıl tard edile- raya asker ihraç edildiğini duyduğu Edirne, 15 (A.A.) - Karaağaçtaki vekilin irad etmiş oldukları nutuklar, Rotterdam, Amsterdam, Brcme, Ham-
ceğine dair manevralar" yaptırmıt- 30-40 kilometrelik bir sahil mm- e~itmen kursu 250 mevcudla açılmış- bize bu yolun ne kadar emniyet ve a· burg, ve ikinci derecede bir ehemiye
tır (bugünlerde ve Liman tarafm- takasında tek bir türk tümenini tır. Derslere başlanmıştır. Bu seneki laka ile çizilmiş olduğunu gösterme- ti haiz olan, Flessingue, Dordrecht 
dan hakiki ihracın yapıldığı yerler- .kendi haline bırakıyor, hatta bu- kurstan Trakyanın dört vilayeti his- ye kifidirler. ve Emden limanlarının kollektif kud 
de böyle bir manevranm yapıldığı- nun arkasmdaki ihtiyat tümenine sesini alacaktır ve kurs gelecek sene- Bu hususta kim bilir ne kadar zor- reti h.interlandın ihracatını sevk için 
na dair hiç bir kayde teaadüf etme- de bir emir vermeğe lüzmn görmü- den itibaren üç yılltk okul haline gi- lukların bertaraf edilmesi icab ede- çok fazladır. 
dik.) 25 nisan sabahı Anburnu ve yor, kolordu komutanına da bu ce- recektir. cektir? Bir hükümetin mekanizması, Bundan doğan neticeler; ifrat bir 
Seddülbahirdeki seyrek türk nöbet- hennem mmtakasma yetipneai için tamamiyle bir saatinkine benzer. rekabet, liman resimlerinin mütemadi 
çilerinin üzerine zırhlılarm çelik bir haber göndermiyor, yukarıda Yakaanan kaçakçılar Alınan tedbirler, uzak yerlerde aca- tenezzülü mestur tahsisat, limanlara 
aapakları açıldığı zamanda Lima- .dediğimiz gibi Alman yaveriyle bir- Geçen bir hafta içinde gümrük mu- ba ne gibi akisler uyandıracaktır? gemi celbi için verilen tahmil primlc-
nın bu hastalığı (yani doğruyu göre- likte atına biniyor, Geliboluda bulu- Herhalde bunları evvelce bilmek ri ve sairedir ki bunlar da tabii ve te-hafaza teşkilatı, kırk yedi kaaçkçı, 615 
memek ve sahteye aldanmak) gene nan 7 inci tümeni de arkasma takı- ve ona göre hareket etmek lazımgele- miz bir inkişafa muzır unsurlar teş-
nüksetmittir. Arıburnu ve Seddül- yor ve Bolayır tepelerinden Saros kilo gümrük kaçağı, üç kilo dört gram cektir. Bir misal olarak meyve ihraca- kil ederler. 
bahir sahilleri cayır cayır yanarken Li- .körfezinin sahillerini seyretmeğe uyuşturucu madde, 33700 çakmak taşı, tını alalım. Meyvacıların bahçelerine Türkiye şimdiki halde, bu gibi bü
manı arkasındaki alman yaverile birlik- .gidiyor. Niçin? Bunun cevabı kolay bir tabanca ile otuz iki kaçakçı hayva- hakkiyle bakabilmeleri için bunlara yük ihracat limanları vücuda getinne-
te beygirlerine binmit ve gene bu .kolay verilemez. Gelibolu yarıma- nı eel geçirmiştir. (A.A.) ne gibi tedbirlerin kabul ve tatbik et- nin arife1ıindedir. 
aeferin bütün devammca bir tek .dasmın cenub ucuna bu kadar ge. tirimesi lazımdır? Muzır böceklerin Binaenaleyh bu meselelerin iktısa • 
düpnan askerinin ayak buauya- .niı ihraç yapddlktan ,,. en can ala- tanınması ve bunları imha edebilmek di coğrafya mütehaasııları tarafından, 
caiı Sa.roa - Bolayır mmtakaamı sö- cak nokta üzerine lngilizler çıktık- Muğlada zeytin budama için ne gibi uıullerin takibi lhımdır, derinden derine tetkik edilmesine ih-
atleyen "taraısud yerine" gittiiini ,tan Mmra buraları yalnız bqma bir kurslan en iyi cina meyvalarm yeti9tirilmesi, tiyaç vardır. 
aprmekteyiz. .tümene bırak1P hiç bir tedbir alma- Mujtla, ıs (A.A.) - Bu yıl viliyet ataçlann temizlenmesi, topralm cüb En-el emirde, muhtelif mmtakalar, 

Gelen haberlerin böyle bir 19yi .dan da.ha hiç bir ihraç yapdınem11 içinde 16 muhtelif yerde zeytin buda- relenmeai, ambalaj, deniz ve kara yol- madenlerin verdili cevher, •anayi, 
icab ettirdiğini aöyliyemez. Bizzat yerlere konmaya akıl bir türlü ere· lariyle sevk ve nihayet ecnebi piyasa- ziraat ve saire gibi şeyler tesbit edil-

ma kursu açılmış ve burada zeytin ba
kendi kitabında yazdığına nazaran mez. Bu belki kendi §ahsı için gör. larmda yer tutabilmek ~leleri ay- melidir, bundan sonra da demiryolla-
daha aaat S olup ve top patlar pat- .düğü en yakm tehlikeye göre hare- kım işleri nazari olarak anlatıldığı gi- rı ayrı düşünülecek mühim noktalar rı, yollar ve sairenin inşaat programı 
lamaz ordu karargi.hma yağan ha- ketten ileri gelebilir. Çünkü Liman bi zeytinliklerde de tatbikat yapılmış- te9kil etmektedirler. hazırlanmalıdır. Maamafih bütün bu 
herler tunlardır: .boyuna ''Saroa ve Bolayır mıntakası tır. Kurulan dikme zeytinliklerinin a- Pamuk, pirinç, buğday ve saire gibi itler bir kül halinde olduklarından 

Anadolu kıyıımda Betiie önünde .çolk mühimdi, zira yarımadanm bu- dedi 150 ye yakındır. 800 kitiye ehliyet diğer nebati mahsulit dahi aynı tet- ayrı ayrı tetkik edilmelerinde mani 
düpnan gemileri görünmektedir. radan kapenıp kesilmeai tehlike&i kağıdı verilmiftir. kikat ve tcraite tabidirler. yoktur. 
Karaya ihraç yok, Kumka.lede yal- vardı" demektedir. Ama yarım.ada- İthalat ile mijcadele ve zararlı bir Muhtelif mıntakalara ve muhtelif 
ruz bir yerde karaya ihraç vaki ol- nın c--ubunda lngı·lı"zler en kıaa Zeytinliklerde budama işleri aona sanayi ve i .. letme te•kilat devrelerine -· · t' Yak d nt k h tüccari bilançonun vücuaa gelmesine " y 
muıtur. Gelibolu yarunadasmm Üze· w ermıt ır. ın a mı a anın er ta- nazaran bu işler gruplara ayrılmalı 

• d . Sedd •. lb h. T k b .yoldan Çanakkale bogazınm tabya- rafında aşı faaliyetine geçilecektir. mini olmak maksadiyle, acaba hangi b ba b 
nn e ıae u a ır, e e uı-nu, · · k ül t" k · b d ? ve u suretle şlı aşına cüzler vü-
Sıimdere mansabı, Morto limanm- Jarmı arkadan vuracaklarmıf; ve sanayıı te emm et ınne ıca e er cuda getiren ifler biribirini takiben 
da kuvvetli lngiliz kuvvetleri ihraç kendisinin ancak neden sonra anla. Çocuk Esirgeme Kurumunun Maamafih yalnız mahwlleri elde yapılmalıdır. 
edilmiftİr. Bütün sahil kmnıyla ge- yabildiği türk aıkerinin kahraman- etmek kifi değildir, aynı zamanda da İşte Türkiyede bu husu&ta müphe-
rileri büyu .. k ~aplı lngiliz toplarmm lıiı olmaaa idi bu da bugün için pullan .nakil işlerini de tanzim etmek lazım- de edilen muntazam ve metodik re-

:s- 20 nisanda ba,.layarak 30 nisana ka- dır Kabota1' demiryolları kam 
dehıetli ateti altındadır. mukadder ve muhakkakmıt, onun :ı · ' ' yon- jim, ecnebi memleketlerinin hic ı.ırı-

K.eza Kabatepenin fimali, Arıb.... o kadar ehemiyeti yoktur. dar mektub, kart ve telgraflara kanu- larla nakliyata müsait yollar ve liman sinde görülınemittir ve orat.1-cıa takip 
8 . Lim al · 1 b. nun tayjn ettiği niabette Çocuk Eair- lar yapılmalıdır. Bu vesait, limanlara · na civarmda da karaya aaker çıkarı- ız anı man yaveny e ır- edilen usuller ancak nıuazzam zıyan-

l "k h. b. ak. d"' k geme Kurumu şefkat pulları yapı•tırı- nazaran, ciğerlere hava veren tiryan- . · t" 
Jırken bir yanm daire teıkil eden ı te ıç ır v ıt Uflll&nm araya :ır lar husule 2rt•rmış ır. 

lacağını sayın okurlarımıza hatırlatma· lara benzer. · ı k lh düpnan zırhlıları buraları da cayır asker çıkarnuyacağı aahillerri seyret· Türidfenın şu ara ı , su ve iktı-
w k d 1. (B k k yı vazife biliriz. Memleketin inkişafı ile alakadar o- d 4 k lk h d · . . cayır yakmaktadırlar. Bir müddet mege ter e e ım u zat anca a - sa ı a ınma ususun a gırııtiğı 

.onra buralardan ardı arkası kes.il- tama doğru bu gemilerin bot olduk. mücadele o kadar şayanı dikkattir ki, 
meclen top sesleri gelmektedir. larınm farkma varacaktır.) Aşağı- netice olarak herkesin kendisine tam 

Ordu karargahına en yakm Saros da, cenubda bire kartı on, yirmi, _:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ bir muvaffakiyet elde etmesini te-
körfezinde de düpnan harb ve nak- otu.a misli düpnanla dünyanm en - Yazan: Alexiı Tolıtoi No: 61 : menni etmesini intaç etmiştir. 
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RADYO 

Ankara: 

Oğlc neşriyatı : 
12.30 Karıı,k ~ 

neıriyatı - 12.50 Plik: Turk musıkisı 
halk ıarkıları - 13,15 Dahili ve harici 
berler. 

Akşam neşriyatı : ık 
18.30 Kanı 

neşriyatı - 18.50 Çocuklara masal ()1, 
dede tarafından)'- 19.15 Türk musiki•' 
halk prkıları (Makbule Çakar ve arkı 
ları) - 20 Saat ayarı ve arapça neşriyat 
20.15 Türk musikisı ve halk şarkıları ( 
lihattin ve arkadaşları) - 21 Edebi koll 
ma (Behçet Kemal Çağlar) - 21.15 StU 
salon orkestrası: 1- Hans Buch: Ein G 
an J ohanni. 2- Straus: Dcliri en. 3- 1'1t 
Rocftcr: Darinka. 4- J ean N cago: Mu 
5- Ferraris: Gypy İdyll. 6- Alfons P 
Melodie der Sterne. 7- joe Edvvards: Jj 
Leben ist mein Lied. - 22 Ajans habe 
- 22.15 Yarınki proırram. 

İstanbul : 

üğlc neşriyatı : 
12.30 Plikla 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif pl&k 
riyatı. 

Akşam neşriyatı: 
18.30 Plikla 

muıikiıi· - 19.15 Konferana: Prof. 
Murat (Radyo dersleri) - 20 MüzeyyCJI 
arkadaşları tarafından türk musikiıai 
halk ıarkıları - 20.45 Hava raporu - JO. 
Omer R,za tarafından arapça söylev -
Cemal Kimil ve arkadaıları tarafından 
musikisi ve halk şarkıları (saat ayarı) 
21.45 ORKESTRA: 1- Keler Bela: U" 
tur Eı;panyol. 2- Planket: Le kloş dw 
ravil. 3- Zelveykcr: Viyenervald. 4- Lca 
Revey de sun - 22.lS Ajans haberleri 
22.30 Plakla sololar, opera ve operet pa 
lan - 22.S0-23 Son haberler ve erteıi 
nun proııramı. 

Avrupa: 

OPEk" VE OPERETLER: 14.30 Vi 
na - 18·30 J~..,ıkova - 19.10 Keza - 19 
Kolonya - 20 Bt."lin _ 20 30 L'l 

ORKESTRA KONSERLERt 
0

VE sı 
FONtK KONSERLER· 12 v· l" B d ıyana- ... 

u apeşte - 20 Frankfu~t K " . 
Moskova - 21 :RriiJcsel, Sto1':ho~~~ ı 
London - Recyonal - 2t.'45 Berom" t r 
ZZ.35 Kopenhag, Kalundb ..... a uns e 

ODA MUS1K1S1: 11 Ben; _ 1 
Stokholm - 15.10 Viyana - 17 \ __ 
18 Frankfurt - 18.15 Droytviç. z 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Münill 
11.30 Berlin -17.S Stokholm - 18 Kö 
berg, Liypziıı - 18.30 Beromünster. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.s.): 

Hamburg, Ştutgart, Kolonya - 6.30 Bet 
- 12 Berlin, Miınih - 17.20 DroytviS 
22.45 Budapeşte. 

ORG KONSERLERİ VE KOROL 
8.30 Liypzig, Ştutııart - 9.30 Frankfuri 
11.20 Liypziıı - 15.45 Budapeşte - 16 
don - Recyonal - 21.5 Keza. 
HAFİF MÜZİK: 10 Berlin - 12 Ş 

ııart - 12.30 Droytviç - 13 StokholaS 
13.15 Ştutııart - 13.30 Beromünıter - 1 
Llypzi& - 1'4.30 Kopenhaıı - 16 Ber 
Brcslav, Viyana - 19 Budapeıte - l 
Berlin - 20 Ştutııart - 20.S Beromiin' 
- 21.45 Bükre1-

HALK MUSİKİSİ: 18 Minib -
Moekova - 20.30 Strubarıı. 

DANS M0Z1Cil: 21.45 Budapqte 
~.10 :ı;:~o.ransa, Post Parizyen, 22.30 
zır, Munıh, Roma, Viyana, Kralı:oYi, L 
her&' - 22.35 Pra&' - 22.40 Roma -
Tuluz, Vilna - 23 Milano, Roma. 

Diyanet işlerin(le 
Açık bulunan Diyanet işleri 

vere heyeti azalığına 80 lira 
Diyanet işleri zat işleri direktörü f 
Ömer ÖzkM terfian tayin edilmiJ"r 

Safranb....ı.ıda elektrik 
cesisatı yapılacak 

~afranbolu, 15 (A.A.) - Safra 
lunun elektrik i~ belediye meclisi ti 
rafından tanzim edilen~ senelik 
sai programına alınmış ve bunun iç! 
25 bin lira sarfedilme-J kabul eJihıJ1 

tir. 

len _,.ı sözler, ancak bu harekete ki 
,, ızhar edilen takdir ve hayranlıi 
ızharmdan baıka bir mana ifade 
mezler. liye gemileri görülmüf. Bu haber- büyük filosiyle boğutan türk kahra- ı: : Bütün milletin iştirakiyle girişilen 

leri ordu kumandanma getiren au- manlarının yanma gelelim ve timal- : ': bu muazzam itin karşısındıı söyleni-
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- Yakın zamanda akıllarını başla
rına getireceğiz ... Yuvalarındaki kara 
fatınalar gibi hareketsiz oturdukları 
yeter. Hepsi tabur kazanından çorba 
içmeği öğrensinler. 

"Kıral"ın huzurunda otunnağa ce
saret edemiyerek kapı yanında ayakta 
duran Petro bu sözleri işitince hızlı 
hızlı güldü. Frederiküs çizmeleriyle 
hiddetli hiddetli yere vurdu ve çar he
men çenesini tuttu. O anda hep birden 
Petronun ayaklarına kapanmak ve bü
tün günahlarını dikkate almayarak 
yalvarıp yakarmak gerekti: "Başları
mızt kes, sana eğlence lazımsa bize iş
kence et ... Fakat sen, ey bizans impa
ratorlarının varisi, rus memleketini 
hangi çukura doğru sürüklüyorsun. 
söyle! Ve sonra, Deccal'ın hayali o
muzlarının gerisinde teressüm etmiş 
değil rtıidir?" Halbuki işte cesaret 
gösterilemedi ve hiç bir şey söylene
medi. 

"Polonya kıralı" Vagnka Buturlinin 
de Semenosko'da buna benzer bir teş
rifatı vardı. 

Fakat hiç olmazsa burada deli 
oyunu oynamağa lüzum yoktu. Vazife 
rahattı: Boyarlar ve okolniçler bu o
yuncak dumada dıvar kenarlarındaki 
yerlerine geçip kollarının yenlerini a
ğızlarına tutarak akşama kadar esni
yor, ve sonra geceyi geçirmek üzere 
Moakovaya dönüyorlardı. Kıral Vagn
ka"(ona Kabil ismini vermek daha mü
ııasib olurdu) hırçınlığı ve küstahlığı 

dolayısiyle herkesi polonezce konuş- : 
mağa icbar ediyor, fakat boyarların i- : -nadına galebe çalamadığından bu o- : 
yundan kendi de bıkarak onları esne- : 
mek hususunda serbest bıraktı. : 

Bu yeni adetlere ancak alışılmıştı ki : -gene bir yenilik zuhur etti. Ormanlar : 
biraz yeşillenir yeşillenmez Buturlin : 
Frederikfise harb ilin edip alaylarının, : 
boyarlarının ve erzak kollarının başı- : 
na geçerek Presburg üzerine yürüdü. : -Streliçler istemeye istemeye yola çık- : 
tılar: Ekim zamanı idi, kaybedilecek : 
vakıt yoktu ve halbuki şeytan çarı eğ- : 
lenceye scvkediyordu. : 
Muhasarayı usulü dairesinde icra : 

etmek emri alınmıştı: Siperler, düş- : 

mana yaklaşmak için gizli yollar ka- : 
zılacak, lağımlar atılacak ve hücuma : 
kalkılacaktı. Eğlence daha zahmetli : 
bir şekil alıyordu. Havan topları top- E 
rak çanaklarla dolduruluyor ve bunlar : 
hakiki kumbaralar gibi patlıyordu. Ba- : -ruta kıyılıyordu. Muhasırlar üzerine ça- _ -

= rargaha geldiği zaman, ve ancak o za- tardı. Asırlar görmüş çam kütükleri 
E man Petro sükunet buldu ve kıtalar le direk üzerine geni,, biribirindeıı. 
S "kırar' tarından ılobodalarına dön· zak, hakiki "müjik sarayları" olan 
: mek emrini aldılar. balar kuruyorlardı. Doğdukları -: Halk, bu küçük harbler mevzuunu leketlerden oralara yalnız masallar 
: konuşa konuşa bitiremiyordu: Bu ka- efsanelerle daussılalı şarkılar götU 
: dar manasız oyunlarla bu kadar para yorlardı. Ocakta ve ormanda ya,a 
: israf edilmesine nasıl akıl erer. Bu- domovei ve lieşi'Jer gibi efsanevi 
: nun altında bir takım kötü makaadlar lUkların mevcudiyetine inanıyor 
: guli olmak gerektir. Petro pek gen.ç, Allaha dua etmek üzere stareçıe 
: henüz masumdur, kendisine ne telkın müsamaha bilmez 1:1ıki mümini 
: edilirse onu yapar ... Bu harabiden her yanlarına gidiyor, ve bunlar da 
: halde istifade edecek biri olacaktır... kırmızı yaban mersini ile karlflırı 
: _ 8 _ bir un vererek iman tazeletiyorıa.dl--: Yeknasak sefil bir ömür sürülüyor-
: du. Sofi ya 'zamanında kudretlilerin 
: gemi azıya almalarına müsaade edil
E miyor, zabt ve raht altında bulunduru
E luyordu. Şimdi haı' ilunların keyfine 
: tabiydi. Hakimlerin bak1uz~ıkları, ah
: laksızlık, devlet parasının zımmete ge
: çirilme&i her tarafda ~lağan teyler
: dendi. Şekavet makaadıyle ormanlara 
: kaçanlar çoktu. ~~ melun hayattan 

larının bu uzak yerlere, bu aon •' 
tara kadar girerek asileri ve itaate" 
ri aradtkları da oluyordu. O 
mujikler, karıları ve çoc:uklariyle 
likte evlerini ve hayvanlarını bı 

mur ve içine pislik karıştırılmış su 
dökülüyor, uçlarına ateşlenmiş paçav
ralar sarılmıt uzun değneklerle bunlar 
defediliyordu. Körleştirilmiş kılıçlar· 
la gelişi güzel vuruluyordu. Suratlar 
yakılıyor, gözler çıkarılıyor, kemikler 
kırılıyordu. Bu, paraca hakiki bir 
harıbten ucuza mal olmıyordu. Ve bu. 
haftalarca - ilkbahar uzunluğunca -
devam etti. Harıb inkıtaa uğradıkça i
ki kıral, Petro ve gözdeleri ile birlikte 
eğlenceler tertib ediyorlardı. 

Boyar Buynoıol'un lıöleıi FeJka 
kurtulmak için er.Jılme.z çöllere, ıi
mal nehirlerine cioı;;ru giderek bu su
retle, durup dinlenmeksizin kanlarına 
varıncaya kadar her fCylerini zabteden 
voyvodalar, diaklar, diak muavinleri, 
çiftlik sahibleri, meyhaneciler ve di
ğer ufak tefek zalimler elinden yaka
larını sıyıranlar da sayıaızdı. Bunlar 
orada. timalde, mensi ya,ıyor, orman 
ve nehir onlara azıklarını temin edi
yordu. Bu f ira.riler oralarda fundalık
ları kaldırıp tada açıyor, arpa ekiyor· 

stareç'leri etrafında veya kiliseleri 
toplanıyor, askerlerin üzerine atef 
diyor, ve yahu.d sitahları yokaa, orıl 
bağıra çağıra küfrediyor, izbada <lf 
kilisede ölüm tarkıları söyliye ,öf 
ye kendilerini diri diri yakıyor! 

Yaz ilerliyordu. Buturlin Presburgu 
bir türlü ele geçiremiyordu. Orman 
içinde otuz fersah kadar uzaklaşarak 
siperler arkasına çekildi.Bu suretle 
yaşayıştan kuduran streliçler sahiden 
döğüşüyorlardı. Bir çanağın patlama-

11ı ile general Gordon başından yara
landı ve ölümden zar zor kurtuldu. 
Petronun ka,ıarı ve kirpikleri yanmıı-

tı ve yüzii gözü yakılar içinde idi. Kı
taların yarısı, dizanteriden müztarib
ti. Mevcud bütün barut yakıldığı, si
lahlar !<ırılıp bozulduğu, askerlerle 
streliçlerin elbiseleri paçavra haline 
geldiği ve bizzat Lev Kiriloviç ana ça-
riçenin - hazine bom bot olduğu için 
artık bot yere para aarf edilmemettinl 

i.atir~ eden - bir mcı.tubu ile ka· 

Sefaletten veya kölelikten kaçıp 

manlarda eıkiyalık etmek isteyerı .; 

ıivri akıllılar ise daha sıcak veY~ 
aafiraever mmtakalara, Volga'ya. -~ 
a doğru merhale meMale yaklaf1~ ..i 
lardı. Fakat buralarda ruıluk f) 
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Kansız kızlara eskrim 
Bizim gazetede bölge eskrim bi

rincilikleri yazılarını okudukça, doğ
rusu, büyük zevk duyuyorum. Bu 
kibar sporun bizde de rağbet bulma
sı sevindirecek ve ilerlemesi arzu e
dilecek şeydir. 

ğa, endamın güzelleflllesine, adale -
leri çirkin bir tekilde kabartmadan, 
yumutakJ.ığı koruyarak kuvvetlen
meğe yaradıktan baıka kann adale.. 
!erinin kadınlık cihazları Üzerine 
manaj yapmasından dolayı, erkek -
lere veremediği bir faydayı onlara 

iTALYA KARŞISINDA 
iNGiL TERE VE FRANSA 

Serbest güreıin tamimine doğra 
Yıllardan beri kendi kendime dütü

nüriim: "Bazı ferdi ve cemi sporlarda 
pıdôyle muvaffak olamıyocuz; sebe
bi nedir?" 

Sporlar, her ıeyden önce, vücud 
sağlığı iç.in yapılır. Bazıları sporcu
nun fikir sağlığına, karakter sağlığı
na da hizmet eder. Fakat sporlar a -
rasında vücud sağlığından bafka, 
fikre ve ahlaka en ziyade fay dalı o • 
lanı eskrim &ayılır. 

Fikri işletmek, geniıletmek için 
en iyi vasıta ıüphesiz fikirle çalıt
nıaktır. Ondan sonra da hemen es
krim. gelir. Karşı karııya eskrim ya
Pan i:ki kişiyi iki şatranç oyuncusuna 
benzetirler. Şatranç oyunu en kibar 
oyun olduğu gibi, eskrim de sporla • 
rın en. kibarıdır. İkisinde de fikir ay
nı auretle işler: Karşısındakinin oy~ 
nunu anlamaya, bir taraftan ken~~
ni müdafaaya, bir taraftan da hu
cUnı ederek yenmeğe çalışır 

Eskrimde fazla olarak, hareket
lerde incelik vardır. Kendini koru
nıakta da hüc\am etmekte de hare -
ketler ad~ta noktalar üzerindedir. 
Hiç bir spor, eskrim gibi, o kadar in
ce ve kesin hareketlere lüzum gös _ 
termez. Bir taraftan ince ve d~1 
dütürunek, bir taraftan da . ;..ce ha
reketler yapmak eskri.Jrdl fıkre ver-
diği faydalardır. . . 

Halbuki esk..ıtnde ışlıyen yalnız 
fikir değild' · Bütün sinirler fikirle 
birlikte •ılerler. Fikrin verdiği emir
leri 6-dalelerP, kemiklere çabuk, ace
le götUnneğe alııırlar. Bundan irade 
kuv•-et bulur. Eskrim yapan insan 
,t"dbuk dütünür, her şeyi ince tahlil 
eder ve kararlarını acele icra eder. 

verir. 
Çok kapalı kalmaktan, havasız-

lıktan kanaız kalmı§ kızlara eskrim 
pek tesirli bir ilaç olur. Batka teda
vilerle iyi olamıyanlar eakrimden iyi 
olurlar. 

Eskrim eski zamanlarda §Övalye -
)erin birbirlerini hiç olmazsa yara_ 
Jaınalarma yarayan bir spor olarak 
ba§lamıf olsa da, §Övalyelerin kibar
lıkları biraz da eskrim.den geldiği 
§Üphesizdir. Bu zamanda eskrim 
dütman yaralamak için değil, yalnız 
aağlık kazanmak için bir vasıtadır. 
Genç kızlarm bu sağlık vasıtasmda 
delikanlılardan geri kalmalarma hiç 
bir aebeb yoktur. 

Zaten eskrim yaıla da tahdid edil. 
mez. Çocuklar bile eakrim. yapabile
cekleri gibi, inaan yaılandıktan son
ra da bu spora devam e_d.J,lhr. 
· Eskrimin iki ~·u vardır: Biri ar
kadatm• :ncitmemek; öteki kapalı 
v• havasız salonlarda değil, müm
kün olduğu kadar temiz havalı bir 
yerde yapmak. 

G . A. 

Gümrük geljrlerinden 

belediye hisseleri 

Yazan 

Pertinaks 
B. Eden'in istifasından ıonra bat

lanmış olan ingiliz - italyan mUzake-1 
releri, neticelenmek il.zeredir. Fakat 
anlaftn& projesi oldukça garib bir te
kil arzcdiyor. Akidlerin ikisi de, bu-

nu mcriycte koyma tarihini ileride •----------------
tcsbit etmek hakkını muhafaza ediyor-
lar. Her iki taraf da bu rneriyete koy
mayı sarih bir şartın tahakkukuna bağ
lamaktadır. İngiltere, Londra komite
sinin "gönüllü"lerin çekilmesi hakkm
da bunca zaman evci venniş olduğu 
karan İtalyanın yalnız kabul etmesini 
istemekle iktifa etmiyor: Bu "gönül
lü"lcrin ve onlarla birlikte bulunan 
harb matcriyellerinin geri Çekilmesi
nin filen tahakkuk ctmeaini bekli
yor. İtalyaya gelince, o da. Londra hü
kümetinin, Habcşistanın ilhakını, ya
ni yeni italyan imparatQrluğunu hu
kukan tanımasını en esaslı :şart adde
diyor. Romada Kont Ciyano ve Lard 
Pört tarafından kaleme alınmıf olan 
ingilis - italyan anlaşmasının tatbike 
konmasından ve iki tarafı bağlamasın
dan önce işte bu hususların tahakkuk 
etmesi lazımdır. §imdilik, bu anlaşma, 
bir mukavele vadinden başka bir şey 
değildir. ,,,.. 

Hakikatte, general Franko, harb 
meydanlarında zafer kazandıkça, "gö
nüllü"lerin çekilmesi hususundaki in
giliz planı yeni bir safhaya girmekte
dir. Eskiden bu plan, Roma ve Berlin 
için çok cazib görünüyordu. Çünkü, 
ispanyol ortaklarına, yabancıların ter
hisi mukabilinde muharib hakkını (ya
ni Akdeniz limanlarını abloka etmek 
&erbestisini) veriyor ve Pirene budu -
dunda enternasyonal kontrolü tesis e
diyordu. Artık general Frankonun bu 
neviden faydalara ihtiyacı yoktur. Ve 
yabancıların çekilmesi Almanya. İtal
ya ve nasyonalist hükümet için lüzum
suz bir kayıb olacaktır. Buna mukabil 
Fransa ve lngilterede, Franko nezdin
deki yardımcıların çekilmesini şimdi 
pek bahalı ödeyecek değildirler. U
nutmayalım ki, müthiş katliamları ve 
cezalandırmaları önlemeye gayret et
tikleri bir sırada İspanyaya enternas
yonal komisyonlar göndermek Fransa 
ve İngilterenin lehine olacaktır. Onun 
için Londra projesi lehinde onların iş· 
tehaları artarken, Almanya ve İtalya
nın itirazları tebarüz edecektir. 

Bu izahlardan da anlaşılacağı üzere 
bir yandan İngiltere ve Fransa diğcı 
yandan İtalya arasında Akdeniz üze
rinde mcvcud ihtilaflar ortadan kalk
mış olmaktan uzaktır. Bunlar mevcud 
kaldıkça, ingiliz - italyan müzakerele
ri, teati edilen imzalara rağmen, laf-

tan ibaret kalmak tehlikesine maruz
dur. ,,,.. 

Musolini mukabilinde bir şey alma
dan hiç bir şey vermek adetinde de
ğildir. İngiliz elçisine, Libya'daki İ
talyan askerlerini azaltmayı, Tsana 
gölünün sularının mecrasını değiŞ:tir
memeyi, cenubi Arabistanda İngilte
renin hakim nüfuzunu tanımayı, a
leyhdeki propagandayı kesmeyi vadet
tiği söyleniyor. Buna mukabil kazan
cı nedir? Habeşistan fethinin hu ku
kan tanınması. Devamlı çete harbleri
le Habeşistanda güçlüklere uğrayan İ· 
talya için bu tanınmanın ehemiyeti 
küçüksenemez. Fakat, enternasyonal 
planda "dinamik" olduğunu bildiren, 
yani bugünkü siyasi taksimata muha
lif olan bir şahsiyet için bu menfaat 
pek küçük görünüyor. Musolini orta 
Avrupayı kaybetmittir. Mukabilinde 
Führerden açık bir çek almış görünü
yor. Büyük emelleri ve ihtirasları ol
maması akla sığar mı? Hitler impara
torluğunun maddi tazyiki Brener hu
dudunda nahoş bir şekilde kendini his 
ettirecektir. Ve İtalyada halk, Hitle
rin seyahatinden fazla heyecan duy
mamaktadır. Fakat bu yeni unsurlar 
şimdiden faşist politikasının cereya
nına tesir eedcek kadar büyük bir rol 
oynayor mu? Her halde ingiliz - ital
yan görüşmelerinin faydası bunların 

kuvvetini ölçmeye yaraması olacaktır. 
Ne de olsa orta Avrupada pancerma

nizm'in terakkileri karşıeında, iki garb 
devleti için, Akdenizde, on sekiz ay
danberi bu kadar vahim surette bozul
muş olan muvazeneyi tesis zamanı gel
miştir. 

Atletizmİn hemen bütün fUhelerin
de ve en çok tatbik ettiğimiz ekip spor
lanndan mesela futbolda enterna.5yonal 
fÖhret sahibi ıporcularrrnl2 ve taktmla
nnuz yok gibidir. Bu hadiseyi, benim 
gibi, herkes böylece ntÜ§ahede etmit
tir. Fakat vakıayı tayin ve tahdid eden 
giıi sebebler uzun uzadıya tetkik edil
mİf olmadığı için bu huıuıta ileri ıürü· 
len mütalealar, pek zaruri olarak, indi
dir. Ancak görünüşe az çok itibar edİ· 
lecek olursa ferdi ve cemi sporlardaki 
niıbi muvaffakiyetsizliğimizin aal ee
beblerini fizioloji ve psikoloji aahala
rmda aramak gerektir. 

ilmin bu iki şubesinde ihtisas YBP
mıt olanlarmuz için "türk sporcusunun 
nıhi ve bedeni hallerinin tetkiki" elbet· 
te bir gün batlı batma bir mevzu oı..
cakbr. Fakat bu mesele ile zihinleri
ni yormuı olanlar, mütehauıılarm • 
tüdlerini yapıp bitinnelerine kadar • " 
ancak bir spekülasyon mahiyetinde 
olarak • fikirilerini aöylerlerse makaa· 
dın iıtihaaline her halde yardım etmit 
olurlar. 

Bizler· orta boylu, genit omuzlu, 
bedenlerinin alt kısmı üat kımımdan 
kraa, kemikli intaıılarıı:. Atletizmde 
ıürat koıulanna, uzun ve yüksek atla· 
malara bu vücud teşekkülü müaaid mi· 
dir? Bunlarda ilerice mevkiler edinmit 
gençlerimizin uzun boylu ve ince en· 
damlı olduklanna bakarak ı:ihinlerimİ· 
zi kurcalayan fÜpheyi yeniz bulama• 
yız. 

Vücud sağlığına faydasına gelin
ce, bu bakımdan da hiç bir spordan 
atağı kalmaz. Adaleler her aporda 
olduğu gibi kuvvet bulurlar. Fakat 
her apordakinden fazla olarak, ira
deye daha acele itaat etmeğe ahttık.. 
larından, eskrim yapan sporcunun 
adaleleri, aynı büyüklükte olduğu 
halde ko~an hatta boks yapan ıpor -
eunun adalelerinden daha yumuşak 
olur ve daha kolay hareketler yaptı
rll', 

Gümrük gelirinden ayrılan yüzde 
on belediye hisselerinin üçüncü üç ay 
lık kısmının belediyeler bankası tara
fından belediyelere gönderildiğini 
yazmıştık. Vilayet merkezlerinde bu
lunan belediyelerimize isabet eden 
hisseleri yazıyoruz : 

Afyona 6522 lira, Karaköseye 1692, 
Amasyaya 3352, Ankaraya 33398, An
talyaya 5848, Aydına 4091, Bahkcsire 
7136, Bileciğe 1077, Çapakçura 259, 
Bitlise 2732, Boluya 2099, Burdura 
3624, Bursaya 19528, Çanakkaleye 
3099, Çankmya 2635, Artvine 931, Ço
ruma 5445, Denizliye 4548, Diyarbakı_ 
ra .941~ Edirneyc 9720, Elazığa 6333 
Erzincana 4705, Erzuruma 8944, Eski
ıehiro 12711. Antebe 13740, Giresuna 
4022, OUmüpneye 877. Çölemerile 
422, Mersine 7265, Ispartaya 4919, ts
tanbula 200017, 1zmire 45985, Karsa 
4873, Kastamonuya 3822, Kayseriyc 
12552, Kırklarcline 3778, Kırşehire 
3720, lzmite 4902, Konyaya 14173, K~
tahyaya 4843, Malatyaya 7352, Manı
saya 8228, Maraşa 7651, Mardine 5665, 
Vana 2538, Muğlaya 2930, Muşa 1326, 
Niğdeye 3322, Orduya 2640, Rizeye 

3742 Samsuna 9136, Adanaya 20602, 
Siirde 4279, Sinoba 1321, Sivasa 9505, 
Tckirdağına 5325, Tokada 5984, Trab
zona 77 52, Hozat'a 627, U rfaya ~438• 
Yozgada 3678, Zonguldağa 7578 lıra. 

İngiliz bakanlarının gayesi bizim de 
gayemizdir: 'Garbi Akdenizi alman - i
taıyan müdahalesinden kurtarmak, bu 
deniz.de fransız ingiliz münakalelerı
nin serbestisini teıis etmek. .Fakat 
fransız hükümeti, gönüllülerin çekil
mesi hususunda, son teşrinde hazır
lanmış olduğu şekilde, ingıliz planının 

kendısini tatmin ctmediğıni bıidirmiş
tir. Bu plan yalnız mikdarı gözetmek
te ve kalite unsurunu ihmal etmekte
dir. Bger Iapanyada nasyonalist cep
he ile cumhuriyetçiler cephesinde har
beden yabancıların, her iki tarafdan 
yalnız ni&bet gözetilerek çekilmesi c
saaı kabul edilirse bu işte aldanan biz 
olabiliriz. İtalya, aakerlcrini çekip 
teknisiyenlerini bırakabilir. Esasen 
Almanya da daha 1937 nin ilk ayların
da aynı ~ekilde hareket etmi_ştir; Tek
nisiyenler yani mühendisler, denizal
tılarda çalıŞ:an adamlar, Mayorka ada
$lnı iş.gal edeıı. vc,orada bulunmaları 
bizim için tehlike tc~kil eden adamlar. 

İzmirde modern konak 
iskelesi törenle acıldı 

.:> 

Halbuki bünyelerimiz, yukarda 
bahsettiğim, ekip ıporlanndan huıu • 
ıiyle futbola elveritli olmak lmmcbr. 
Çünkü onda süratle beraber siklet un• 
ıuru da rol oynar. Şu halde bundaki 
muvaffakiyetsizJiğimizi ne ile izııh ede
biliriz? 

Bu cihet bahse konulunca psikoloji 
sahasına geçmeliyiz: 

Brakisefal türkler zeki İnsanlardır; 
teferrüde meyyaldirler. Futbolda drib
ling ve çalım arzusunu bu vasfımıza 

atfetmek kabildir. Heyecanlı adamlar 
olduğumuz için de soğuk kanlılıiı ia
tilzam eden pas vermek ve §Üt çek
mek aribi futbolda galebenin esasını 
tetkil eden gol sayısını arttıracak hare
ketleri ekseriya ihmal ederiz. 

. .Eskrim, iki elle yapılmak tartile, 
ıyı bir teneffüs aporu olur. lki elle 
~rim yapma.le tabirine aiilmeyini:a. 
lki el birden kılıç yahud meç tuta -
~k değildir: Sağ el ileriye doğru 
tittiği vakit sol el yukarı kalkacak 
demektir. 

Öyle olunca sol bacak da arkaya 
doğru gider ve iki taraf birden hare
~~t ettiği için göğüs geniıler, daha 
1Y_1 nefes almağa alışır. İyi nefes alan 
~öğiisUn içindeki yÜrek de daha iyi 
•tler. Onda.'"' dolayı eskrim ayni za
~anda yürek '\le damarlar için do 
aydalı spor olur. 
Eskrimde iki kol birden lıareket 

edince, onların hareketine tiı.bi olan 
~atom. adaleleri de daima itledikle
,.~nden mide üzerine, baraaklar üze. 
;~· masaj yaparlar. Bundan bumı 
Uzelı ... inkıhaza imki.n kalmaz. 

k Mide il~ l,~rsaltlarm tenbelliğine 
&.l'§ı eskrım ı)i bir ilaç olur. Göğüsü 

daha ziyade iılete:hıık daha iyi nefes 
İldınnaaı da kanın de.ha iyi temiz
eıunesine yarar ••• 

Genç kızların ve kadınlar-sn es
kriJn yapmalarına hiç bir engel ot. -
bla.z. Onlarda da eskrim fi.kir açma-

Poli! te kilatında 
Emniyet işleri genel direktörlilğü ev
velce 50 kazada teşkil edilmiı olan po
lis teşkilatına yeniden 30 kaza ilavesi
ne karar vermiştir. 

İzmit halkevinde 
1zmit, 16 CA.A.) - Halkcvindc ya

pılmakta olan komite seçimleri bitmiş, 
v~ yeni idare heyeti tetekkül etmiştir. 

HAKiM ROBİNSONUN 
KATL I 

Yazan: R. H. GolJman 

~-=============================== 4 = 
h' Sonra arkasını döndü ve komisere 
ıtab etti: 

rı - Gidiyorum. Hazırsanız, hastaha· c: arabasının adamlarını göndereyim. 
lCdi kaldırsınlar. 

auderbek: 
,. k- Peki, dedi. Bonsvar, doktor, te
ye lı:'" 

f) Ur ederim. 
cı·· 0 ktor çıktıktan sonra komisere 
oncıuı:n: 

ti - Eh, dedim, bu cinayet hakkında 
~ne düşünüyorsunuz? 

Omiser: 
di::-:- Bizim de sizden fazla bir şey bil
gınıiz yok. 

~Odanın kapıları açık mıydı? 
~Uderbek· li; Evet, de

0

di, camlı kapılar açıktı. 
e açılan kapı içeriden kilidliydi. . 

tı~ Şu halde katil bahçeden balkona 
'<ah anmak suretiyle içeri girmiştir. 

l> ul~ da esasen içerde bulunuyordu. 
o ıs amiri: 

~-Ben, ~edi, vaziyeti şöyle görüyo
. liakım, masasına eğilmiş razı 

yazıyordu. Katil, camlı kapılardan bi
rinden içeri girdi. Haklın işitti ve ge
ri döndü. Ayağa kalktı, elinde: bir çe
kiç bulunan katil Robinson'un kafası
na bir darbe indirdi. Kafatasının ön 
tarafı parçalandı. O zaman ... 

- Ya bıçak darbeleri? Diye sordum. 
Lauderbck, izahının bir çıkmaza gir

diğini anlayarak ensesini kaşıdı. 
- Evet, dedi, buraya gelince iş ka

rışıyor. Hakim her halde yüzü koyun 
yere düşmüştü. Reynolds çekiç darbe
lerinden bir tanesinin onu öldürmeğe 
kafi geleceğini söylüyor. Diğer taraf
dan göğsüne yediği bıçak darbeleri 
çok derindir ve keskin aletin ucu mu
hakkak kalbe dokunmuştur. 

- Evvela kafasına vurulduğu kana
atinde mısınız ? 

- Evet, öldükten sonra ne diye ka
fasına vursunlar. 

- Peki ama, kafasına vurup öldür
dükten sonra ne diye bıçaklaşınlar. İş 
oldukça çapraşık. 

Prin: 

* B u itibarla. ite baflarken, geri çcki-
lec:e.k gönüllülerin nevilerini tayin et
meye yarayacak teferruatlı bir sayı
mın lüzumu ortaya çıkmaktadır. Fakat 
şimdiye kadar, ne ltalyanm ne .de Al
manyanın Londradaki karışmazlık ko
mi tesindcki murahhasları, böyle f<Ut
ları kabule yanaşmadılar, ve 4 nisan 
tarihli Gaıetta del Popolo'da çıkan bir 
makale faşist hükümctinin, ispanya
da askeri zaferden sonraki kalkınma 

hareketinde italyan teknisiyenlcrinin 
iştirak etmesi ltizumuna kani olduğu
nu ihsas ediyordu. Bu, italyanların ve 
alınanların, general Franko yanında 
müttefik sıfatiyle kalmakta devam e
deceklerini ve kont Ciyano ile Lord 
Pört arasında gör~ülmüş olan "İs
panyada ekonomik ve politik alaka
sızlık" hükümlerinin suya düşeceğini 
ifade eder. Diğer bir mühim nokta: 
Burgos hükümetinin faslı kıtaları, İs
panyada kendilerine verilen alınan ve 
italyan silahlariyle İspanyol fasına yı
ğılmamalıdır. Bu hususta stkı bir mu-
rakabe lazımdır. Açılma töreninde bulunanlar 

- Bana kalırsa, katil hakimi yaka
sından yakalamış olmalıdır. Bakın, ya
kalığı yırtılmı~ ve boyun bağı çözül
müş. 

Laudcrbek: 
- İhtimal, dedi. Katil çekiçle vur

duktan sonra hakimi yakasından tutup 
bıçaklamış olmalıdır. 

Sordum: 
- Çekiçle mi? 
- Çekici bırakıp cebinden bıçağını 

yahud neşterini çıkarmıştır. Bu esna.. 
da hakimi bir eliyle ayakta tutmuştur. 

Güldüm. Lauderbck yüzüme baktı: 
- Neye olmasın. 
- Bir cesedi veya bayılmış bir ada-

mı bir elle ayakta tutmayı tecrübe e
din bakalım. Robinson en az seksen 
kilo gelirdi. 

Komiser muavinine döndü: 
- Görilyorsun ya, bu imkansızdır. 
Prin ısrar etti : 
- Mümkündür, çünkü başka türlü 

olması kabil değildir. 
Lauderbck: 
- Kusuruna bakmayın, dedi katır 

gibi inadcıdır. ' 

- Peki sonra? Diye sordum. 
Komiser: 

..._ Farzedelim ki vaka şöyle geçmiş 
olsun, dedi. Adam hakimi yakasmdan 
tuttu ve bıçakladı. Sonra bir adım ge
riye çekildi. Hakim yüzü koyun yere 
yıkıldı. Katil üstüne eğildi ve sırtına 
üç darbe daha indirdi. Oldu mu? 

- Faraziye P.ek kuzyetli görünmü
Y,Orl dc<lim. 

Hastahane arabasının adamları sc
diycleriyle içeri girmişlerdi. 

Komiser: 
~ Daha hazır değiliz, dedi. Bir iki 

dakıka bekleyiniz. 
Hastahane adamları yüzleri bahçeye 

dönük olarak balkonun merdivenlerin
de oturdular. Lauderbek dik.katle ce
sede bakıyordu. 

Prin: 
- Bahsine girerim ki katil onu bı

çaklarken eliyle ayakta tutmuştur. 
Komiser: 
.- Beyhude bahse girişme, dedi, 

kaybedersin. Kamera bile onu bir elle 
ayakta tutmaya muvaffak olamazdı. 

Prin omuz silkti ve bize arkasını 
döndü. 

- Belki hakim masası önünde otu· 
rurken önce arkadan bıçaklanmıştır, 
dedim. 

- O zaman, kurutma kağıdının üs
tüne kapanması icab ederdi, dedi. Ha
yır. Ayağa kalkmış ve katili görmüş
tür. 

Komiser eğildi, ve, güçlükle cesedi 
çevirdi. 

- Yüzüne dikkat edin, dedi, bu a
dam ölmeden evel büyük bir korku ge
çirmiştir. 

Hakimin kanlı yüzü, gözleri dışarı 
fırlamış bir halde, dehşet ifade edi· 
yordu. 

- Doğru, dedim. 
Lauderbek devam ediyordu: 
- Bu dehşet ifadesi aklıma başka 

bir şey getiriyor. Ama hayır, hayır, 

İzmir, (Hususi) - Deniz Bankın 
Konak önünde yeni yaptırdığı betonar
me vapur iskelesi törenle işlemeğe açıl
nuştır. Kurdeleyi, Vali Fazlı Güleç kes
miştir. İskele, türkiyedeki en şık, en gü
zel iskelelerin belki de birincisidir. De
niz Bank, bu iskele ile bize onbeş yir
mi gün içinde iki eser vermiş bulunu
yor. Çiinkil yeni Bayraklı vapuru da 
15 gündenberi işlemektedir. Ve vapur 
tören davetlilerini iskeleden alarak kör
fez içinde gezdirmiştir. 

Eski iskele yıktırılacak ve burası ta

mamiyle tesviye edilecektir. Bu suret
le hükümet konağının önü, denize ka
dar açılmış bulunacaktır. 

buna imkan yoktur. 
- Nedir o aklınıza gelen, dedim. 

. - Bey~ude. Bu, kaynımın nazariye
sıne benzıyor. Parlak fakat inanılma
yacak bir fikir. 

Prin hala düşüncesinde ısrar edi
yordu: 

:- Reynol~s darbelerin yukardan a
şagı vuruldugunu söylemiyor muydu? 
Demek ki katil uzun boylu ve kuvvet
liydi. 

Güldüm: 
- Binaenaleyh hakimi bir elle ayak

ta tutabilirdi. 
Prin gene omuz silkti ve sustu. 

. Yazihanenin kenarına oturmuş bir 
cıgara yakmıştım. 

.- Benim de bir nazariyem var, de
dım.Evvela çekiçle hakimin başına vur 
~~la.r. Yüzü koyun yere düştü. Katil e
gıldı ve sırtına üç darbe indirdi. Son· 
ra ölmüş oliıp olmadığını anlamak için 
cesedi çevirdi ve öldüğünden emin ol
mak için göğsünü de bıçakladı. 

Prin sordu: 

- Ya yakanın bozukluğu? 
- Belki hakim bağırmıştır, dedim. 

Katil onu susturmak için boğazına sa
rılmıştır, sonra da çekiçle vurmuştur. 

Lauderbek: 

- Ben de vakayı böyle tasavvur e
diyordum, fakat bu kalın kafalıya bir 
türlü anlatamadım. 

Komiser düşünceli bir tavırla çe
nesini kaşıyordu. 

- Halbuki öteki nazariycmle her 
şeyi izah etmek ne kadar kolay olacak-

Bize en uygun spor, belki bu sebeb • 
terden dolayı, güreıtir. Atatürk aer
beat güreı'e ehem.iyet verilmeıini emir 
buyurmakla, her sahada olduğu gibi, 
spor sahasında da bizim için en fayda. 
lı faaliyet ıubesini tayin buyunnuılar
dır. 

Oğreniyonız ki önümüzdeki hazi
ranın dördüncü ve beıinci günleri, An· 
ka.ra'da bu ıüreıin Türkiye birincilik
leri müaabakalan yapılacaktır. Güreı 
federaıyonumuz, bu iti layık olduğu 
eheıniyetle telakki ederek müıabakala
nn bütün memlekete §Ümulünü temin 
Yolunda en doğru tedbirleri alını ıtır. 

Milli ananelerimiz arasında asırlar
dan beri kökletmif olan ıürete yeni bir 
hamle vermekle en rnasrafıız, en fayda
lı ve hakikaten bütün memleket genç
liğini kavnyabilecek olan. bir ıpor fU
beıinde geniı bir faaliyete imkan veril· 
mit olacaktır. 

Türkün milli ıporlanndan ba,Jr. 
cau gürettir, hükmünü neden ver
miyelim? - N. Baydar 

tı. Çekiç, sonra bıçak. Katilin hunhar. 
lığı sırta ve göğse indirilen bıçak dar
beleri ve bunların sayısı .. Halbuki_ 

Olmayacak bir şeyden bahsediyor. 
muş gibi başını salladı. 

- İmkanı yok, dedi. Bu cinayeti o 
yapmış olamaz. 

- Kimden bahsediyorsunuz, dedirn. 
Bu cinayeti yapmış olamayan kimdir? 

Komiser : 
- Kasab Magi, diye mırıldandı. 

•*• 
Hol kapısı açıldı ve Andriyu Ro

binson içeri girdi. Arkasından Conaa 
Hatfild geliyordu. Bu, uzun yüzlü, 
boylu ve zayıf bir adamdı. İçeri giı-in
ce odayı şöyle çep çevre bir süzdü. Si
yahlar giyinmişti. Redingotu ve panto 

lonu eski ve şeklini kaybetmiş görü
nüyordu. 

Andriyu Robinson kapıyı kapadı ve 
komisere hitab etti: 

- İşte Conas Hatfild. 

Bunu sanki bir eşyadan bahsediyor
muş gibi lakayıd bir tavırla söylemiş
ti. Hatfild, operasyon masasında dok
torları süzen bir hastanın gözleriyle 
bize bakıyor ve karnını deşecek neşte
ri gözleriyle arıyordu. 

Lauderbek: 

- Oturunuz, dedi. Bu adam her hal
de bize sarih malUmat verecektir. 

(Sonu var) 
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Damga resmi 

tadiller 

kanununda İzmirde 50 yatakh bir 
verem pavyonu yapdıyor 

17-4-1~ 

• • Bol ve ucuz enerJı 
Kütahya ve zonguldak 

büyük santralları 
için teklifler toplanıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

tarafından, mükerrer sigorta ettiril
mesi de kanuni bir mecburiyettir. Mü. 
kerrer sigorta mukavelenamelerinin 
damga resmine tabi tutulması, aynı 
mevzu üzerinden iki defa resim isti
fasını intaç eylediğinden bu mukave
lenameler de damga resminden istisna 
edilmişlerdir. Ancak mükerrer sigor
ta dolayısiyle tanzim edilen ve dam
ga resmi kanununun şumiHüne giren 
diğer evrak eskisi gibi dagma resmi. 
ııe tabi kalacaktır. (Madde: 32) 

Vergi ziyama mani olmak için alı
nan tedbirlerle tatbikatı kolaylaştır
mak için de değiştirilen hükümleri de 
şu şekilde hulasa etmek kabildir: 

Pavyonun temeli törenle atıldı 

§ Para hareketlerinin kolaylaştırıl
masını temin için havalenamelr, hava
le mektubları, posta ve telgraf hava
Jenameler.i de damga resminden istis
na edilen evrak arasına alınmıştır. 
(Madde: 32) 

A) Vergi ziyaını önleyen tedbirler: 
§ Kanunda kağıd ve mukavvadan 

~cı_.şka maddeler üzerine yapılmış olan 
ılanlar metre murabbaı esası üzerinden 
(30 kuruştan 300 kuruşa kadar) resme 
tabi olduğu halde, kağıd ve mukavva 
üzerine tertib edilmiş olan ilanlar, 
büyüklüğü ne kadar olursa olsun, yal
nız bir kuruş resme tabi tutulmuştur. 

§ Ticarethane ve hususi müessese. 
lerin, belediye vergi ve resimleri ka
nununa göre, asmağa mecbur olduk
ları, yalnız isim ve ticaret unvanını 
gösteren tabelalarda, kanunun tahmil 
ettiği bir mecburiyet olmak ve rek
lamı ihtiva etmemek noktasından, is
tisnalar meyanına konulmuştur. 
(Madde: 32) 

§ Bir şehir veya kasaba aahilinde 
vazife dolayısiyle sarfolunan tram.. 
vay, vapur, tren, otobils gibi hakiki 
nakil vasıtaları ücretlerine 'aid olmak 
üzere memur ve müstahdemler tara
fından verilen beyannameler de dam
ga resminden istısna edilmiştir. 
(Madde: 32) 

§ Hususi kanunlarına göre hüku
met tarafından muhacirlere, mülteci
lere ve yerli halka parasız verilen 
gayri menkullerin tapu senedleri de 
damga resminden muaf tutulmuştur. 
(Madde: 32) 

§ Her nushası 50 kuruş resme tabi 
olan muhasip devir defterleri de, ser
v.isin dahili muamelelerine aid oldu
ğu için, damga resmi mevzuu dışın
da bırakılmıştır. (Madde: 11 - frkra 
51) 

Her ne kadar kağıd ve mukavva ilan
ların, harici tesirlere karsı mukave
meti diğer dayanıklı maddeler üzeri
ne yapılan ilanlardan daha az ise de 
bu, büyüklükleri ne olursa olsun, hep. 
sinin aynı resme tabi tutulmasını iza
ha kafi değildir ve bu mükellefiyet 
şekli teklif adaletine de uymamakta 
dır. Kanunda teklif adaletini temin 
etmek üzere tadil yapılmış ve kağıd 
ve mukavva üzerine yapılan ilanların 
da büyüklüklerine göre resimlerinde 
qeğişiklikler yapılmıştır. Yeni vazi
yete göre bir metre murabbaının yarı
sı ve ondan az olanlar bir kuruş bir 
metre murabbaına kadar olanlar 3 ku
ruş, daha fazlaları da 20 kuruş resme 
tabi tutulmuştur. (Madde: 11 - fırkra 
71). 

İzmir, (Hususi) - Şehrimiz elli 
yataklı bir verem pavyonuna da ka
vuşmak üzeredir. Yeni mücsse!ıenin 
temeli atılmıştır. Pavyon, bulaşıcı 
hastalıklar hastahanesi bahçesinde 
kurulacaktır. Eskiden mevcud 20-25 
yatakla beraber, veremlilere mahsus 
olan kısım 70-75 yatağa çıkmış ola. 
caktır. Otedenberi buna şiddetle ih
tiyaç görüldüğü için temellerin atıl
ması ve derhal faaliyete geçilmesi, se
vinçle karşılanmıştır. Temel atma tö. 
reninde vali, şehrimizdeki hekimlerle 
vilayet umumi meclisi azasından ve 
matbuat erkanından bir kısmı hazır 
bulunmuşlardır. Vali, müessesenin sı
hat kaynağı olması temennisini taşı
yan bir nutuk söylemiştir. Hastahane 
idaresi, misafirlere bahçenin çamları 
altında bir kır ziyafeti vermiştir. 

Kağıd ve mukavvadan başka mad
deler üzerine yapılan ilanlarla, k.iğıd 
ve mukavva üzerine yapılan fakat ba
zı tedbirlerle mukavemetleri artırıla
rak ve kağıd ve mukavvadan başka 
maddeler üzerine yapılan ilanlardan 
farksız bir hale getirilen ve bu suret. 
le resim farkından istifade edilmek 
istenilen ilanlar için de ayrıca hü
kümler konulmuştur. (Madde: 11 • 
fıkra 72) 

§ İlansız cep takvimlerinin resim 
muafiyeti 28. 5. 1934 tarihli ve 2455 
numaralı kanunla kaldırıldığı halde 
mükellefiyet şekli gösterilmemiş ol
duğundan bunların da bir kuruş res-

Törende bulunanlar ve Vali 
nutuk •öylerken 

§ Tekaüd ve küçükler maaşının tah
sisine aid evrak, damga resminden 
istisna edildiği halde dul maaşlarına 
aid tahsis evrakı halen damga resmi
Dl tabidir. Muafiyet hükmünün aynı 
mahiyeti haiz dul maaılarrna da te,
milini temin etmek üzere istisna fık
rası (tekaüd, yetim ve dul maaşları
nın, tahsis.ine aid bilumum ev.rak) şek
line konulmuştur. (Madde: 32 - . fık
ra 23) 

11 - Damga resmi tahfif edilen ev
rak: 

§ Muayyen meblağı havi veya mu
ayyen meblağa matuf mukavelename
ler, ihtiva ettikleri mebaliğin binde 
biri nisbetinde damga resmine tabi 
tutulmuş olduğu halde, istikraz ve 
deyin ikrarını (yani her ne suretle 
olursa olsun hesabı cari şeklinde, nak
den, rehin mukabili borç almağı) ta
.sammun eden mukavelenamelr, bir 
misli fazlasiyle, binde iki nisbetinde 
resme tabidir. Bu iki nevi evrak ara
sındaki resim farkını ortadan kaldır
mak maksadiyle istikraz ve deyin ik
rarmı mutazammın mukavelenameler
de binde bir resme tabi tutulmuş ve 
netice itibariyle bu evrakın damga 
resmi yarı yarıya indirilmiştir. (Mad
de: 13 - fıkra 2) 

me tabi tutulmalarını temin edecek vukubulacak değişikliklerin resim a
şekilde kanunda tadil yapılmıştır. hnmasını icab edeceği şeklinde bir 
(Madde: 11 • fıkra 76) zehap hasıl olmaktadır. Fıkra, ancak 

§ Sinemalarda gösterilen ve ileride sermaye veya borcun tezyidi halinde 
gösterilecek olan filmlere a.id reklam- resmin alınacağını ve aksiyon ve ob
ları havi, ainemanm içinde ve dı~ın- ligasyon mikdarlarmda yapılacak de
da dağıtılan ilanların bir sinema ga- ğişikliklerin resme teıiri olamıyaca.. 
zetesi tesiı edilerek bu gazetelere gc- ğmı ifade edecek şekle konulmuştur. 
çirildiği ve bu suretle de ilin resmi (Madde: 30) 
ile gazete ilanı resmi farkından istifa_ § Sigorta mukavelenameleri, diğer 
de edilmek istenildiği görülmüı ve mukavelcnamclere nazaran. itin ma
resim ziyama mani olmak için kanuni hiy~ti nazarı di.kkate alınarak daha 
bazı tedbirler alınmıştır. hafıf resme tabı .tutulmuş ~akat bu 

§ Matlup ve zimmet mektubları 2 suretle resme tabı tutulan sıgortalar, 
kuruş damga resmine tabidir. Tatbi- d~a .resm~ k~n~nunda, tahdidi şc
katta matlup ve zimmet mektubu ye- kılde zıkredılmıştır. Bu hal, mevcud 
rine, aynı mahiyeti haiz ihbar mek· bütün si~orta nevilerinin tatbikatta 
tubları kullanılmakta olduğundan, re- aynı. şekılde resme tabi tutulmasına 
sim ziyaına sebebiyet veren bu vazi. ~.nı olmakta -:e kanunun tasnifi ha
yeti önlemek için matlup ve zimmet r~~ınde ka.~an sıgorta~.ar, umumi hü
mektublarına aid fıkraya bunlardan k~lere gore, daha. yuksek resme ta. 
mada ayrıca (hesabı cari ihbar mek- bı tutulmaktadır. Sıgorta muka.vele
tubları) ibaresi de eklenmiştir. (Mad· namelerinin hafif resme tabi tutulma
de: ıı _ fıkra 26) sı ile takip edilen gaye, bütün sigorta 

§ Kira mukavelenameleri ile ferağ nevilerinin ~ynı mik~ar~va· resme tabi 
ilmühaberlerine aid kıymetli evrakı tutulmasını ıcab ettırdıgınden yeni 
kullanmayanlar veya kullanılması ~r~jede, sigorta ~evHerin~n ~ı~ı 
icab eden kıymetten atağı kıymette ıhtıva edecek şekılde genış bır tasnıf 
kullananlar hakkında kanunda bir ce- yapılmış ve bu suretle yüksek resme 
za mueyyidesi bulunmadığından bu tab.i 0 1.an ~i~orta. nevileri~e aid resim
müeyyide konulmuş ve bu evrakı kul- lerın ındırılmesı de temın olunmuş
lanmıyanlardan, damga resminde ol- tur. (Madde: 17) 
duğu gibi, misil cezası alınması der- § lstanbulda ve Maliye vekaletinin § İstikraz ve deyin ikrarını muta

zammın mukavelenamelerin vergileri 
binde ikiden bire indirilirken, mahi
yetleri itibariyle bunlara çok yakın 

olan ticari mlitedavil evrak ve sened
leriıı de (poliçe, emre muharrer se
ned) binde iki olan resimlerinin bin
de bire, yarı yarıya, indirilmesi mu
vafık görülmüştür. (Çekler esasen 
yalnız beş kuruşluk damga resmine 
tabidir) (Madde: 14) 

piş edilmiştir. tayin edeceği diğer şehirlerde mua-
§ Damga resmine tabi olan evrakın mele yapan sigorta şirketleri, damga 

tanzimi, tasdikı işleriyle ve bu kanu- resimlerini deftere kaydetmek sure
nun tatbikatı ile en çok meşgul olan tiyle altı aydan altı aya kadar ımak
dairelerden biri noterliklerdir. Noter- buz mukabilinde mal sandıklarına ya
lerin yaptıkları muameleler sırasında tırmakta ve bunun için teminat ver· 
görecekleri veya tanzim edecekleri mektedirler. Bu tecil, diğer vergileri. 
evrakın damga resmi üzerinde daha mizde mevcud tahsilat usullerine uy
fazla dikkatli bulunmalarını temin eL durulmuş ve teminat da bertaraf edil
mek üzere projeye yeni hükümler ko- miştir. (Madde: 24) 
nulmuştur. § Bankacılık yapmak üzere teşek-

tarafından ilan ücreti olarak alınan 
mebaliğa aid verilecek makbuzlara a
lınan ücretin % 1 ri nisbetinde dam
ga pulu yapıştırılması suretiyle istL 
fa e<!.ilmesine dair hüküm konulmuş
tur. 

~ Kibrit kutuları ve sigara paket
lerı y le posta, telgraf ve telefon idare
sine aid telgraf kağıdları üzerinde 
y~pılacak iaıt ve rekliınların ne te
kilde reune tabi ola.cağına dair kanun-
da bir hüküm bulunmadığı cihetle, bu 
nevi ilanların da her birinin 10 para 
gibi ağır bir resme tabi tutulması icab 
etmektedir. Bu ağırlığı hafifletmek 
için bu ilanların her birinden ayrı ay
rı resim almaktansa; resmin ücrete 
göre istifası daha muvafık görülmüş 
ve damga resmi bu ilanlardan alına
cak paranın% 10 u olarak tesbit edil. 
miştir. (Madde: 13 • yeni fıkra 10) 

Damga resmi kanununun tadilatına 
aid projenin esaslı noktalarını yuka
rıda, kısaca, izah etmiş bulnuyoruz. 
Saydıklarımızdan maada, projede şek
le ve tatbikata aid diğer bazı tadiller 
daha vardır. Mesela bunlardan biri de 
damga resmi cezalarının itiraz ve tah~ 
sil usullerinde yapılan küçük bir de
ğişikliktir. Bu değişikliğe göre, icra 
dairelerini takib ve tahsil edilmesi 
lazım gelen resim ve cezaların, mah
keme harçlariyle para cezalarında ya
pıldığı gibi, tahsili emval kanununa 
müsteniden ve maliye dairelerince 
tahsil olunması esas kabul edilmekte 
ve teminat mu~abilinde icranın tehiri 
için temyiz mahkemesine salahiyet 
verilmektedir. Diğer tadiller, daha 
ziyade teknik meselelere aid olduğu 
için, hulasa edilmemiştir. 

* 

Fırat üzerinde kurulacak santra/dan yalnıı 
Kebandaki 400.000 beygir kuvvetindedir 
. ~l~ktrik itleri etüd id~resi tarafından projeleri hazırlanan~ 
ık~.ncı beş yıllık endü.~t~~ planı p~ojesine alınan Zonguldak ~ 
Kutahya mıntakaıı buyuk elektrık santrallarına aid fenni ~ 
nameler bitirilmiş ve bunlar ilk teklifler almmak üzere en tatıl' 
mış bü~k fi~alara dağıtılmıştır. Bu firmalardaıi gelmekte .' 
lan teklıfler ıdare tarafrndan tetkik edilerek mütalaalarla bt 
likte Ekonomi Bakanlığına verilecektir. 

Zonguldak santralından alınacak e
nerjiyi Ereğlilimanına kadar götürmek 
için tesis edilecek 50 kilometrelik ha
ve hattı geçeceği arazi üzerinde tetkik 
ve tesbit edilmıştir Bu güzergahın a
razi üzerinde ölçülmek suretiyle tula
ni maktaları çıkarılmıştır. 

Ki.itahya santralından elde edilecek 
enerjiyi lstanbula kadar götürecek ha
va hattı güzergahı da arazi üzerinde 
tetkik ve tesbit edilmiş ve:: tulani 
makta da çıkarılmaya ba:;:lanmışta . 
Mayıs sonunda İzmit - İstanbul ve 
Kütahya - Karaköy arasında 100 kilo
metre kadarlık bir iş kalmıştır. 

"'"'* 
Hükümetin bir ana dava olarak be-

nimsediği bol ve ucuz enerji, bol ve u
cuz ışık meselesi üzerinde elektrik iş
leri etüd idaresinin yapmakta olduğu 
tetkiler, bilhassa su kuvvetlerimiz ü
zerinde, çok ilerlemiştir. 

Sakarya nehri ve kolu Gökçesu üze
rinde evelki yıl kurulan Yenice köy, 
Teke köy ve Hayriye köy rasad istas
yonlarına aid neticeler alınmıştır. 
Bunlara göre Sakaryanın senelik sar
fiyatı Yenice köyde 57, Teke köyde 16, 
Hayriyede 11 M1 dır. Sakarya nehri ü
zerinde Bilecik civarında Paşalar bo
ğazından başlayarak İznik gölü yoliy
le Gemliğe kadar isale kanalı güzer
gahı üzerinde 95 kilometre kadar tula
ni makta ve 7000 de bir harita alınarak 
ilk etüdler bitirilmiştir. 'Güzergah çok 
arızalı olduğundan baraj, takriben 180 
metre yüksekliğinde yapılacaktır. 
180.000 beygir kuvveti temin edecek o
lan bu büyük proje çok masraflı bu-
1 unduğundan istikbale terkedilmiş, 
Paşalar boğazında barajın dibinde da
ha ufak bir santral projesinin etüdle
ri üzerinde çalışılmaya başlanmı~ır. 
Buradan 50.000 beygir kuvvetinde bir 
takat istihsal edilebilecektir. 

Adana - Kayseri mınıakası su 
ları: 

lez boğazında, Çine nehri üzeriııd' 
Kayırlı civarında Kemer boğazıııÖ' 
rasad istasyonları kurulacak; sul~ 
akım mikdarı ve rejimleri tesbit ol" 
nacaktır. Memleketin çok zengin!.* 
kö~esi olan Ege mıntakasında ele~ 
riklendirme işinin bi ran evel başaı: 
labilmesinin temini için bir tarafdi1 
da bu mıntakanın enerji ihtiyacı ti 
kik olunmaktadır. 

Fırat nehri ve kolları: 
Fırat ile kolu Murad nehri üzeri' 

de 900 kilometrelik bir etüd gezisi 'f! 
pılmış ve 'ou nehirler üzerinde mübi' 
sukutlar._bu~urmıuştur. Baraj yapıloı' 
ya en musaıd yerlc.l" olaark Frat üs' 
rind~ Kemah, Atma, K.tmaliye, Keb'~ 
Geyık taşı, Kara kilise ,..,_,, ··r-e' , '·"''n go ... 
Murad üzerinde l:lu., ve Arduşin lf 
ğazları görülmüştür. D11 yerleröe1 
yalnız Keban boğazında kuruı~ak ııt 
santralın 400.000 beygir kuvvetı. rı' 
desinde bir kudret temin edeceği ~Pı 
bit edilmiştir. Bu yerlerde yapıtabil' 
cek barajlardan ne mikdar su teınitı' 
dileceğinin öğrenilmesi için Frat iil" 
rinde Kemaliye, Keban, Kadıköy, »1 
kıran, Kara kilise, Sarsap ve Murad 
zerinde Arduşin, Palu, Pertek'de raıf 
istasyonları kurulmuştur. 

Frattan elde edilmesi imkan <Jalı' 
tinde görülen iki milyon beygir ~ıf 
vetinin vereceği enerjiye istihlak~ 
bulmakta kendi başına bir mev.ı.a 
duğundan, istihlaki arttırmak içiıl j 
lazığ, Palu, Malatya, Siverek ov~ 
nın enerji yardımiyle sulanması dl 
şünülmüı ve yapılan ilk tetkik ve t/ı 
minlere göre 50.000.000 lira sarfiyle~ 
işin kabil olabileceği anlaşılmıştır. 

Seyhan ve Bedran üzerinde kurulan 
rasad istisyonları vasıtasiyle bu su
lardan nasıl faydalanılacağı tesbit e
dilmektedir. Burada, teknik şartları 
haiz baraj yerleri tesbit edilmektedir. 
Seyhan, Ceyhan ve Bedran suları üz .. 
rinde aranacak sukut ve hazil"'... bend 
yerlerinin Adana ovalar• <:ıulanması ve 
feyezanlardan knrlulması; hatta Sey
han lim;anı yapılabilmesi işleriyle sı
kı bir alakası vardır. Hükümetin, Ada
na ovası ıhlah işlerine muvazi hareket 
etmek maksadiyle ilk etüdün bir an e
vel bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Eğe suları: 
Bu mıntakada santral yeri ol:tbile

cek vasıfları gösteren Kediz nehri ü
zerinde Adata civarında Sı.ı uçtu boğa
zında, büyük MenderıtS üzerinde Çal 
civarında Sarıkaya boğa:ııında, Akçay 
üzerinde Keremköy üzerinde Hıdırel-

Sularımızı, memleketin enerji 
vasında faydalı birer unsur haline 
tirerek, Türkiye'deki ışık ve eııe1 

meselesini en kısa ve ucuz yoldan 'tİ 
e~e~ek ola~ b~ il~i çalışma üzeri~ 
~~tun. teknık ım~anlarla cihazlanı1j' 
ıçın hır çok yenı aletler temin ed 
~i~.tir. Bu .a~ada nehirlerin seviy.el~~ 
nı olçmek ıçın otomatik yar•• u~. 
raflar, ta~ zamanl."~"ııda nehirle',.c 
akımını ölçe.ı.a .. ıek ıçın asma kablO ~ 
asansör ,ertıbatı, yazıcı yağmur 
ı:c.Kleri boğazların inilmiyecek k~ 
sarp yerlerinde harta almaya yarar!' 
reotakigraf aletleri alınmıştır. 

Bugüne kadar yapılan tetkiklere~ r 
re, memleketin muhte)it mıntaka!Jf 
na hangi enerji ka,-ı1aklarında.n fa'/41. 
}anılarak elekcrik temin edilebilece~ 
tesbit ecl.iımiştir. Hazırlanan şeııtl jf 
göu Ankara mıntakası, kömür, su, l.( 
yit; İstanbul mıntakası kömür, su, Jı( 
yit; Eskişehir - Kütahya ve Ege tJ1l 
takaları su - linyit; Sivas - Amas'f' 
Erzurum - Erzincan - Kars; Malatf' 
Elazığ - Diyarbakır; Antalya ve ~ 
rı; Adana - Kayseri su ile; Zongul lı' 
havzası kömürden faydalanılarak 

ve ucuz enerjiye kavuşacaktır. 

Bu münasebetle bu kanundan da kısa
ca bahsetmeği faydalı buluruz. 

§ Protesto edilmek üzere noterle
re gönderilecek senedlere aid talep
nameler veya bunların yerine yazıla
cak mcktublar 15 kuruşluk resme ta
bi bulunmaktadır. Bu resim ağır gö
rülmüş ve 5 kuruşa indirilmiştir. 
(Madde: 11 - fıkra 38) 

§ Zahire ve hayvan borsalarında 

alım ve satıma aid beyannamelerin 15 
kuruş olan resmi, ağırlığı düşünüle
rek, 5 kuruşa tenzil edilmiştir. (Mad
de: 11 - fıkra 8) 

§ Alellımum gazetelerdeki ilanlar, 
gazete sayfalarının ebadına göre dam
ga resmine tabi tutulmakta ve mec. 
mualarla gazete ilanları arasında dam
ga resmi noktasından hiç bir fark 
gözetilmemektedir. Mecmuaların say
faları küçük ve aynı zamanda tirajla
rı da, gazeteler kadar, geniş olmadı
ğından mecmualarda neşredilecek 
ilanların gazete ilanlarının tabi oldu
ğu damga resminin yarısı kadar bir 
resme tabi tutulması tesbit edilmiş
tir. (Madde: 11 - fıkra 74) 

B) Tatbikatı kolaylaştırıcı tadiller: kül edecek limited ve eshamlı koman
§ Mevcud kanuna göre, Anonim şir- dit şirketlerle ecnebi şirketlerin tür

ketlere aid dahili nizamnamelerin hü- kiyede açacağı şubeler, İcra Vekilleri 
kfımetçe tasdik edilmiş nushaları 6 li- Heyetinin vereceği izinle işe başlıya
ra damga resmine tabidir. Ancak (da- bildiklerinden bu izin vesikası üze
hili nizamname) tabiri tatbikatta bazı rinden alınacak resmin 5 lira olarak 
ihtilaflara yol açtığından bu tabir ye - tesbiti muvafık görülmüştür. 
rine ticaret kanunumuzda kullanılan § Ödünç para verme işleriyle meş
( esas mukavelename) tabiri konularak gul olanlara verilecek izin vesikaları 
fıkra değiştirilmiştir. (Madde: 11 - ile bu işlere tavassut edenlere verilen 
fıkra 13) vesikaların ve bunların kendilerinden 

§ Anonim şirketlerin müessis ve istikraz yapanlara verecekleri vesika
intifa hisse senedleri 40 kuruş damga tarın kanunda resim mikdarları göste· 
resmine tabidir. (İntifa hisse senedi) rilmemiş olduğundan bunlara aid re
tabiri tatbikatta bazı yanlı~ anlayış- sim mikdarları birinci vesika için bir 
tara meydan verdiğinden buna aid lira, ikincisi için 25 kuruş, üçüncüsü 
fıkra kanunun maksadını daha açık için de 5 kuruş olmak üzere tesbit 
izah edecek (unvanı ne oluras olsun edilmiştir. (Madde: 11 yeni fıkra 86-
sermayeyi temsil etmeyen ve sah,ibine 88) 
intifa temin eden her türlü aksiyon. § Ordinolar ve ordino yerine ka
tar) şekle konulmuştur. (Madde: 11 im irsal veya teslim emirleri ibaresin
- fıkra 15) den sonra, tatbikatta çıkan ihtilafları 
§ &hamlı şirketlerin aksiyon ve obli- önlemek üzere, (ticarethaneler arasın
gasyonlarınm, mikdarında bir değişik- da ayne müteallik olarak teati edi
lik yapılmadan tebdilleri halinde re- len irsal ve teslim emirleri) ibareei 
sim alınmaksızın damgalanacağına da- eklenmiştir. (Madde: 11 - fıkra 32) 

Yukarıdaki kısa mallımattan da an
laşılacağı gibi, damga resmi kanunu
nun tadiline dair olan bu proje ile 
bir kısım evrakın resimden istisnası 
ve mühim bazı evrakın resimlerinin 
de tahfifi kararlaştırılmış bulunmak
tadır. Bu itibarla bu proje ile, bu yıl 
içinde muhtelif vergiler için hazırla. 
nan tahfif projeleri serisine bir yeni
si daha ilave edilmiştir. 

Damga resminin büdcede yeri mü
himdir. Bu resim, 1933 de 5.601.253; 
1934 de 6.327.661; 1935 de 6.202.241; 
1936 da 6.103.012 ve 1937 mali yılının 
yalnız on ayı sonunda da 6.219.119 li
ra bir hasılat temin etmiştir. 

Damga resminin, gerek hususi ve 
gerek resmi müeneseleri ve bunlarla 

temas eden iş sahihlerini kavrayan 

geniş bir mükellefiyet sahası vardır. 
Binaenaleyh bu kanunla yapılan ta

dillerin alakadarları pek fazladır. Bu 

itibarla damga resmi tahfiflerinin bü
tün vatandaşlar tarafından çok ıyı 
karşılanacağında ve bunun hazine le
hine de iyi neticeler vereeeğinde şüp
he yoktur. 

Pul ve kıymetli evrak bayileri ka.. 

nunu, sattırılmak istenen pul ve kıy

metli evrakın (kira mukavelenamele

.ri, ferağ ilmühaberleri, evlenme ka

.ğıdları ilah gibi...) kimler tarafından 

.satılacağını ve kendilerine verilecek 

.satış aidatını ve bayilerin mecburiyet

lerini çerçiveleyen bir kanundur. 
.Mevcud kanuni hükümlerin müsaid 

bulunmaması yüzünden kira mukavele 

nameleri, ferağ ilmühaberleri evlenme 
kağıdları gibi evrak bayilere sattırı
.lamıyordu. Bu kanun hem halkın bu 
evrakı kolayca satın alabilmelerini te
min edecek şekilde hükümleri ihtiva 
etmekte ve h.em de bayiler hakkında 
muhtelif kanunlarda mevcud olan hü
kümleri bir araya toplamaktadır. 

Şimali Şlcsvig nazilerinİJJ 
mitingi 

Kopenhag, 16 (A.A.) - Şimali JV 
derslev - Şlesvigden bildiriliyor: (İ 

Dün akşam naziler tarafından teiı"': 
edilen bir mitingde söz söyliyen Ş };I 
li Şlesvig alman nasyonal - sos~' j) 
partisinin şefi baytar Möller ile btf 

hatib, alman ekalliyetine aid bakl~ 
bilhassa mali sahada himayesini t~ 
etmenin lüzumundan bahsetmişler I 
şimali Şlesvigdeki alınanların 19ı.2j) 
nesinden beri kendilerine aid eınl el 
üçte birini kaybettıiklerini tebarüı 
tirmişlerdir. 

Mitingciler Hitlere bir telgraf fi 
dermişlerdir. Bu telgrafta eıc 

şöyle denilmektedir: jİ 

"Şimali Şlesvig nasyonal - sos1~~e' 
partisinin 3600 azası sizi: "Bir rıı~.1' 
bir imparatorluk, bir Führer ~ 
riyle selamlar.,, 

§ Balo biletleri üzerinden alınmak
ta olan damga resmi, asgari beş ku
ruş olmak üzere, bilet bedelinin % 15 
idir. Ağır görülen bu resim de, bir 
kuruştan aşağı olmamak üzere, on ku
ru~ta yirmi yaraya (yani üçte ikisi) 
indirilmiştir. (Madde: 13 - fıkra 9) 
"" ili - Vergi ziyaını önleyen ve tat
bikatı kolayl~tıran tadiller: 

ir mevcud hüküm, tatbikatta yanlış § Damga resmi kanunu, ilanları 

içtihadlara yol açmaktadır. Mikdarda mutlak olarak resme tabi tuttuğu hal
yapılan ve damga resminin istifasını de radyolarla neşredilen ilanların 
sebeb olacak değişikliğin münhasıran damga resmi mikdarı ile ne suretle 
sermaye ve •borcun çoğaltılmasına ma.. hesab edileceğini tesbit etmemiş oldıı
tuf olmak lizrm geldiği halde, aksi- ğundan kanundaki bu boşluk doldu
~n veya obJ.ie•)l!OlllaHn mikdannda rulmuş ve resmin ra.d)W merkezleri . . 

* Damga resmi tadilat projesinden 
mada ayrıca bir de (pul ve kıymetli 
evrak bayileri ka,nunu) projesi hazır
lanmıt ve Kamutay& aevbdilmifti-r. 

Damga pplu ve kıymetli evrak için 
.tesbit edilen satış aidatı % 5 (beş) e 
,kadardır. Noterlerin harç pulu eskisi 
.gibi % 15 dir. 

Bu küçük projenin de, devlete aid 
pul ve kıymetli evrak satışını inzibat 
altına alan hükümleri toplaması ba
.kımından ehemiyeti haiz bulunduğu
nu kaydetme~ lazımdır. 

ltalyada verem azalıyor dl. 
Roma, 16 (A.A.)-Veremle ınii':# 

le ofisinin bir istatistiğine göre 1 

senesinde İtalyada veremden öle~!:;~ 
sayısı 58.300 yani o zamanki n° 7 4' 
nisbetle on bin kişide ı 7 .2 iken ı.~r 
ancak 37 bin kişi ölmüştür ki, Şl iJ, 

niiiuea Diebede onbKı kişide 8.6 iP"' 

c 
i 
n 
t 
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Först Vienna takımı 
bugün Ankaraya geliyor 

Ankara 
güzel 

muhtel iti 
neticeler 

gençlerinden 
bekliyoruz 

B ·· R · · 
flllWI ayn~r ıçın en tehlikeli 40 kere enternayonal .antrhal 

rakib Hcuan Holmann 
1.tanbuı nıuhtelitini 3 - 1 yenen 

Yiyanaldar bu sabah tehrimize gelmiş 
bu~nacaklardır. Mubtelitimiz kuv
vetlı oldukları anlatılan bu takımla 

• bu~~ 8C\,at 16 da karııla§acaktır. 
Bılıyoruz ki teıkilitı idare eden 

•rkadqlarımız bu takımları genç fuL 
~lcular yeni teyler öğrensin diye ge. 
tirtti~kte~ir. Ve gene herkesçe ma
lfun ?1r hakıkat var: Viyanada müte -
tekkıI birinci like dahil bir kulüb 
f~tbolcuları kendilerinden istifade e -
dılecek vasıfları haizdirler. 

Yalnız rakiblerimizin bu vasıfları 
tafunaları muhtelitimizin muhakkak 
)'enibneaini icabettirmez. Eğer qağı 
l'Ukarı l)'i teıkil edildiğini gördüğü
~ Dıuhtelitte yer alan gençlerimi~ 
nzifelerıini hakkile ifa ederlerse Vi -
Yaaa takımı ~ bocalıyacü. 
br. D0n fetenbal mahtelldnha yeallL 
tinde biraz da takımın fena teıkil edil- ..,,,.,itin M •-. O)'llnelUm 
IQeai aebeb olmu,ıur. 3 - 1 lik bu neti- Mu tala 

Gençlerimizden canlı, temiz ve en 
güzel oyunlarını bekliyor ve galibiyet 
istiyoruz. 

Ceden aonra. dünkü mütaleamızı bir 
lloktada değiıtirerek bek hattmın 
(İhaazı - Saffet), yahud (İhaan -
~ri) teklinde çıkmaamı alikalılara 
~latacağu:. Bugün radyo netriyatı yok 

1'111ı formunda olan İhaan, yanın
daki •1-k arkadqlarile, daha ziyade 
~~a Paalariyle ilerledikleri anla,ılan !:erat Viyeıına muhacimlerini tutabi -

ktir. 

Maçın yapılacağı aaat, telsiz tesi .. -
tının enternasyonal hava emiayonunu 
yaptığı .zamana rastladığı için bugün_ 
kü maçın radyo ile neıredilmiyeceği 
haber verilmektedir. 

Bilae kupa11 maçlarında 

Harbiye: 2 • Ziraat enstitüsü: 1 
inşaat usta mektebi ve Ticaret 

lisesi takımları berabere kaldılar 

ULUS 

110 metre manialı kopdan bir görüniif 

Atlet izm teşvik müsabakaları 

müsakalara erkek ve fuz 
birçok atletler girdiler 

Bugü nsaat 1 O da seçmeler baılıyor 
Mevsimin ilk atletizm müsabaka

sı dün 9ehir atadyomunda yapıldı. Bu 
müaabakalara tehrimizin bütün kulüb 
leri kalabalık birer ekible ittirik et
tiler. Tanzim edilen program, dakika. 
sı dakikasına tatbik edildi ve muvaf
fakıyetle neticelendi. Müsabakalara. 
'ehrimizde ilk defa olarak genç kız
larımız da ittirak ettiler ve iyi dere
celer aldılar. Rekorlar çok dü§ük ol. 
makla beraber, mevsime girerken el
de edilen bu rakamlar, gelecek hafta
lar için ümid verici idi. Sahada birçok 
yeni atletler ıördük. Çivili ayakılcabı
ları ilk defa giyen bu hevesli atletle. 
rin aay111ının geçen aenelere nazaran 
artması memlekette atletizmin inki
şaf yolunda olduğunu aöatermektedir. 

Dünkü müsabakaların eksik olan 
tek bir cephesi, seyircisiz cereyan et
me.i idi. Gönill öyle arzu ediyor ki 
atletizm müsabakaları olan günlerde 
modern stadımızın tribünleri futbol 
maçlarında olduğu kadar dolaun.. At
letizm ajanlıf ı ve atadyom idareai de 
bu noktayı göz önüne almıı ve bugün 
öğleden evelki müaabakaların dubuli. 
yesiz olmasını kararla§tırmıştır. 

Dünkü müsabakaların teknik neti
celeri fUdur: 

11 O FMtre manialı ( Gençler) 
Birinci: Kamil (D. Ç.) 20 1/10, ı. 

kinci: Nihad (D. Ç.) 20 6/10, Uçiincii: 
.... (CJ4l) 21 8/10. 
ı ı o mecre manialı ( 6ily1Jlclllr) 

Yüluek atlama (gençler) 
Birinci Bahaettin (Gü) 1.51, ikin -

ci: Ra9id (Gü) 1.41, üçüncü: Kemal 
(D.Ç.) 1.32. . 

Gülle atma 
Birinci: Cahid (M.) 11.06, i.kinci: 

Yusuf (H.) 10.79, üçüncü İsmail (A. 
G.) 10.76. 

Yükaek atlama ( büyükler) 
Birinci: Faik (G.) 1.70, ikinci: Ca

hid (M.) 1.65, üçüncü: Nurettin (H.) 
1.49. 

4 X 100 bayrak 
Birinci: Harbiye İdman Yurdu ta

kımı (Necati, Ra9id, Feyyaz, Fuad) 
46.7, ikinci: Galatasaray, üçüncü: 
Gençleırbirliği. 

Bugünkü m iUabakalar 
1000 - M. Gençlere 
200 • M. (seçmesi aaat 10 da) 

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

10 da). 
5000 - M. Mukavemet koıusu 

80 - M. Kızlara 
400x300x200xl00 bayrak koşusu 
Sırıkla irtifa. A (seçme saat 10) 
El topu atma kızlara 
Cirit A. ~ere (eeçme S. 10) 
Uzun atlama ku:lara (seçme S. 10) 
u ... -.· .. ,,......_ ( ...... 
.. IO). 

_.,_ 

Först Vienna lstanbul 
muhtelitini 3 - 1 yendi 
Takımımiz dün iyi bir oyun 

gösteremedi, bir çok fırsat kaçırdı 
latanbuı, 16 - İatanbul ve Ankara

da iki maç yapmak üzere memleketimi
ze ıelen Viyananm maruf Fönt Vien
na takımı ilk maçını bugün Ta.imim 
•tadyomunda İatanbul muhtelitiyle 
yaptL 
Soğuğa ve yağıfh havaya rağmen 

•tadyumda 2000 den fazla bir kalabalık 
toplanmı,ıı. Tam aaat 15.30 da Viyana
lılar sahaya çıktılar ve halkı naayonal 
aosyaliet ueuliyle ıaelamladılar. ı.tan
bul mulıtelitinin göziiıkmeai bir hayli 
ıecikti. Takuıun terkil tarzı etrafmda 
yapılan milnakqalar ve netriyat hal
kın merakını bir hayli arttırdığı için 
bu gecikme ilzüntülü oldu. 
Takımımız nihayet aahaya çıktı ve 

fiddetle alk19landı. Meraaimden M>nra 
takımlar karşıla~tığı zaman viyanah
ları şu kadro ile görüyoruz : 

Lavfond - Smavs, Koirler - Havli
çek, Hartınan, Molzen - Nahu, Hof
man, Kadnern, Parimi, Fişer. 

İstanbul miıhteliti de 9u kadro ile 
oynuyor: 

Cihad - Salim, Reşad - Reşad, Muh
terem, Fikret - Necdet, Niyazi, Melih, 
Ha.fim, Rebii. 

Hakem Ahmed Adem. 

Oyuna ba§landı 
İstanbul takımı rüzgara karşı oyuna 

bafladı. Bu ba9langıç viyanalıların bir 
hücumuna mukaddeme oldu. Orta mu
avinin uzun bir vurutunu kovalayan 
aolaçık yıldırım gibi bir ini9le muhte
lit kalesine dofru aktı. Fakat, Salim 
rakibine vuru9 imkanı vermeden topu 
keati ve oyun wyanabların kalesine 
döndü. 

İlk dakikalarda muhtelit takım ha
kim bir oyu~ çıkarıyor. Bu üatünlükte 
viyanalıların henüz aahaya alıf1DBDU9 
olmalarının da bilyilk tesiri vardı. İçle
rinde Avusturya futbolunun parlak 
birkaç yıldızı bulunan Fönt viyanalı
lar henüz düz.gün vuruı bile yapamı
yorlar. 

l lk golü biz attık 
4 üncü dakika: Fikretin Necdeti bu

lan uzun bir vuruıu Viyana kale.inin 
yakınl•rına d~ü. Kaleci çıkıt yaptı, 
fakat Necdet daha atik davranarak to
Pll ..,..fela .... m ........ "9 lıof • 
lqe JIOlladı. Top, atak 1Çllll Niyu.i i· 

le birlikte kaleye girdi. 
Birinci golün kazanılmaaı tesirini 

eöateren bir bidiae oldu. Viyanablar 
daha f&fkın bir müdafaa oyunu oyna
mağa bafladılar. Buna mu~abil ~atan.
bul takllDI gittikçe artan bır tazyık ya
ratıyor. 

Yedinci° dakikada Retadın vurutunu 
Mdih kafa ile Haıimin önüne indirdi.. 
Ha9imin sıkı bir 9ütü kalenin üstün
den avuta gidiyor. 

Onuncu dakika: Rebii kaleci ile kar
şı kar91ya kaldı. Fakat bir l~ tered
düd etmesi yüzünden uyılı hır fırsatı 
kaybetti. 

J' iyanalılar MJhaya all§maya 
ba§lıyorlar 

Viyanahlar yavaf yav&f aahaya alıf
mağa bqladılar. 15 inoi dakikadan eon
ra misafirlerin kıymeti hakkında fikir 
verecek bir oyun seyretmeye bafhyo
ruz. 

Viyanahlar topa cidden hikiın oyun
cular. Bundan bqka aeri oyun tekni
ğine vakıf ve kuvvetli oluşları muhte
lit taknnı bilhassa müdafaada müfkü· 
lata uğratıyor. Buna rağmen Salim • 
Re,ad müdafaası büyilk enerji aarfet• 
mek bahaaına viyanahlara karp mu
vaffak oluyor. 

Oyun inkifaJ ediyor: J' iyanalı
ların ilk golü ••• 

Oyunun inkip.fı garib tesadüflerle 
devam ediyor: Zaman oluyor ki viya• 
nalı muhacimler, İatanbul takımının 
müdafaasını paniğe dütürüyorlar. O• 
yunun bu kısmında atada giren seyir • 
ci için Viyana takımı rak~binden bir
kaç klu farkı ile üstündür. Fakat bir 
müddet aonra İstanbul muhacimleri
nin sekiz viyanab oyuncuyu kendi 
kendilerinin önüne, ceza aahuı dahili. 
ne aıkııtırdığı ve topu ayaktan ayap 
dolqtırdığı görülüyor, bu manzara, 
birinci devrede birbirini takiben bir 
kaç kere tekerrür etti. 26 ıncı dakika. 
da viyanahlar, orta muhacimin kalenin 
aağ .zaviyesini bulan sıkı bir fÜtÜ ile 
beraberlik aaymnı çıkardılar. 1atım 
bul muhteliti bet dakika aonra ~ 
den aayı Ülıtilnlütünü elde etmek fır· 
tatmı buldu. Fakat topu bot kaleye 
Mr• wlı. Y•kmd.a bfr kafa YUn1fU 
ile &Yata attı. Birinci: Semih Ltltfi (G.B.) 18, i

kinci: Feyyaz (H) 18 2/10, üçtincU: 
Said (D.Ç.) 18 3/10. 

100 JMtre (büyükler) 
Bir~i Necati (H) 12 4/10, ikindı 

Fuad (H) 12 4/10, Uçüncll: Fikret 
(G.B .) 12 6/10, 

800 FMtre (büyükler) 

Muhafız Gücünün 
dünkü atlı yürüyüşü 

Birinci devre 1-2 aleyhim.he 
bitti 

Viyanahlar 41 inci dakikada. Ciha
dın lüzumauz bir çıkıtından ietifacle 
ederek ikinci aayılarmı v•I'•·'-· D.ı 
-ırç&.lc lm'ınci devreden 2 - 1 plfb 
çrktılar. 

Birinci: Galib (D.Ç.) 2.6, ikinci: 
F ikret (A.G.) 2.11, üçllncü: Adnan 
(D.Ç.). 

300 FMtre (büyükler) 
Birinci: Faik ( G) 39, ikinci : Şev -

ket (D.Ç.) 41 1/10, üçüncü: Orhan 
(H) 41 2/5. 

60 FMtre (kınar) 
Birinci Mahinor (B. T. 0 ) 9 5/10, 

ikinci: Mebrure (B. T.O) 9. 7/10, il· 
çüncü: Mualla (B. T. O) 10 1/10. 

80 metre ( gençler) 
Birinci: Baha (Gü) 10 3/10, ikinci: 

Sami (Gü) 10 4/10, üçüncü: Nihad 
(D.Ç.) 10 6/10. 

Muhafız gücü 937-938 ıaeneai av ve 
atlı yüriiyiif proıramı dün Albay Tek
çenin baıkanhğında Çubuğa yapılan 
100 kilometreli.k çok muvaffakiyetli 
bir yürüyU,le aona erdi. 

Ankara at aeverlerini bugün kil fut-

köylere ufradı. Köylülerle selamlq:tı •• 
Gün k~arırken glizel Ankarayı yük
ıaek tepelerden zevkle seyrettik. Son 
bir süratle Telaize vardığımız .zaman 
Albay Tekçe: 

Birinci devrenin hlllhuı f\ldur: 

Dün Ankara Gücü aabaaında mek
tebliler &raaındaki bölee kupaaı maçla 

lhııa devam edildi. İlk müaabaka aaat 4d . 

ler aramda heyecanla beklenen ikinci 600 FMtre ( gençler) 
maç aaat 16 da B. lbrahimin idareain - Birinci: Vecihi (Gü) 1.40, ikinci: 

bol maçından mahrum etmek iatemi
yen Güç bafkanmın, yürüyüfü bir gün 
evetine almaeına rağmen hemen biltün 
at severler toplanma yerine tam zama
nında gelmitlerdi. Saat 7.30 da uyıaı 
80 ni &fan Bay ve Bayanlı kafile çok 
müaaid bir binit havası içinde Telaiz 
istaayonundan Çubuk iatikameıtinıde 
binife batladı. Dört aydan beri tedri
cen artan yürüyUf uzunluklarının ver
difi idmanla atlılar hiç yorulmadan 50 
kilometrelik yiirüyilf M>nunda halkın 
hararetli alk1fları içinde Çubuğa gir
di. 

""-Arkadaılar, GilcümUzUn bu mev
sim için hazırladığı av ve atlı yüriiyüı 
programı hepinizin muvaffakiyetle bi
tirdiiiniz bu uzun yürüyü9le sona er
di. Arkada9larımın her tilrlü biniıte 
gösterdikleri muvaffakiyetle iftihar 
duyuyorum. Sizi candan tebrik ederim. 
Bilhaua kafilemizi renk renk çiçekler 
gibi daima süslemek Uitfunda bulunan 
atlı apor kulübü Bayanlarına ne kadar 
te,ekkür etsem ıene azdır. Bayanları
mızın her türlü bini,ıe subay ve aivil 
arkadaflarından hiç de geri kalmadı
lar. 

Oyun muvazeneli geçti denilebilir, 
fakat viyanahların her noktadan U... 
tünlüğü ifikArd'ı. Muhtelitin ezilme. 
den oynayabilmesi, hattl zaman sa. 
man hücGm avantajını elinde tutmuı 
yüksek bir gayretle OyııatnMmdan ntll 
ri geldi. Takım, enerjik maıızaruı ha
ricinde çok bozuktu: Cihad batası 76-
dinden bir gol yedi. Retad orta ~ 
cede muvaffak oldu. Salim çok 1ertti. 
Kıunen hakemin müaamahaama ıuıi1 
oluyordu. Fikret mildafada zayıf, hö
cQmda kıymetli idi. Muhterem ude 
çalıııyor, fakat bir teY yapamıyordu. 
Retad karıısındaki çetin oyuncu ile 
mücadele ediyordu. 

Hücum hattında Rebii nefaine iti
madsız, Hatim 9uurdan uzaktı. Melih. 
milli kwne ımçlarında en çok eol çı
karan oruncu olmak vaziyetini naul 
kazandıfmı herkeain gözUtıde bir i .. 
tifham haline eetiren bozuk, berı.d 
bir oyun oynuyordu. Niyazi lıcotuyor 
fakat iubet göateremiyordu. Necdet 
takımın iyi çah,an ve randıman veren 
yerine unu olarak parlıyordu. P'alaııt 
takım, ikinci devreye ufak tebeddül· 
lerle çıktı. Fikret aolaçıp geçmif Re
bii takımdan çıkmıt ve M>l muavin 
Repd •i muavin yerine de Yuauf a

bi e ticaret liaeaile lntut uata mekte-
takınıları aramda idi. Bu maç 1-1 

beraberlikle neticelendi 

Günün mühim kar9ılaf1DU1 Harbi
Ye lllektebi ile Ziraat Enatitüa'" •meta . . u ara-
1.--~ idı. Bu maçı 1-2 harbiyeliler 
~dılar. 

Ticaret lile8i - İnpat usta 
mektebi 

Ur·B. Ali Rızanın idare ettiği bu maça 
1_

1 
taraf töyle birer takım ~ıkamu1-

~dı. 

I ni.at Usta mektebi 
d. :t.f. kemal, Ahmed, Şakir, Hayred _ 
ın1• lenıau Hakkı. Alieddin, Ertuğ

ru • Muzaffer, Al&f, Necmi, Ahmed. 
1'icar11t liusi 

A Hıfzı, Nihad, Aziz, Ahmed, Adnan, 
... hnıed, Cemal, Şeref, Kadri, Ferid, 
.aı. Ofuz. 

1..?YUn çok ıüsel bqladı ve aonuna 
-uar öyle devam etti. İnpat usta 
lllektebi takımı birinci devrenin 14 ün
~U dakikasında aai açıklarının ayağı 

e gollerini kuandılar. İkinci devre
nin kırkıncı daldkuına kadar da tica
ret liaeai takımına fıraat vermediler. 
~er~rlifi temine çok çahpn ticaret 
l&aelıler ikinci devrede oyuna giren 
:t.fehmedin ayağile beraberlik aayıları-
1lı Yaptılar. 

Harbiye mektebi - Ziraat 
Enadttiıii 

Hotıiceeı baftaJarda beri mektebH-

de bafladı. Takımlar ıu tekilde idi: Iamil, (D.Ç) 1.41, üçllncüı Hakkı 
Harbiy11 mektebi (Gü) 1.41 5/10. 
~emai, Eyub, Nedim, Turhan, Mu- Yüluelcatlama (kı.Jar) 

zaffer, Hicabi, Cihad, Kadir, Murtaza, Birinci: Pakize (B.T.O) 1.16, ikin-
Süleyman, Fazıl. ci: Fahamet (B.T.O) 1.05, üçüncü Şe-Ziraat enstitüsü 

Sal~'--...1d· E Sat•'--...1d· hime (B.T.O) 1.05. ~ ın, nver, CUHIU ın, 

Lütfi, Semih, Sadi, Sadi, Nahid, Ta- Dialc atma . 
ceddin Sedad Salih, Orhan Birinci: Yuauf (H) 36.30, ikincı: 

oru'nun ilk
0 

20 dakikası çok seri ve Suad (G.B.) 29.30, Usiinc:il: Hilmi (H) 
güzel geçti. UçUncü dakikada ziraat 27.61. 
enstitülüler bir korner fıreatı kaçırdı- -------------
lar. Harbiye kaleainin önü karııtığı 
halde bir netice alamadılar. Altıncı 

dakikada Orhan ikinci bir ıol vaziye
tile karıılaftılar. Topunu dıprı attL 

Harbiyeliler bu iki akma sağdan 
mukabele ettiler. Cihad kaleci ile kar
tı kartıya kaldı. Bir anlık tereddüd.. 
Enver yetiıti, topu uzaklqtırdı, bir 
dakika aonra Kadri de buna beuer bir 
vaziyette gol atamadı 

Zirmtçilerin golü 
iki takım da kartılıklı tehlikeli a

kınlar yapıyorlardı. Oyunun ilk golü. 
nü 20 inci dakikada ziraat enatitüailn. 
den Nahid Sedaddan aldığı bir pula 
yaptı. Bu gol harbiyelilere muvakkat 
bir durgunluk verdi. Ziraat enstitülü. 
ler de hücumlaraıı •eyrekle§tirdiler. 
Harbiyelilerin golü 

İki tarafın durgunluğu kıaa silrdü. 
Bilhuaa harbiyeliler neticeyi almak 
için atak ve müe.i.r bir oyun tatbikine 
bqladılar. Bu enerjik oyun biraz IOD

n tairini ga.terdi n 30 uncu dakika
da beraberlik •y.ılarmı ailara tlıbı-

lar. Miltebaki dakikalarda vasiyet de
i:ipnedi. Devre 1-1 bittL 

I kinci detJre, lldncl gol 
Birinci devredeki hıziyle bqlayan ~ 

yunun neticesi eeyircileri heyec:mlı 
dakikalar yaptrnat• bqladı. tld taraf 
da güzel oynuyordu. Fakat bu fi1H1 O

yun twzmdan harbiyeliler i.ıif9de et
tiler. Dördüncü dakikada Kadirin ıiltii 
ile galibiyet aayılarmı çıkardılar. 

Ziraat en•titllliller bu gole brfıllk 
vermek için çok çalıttılar. Faka mu
vaffak olamadılar Maç 1--2 Harbiye 
lehine neicelendi. 

Zirut Enatltilail takımında kaleci 
batta olmak il.zere Enver ,LUtf i, Sadi 
ve Nahid çok l'ilzel oynadılar. Buıtın
kü maçta kendiainden birçok ,eyler 
beklenen Salih eter bkinci haftayında 
sakatlanmamıı olaaydı, belki Ziraat 
enatitU.U :yenilmiı olmıyacaktı. 

Harbiye takımında Eyub, Turban, 
Hicabi ve Kadir çok iyi idiler. Murta
za 'ft Süleyman ietiW>al için Umidli 
ıarilnmektedider. 

Ummadıkları bu ani ziyaretle pek 
•evinen Çubuk halkı atlıları kartıla
may. koftular. 

Çubukta Muhafız Gücünün ihtimam 
ile hazırladıfı öile yemeii halkın ae
vinç tezahürleri aruında bir kat daha 
artan bir ne,e içinde yenildi. 

Saat 13 de Albay Tekçmin at bqma 
ipretiyle atlılar toplandılar. Kendile
rini pek ıevindiren bu ani ziyaretin kı
aa •ilrmeainin teessürü içinde atlıların 
etrafını aaran Çubuklulara Komutan 
Tekçe: 

Gelecek senelerde bu giinün verdiği 
inançla daha genit programlar yapaca
ğız. Gene arkadAflarımızdan haklı ola
rak beklediğimiz büyük kudretin bu 
aahada da hiç nokaan olmadığını gör
mekle aöpüm kabarıyor. Hepinizi ba
prınızla tekrar tekrar tebrik ederken 
programların tatbikinde kıymetli mi
.. firlerimizi üzecek hidiseler olmupa 
bağıtlanmasını rica ederim,, •özlerini 
heyecanla aöyledi. Muhafız Gücünün 
miufirlerile ayrı ayrı vedalqtı. 

Kafile, komutan ve ba9kanı bu çok 
aami~ hitabeeinin heyecanı içinde 
kendıaıne içten te,ekkürler sunarak 
dağılmı,ıır. - Cemal Alangoya 

hnm!ftı. . l ldnci detJreth 
.. _Bizi hararetli kartdamanızla çok 

aevindirdiniz. Çubuğu her aene l'lİfi
mizde biraz daha yenileflDİf. güzelleı-
mif &örmekle bahtiyarlık duyuyoruz. .1•nu:uıuuuuı .................... ._ 

Size En BUyüğiimil.ziln aelamlarmı ıe- B • 
İkinci devre İstanbul takımı içha 

bir panik manzarası oldu. Viyanalı
ları bu devrenin sonlarına kartı sa
dece bir gol çıkarabilmeleri ail.zel o
yunlarına rağmen onların aleyhlerine 
kaydedilecek bir cihet oldu. Halk ba 
devrede muvaffakryetaiz oynamakta 
ıarar eden bazı oyuncuları " takı. 
mın te,ekkül tarzını 11Çıkça pro~esto 
ediyordu, muhtelite almmyan iyı JO

yuncu isimleri batıra bağıra tekrar 
ediliyordu. Filhakika takımın göater-

tirdim. Sizin temiz hialerinizi, 1elam- u g u• • n k u• • 
larınızla birlikte ona e<StUrec:etim. de-
di. Alkıt ve yap aeeleri atlılar Çubuk· 
tan uzald&fıncaya kadar devam etti. 

Kafile Çubupn temiz meydanını 
dolduran halkın arasından ıüratlile An • 
kara i•tibmetini aldığı zaman hafif 
bir yafmur çiaelemeğe b&fllmlftı. Her 
türlü hal ve ,eraite ratmen nqelerini 
biraz oleun kaybetmiyen atlılar önle
rindeki 50 kilometre üzerinde mütema
diyen ilerliyor, inifleri manileri inti
zamla atıyor. 

Spor harekellerl 
BİSİKLET dili manzara, btanbul futbolunun 

Stadyom kapıaı: Saat 9. 30 temsili vuifeaiyle aalıaya çıkarılan 11 
in intihabındaki iubetsisliği barla 

ATLETİZM fekilde ortaya koymaktaydı. Bu dev-
Seça d•: Saat 10 rede Viyanahlar sahanın mutlak ha-

Fiml: Saat 14 kimi idiler. Muhtelit takımın çok her. 
i bat oynamaaını üzüntü ile aeyredeo 

FUDBOL i t.tanbullulara nefia bir futbol sey-
Fönt y.,_... ~ wulııa.liti i rettirerek bu acıyı teWi imklnı ver· 

Ankaranın çevresi de Ankara kadar 
çok glizel .. Hele baharm b&flangıcmda 
bu yemyqil ve çiçekli ovalann, dağla
rın gli.zelliiini lgmek ne kadar zevkli .. 

Kafile bhıit iltibmetinde.Jd bildlıı 

La.:.. _._...__ S..t 11 : diler. 
: ~ ~1 ! Neticede Ylyanalılar S - 1 cali> 
'\u .. - ......... _. ...... , ........ 9' ıeldiler •• (A.A.) 



-8-
. 

ltalya - lngiltere 
anlaşması imzalandı 

(Başı 1. inci sayfada) 
uat 18.30 da Kigi sarayında ingiliz - İ
talyan anlqmasını imzalamııtardır. 

Anlatma bir protokol, bu protokola 
merbut 1ekiz mukavele ve deklarasyon 
Ye teati olunan notalardan mürekkep
tir: 

Bundan bafka, Şarki İtalyan Afrika
aı hakkında ltalya, Mısır ve İngiltere 
aruında bir iyi kOIDfuluk anlafmUı 
da Kont Ciano, İngiltere büyük elçisi 
Ye Mısır elçisi tarafından iımalanmıı 
ye bu bapta mektuplar teati edilmi,tir. 

Mukavelenin metni yarın neırolu
nacaktır .,, 

Anlatmanın eM:Uları 
Londra, 16 (A.A.) - lngiliz - ital

yaıı anlAfıDUının protokolunda ingilil: 
Ye İtalyan hükümetlerinin, aralarında
ki münasebetleri sağlam ve devamlı bir 
nua iatinad ettirmek ve umu.mi sulh 
ve emniyet davasına hadim olmak ar
suau ile kar,ıhklı menfaat meaeleleri
Din halli hususunda müzakerelere gi
rİfti1deri kaydedilmektedir. 

Protokla merbut vesikalar iki hükü
met tarafından teabit olunacak bir ta
rihte meriyete girecektir. 

Bu vesikalar meriyete girer girmez, 
&Odan, Kenya, ingiliz Somalisi ve pr. 
kt italyan Afrikası -ırasındaki hudud
lar ve bu topraklar hakkında kati bir 
anlqma yapılmak üzere İtalya ile 1n
ailtere aruında müzakerelere eiriıi
Jecek ve Mısırı alAkadar eden hususlar 
da Mısır bükUmeti de bu müzakerele -
N davet olunacaktır. 

Protokola merbut veaikalar 

zaltılmasını emreylemiı olduğunu ve 
her hafta bin kitinin geri alınmasına 
da batlanmıı bulunduğunu beyan et
mektedir. Bu geri alınma iti oradaki 
mevcud sulh zamanı kadrosuna inin -
ceye kadar devam edecektir. 

2 - Londra deniz mukavelesi: 
İıbu anlatma meriyete girer gir

mez İtalya Londra deniz mukavelesi
ne iıtirlk edecektir. O zamana kadar 
da İtalya mezkQr mukavele hükümle
rine riayet edecektir. 

Gönüllüler meaeleai 
3 - t.panya: 
İtalya, ecnebi gönüllülerin nimt 

bir tarzda eeri alınması hakkındaki 
İngiliz formülünü kabul etmekte ve 
mezkftr geri alma ifini karıfZDUlık 
komitesince tayin olunacak zamanda 
ve prtlar altmda yapmağı teahhüd 
eylemektedir. Eğer gönüllülerin çe· 
kilmesi dahili barbın hitamına kadar 
bitmemi' oluna, İtalya o zaman bü
tün gönüllülerini hep birden ve bütün 
İtalyan malzemesini geri alacaktır. 

İtalya, ispanyada, Balear adaların
da, denizatırı ispanyol topraklarında 
veya Fas'ta biç bir mülki veya siyasi 
maksad gütmediğini ve mümtu hiç 
bir vaziyet araıtırmadığmı ve mez· 
ld~r ~rlerde silahlı kuvvetler bulun
durmak fikrinde olmadığını teyid ey
lemektedir. 

İngiltere hükümeti bu teminatı se. 
ned ittihaz ederek İspanyol meselesi
nin hallini ifbu anlaşmanm meriyete 
girmesi için prt koşmaktadır. 

Habeı ilhakı 
Protokola merbut sekiz vesika fUD· 4 _ Habe,istan: 

Jarcbr: İngiltere, Milletler Cemiyeti kon-
ı - Akdeniz hakkındaki 2 klnunuaa- 1eyinin CSnümüzdeki toplantısında, 1-

ni 1937 tarihli deklarasyonu ve 31 kl· talyanm Habetistanm üzerindeki bu
DunueYel 1936 da teati edilen notaları kuk hilkümranisinin tanınması me1e. 
teyid eden bir deklarasyon, lesine aza devletlerin vaziyetlerinin 

2 - Askeri malOmat teatisi hakkında tavazzuh etmesi için teıebbtısde bu-
anlapna: lunmak niyetinde olduğunu beyan ey-

Her iki taraf Akdenizde, Kızıl de- lemekte ve bu meselede aza ı:levletle
llisde, Aden körfezinde, Mısırda, Su- rin hürriyetini tahdid edecek mania
danda, Şarki italyan Afrikasında, in- tarı bertaraf eylemek arzusunu teyid 
silis Somaliıinde, Kenyada, Uganda eylemektedir. 
w Tanpnikanm fimal mıntakaaında-
ld kuvvetleri hakkında muayyen za. Muır ve ltalya 
man1arda mal\unat teati etmeyi ve Ak- Mısır ile İtalya araamdaki iyi komtu-
denbde 19 uncu tul derecesi !U· luk mukavelesi kad anl•pna merlyete 
'Jnnda. Kızıl denizde ve Kızıl denize girinceye kadar iki memleket mtınue
alren Ye çıkan yollar llzerinde bahrt ve betlerinin tansimlni iatihdaf etmekte
baftl yeni bazlar vilcuda ıetirmek ni· dlr.Bu muklmıle eurete Jrartı oı.a-. 
,.etlerinden ~lrlblrlet'lnl ~rdat ey- nunlara riayet ve yerli askret kuvvet-
hmeyi t .. ahhud eylemektedır. lere yerlilerin alınması meseleleri hak-

}' akın Sarktaki topraklar N kındadır. 
ltalya Mıaır hükQmeti ~ngilizw - İtalyan an-

3 • Yakın prkta muayyen topraklar latınala~na muttali olduınu beyan et-
laerinde anlapna. mektedir. 

Se'-i dd d • "ba t 1 b Nihayet anlapna, Çemberlayn ile • z ma e en ı re o an u an- . . 
t.~ .. mucıuı ... , ... •• A abi M"ssollni :arasımla iki memlekctı an-
~ &ıl"W'- :AW.. J-J •U••l'lıt ( &-
tanm ve Yemenin prk ve cenubunda lapasının tahakkukundan dolayı 
bulunan topraklarda Aden mıntaka- memnuniyet beyan ederek teati eyle
aında ıiyul bir nüfuz arqtırmamağı dikleri telgraflan ihtiva etmektedir. 

teahhOt eylemektedir. İngiliz h~kü- Kanı Ciano Muır elçüiyle 
meti de bu mmtakada Suudi Arabısta- •• .. •• 
mn veya Yemenin istiklil ve temami- goruftU 
Jetlerine dokunacak hiç bir harekette Roma, 16 (A.A.) - Hariciye nazın 
balwumyacatmı beyan etmektedir. kont Ciano bugün öğleden sonra M•ır 

Gene bu anlqma her iki tarafa Kı • elçisini kabul ederek İtalyan - İngiliz 
sıldenbde adalar ilhakını, tahkimat anlqmamım bilhaua Mwn alikadar 
yapmayı suudt Arabistan ile Yemen eden noktalan üzeriden bir miilikatta 
aramda çıkabilecek ihtiliflara karıı- bulanmuıtur. 
mayı yasak etmekte ve bu civarda bazı 
arazi meselelerini halletmektedir. Fraıua Romaya ne saman elçi 

gönderecek Propaganda yopılmıyacalc 
4 - İki taraftan hiç birinin diterl

aln menfaatlerine muzur veya iyi mU.. 
nuebetlerle telif edilemiyecek bum 
.eya propaganda usullerine müracaat 
Menıiyeceklerine dair deklarasyon. 

5-Taana göltı mmtakaamda inci. 
Us menfaatleri hakkında italyan temL 
natmı tıeyid eyliyen deklarasyon. 

6 - ltalyanm prld italyan Afrlka
aındaki yerleri poliı hizmelerlnden 
pyrl ukert hizmetlere mecbur etmi -
,eceline dair verdiği 29 temmus 1936 
~i teminatmı teyid eden dekla
rayon, 

7 - Şark italyan Afrikaaında din 
ldlrriyeti ve ineiliz dini teıekkülleri -
ae yapılacak muamele hakkında dek -
larosyon, 

Süveyİf kanalı 
8 - Süveyt kanalında sulh ve harb 

samanlarında bütün devletlere geçiı 
aerbeatiliğini ıaranti eden 29 teırini
evel 1888 tarihli kanal mukaveleainin 
hUkilmlerine riayet edileceğini mü. 
beyyin deklarasyon. 

Paria, 16 CA.A.) - SaWıiyettar 
mahfillerde beyan olunduğuna ıöre, 
Romaya Frana& büyük elçisi ancak 
Milletler Cemiyetinin önümüzdeki top
lantısından sonra tayin edilecek ve İtal
ya kralı ve Habepstan imparatoruna 
itimatnameaini verecektir. 

Mamafih bu formill hukuki mahiye
ti bai solmıyacaktır. Öyle .zannediliyor 
ki, İngiliz - İtalyan anlatmasına milp
bih Fraasıs - İtalyan anlapnası mtın
kereleri normal diplomatik yollarla ya
pılacaktır 

X P.U - Belçika batvekili Pol-E
mil Janson Parise gelmiıtir. 

X Vartova - Lehistan hükQemeti 
pomeranyada iki alman mason locuı
nın kapatılmasına karar vermiıtir. 

X V U'fO•• - Yarı resmi mahfiller 
Lehistan ile Litvanya ara11nda P. T. T. 
fimendüfer ve hava münkalatı haklan· 
da pek yalanda .. üzakereler 'baflaya
.cağmı bildiriyorlar. 

ULUS 

Dr. Aras Beyrutta 
(Bllfl 1. iaci sayfada) 

ranta topraklarınızdan ayrllıyorum. 
Maj•tenin alika ve iltifatına tetek· 

kür eder ve ibllğına veutetinizi rica 
ederim. 
Doatluğuna phid olduğumuz Maaır 

milletine saadetler, refahlar dilerim. 
Bafvekile selamlar ve hürmetler eder, 
sizi de selamlarım.,, 
Muır hariciye naaınnın cetııabi 
Mıeır Hariciye nazırı Dr. Arasa•

ğıdaki cevabı vermittir: 
"Mısır millet ve hUkUmetine ı&te

rilen teveccühe tqekkürler ederim. 
Mıaırlılarm size ıösterdiii muhabbet 
ve tezahür büyük milletiniz cumhuri
yet hükümeti:ne derin doetluğunun u
fak bir tezahürüdür. 
Kıralım& aail duygularmuı iblli va

zifemdir. Hissiyatınızdan reisim ve 
arkadaılaran mütehaeais olacaklardır. 
Mısır siyaretinizi unutmıyacaktır. 

Bu onun için tarihi bir ciln kallleak ve 
sulh gayelerine aynı yürek ve sadakat
le bağlı milletimizin asırlık muhabbet
lerini takviye edecektir. Şahsi tazimle
rimi arzeder ve Mıaırın kardet TUrki
yeye selamlarının, reisicumhura afiyet 
ve saadet temennilerinin ibliğını rica 
ederim.,, 

Kahire, 16 (A.A.) - Mukattam gaze
tesi B. Arasın matbuata beyanatından 
bahaederek wlhun takviyeai için Mı
sır - Türkiye münasebatınrn takviyesi 
de lazım geldiğini, Balkan antantının 
yalnız Balkanlara münhaaır olmadığı
nı ve Sadabat paktının da buna bir ör
nek te,kil ettiğini yazıyor. 
Araam ticaret nazırı ile de temaslarına 
ip.ret eden gazete, iki memleket tic.ı
retinin inki,afını ve apğı cins japo:ı 
tütünleri yerine Mısırda nefis türk tü
tünlerinin tercihini temenni eyledik
ten aonra Arasa Mısırda gösterilen sa
mimi kabulün türk matbuatında uyan. 
dırdığı ak.isleri kaydediyor ve diyor 
ki: 
"Mısır için kardq Türkiyeye izhar 

edilen bu kabul tabiidir. 
..4.tatürke ve tü.rldyeye hürmet 

ve aevgi 
Büyük inkıli:b hareketiyle yüksek 

meziyetlerini göetererek ,arkta ve 
garpta kendine liyik olan mevkiin.i a
lan büyük türk milletine ve onun Bü
yük Şefi Atatürke kar'ı hürmet ~e mu
habbet ve takdirini izhar için son .zi
yaret Mıaua bir vesile vermiftir. Bazı 
hldiaelerin ıeytettiği bu rabıtaları bu 
ziyaret takviye ile canlandıımıftır. 

Eter bu 8elle Jı:ın•rm•• Türkiyeye 
pcterH dUk mil~~ 
phld olacağından emlnb.,, 

El Abram gazetesi de Arasın ziyare
ti neticeler.ini de arattırarak Türkiye
ni:n tarkta ve garl>daki yüksek mevki
ini tebarii.z ettirmekte ve Mıaırın Tür
kiyeden büyük yardımlar gCSrebilece
ğini ve ondan pek çok ıeyleri iktibas 
edebileceğini yazıyor. 

Romen baıbakanı 

Polonyaya gidiyor 
VartoYa. 16 (A.A.) - Gueta Pols

kaya Bükreften bildiriliyor: 
Romanya BBfVekill geçen pel"feDl· 

be gilnü Polonyanm Bükret elçiaini 
kabul etmiıtir. Bqvekil 19 nisanda 
Lehistana bir seyahat yapacaktır. Bu 
seyahat, geçen sene Romanyaya git
mit olan Leh ortodob kilisesi tefi 
Diyonleyosun ziyaretine mukabele i
çindir. B. Miron Lehistanda bulundu.. 
ğu müddetçe Leh hilkilmetinin min· 
firl olacaktır. 

Fransız sosyalistleri 
arasındaki anlaımazhk 

Parla, 16 (A.A.) - Soeyaliıt par
tisine sadık kalan federal icra komi
tesinin azaları yeni Sen aosyalist fe· 
deraayonunun muvakkat bürosunun 
azalarını tayin etmiıler ve partiye sa
dık kalan bütün sen soayaliıtlerine 
hitaben bir beyenname nqrederek 
bunları ıube ve kadrolarını tanzim et· 
mele davet etmiflerdir. 

Laivedilen eski sosyalist federas
yonu 24 nisanda parti ıuaına mahauı 
bir içtima ve 26 nisanda umumt bir 
miting tertib etmete karar vermitler
dir. İçtima ve miting esnumda Mar
so Piver mühim beyanatta bulunacak· 
tır. Federasyon aynı zamanda eyalet
lerdeki f ederaayonları aoayalist f ede
ruyonunun lağvı hakkındaki karara 
kartı mtltesanit davranmap davet e • 
decektir. 

Ankara Bonası 

15 - 4- 1938 

ÇEKLER 

Londra 
Nev7ork 
Parla 
Milano 
Brilbel 
Atina 
Cenevre 
Sofn 
Amaterdam 
Pras 
Madrid 
Berlin 
Varwova 
Budapeıte 
Bükreı 
Bclcrad 
Yokobama 
Moatova 
Stotholm 

Açıh• 

6.30 
0.790760 

25.1075 
15.0350 

4.6956 
86.7460 
3.4375 

63.4920 
1.4234 

22.6984 
12.6984 
1.9678 
4.1950 
3.9682 

105.8730 
34.5238 
2.875 

23.845 
3.08 

6.30 
0.694444 

25.0975 
15.0875 
4.7015 

86.7460 
3.4410 

63.4920 
1.4244 

22.6984 
12.6984 
l.9706 
4.1950 
3.9682 

105.8730 
34.5ZS8 
2.875 

23.845 
3.08 

ESHAM VE TAHViLAT 

[Muamele J&Pılıuaımıtır.] 

Tunusta 
kargaşahklar 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

• 

si amme kuvveti mümeuillerini darp 
ve silah ta,ıma cüriimlerinden dolayı 
21 ki.fiye bir aydan iki seneye kadar 
muhtelif hapis cezaları vermittir. 

Bugün 47 kişi daha mahkemeye sev
kedilecektir. Tevkif edilen "Yeni düs
tur,. ricali arasında "Yeni dünur,, un 
Sus kısmı reisi Ayafi Hasuna ile "naa
yonaliat Tunua,. gazetesinin eski mü
dürü Muhammet Buşara bulunmakta
dır. 

Askert makamlar "Yeni düatur,. un 
feahedildiğine ve mefsuh cemiyeti ih
yaya teıebbüa edecek olanların Tunus 
beyliğinin emniyetine karşı komplo 
kurmuı addedilerek askeri mahkeme
ye scvkedilcceklerini bildiren ili.olar 
yapıştırmışlardır. 

"Yeni düaıur" parıiainin 
ıubeleri kapatıldı 

Tunus, 16 (A.A.) - Örfi idarenin 
tatbik edilmekte olduğu Tunua, Sus 
ve Grombolladaki askeri makamlar ile 
Tunuıun diğer k•ımlarındaki sivil 
makamlar hi~ir mukavemete maruz 
kalmadan Yem diletur'un 9übeleria.i 
kap'atlmflardtt. Yeni d88tunın bqlıea 
şeflerinden 18 kişi tevkif edilmiştir. 

Cumarteai gününden beri yapılan tev
kifler mikdarı iki yüzü bulmuıtur. Di
ier cihetten ukerl aorgu hakimleri 9 
ni.an hidiselerinin mÜ§evvilderinl bil
hasu iki noktadan itham etmektedir
ler. Bu ild nokta ırklar arasında kin 
tevlid etmeğe ve Fransanın Tunu&taki 
icraatına ıekte vurmağa tefd>büa et
mek cürUmleridir. 

Yabancı tahrikleri 
Paris, 16 (A.A.) - Burada söylendi

ğine göre "Yeni düatur,, aleyhinde a
lınan 'iddetli tedbirler bilhuaa Tunu
aa kartı yapılacak. her nevi yabancı 
müdahalesini menetmek gayesini i•· 
tıilıdaf etmektedir. 

Filhakika yabancıların yaptıkları 
propaganda yeni düstur hareketinin 
muhtelif temayülleri ara.ındaki reka· 
betlerden istifade ederek inkipf et
meye ba'lamı9tı. 

B. Ruzveltin mesaji 
iyi ka rııla nd ı 

V&fington, 16 (A. A.) - Ru.zvelt 
matbuata beyanatta bulunarak mesajı
nın dün iyi bir tekilde karıılanmıı ol
masından dolayı memnuniyetini bil. 
dirmiı ve beyaz saraya gönderilen tel
grafların bire kaqı yedi niabetinde 
yaptığı tekliflerin lehinde olduğunu 
ilave eylemiıtir. 

Nevyork gazeteleri cumhur reiai 
Runelt'in ipizlere yardım için dört 
buçuk milyar dolarlık nafıa itleri 
hakkındaki programmı müttefikan 
tatvib etmekle beraber i8tihsal ile İfti
ra kabiliyetini ayrı ayrı ıeyter telakki 
ettiğinden ve ittira kabiliyetinin iatik 
rularla arttırılabileceğini sanneyledi
iindeıı dolayı tahtie ediyorlar. 

İnafflz deniz havı kmetleri 
11flili 

Munzam bir protokolda bu deklaru 
7onlarm meriyete eirmeaini müteakib 
!talya ile Mısır arasında bu memlek~ 
ti alikadar eden bütün meselelerın 
halli buauaunda müzakerelere giritile 
celi ye diğer taraftan prkt italyaıı 
Afrikuı ile büyilk Britanya impara • 
torlup arumdaki ticaret mUnaaebet· 
Jerini en kna bir müddet içinde tan • 
sim eylemek üzere İn&iltere ve ltalya 
DJD ticaret milzakerelerine bqlaya
cakları beyan olunmaktadır. 

X Belpad - Hükfunet dört milyar 
dinarlık bir dahili iatikru akdine ka-
rar vermiıtir. yenin Belgrad elçisi Ali Haydar Ak- Londra, 16 (A.A.) - Visamiral Sir 

X Sofya - Buıün neırolunan yeni tay'ı kabul etmiftir. Alebandr Rameay'ın deniz bava kuv-

Teati olunan melctublar 
Teati olunan mektublar fUlllardır: 
1-Libya: 
ltal,a, Libyadaki Jı:unetleriıı.ln L 

matbuat kanununda her hangi bir p. X Loadra- HindiMan umumi valiai vetleri servislerinin ,efliğine tayine
zete Yeya mecmua çıkarmak için hu· Gandlyi kabul ederek kendWyle bir dlldili remnen bildirilmektedir. Vis 
aull bir mu.ade iltihaali mecbur! Ja- müddet ıörilflnilttilr. Bu müllkatta a- amiral befinci deniz lordu ünvanmı 
bnmııtır. mum! menfaat& taalluk eden meaeleler baiı: olacak Ye deniz bava kuvvetleri-

X Kahire - Süveylı clvannda bir ı.hla mevsuu olnnqtur. nin kadro •e mabemeeinl kıontrol e-
tren ile bir otobtla çarpıpuı ve 18 kip X Belpad- B. Stoyadlnoviç, Yu· deceği gibi bunlarm tabiye hususun. 
ölmüttür. 15 de apr yarah vardır. naniatanın Belgra<l elçisi ROletti'yi ka· da kumandanhğmı da denıhde ede-

X Napoli - lnciltere harbiye nazın bul etmiftir. cektir. 
Hore BeJip, Napoliden tayyare ile X Belpad - Senato reili ltfacBra- Sir Alebandr Ramay 56 yapnda-
Maltaya hareket etmiftlr. viç, parlementolar birlilfnin çabpnala- dır, 1919 senesinde dilk Konot'un kı-

X ........ - B.&07adincwi5 tlrki- nna itdlU etmek illere Mile &itmlttir· n prcmea Patrlaia ile .m.00iltlr, 

COCUK ILAVEMIZDE 

Evvelô haftaki bilrneceıi 
çözüp hediye ka'.aDaDlar 

Karı lııuananlar: 
Safranbolu tubafi~i Raci Karalı: .. oi
lu Cahid Büyükkan, Ankara Ulue okulun
dan 417 Malik, Elazıi orta okulundan 112 
Meli.hat Tunca, Ankara Gazi liaeainden 
Necdet Uiur kardqi ArteaıU, Di7arba
kır İsmet İnönii okulundan 14 Slikiife 
İzp, Ankara birinci orta okulanclan 82 
Rıfkı, Kütahn liaeainden 417 Naci. An
kara Samanpuan Alta7 10kaimda TU
zün, Ankara Necati okulundan 634 Da
ni1t Ankara Adakale sokak A-2 apartman
da Sevim. Ankara Gui lisesinde 840 ... 
vinç, Ankara Dumlupınar olmbmdan Rı
za Batöze!. Ankara erkek lisesinden 1476 
Macid. Ankara Akköprii caddesi Taydq
lar IOtak 5 de Liltfi7e. Burdur Haltevi 
odacısı Bekiroilu Şlilaii, Ankara Iıık a
partJmanmda Latif Seçtin, Isparta cum• 
buriyet okulundan 228 Fikret, Ankara 
Dumlupınar Okulundan 313 Naci, Anka· 
ra erkek lisesinden 394 Danlı, Ankara 
Dumlupınar okulundan 697 Doian Alp, 
Ankara erkek lisesinden 1162 Ruhi, İz-

mir - Seyditöy okulundan 221 Fikret, Bur
sa Özel Reyhan okulundan 1 İsmail, Anka
ra Ulus okulundan 294 Uve7il, Elbıi orta 
okulundan 193 Ya1&r, İmıir Karataı orta 
okulundan 1040 Mehmet, Ankara Necati o
kulundan 992 Cazibe, İıtanbul Çaialoilu 
birinci okuldan 690 Adli7e Şencan. lstanbul 
Beyoilu 22 inci okuldan 227 Makbule Emir 
İltanbul Taksim Aydede cad. 12 No. Verim 
apartınıan 1. de Hilmi Bayar, Ödemiı Gü
müı; çay okulundan 26 Talib, Ankara Neca
tı okulundan 701 Çapçı, Havza merkez oku
lundan 215 Erdal, Ankara İstiklal okulun
dan Şimıek, İzmir Karataı orta okulundan 
2376 Zeki, Samaon cumhuriyet okulundan 
330 Oruan, Filyos Hisarönü okulundan 60 
Rasim. Kupdası ilk okulundan 177 N ecli.. 
Ankara Baymı..ırıı:end 10kaimda Nedime 
Marmariı ılk okulundan 234 Mehmet Gö~ 
rüm, Diyarbakır Ziya Gök Alp okulundan 
429 Nejad, 1sparta orta okulundan 159 Be
sim, Antalya orta okulundan 468 Saniye, 
Zonculdalc Namılı:kemal oıı:ulundan uçiıncü 
smıf~a Turhan, Adana birınci CJrta oıcu.un
daıı 4:88 .ırıan, Ankara Mimarkemal okulun
dan 662 :>evim, Ankara İnönıi okulundan 
945 Nezahet, Sıva• tu orta okulundan .299 
Samiye, Polatlı dıtÇi kalfası İbrahim Evcil, 
Bartın cumhuriyet okulu birinci sınıfından 
Feridun, Adapazan orta okulundan 201 
Mehmet, İstanbul uılriidar üçiıncü orta o
kulundan Mustafa ilhan, Ankara tu liıe
ainden 1011 Raıfe, Ankara Atatürk kıa oku
lundan 206 :Muazzez, Ankara Gui lisesin
den 780 Turban, .&ıkara Gui liaeainden 
1109 Muzaffer, Ankara devrim okulundan 
18 Müterref, Ankara l.ıazi lisesinden 545 
Armanlı, Kırtlareh ı<oca hızır okulwıdaıı 
463 Nerınin. Adapuarı orta okulundan 71 
Cemil, Ankara 1stikW okulunduı 41 Neca
ti, Elbıi tat maiaza sokak 42 de Pebim. 
Ankara erkek lisesinden 1192 Mehmet, An
kara Necati okulundan 233 Osman. lmıir 
Karataı orta okulundan 6/3 ~awk, Niide -
Abara11 orta okulundan 127 upr, Anka
ra Dumlupınar okulundan 635 l~ecll, An
kara birinci orta okulundan 602 Ahmet, An
kara telefon santralında Dumlu kardaaı Se
zer, Di7&rlıüır orta olnabmdan 741 Orhan, 
Çoda tecaattla oka'..._ 4ıU ........_An-
~ =:;·~ :=t:t: 4ft.t~ 
1 rabzon lısesınden 887 Kemalettin Anka
ra İltekin okulundan 58'2 İlhan, Ankara sa
nat okulundan 87 Şevket, Edirne carb bu
dud taburu muhabere redildi baı Çavutu A
dil oilu "Erdo&'ıuı. Ankara Atatiırk okulun
dan 20 Rami, Ankara kıa liaeainden 686 
Fazilet, Mujla orta okulundan 394 Salibi, 
Ankara sanat okulundan 92 Ahmet, Ankara 
M imarkemal okulundan 43 Doian, Dinar 
Yeıil yol okulu IOn sınıfından Şiilmuı, An
kara Öz türk mahallesinde Bilse, Ankara 
Ulu okulundan beıinci sınıfta Nicebban, 
Ankara erkek lisesinden 165 Muzaffer, An
kara Gazi lisesinden 960 Ertuirul, Diyar
babr liıesinden 582 Celil, Ankara ticaret 
lisesinden 369 Nizamettiıı. Ankara ırul 11-
eeainden 629 Rapb, Saımon Dumlupınar o
kulundan 102 Nuran. Ankara birinci orta o
kulundan 1359 Perihan, Dinrbakır liıesin
den 740 Ali, Bursa meydancık İncirli cad
desi 5 numarada Osman, Buna Valide ve
.ziri mahallesi Bezirci ıokak 3 de Suna, An· 

tara lıl ecati okulundan 889 IMdi. ~ 
lamet 1nöni1· okı.ıle•drn ~7 Kerim.~ 
ra türk koleji ilk luunradan 157 Ywa.ktai. 
Samaoıı Bozkurd okulundan 111 Namık. Aır 
tara lltetin okulundan 99 Huriye, ı..&aO" 
bul Takıim orta okulundan ısı Erol. AA
lr.ara Ba)-ram caddee.i QYUlı.er IOlıatmda llii
nire. lıtanbGI Kwnkapı ona okulundan lı04 
Kemal, Bolu Feyzi cnmhuc.iyet okulıaıuı.a 
279 Faik ,lsıanbul KaumP"ll& orta olaıblJl
dan 357 Hıianü. Ankara birinc.i orta olal11111"' 
dan 140 lbrahim. Turhal ilk okulundAıı ı& 
Bıilend. Diyarbakır berber Raif yamada /tl
li Narin, Ankara Gazi lisesinden 755 1'r 
aım, Zoııpldak orta okulundan 698 Hadi. 
İstanbul .l:lcyoclu dolı:uzwıcu okuldan 266 
Nüria. Zara pı)'&de ala)'I levazım müdiiril 
oilu lrfan. bmir leydi kö7 ilk okulundd 
133 Hamdi, Saımoıı orta okulundan 441 1r 
mail, Ankara İsmet pqa Çamlıca 10kaiJDda 
N. Eraoy, Burdur, P.T.T. llufettiıi oi1" 
Halid, Antalya tarih öiretmeni Tayyar kı.11 
Tomris, Ankara birinci orta okulundan 1390 
Asım. Hilecik inhisarlar müdilriı Besim kJSI 
Ulviye, Kastamonu Murad bey okuluadd 
281 Şehda, İıtanbul Takainı orta okulunda8 
182 liakkı, Ankara erkek lisesinden 931 S. 
dib, İzmir Hakimi7eti milliye ilk okul 
dan 203 Günaydın. Ankara Namıkkemal o
kulundan 456 Emel. Giresoıı Kctab nabiyr 
si C. H. P. reisi 1UWlda Ali Dönmez, An
kara devrim okulundan 412 Bahri, tstanblll 
Çenseltöy kuleli askeri liaesinden 9. 2. 
332 Nazım, Ankara birinci orta okulundd 
54 İsmet, lzmir Karat.at orta okulandaıl 
1358 Muzaffer, Konya lisesinden 8345 Adi.I. 
Samaon Bozturd okulımdan 99 Ahmet, Aı>
kara Ticaret lisesinden 342 Süleyman, Kor 
:ra • Aksara11 orta okulundan 170 Semi)l.
lltanbul Kwnkapı orta okulundan 2. B. 
Nezihe, İzmir - Bornova 9 eyliil okulunda8 
134 İbrahim. Ankara Necati okulundall 
1920 Şükri7e. Ankara türk kolejinden 254 
Cavid. Ankara erkek lisesinden 924 Muta
fa, Ankara cumhuriyet okulundan 961 V eb
bi, Malatya &'azi ilk okulundan 704 Emut• 
htanblll 'Oatıidar İmrahor 125 numara 
Ensin. Ankara birinci orta okulundan 71• 
Edhem, İzmir Karataı orta okulunda por 
tacı Abdullah, Kütahya orta okulundan ı. 
A. da Münevver, Ankara gazi liıeıindeO 
530 Mehmet, İstanbul erkek ögretmen okll
lu birinci sınıfından 35 İbrahim, Zonsuldak 
orta okulundan 736 Şaziye, Malatn 1mre0 
maiazaaında Muzaffer, Ankara Atatıirk kd 
okulundan 453 Peran, Ankara i11J&&t usta o
kulundan 90 Cotkun, Ankara Gazi lisesin
den 787 Danyal, Adana Namıkkemal otu 
lundan510 Leyli, Ankara erkek liseıindeO 
dwrdüncıi ıınıfta Oiuz, Ankara Mimar kr 
mal okulundan 1052 Selçuk, Ankara tapa .. 
Kadastro okulundan 341 Cemil, Ankara 
Keçiwren okulundan 76 Metin. Ankara er
kek lisesinden 1389 İzzet. 
Bilmeceyi halledip de hedi,.-
kasanamıyanlar: 

Ankara Necati okulundan 1078 Mehmet. 
Ankara Gaai lisesinden 743 Feyai, Ankatl 
İltekin okulundan 956 Perihan, lzmir Ab
dullah efendi mahallesi 1280 Numarada Nr 
cib, Ankara ikinci orta okulundan 132 Nr 
Tin, Ankara İnönü okulundan 5. B. de 'Z9'I 
Halim. İstanbul 61 inci ilk okuldan Nihad 
Birikkea, Aakara kız liaesinden 407 Heri
-. A111aara tl!lhO olnahmdaa ıou İlbaa. 
Ankara birlnd orta okulundan 913 hbi.,. 
Ankara birinci orta okulundan 1278 Tür 
Ankara İstiklal okulundan 25 Çetin. Zil• 
orta okulundan 193 Haliı, Ankara ırul li
sesinden 864 Naci, İstanbul İnönü kız 
ta okulundan 4. D. de 859 Neziye, Ankara 
İatiklll okulundan 272 Turan, Diyarbaldt 
İsmet pa .. ilk okulundan 299 Fikret, il~ 
la orta okulundan 12 Selçuk, Muila orta 
kulundan 160 Cemal, İzmir Karataı t 
va7 caddesi manav Salih yanmda Musa, M' 
kara birinci orta okulundan 170 Nesib, Nıl
de orta okulundan 18 Ekrem, Ankara pil. 
lisesinden 514 Nihad. Dinrbakır liaesind 
204 NiJ&&i, Fatih çarıamba Sultan Se · 
caddesi 13 numarada Omer, Ankara erk .. 
lisesinden 1523 Harem, Ealıiıehir lisesiO" 
den 1551 Mustafa, Adapuan orta okulllll" 
dan 684 Ertuirul, Şibintarahiııar İnönü o
kulundan 151 Meliha, Arnkara Gazi liseıio
den 3. A. da Özcan, Bandırma C. H. P. ~ 
Umid. Ankara erkek lisesinden 1631 A~ 

(Soau 7arıali aüsbamızda) 

Umumi heyet toplantısı 
TORKIYE MiLLi iTHALAT VE iHRACAT ANONiM 

ŞiRKETiNDEN 

13 Nisan 1938 tarihinde toplanan h'-edarlar umum! heyetinde 
ek1eriyet olmadığından 2 Mayıs 1938 tarihine tcsadilf eden pazar
tesi gilnU saat ıs de Ankarada Kınacı Hanında 22 numaradaki Şir-
ket merkezinde tekrar toplanılacaktır. 2239 

Satıhk arsa 
Ankara Defterdarlıtına · 

Muhammen · 
• Bedel Dipozl-

Mahallesi: Cinsi: Miktarı M2: Verıt No. Ada: Parsel: Lira Kr. Lira 1't• 
İstiklil Ana 46 55 187 18 1600 00 120 00 

1 - Yukarda cim ve evuf ı yazdı gayri men.kul Un mülkiyetinin ibale,l 
8-4-1938 tarihinden itibaren bir ay zarfında ihale yapılmak üzere pa.zarlılS 
bırakılmıftır. 

2 - Pazarlık puartesi ve cuma ıünleri saat 15 de Defterdarlıkta ~ 
tefekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 - İhale bedeli nakden ve peıinen istifa kılınacaktır. Mezkar arWllf' 
görmek i.ıiyenlerin Milli Emlik Müdürlüğüne mtlracaatları. 

4 - Taiplerin ihale saatinden bir saat evvel hizasında ya.zıh diposltıO 
miktarmı havi makbuzu ile birlikte sözü ıeçen komisyona mtıracaatları. 

2240 (1094) 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi diıler 
alız temin 

ve güzel 
eder 



l'7 - 4 - 1938 -
~zde Jüz rerli hlkiJe 

Hafız hanımefendi 

Merhwn Müşir Hıfzı paşanın hare . 
~istim hanımefendi benim çocuk::~ 
gumda bizim semtte oturan bütü rt 
halli kadınların, hatta ak~"' n ° a 
•· .,... .. yeme-
gınden sonra mahalle kahv_.· k 

1

- Yazan -
Toplu IOne 1 r k d . . ...... ıne çı a-

a ora a tavla, ıskambil da d . 
n b • ma, omı-
~- o~n-~yan, aşınakalesinden başla ı ..................................................... 

ınuduru mesule kadar bu··~: y ~ 
k .... n gazetelerı 

o uy~n erkeklerin bile dilinde p 1 
bi, yeni bir kocaya varır, gününü gün 
edebilirken bütün dünyadan elini ete
ğini çekmiş, kendini dine, diyanete 
vermişi 

senktı K · · . e e-
. ımısı paşanın kendisine çıl-

~~~~a aşık ol~uğu için varını, yoğunu 
si un.e yap~ıgından, kimisi ipekli şem-
yesını egıp O"ıPdşinden kı" . . b. 

Artık hafız Sabri, konağın selamlık 
kısmına postu sermişti. Orada yiyor, 
içiyor, bütün vazifesi de hanımefendi
yi hıfza çalıştırmaktan, bir de akşam 
ve yatsı namazlarında imamlık etmek
ten ibaret bulunuyordu. 

al f b~::ı , mısı ıraz 

d a ranga olduğundan, kimisi bu ka
ar ·· 1 .. 

C 
• mus uman hizmetçi, ahrı varken 

vınde r h. · ::ı • 
besı . - . um ızmetçı ve italyan ahçı 
" edıgınden bahsederler, ufak mik
.1asta dedi k d 
illa 1 ~ 0 u yapmaktan geri dur-
ıu ;i~~d~. F~~t ~ütün mahalle halkı 

Mahallede Sabrinin bu halinden iki 
tane memnun olmayan kimse vardı: 

ır e mutte{ıktiler: 
)'a-;:;m~emize lazım, yarın iki elimiz 
ne den ~a gelecek: Han ime fendi için 
µanı. ırse dcnsın, ırz ehlidir vcsse. 

Kaynanası ile karısı. Bu kadar iyi yi
yip içmesine rağmen günden güne za
yıflayan hafızın bu halini onlar anlı
yor, fakat "el arı, düşman gayreti" bu
nu etrafa sızdımuyorlardı. 

lttn:anrmızdaki hanımefendiler hak
a· a neler, n~ler duymıyoruz? Klml-

1 kavasla mercimeği fırına vermiı di
~r1:'r: kimisi bahçıvanın oğlu ile aş-

Sizin anlayacağınız hanimef endi ha
fız Sabriye abayı yakmıttı ve bütün 
teravi, hafızhk, 90fuluk koırıedyumı 
sırf onu elde etmek için yapıyordu. 

fışne 1 

0 liıfzı paşanın haremi hanimefendi, 
:;rda?' değildir. Alafrangalığı, na
g 1" a, nıyaza pek aldırış etmemesine 
b7r 

1
:ce Ondan bize ne? Bir kendinin, 

den e allahın düşüneceği iş 1 Bu yüz
~ak ~~nlarda evine teravi kıldır
iıtıa ç n ırnanı tutmıyor diye mahalle 
fOd~ının genç hafız oğlu tasalanıyor; 
G·~ .~eselesi, ne denir ? 

Bizim eski mahallelerde böyle sırlar 
gizli kalabilir miydi? 
Hafız Sabrinin karısı, nüfuzlu bira

ilenin eski evladhğı idi. Bir gün vazi
yet canına tak ettiği için, kalktı, ora
ya gitti; etekliyeceğini etekledi; öpe
ceği eli öptü. Sonunda kocasını "hafız 
hanimefendi"nin pencesinden zorla 
kurtardı. Fakat açık göz hafız, gene i
şi idare etmiş, konağın setamlığmdan 
evine döndüğü zaman bu viran evi gü
zelce tamir ettirmiş ve rivayete göre, 
emniyet sandığına da hatırı sayılır bir 
meblağ yatırmıştı. 

ltaı oruyor.sunuz ki eski zamandan 
atıaına ?edı kodu yapmak, çekiştirmek 
n1~~~sıne. r~yet etmif olmak için ha
tr._k endıyı zaman zaman tefe koy-
"""<t tan k" · esas çe ınmıyen mahalle kamoyu, 
eli ~a onun pek fazla aleyhinde değil-
5at te ö:eki kadınlar da açıkça çar
~1 g Ymege, kısa peçe takrnag-a baıı.la-

nca 'G""l .. h -r 
fran u sum animefendinin ala-
l>ckı~aca telakki edilen kıyafeti ve i
ba 1

1 §ernsiyesi de göze batmamağa 
11:cı::ış:ı. İşte tam bu sıralarda karı
biiy"k hıç olmazsa otuz, otuz beş yaş 
ctrn~ olan müşir Hıfzı paşa da vefat 
le h 

1~· cenaze alayından dönen mahal
bird a kı genç dul hanımefendiye hep 
ı en acımışlardı. 

tllctte~ ~aşanın ölümü Gülsüm hani
cnaını b .. •· ha tiklik n utun yatında bir deği-

'<>nr Yapmıştı. Cenaze kalktıktan 
a rum h. · 

taıyan ~~etçıye yol verilmiş, i-
tiııc birah~ı ı~ınden çıkarılmış, yerle _ 
~ttirt•ı ~oylU kızla Bolulu bir ahçı 

....... ı rnışti. 
~ır haf 

ltağa t~ sonra hanimefendinin so-
fıaııa Çıktıgını görenler biribirlerine 

adılar: 

1- Artık h · f . c biael • . anıme endı, o eski tango 
~orau~~ı gıymiyor. Bugün sokakta 
Qar b ba. O kad~r sım sıkı kapalı o ka 

a ya . k' • 
İki a nı ı sonr.,yın 1 

ltıışt1 J. ~onra ramazan da gelip çat
dc gib· rıfe günü mahallede bir müj- d .. ~u _haber çalkalandı: 
ltaJtıa u sUm hanimefendi bu sene ko

ter · tığı '1 h avı kıldıracakmı,; imamın 
tııttrı afız Sabriyi de kendisine imam 

uş. ı 
~-·. 

fttıa~~ır Hıfzı paşa, ne iyiliği, ne de 
Onu~~~ .?elli olmayan bir ihtiyardı. 
dan olumüne acıyanlar da vefatm
'<>fu~onra hareminde baş gösteren bu 
la.r. tık dolayısiyle bu acıyı unuttu-

Çi~ kadıncağıza hidayete erişmesi i
latını aşan.ın öteki dünyayı boylaması 

13 gehyormuş ! Dediler. 
~Yr~~ ~rtesi bir şayia daha: 

~<>trn Gulsum hanımefendi, hafız olu
~ uş: hıfza çalışıyormuş 1 

daha ah~~le .. ihtiyarlarının yüzü bir kat 
ttıaın gtil.~u. Gülerya, daha ihtiyarla-

1!. güzel, zengin bir kadın, gill gi-

Hafız Sabriyi elden kaçıran hafız ha
nımefendi tabii, birdenbire eski hayatı
na dönemezdi: öyle yapacak olursa. el 
filem ne derdi? Gene eski sahte sofulu
ğuna, hafızlığına, ibadetine, namazına, 
niyazına devam etti. 

~·· İstanbulun meşhur çapkınlarınd.ı.:1 
hanende Ali, işi gücü tezvir, dalavera. 
dolab olan bu adam, Hıfzı paşanın ha
nımındaki temayülü de sezmiş ve ha
fız Sabrinin orada niçin tutulduğunu, 

sonra neden kapı dışarı edildiğini öğ
renmişti. 

Bunun üzerine hafif bir sakal bırak
tı. Bir cübbe satın aldı: kendisine çeki 
düzen verdi. İcabında para getirir di
ye bir parça ezbere kuran da bilirdi. 
Bir gün, minaresi hanimefendinin ko
nağına bakan bir camide ezan okudu; 
o gün de elinde tesbih o mahallede do
laştı, durdu. Neticede istediği olmuş, 
emekdar uşaklardan birisi bu yeni ha
fız efendiyi "akşam namazına ve ye
meğine" çağırmıştı. 

Bir ay sonra hafız Sabrinin babası, 
Gülsüm hanimefendi ile kurra hafız
larından "Ali efendi"nin nikahını kıy
dı. 

Hikayeyi daha uzatmağa lüzum var 
mı? Merhum Hıfzı paşadan kalan bü
tün evler, konaklar, dükkanlar şimdi 
hin oğlu hin hanende Alinin tasarrufu 
altındadır ve adam akıllı çirkin ve ko
casından boşanan hafız Gülsüm hanı· 
mefendi, mahallenin viran bir evinde 
hayatının son gününü beklemektedir. 

lz?1itte bağlar ilaçlanıyor 
İzmıt, 16 (A.A.) - Bağ ilaçlaması 

mevsiminde köylüye ucuz fiyatlarla 
tevzi edilmek üzere vilayet tahsisatın
dan onbe§ ton kükürtle Uç ton göz taşı 
alınmııtır. 

dLtJS 
9 

i~E·Bl•Z•DEi 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perwembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

: Ankara .. 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ., 
: Ece eczanesi 
: Sebat ve Yenişehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

Hergün 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesı 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.15 

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

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangm ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesaj eri 
Şehir Anbarı: (3705). - T a k s i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
~ı. Bizim taksi: (2323) - Havuz başı: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk ve aon 
Seferleri 

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

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

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

Ulus M. dan Keı;iören'e 
Kec;iören'den Ulus M. na 

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

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

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Yenisehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenişehir'e 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 
Akköprüden S. pazarı'na 

Sabah Akşam 
İlk Son 
sefer sefer 

t>.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

7.30 19.00 
8.00 19.30 

6.30 21.00 
7.00 21.30 

6.30 20.30 
7.00 21.00 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

7.00 -.--.- 17.00 

7.00 23.00 
7.10 23.00 

6.45 7.30 
8.00 9.45 

~ U. Meydanı ile htaayon araamda her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları ıeferler daha 11ktır. 

~ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazan arasında saat S 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

ı AqamJan vı- lleriaaıadaa _. n 
deki 900 •eferJerle bunların Ulu llle7-
danrna daniltleri •inemalarm daiıhı 
saatlerine tibidirler, 

Poata Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 c kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akıam 19,15 ve 19,45 
de (aalı, perıembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : HerıUn 9,35 (Kayıe
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

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

GÜNDELiK 

Hicri • 1357 
Sefer: 16 

S. D. 
Güneı: 5 17 

Rumi - 1354 
Niaan: 4 

S. D. 
Akşam: 12 51 

r 
DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazudan maada her gün bas
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparhmaru No. 1 

3-6949 

Mahkemelerde~ 

1
'''''~~~·~~"~';~:·;·;~;~~;·"'1-~u-ob_ri_au_m_lu_;_~da_c_aa_<_~_.F_.)_R_u_m_u_z_u_n_a_~_ı_e9_k; 

Dört ııaurlık kilçllk iliolardan: I l 
Bir defa için 30 kuruıı Ş veren er! 

ı İki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 

ıçın 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kurus 
alınacaktır. 

Ticaret işleri için daktilo ve defter 
tutmaya aşina yardımcı memur aranı -
yor. Almanca bilen tercih edilecektir. 
Ulus'ta E rumuzuna tahriren müraca-

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Bir kolaylık olmak üzere, her aatır . i 
kelime aralarındaki boılulı:lar müstes- i 
!13 30 harf itibar edilmi&tir. Bir küçük l 
ıHin 120 harften ibaret olmalıdır. 

at. 2212 

Bayan öğretmen aranıyor - İlk 
mektebin 4. üncü sınıfındaki bir kıza 
derslerini hazırlamak üzere bir bayan 
öğretmen aranmaktadır. Biraz fransız
ca bilmesi lazımdır. Haftada 5 saat sa
atine 50 kuruş verilecektir. Ulus da S. 
rumuzuna mekt ubla müracaat. 2196 

Dört satırdan futa her satır için ay
rıca 10 kuruş alrnır. 

Ankarada Yenişehir Erdoğcuı sokak 
22 numarada mukim inşaat mühendisi 
Abdülhakim tarafından açılan ve al
mış olduğu Ülgüt soy adının (Taman) 
ile değiştirilmesine karar verilmesi 
hakkında olan davanın yapılan du
ruşması sonunda: Ülgüt soy adının 

(Taman) ile değiştirilmek suretiyle 
nüfusa tescil ve ilfinma 8-4-938 tari
hinde karar verilmiş olduğu ilan olu-

..................................................... 

nur. 2233 

Satılık :ıu ev -- 111: -

Satılık: 

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

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

2030 

Kiralık : 

Kiralık - Kavaklıdere Kooperatif 
mahallesinde 18 No. fevkalade manza
ralı evin müstakil 6 oda, müştemila
tı veya zemin katiyle 8 oda 1 Kav. 
Ti. 1272 2108 

: Maltepe Onur sokak 3 No. _ 
S yağlı boyalı 4 kat 2 daire beher : 
: dairede 4 oda bir mutfak, banyo, : 
: elektrik terkos tertibatı ile Ay- : -

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

Satılık arsa - M. Müdafaaya giden 
asfaltta kurumlar caddesinde Yeşil sa
haya nazır 344 M. murabbaı münferit 

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

Kiralık daire - Kalorifer, sıcak su· 
lu 2 da 1 hol 50 lira Atatürk bulvarın
da Kalaç apartımanı Ti. 1477 müraca-

: rıca bahçe içinde 2 oda 1 mutfak -

arsa. Tel. 3057 2074 at. 2140 

: ve helası olan bir dairesi de var- : 
: dır. Bahçesinde garajı ve aşılı : 
: 150 meyva ağacı vardır. İçinde- : 
: kilere müracaat edilmesi 2013 : 

E:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı: 
Satılık kamyon - 34 model Şevrole 

kamyonu müsait fiatla verilecek. Ata -
türk Bulvarı Toygar apr. daire 5 

Kiralık kat - Kavaklıdere yolundaki 
Sarı köşkün arkasında bahçeli köşkün 
3 veya 4 odalı alt veyahut 3 oda banyo 

NAS1~1lAC1 
KANZUK 

En eslcl nasırlan bile pek kısa bit 
zamanda tamamen ve kökünden çıka· 
rır. 

Umumt deposu: İngiliz Kanzuk ec
ıanesi. Her eczanede bulunur, ciddı 

~e müessir bir nasır ilicıdır. 596 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hasq.hanesi 

Cerrahi Şefi 
Hergün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperati! arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1985 

... ' · Zciyiler .:;-,"'r" · ~ : 

Tl. 2311 2096 

Satılık radyolar - 6 lamba Telefun
ken 7 Uimba Blanpunkt görmek, pazar
lık için İnhisarlar B. Müdürlüğünde 
Fuat'a müracaat. 2122 

Satılık ev - İstanbulda Büyükdere
de cami S. 23 2 katlı 4 odalı su elektrik 
Ankaradaki bir mülkle de mübadele 
edilir. Tel. 2181 2142 

Satılık arsalar - Yenişehirin en ne
zaretli yerlerinde münferit inşaata mü
sait mütedil fiyat. H. Dilman K. oğlan 
Koç ap. 4 Tel: 2181 2143 

Satılık arsa - Şurayı Devlet arka
sında Turan Ar. ittisalinde 703 metre 
kare bir arsa satılıktır. Telefon: 1585 

2161 

ve tarasalr 3 üncü katı. 2145 

Kiralık - Yenişehir Yüksel Cadde
si Özenli sokak No: 3. 1.ci kat konfor
lu üç oda ı hol üçüncü kata müracaat. 

2165 

Kiralık Ev -Aşağı Ayrancıda Ba
kanlıklara yakın 6 oda 1 salon, güzel 1 
hol ve teferruatı elektrik ve suyu var
dır. Tel: 2901 2167 

Kiralık- Mobilyeli 3 odalı bir apar
tıman acele kiraya verilecektir. Tafsi
lat için 2630 No. ya telefonla müraca-
at. 2234 

Kiralık - 4 oda 1 hol müstakil ant
reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18/ 1 
Rusçuklu Fahri Tel. 37 53 2237 

Ucuz satılık iki bağ- Yukan Ay-
rancı'da yeni kamutaya civar imarce Aranıyor: 
Sayfiye mevJdL Emniyeti Umumiyede 
Tercüman Şefik. 2 ı 94 

Satılık eıya - l büfe 15 lira bir gar
dirop 15 lira 1 kanepe 4 koltuk 50 lira 
1 yeni somya 6 liradır. Ulusda S. rumu-
zuna mektubla müracaat. 2195 

Satılık - Kelepir alman piyanosu 
yeme}t odası ve masif ceviz salon takı
mı. Demirtepc Urunç sokak No. 2 Mü
hendis İzzet evi. Her gün saat 2 ye ka-
dar. 2232 

Satılık - Yenişehirde sıhat bakanlı
ğı karşısında 440 M. murabbaı ve 2 a
partman yapmağa müsaid bir arsa. 
1888 No. ya telefonla müracaat. 2235 

Kurslar : 

Daktilo kursu - Mayıs ilk haftasın
da başlıyor. Kayıt yapılmaktadır. 2 ay
da diploma verilir. Yenihal arkası Yeni 
hamam apart. Kat 2 Tel: 3714 2162 

latanbulda satılık ev aramyor - A
dalar, Kadıköy, Moda, Suadiye, Arna
vudköy, Büyükdere semtlerinde 3 ve 4 
odalı evleri olanların son istiyecekleri 
fiatlarla şartlarını Ankaarcla Bankalar 
caddesinde Erği Tuhafiye mağazasına 
mektupla müracaatlarr. 213!> 

Möble oda aranıyor - Y enişehirde 
veya Işıklar civarında kan koca için 
konforlu möble 1 oda aranıyor. Posta 
kutusu 196 P. K. 2163 

Mobilyasız bir oda yahut küçük bir 
daire ariyorum. Mühendis Zeki P. K. 
397 2203 

Aranılıyor - Balkan harbinden son
ra Mitroviçeden Türkiyeye hicret eden 
Manastırlı jandarma yüzbaşısı Bay Sa
lih (glibo) mn Eşi Bayan Gaibe ve o
ğulları Kemal ve Enveri bir miras işle
ri için arıyorum. Nerede bulundukları
nın kendileri tarafından ve yahud onla-

2 ..__-+---+-

~ -----

Zayi - Türkiye Arap atları merkez 
soy kütüğünün birinci cildinin 35 inci 
sayfa ve sıra numarasında Kozanlı Ah
med Cevdet Çamurdanoğlu üzerine ka
yıllı olup, henüz devir muamelesi üzeri-

rı tanıyanlarca adresime malUmat ve
rilmesini dilerim. D. Demiryolları hası
lat dairesinde Cemal Öngör. 2097 

Pratik usul - Elverişli ücretle fran. 
sızca dersleri. Bir tecrübe dersi ile al
laşmak isti yenler lç Cebeci Süngü bayı-
n S. No. 11 Bn. Melek. 2083 Motosiklet - Satın ~hnacaktır. Az 

. • kullanılmış s - 7 kuvvetınde olacaktır. 
. . .. .. . ar ıya- K. Yozgat Brt. Fb. . urt Bergere Pıyano Derslerı - Bir Mac p· ı H K 

nıst ve konpozıtoru pıyano dersi veri- mektupla müracaat. 2085 

~ 

5 

6 

l 

8 

ı---+--· 

t---+--+-~ 

9 r---t--+---

Soldan sala vıı yukandan aşağıya: 

1- İstanbulun en hafif ıuyu. 
2- Avadanlık - alaturka musikide bir ma-

kam. 
3- Tasvir - basmaktan em!r. 
4- Çevik - ilçe. 
5- Yağmurdan hasıl olan muvakkat dere. 
6- Ekmek yapılır - çivi çakmak için kul-

lanılır. 
7- Ağzına kadar dolu. 
8- Ses - bir not3, 
9- Et satan - takmaktan emir. 

İzmir Enternasyonal 

Fuar.na hazırlanınız 
20 ağustos 20 eylül 

1938 
3-7041 

me yapılmamış olan Al Ceylan adında
ki safkan Arap atına evvelce ziraat ve
kaleti tarafından verilmiş olan pedigri 
zayi olduğundan ve yenisini alacağım
dan, k~ybolan eski pedigrinin hiç bir 
kıymetı olmadığını ilan ederim. 

Adres: Adananın Şıh Murat könün
. de mukim Mustafa Yılmaz. 2248 

Çocuklarınıza En Kıymetli 
Hediye DADI' dır. 

Dadı çocuğunuzu eğlendirir, 
yürümeğe ahşPmr, gezintilerde 
taşımağa yaradığı gibi icabında 
rahat bir salıncak olur. 
Yeni Ec:ıanede satılıyor. 1659 

Mevsimin en gii ze] ve son mo,Ja 

Kumaşlarını 
izzet Manifatura mağazasından tedarik edebilirsiniz. 

En titiz müfterileri tatmin eden kumatlarnnızın çeıit, renk 
ve zenginliiine siz de hayran kalacaksınız. 

Postane caddesi İn kili h mektebi karşısında 223 l 
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31 - 40 37 

81 - 90 -
ıoı - 110 -
191 - 200 198 

221 - 230 -
531 - 540 533 

871 • 880 -
1651 - 1660 1660 
3261 - 3270 -
3341 - 3350 3342 
381 l • 3820 -
4601 - 4610 -
4831 • 4840 4837 
5191 - 5200 5199 
6171 • 6180 -
7311 - 7320 -
7591 - 7600 -
7611 - 7620 7613 
7771 - 7780 -
7861 - 7870 7869 
8761 • 8770 -
8911 - 8920 8913 

9031 - 9040 9031 
9131 - 9140 9139 

9501 - 9510 -
9731 - 9740 -

10061 - 10070 -
10141 - 10150 10143 

10541 - 10550 -
10911 - 10920 -
11821 - 11830 11828 

I2IOI - 12110 -
12781 - 12790 -
12891 - 12900 12893 

13221 - 13230 13221 

13290 • 
13281 - -
14201 - 14210 -
14241 - 14250 -
14821 - 14830 14821 

15421 - 15430 15425 
t546l • 15470 -
15711 - 15720 15713 

15851 - 15860 15858 

16241 • 16250 16246 

16471 • 16480 16474 

16901 - 16910 -
16941 - 16950 -
17091 • 17100 -
17181 - 17190 )7188 

17951 - 17960 -
18021 - 18030 -
18121 - 18130 18125 

18291 - 18300 -
19301 - 19310 )9JU9 

1938( - 19390 -
19391 - 19400 19398 
1942t • 19430 19422 

19501 - 19510 19504 

t9661 - 19670 19665ı 

19741 - 19750 19745 

19831 - 19840 -
20711 - 20720 20716 

21361 - 21370 -
21761 - 21770 21769 

!1801 - 21810 -
2231 l - 22320 22316 

22361 - 22370 22365 

22751 • 22760 -
22801 - 22810 22802 

23271 - 23280 23273 

24011 - 24020 -
24251 - 24260 24251 

24311 • 24320 -
25621 • 25680 -
25961 - 25970 25961 

25991 - 26000 25991 

26771 - 26780 26779 

27081 - 27090 -
27581 - 27590 27581 

27971 - 27980 -
28671 - 28680 -
29271 - 29280 29274 

29771 - 29780 29779 

29841 - 29850 29846 

31061 - 31070 -
3145t - 31460 31458 

31521 31530 31529 

32091 - 32100 32094 

32841 - 32850 -
33191 - 33200 -
33411 - 33420 33418 

33671 - 33680 33679 

33971 - 33980 33977 

34481 - 34490 -
34521 - 34530 -
34551 - 34560 34556 

35021 - 35030 \ 35026 

35851 - 35860 35852 

36401 • 36410 36403 

36491 - ,36500 36491 

36721 - 36730 36723 
36821 • 36830 36824 

16 Nisan 1938 Tarihinde 
Terkiye Ciimhaı ly et Me•llıez Banlnw lclan •rkezlnde Yapll.

lkramiyeH % 5 Faizli 1933 l.tikrazma ait 
Betfncl amorti ve onuncu ikramiye kepdesinde ikramiye kazanan ye amorti eclllen numaralan gö•terir ta•dikll ll•ted.ir. 
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120 37461 - 37470 - - 69761 - 697i70 69761 120 100801 - 100810 100806 120 137441 - 137450 137445 120 167511 - 167580 
- 38761 - 38770 38766 120 70031 - 70040 - - 100881 - 100890 100890 120 137631 - 137640 - - 167671 • 167680 
- 38971 - 38980 - - 70071 - 70080 - - 100961 - 100970 100962 120 138311 • 138320 138312 120 l 68131 - l 681 40 

120 39201 - 39210 - - 70171 - 70180 70176 120 101001 - 101010 101007 120 138491 - 138500 138499 120 168371 - l 68380 
- 39211 - 39220 - - 70181 - 70190 ~0183 120 10101 ı - 101020 - - 139031 • ı 39040 - - 168711 - 168720 

120 39231 - 39240 - - 70241 - 70250 70245 120 101371 - 101380 - - l 39061 - 139070 139061 120 168861 • 168870 

- 39821 - 39830 - - 706~1 - 70640 - - 101401 - 101410 101408 120 139211 • 139220 - - 168971 - 168980 
120 39871 - 39880 39880 120 70671 - 70680 - - 101611 - 101620 - - 139371 139380 139372 120 169241 - 169250 

-- 40051 - 40060 - - 70861 - ;"0870 70863 120 !01621 - 101630 101629 120 139521 - 139530 - - 169391 - 169400 
120 40301 - 40310 40304- 120 71401 - 71410 71409 120 [ 02251 - 102260 - - J 39851 - [ 39860 - - 16955 [ - 169560 

- 40451 - 4-0460 40460 120 71611 - 71620 - - 102751 . 102760 - - 140181 . 140190 - - 169771 • 169780 

- 40681 - 40690 - - 7173( - 71740 71739 120 10~281 - 103290 - - 140-211 - 140220 - - 170511 - 170520 
120 41291 - 41300 41297 120 719!H • 71940 - - !03331 - 103340 103340 120 140431 - 140440 140440 120 ı 7 1 63 1 - 1 71 640 
120 41551 - 41560 - - i2241 - 72250 72247 120 !03661 . 103670 - - 140661 - 140670 140670 120 171701 - 171710 
- 41841 - 41850 - - 72351 - 72:160 - - 10~961 . 103970 - - 141291 - 141300 - - 172131 - 172140 

- 41901 - 41910 - - 72501 - 72510 72.502 120 104711 . 104720 104714 120 141341 - J 41 350 141346 120 172211 - -172220 

- 42031 - 42040 - - 73141 - 73150 73149 120 105281 - l 05290 - - 141991 - 142000 - - 172221 • 172230 
120 42271 - 42280 42273 120 73401 - i3410 73406 120 105711 • 105720 - - 142121 - 1421:10 142126 120 172591 • 172600 

- 42341 - 42350 42346 120 73451 - 73460 73453 120 105;'31 - 105740 - - 142601 - 142610 142610 120 173031 - 173040 
120 42741 - 42750 42747 120 7377 J - 73780 73775 120 106111 - 106120 106111 120 142621 - 142630 - - 173711 • 173720 

- 4311 l - 43120 43112 120 74011 - 74020 - - 106951 - 106960 - - 142821 . 142830 - - 173851 - 173860 
120 43491 - 43500 - - 74101 - 74110 - - 108111 108120 - - 143491 - 143500 143498 120 173941 • 173950 
120 44051 - 44060 44058 3000 74241 - 74250 74250 120 108811 - 108820 108819 120 143651 . 143660 - - l 7 41 61 - ' 7 4170 
120 44111 - 44120 ·- - 7.1321 - 75830 - - J 09221 - 109230 - - 143871 . 142880 143873 120 174191 • 174200 
- 44271 - 44280 44278 120 75501 - 75510 - - 109511 ~ 109520 109513 120 143941 - t4.~950 143947 120 17447 ı - 174480 

- 45191 - 45200 - - 75971 - 75980 75971 120 110051 . ı 10060 - - 144021 . 144030 - - 174941 - 174950 
- '• 45211 - 45220 - - 767:H - 76740 - - 110141 - l 10150 110149 120 144321 • 144330 144325 120 176001 - 176010 

120 45751 - 45760 - - 77001 - 7701(1 77007 120 110291 - 110300 110292 120 1443:-ı 144380 144378 120 176271 - 176280 
- 45831 - 45840 - - 77431 - 77440 - - 110401 - 110410 - - 144381 • 144.'390 - - I 76341 - 176350 
- 46391 - 46400 - - 79421 - 79430 - - 1 1078 l - 1 !0790 110786 120 144411 - 144420 144411 120 176981 - 176990 

120 47:111 - 47320 4';'319 120 80831 - 80840 - - 111151 111160 - - 144631 144640 1446!i4 ı 0o 177231 - 177240 
- 47661 - 47670 47662 120 8l031 - 81040 - - l 11331 • I I 1340 - - 144811 - 144820 - 177351 - 177360 
- 47991 - 48000 47998 120 81231 - 81240 81231 120 1 12341 • 1 12350 112345 120 145361 . 145370 145369 120 177531 - 177540 

120 48551 - 48560 48551 120 81531 - 81540 81535 120 112381 - 112390 l 12382 120 146281 - 146290 - - 177821 - 177830 
120 48971 - 48980 48974 120 82191 - 82200 - - 113121 - 113130 - - 140731 - 146740 (46737 120 17;"87 l - 177880 
- 49111 - 49120 - - 82471 - 82480 - - 113341 . 113350 - - 146861 - 1468';"0 - - 178051 - 178060 

- 49151 - 49160 49153 120 82511 - 82520 82520 120 ı 13461 - ı 13470 113465 120 147331 - 147340 147336 120 178101 - 178110 

- 49171 • 49180 - - 82631 - 82640 - - 114871 - 114880 - - 147511 - 147520 147518 120 178561 - 178570 
120 50231 - 50240 50233 120 82891 - 82900 - - 115261 - ı 15270 l 15270 120 147771 - 147780 - - 179161 - 179170 
120 50741 • 50750 - - 82931 - 82940 - - 116021 - 116030 116026 120 l 47981 - 147990 - - J 79331 - 1 79340 

- 50881 - 50890 - - 83021 - 8.1030 - - 116611 • 116620 116614 120 148201 - 148210 - - 180301 • 180310 
120 51171 • 51180 51178 120 83181 - 83190 83189 120 117171 - 117180 - - 148211 - 148220 148215 120 (81061 - 181070 
120 51251 - 51260 - - 83851 - 83860 - - 119201 - 119210 - - 148251 - 148260 148252 120 181221 - 181230 
120 51381 - 51390 51382 120 83891 - 83900 83894 120 119351 - 119360 - - 148451 - 148460 - - 181291 - 181300 
120 51611 - 51620 - - 84001 - 84010 - - 120151 - 120160 - - 148961 • 148970 148969 120 1815!'1 - 181560 - 516i1 - 51630 - - 84191 - 84200 - - 120341 • l 203SO - - 149231 - 149240 - - 181611 • 181620 

- 51751 • 51760 - - 84451 • 84460 - - 120531 - 120540 120539 120 149!~7 l - 149380 - - 181701 • 181710 
- 521 J1 • 52120 52119 120 85031 - 8504-0 85031 120 121821 - 121830 121822 120 149901 - 149910 - - 181861 - (81870 

120 52211 - 52220 52219 120 85361 - 85370 85368 909 122551 - 122560 122556 120 150061 - 150070 150062 120 181911 - 181920 

- 53021 - 53030 53023 120 86401 - 86410 - - 123191 - 123200 123197 120 150941 • 150950 150947 120 182021 - 182030 
- 53031 - 53040 - - 86631 - 86640 - - 123361 - 128370 123361 120 151231 • 151240 (51236 120 182411 • 182420 

120 53161 - 53170 53170 120 86;"51 - 86760 86754 120 123391 - 123400 - - 151571 - 151580 - - 182441 - 182450 

- 53241 - 53250 53244 120 86941 - 86950 - - 123461 - 123470 - - 151691 - l 51 700 - - 182701 - 182710 
120 53751 • 53760 - - 87231 - 8724-0 87234 120 1236! 1 - 123620 - - 1 5 I 931 • I 5 1 94-0 151932 120 l 82861 - 182870 
- 53771 • 53780 53779 120 87441 - 8745Q. - - 12364( - 123650 - - 152311 - 152320 - - 183021 - 1 83030 

120 54351 • 54360 - - 87691 - 87700 - - ı 23821 - 123830 123823 909 15233 l • 152340 - - J83301 - 183310 
120 54491 - 54500 - - 87951 - 87960 87953 120 123991 - 1 24000 124000 120 152891 - 152900 15!900 120 184131 - 184140 
120 54721 - 54730 54721 120 87971 • 87980 87979 120 124191 • 124200 - - 153381 - 153390 153382 120 184601 - 184610 
120 54961 - 54970 54965 120 88101 - 88110 - - 1 24861 - 124870 124868 120 154251 • l 54260 - - 184611 - ı 84620 
120 55031 - 55040 55033 120 88171 - 88180 - - 124961 • 124970 - - 155191 - 155200 155198 120 184971 - 184980 

- 55131 - 55140 - - 88351 - 88360 88360 120 125171 - 125180 125177 120 155401 - 155410 - - 185091 - 185100 
120 55491 - 55500 55496 120 88921 . 88930 - - 125821 - 125830 125824 120 155861 - 155870 155863 120 185581 • 185590 

- 55661 • 55670 - - 89171 - 89180 - - 12!\881 - 125890 125886 120 156081 - 156090 156081 120 18559 l • 185600 
120 56631 - 55640 - - 89681 - 89690 89685 120 125921 - 125930 - - 1 56141 - 1 56150 156145 120 ı 8579 l - 185800 
- 56871 - 56880 56872 120 89751 - 89760 - - 126321 - 1 26330 - - 156281 - 156290 - - 18599 I • 186000 

120 56951 - 56960 - - 90061 . 90()j\() 90067 120 126351 - 126360 - - 157371 - 157380 - - !86601 • 186610 
120 5?251 - 57260 - - 90171 - 90180 90173 120 126401 - 126410 - - 157681 - 157690 - - 187251 • 187260 
- 57271 • 5:'280 - - 90431 . 90440 90431 120 126541 - 126S50 - - 157991 - 1~8000 - - 187661 • 187670 

120 57701 - 57710 - - 90901 - 90910 90906 120 126991 127000 126994 120 158141 - 158150 158144 120 187841 • 187850 
120 5801 l • 58020 - - 91061 - 91070 - - 127041 . 127050 - - 159061 . 159070 159070 120 188241 • 188250 
- 58481 - ~8490 58483 120 91131 - 91140 91139 120 12721 l . 127220 - - l ~9621 . 159630 - 1 88491 • 188500 -

120 58501 - 58510 58503 120 91571 - 91580 - 127291 127300 - - 159871 - 1 59880 - 188851 - 188860 ..... -
- 58871 - 58880 - - 91851 - 91860 - - 127601 127610 127603 120 160691 - 160700 160695 120 189441 - 189450 

- 58981 - 58990 - - 92341 - 92351) - - 127801 127810 127810 120 160891 - 160900 160897 120 189931 - 18994-0 
120 59471 - 59480 59475 120 92371 - 92380 92377 120 12807! . 128080 128074 120 l 609J 1 - 1 60940 - -- 190471 • 190480 
120 60021 - 60030 - - 92541 - 92550 !12545 120 128441 - 128450 128444 120 16111! - 161120 - - 1 9058 l - 190590 
120 60191 - 60200 - 9290! - 92910 - 128461 - 128470 - - ı 61 1 3 1 - 16 1 1 40 190861 - 190870 - - - -
- 60251 - 60260 1>0255 30000 9!1561 - 93570 - - 128471 - 128480 128475 120 161151 • 161160 161156 t20 191 16 l • 191 170 

120 60791 - 60800 - - 93671 - 93680 93676 3000 128701 - 128710 128702 120 161231 • 161240 - - 191721 • 191730 

- 61501 - 61510 - 94081 - 94090 - 128841 - 128850 - - 161921 • 161 930 - 191971 • 191980 - - -
- 61571 - 61580 - 945,31 - 9454-0 94536 120 128901 - 128910 - - 162071 • 162080 - 192331 • 192340 - -

909 61971 - 61980 - - 94601 - 94610 94606 120 128931 - 128940 128933 120 162091 . 162100 162094 120 192441 • 192450 
120 63211 - 63220 63219 120 9:i03 l - !'.15040 95031 120 128941 128950 128948 120 162221 - J 62230 - - 192471 • I 92480 
120 63861 - 63870 63866 120 95511 - 95520 95513 120 130351 - 130360 ıao360 120 l 63061 • 163070 163063 120 192801 - 192810 

- 63871 - 63880 - - 95671 - 95680 - - 130361 • t30370 130364 120 163091 - 1 63 1 00 163100 120 193161 • 193170 
120 64001 - 64010 64004 120 95971 - 95980 95978 909 131041 - 131050 131042 120 163621 - 163630 - - 193271 • 193280 
120 64161 - 64170 - - 96391 - 96400 - - 131731 • 131740· 131731 120 163961 - 163970 163962 120 194421 • 194430 
120 64271 - 64280 64276 120 96531 - 96540 - - 132041 - 142050 - - 164001 - 164010 164005 120 194671 • 194680 

- 64591 - 64600 - - 96711 - 96720 - - 132251 - 132260 - - 164341 - 164350 - - 195071 • 19.5080 

- 64971 - 64980 64974 909 96771 - 96780 - - 132511 - 132520 - - 164611 - 164620 164612 120 195451 • 195460 
120 65051 - 65060 65054 120 97011 - 97020 97013 120 132901 - 132910 132902 120 164781 • 164790 - - 195991 • 196000 
120 65541 - 65550 6!'i541 120 97091 - 97100 - - 13297 1 - l 82980 - - 164871 - 164880 - - 196 1 7 1 - 196180 
120 65611 - 65620 65611 120 97471 - 97480 97474 ısooo 13299 I - l 33000 132999 120 164901 164910 164906 120 196191 - 196200 
- 65681 - 65690 - - 97811 - 97820 97820 120 134331 - 134340 134331 120 165351 - 1 65360 165357 120 19631 1 - 196320 
- 66531 - 66540 - - 97901 - 97910 97904 120 13452t - 134530 - - 165401 - 165410 165410 120 l 96571 - 196580 

120 67191 - 67200 - - 97941 - 97950 - - 134911 - 134920 - - 165821 - 165830 - - 197371 - 197380 
120 67631 ·- 67640 67636 120 98391 - 98400 - - 135301 - 135310 135306 120 166071 • 166080 - - 198181 - 198190 
120 68301 - 68310 - - 99411 - 99420 - - 135411 • t35420 135411 120 166501 - 166510 - - 198661 - 198670 
120 68851 - 68860 68856 120 99421 - 99430 99430 120 135521 - 135530 - - 167281 - 167290 - - 199261 - 199270 
120 69391 - 69400 69394 120 99731 - 99740 99739 t20 135801 - 135810 135803 120 167381 - 167390 - - 19927 1 - 199280 
120 69441 - 69450 69448 120 99981 - 99990 - - 135921 - 135930 - - 16:'45( • 167460 167457 120 199881 - 199890 
120 69751 - 69760 6W57 120 100351 - 100360 - - 137051 - 137060 137057 909 • 

ı - Bu iatikrazın balen tedavülde bulunan AB ve C tertibi tahvillerinden kur'a çıkan numaraların beherine yukarda yazılı ikramiyelerin üçte biri tediye edilecektir. 
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2 - ikramiyeler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Merkez ve ıubelerinde ve Merkez Bankaımm müeuea olmadığı yerlerde ele Türkiye lı Bankaıı tubelerinde bu taıdikli keıide li&telef'İ 
iiaerinden ödenecektir. Maliye V ekileti Türkiye Cümhuriyet Merkez Banlraal 



17. 4. 1938 
ULUS -!1-

RESMi İLANLAR Jandarma 

Kışhk elbiselik ahnacak 

ma giinii aaat 14 te Ankanda Yeaip·- 21 kun&f bedeli -,nti 22 adet kice
birde komutanı• binaamdaki Mtm mmı 9349 llm 53 kun1f bedeli a,ifti 41 
alma komiayoawıd:& yapılacMtır. meofedn ihale bedelinin yana 1937 " 
Z- Mulw"•CQ bedeli 3200 lin mu- diğer yanar 1938 1* b&dcelerindaa 

vakkat teminatı 240 lirada. verilmek ,.niyle aç* eWltmqe M-

Dahiliye bakanlığı 

Edremit su lıl eksiltmesi 
Dahiliye Vekiletinden : 
Edremite 10.9 kilometre meaaf eden 

ıu isalesi kaptaj ve maslaklar inşaası 
su deposu tamiri ıehir 'ebekeai yapıl
ması ve müteferri malzeme tedariki 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 57390 li
ra 38 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid prtname, 
~roje vesair evrakı 287 kurut mukabi
lınde Dahiliye vekileti belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30. niMn 1938 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat on birde 
Ankarada Dahiliye vekileti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 
Yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye prebilmek için ia
teklilerin apğıda yazılı ıeminat ve ve
aaiki aynı gün saat ona kadar komis
yon reisliğine teslim etmiı olmaları 
lizımdır: • 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun lira 4145,52 ku
ruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C- Kanunun dördüncü maddesi mu

cibince eksiltmeye girmeye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen şef-
liğinden münakasaya girmek i~in ala
cakları vesika. 

S - Teklif mektupları ihale günll 
laat ona kadar makbuz mukabilinde 
komiayon reialiiine verilecektir. 

h>sta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhiitlii olımaı ve 
llihayt:t bu aaate kadar komilyona gel
nıiş bulunması lbımdır. 

au iş hakkında fazla izahat almak ia
tiyenlerin belediyeler imar heyeti fen 
tefliğine müracaat etmeleri. 

(990) 2078 

banka teminat mektubunu ft diğer ka
nuni vesaiki ihtiva edecek kapalı zar
fını yukarıda UçüncU maddede yaı:ılr 
saatten blr aaat eneline kadar Anka
rada P.T.T. umum mUdUrlUğü binası 
içinde toplanan ebiltme komiayonu 
reiıliğine makbuz mukabilin.de tevdi 
edeceklerdir. 

(905) 1889 

Akkiilllltlr .._ mfllt -
P. T. T. Müdürlüfünden : 
1 -yenitehirde bahnlıldar poıta 

binaıında bodrum katındaki akldimU
litör odaıının zemininin aıfalt ile dö
tettirilımeai açık elaıiltmeye k.onul
muttur. 

2 - Keıif bedeli 179 lira muvakkat 
teminat on iiç lira 42 kuruştur. 
Şartnamesi müdürlük kaleminde 

görülebilir. 
3 - Açık ekıiltme 21. 4. 938 per

tembe günü aaat on bette yapılacak
tır. 

Taliplerin o gün müdürlük bina-
11nda mütetekkil ekailtme komiayo
nuna müracaatları illn olunur. 

(1005) 2022 

Bak1r tel ahnacak 
P T. 't. Levazım Müdürlüiünchm: 
1) - İdare ihtiyacı için 43 ton 3 

M/M, 61 ton 4 M/M,I ton 1,5 M/M ki 
cem'an 105 ton bakır tel, kapalı zarf
la ekıiltmeye konmuıtur. 

2) Muhammen bedel (105,000), mu
vakkat teminat (6500) lira olup ebilt
meıi 23/ mayıl/ 938 pazartesi cihıil 
aut (15) te Anbrada P. T. T. Umum 
MlldllrlUk blmam4akl atm alına ko -
misyonunda ,apılacütır. 

3) tıteklller, muftkkat teminat mak 
buz wya banka mektubunu, kanuni 
veaailde beraber mUteahhidlik veaib
smı ve teklif mektubunu muhtevi ka
palı zarflarını o gün aaat (14) e kadar 
mezkQr komiıyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
Levazım, lıtanbul Beyoilunda P. T. 
T. Ayniyat tube MüdUrliliUnden 525 
kuruı bedelle verilir. (927) 1919 

Ku11unlu kablo ahnacak 
Fen memurlar1 ahnacak P T T ı....- MtWlrliii...._.= 

.Sıhat ve içtimai Maavenet Vekl- 1) :_·İdare ""d-.-T i..I .. 13 blem-
letınden. .. • --ı ~- ~ 

1 ,_,, • in ..... u• de muhtelif devreli kuqunlu kablo b-SAan umum mildürlOll nuı-
yetler ...._ lllllıllluıtTtllııtlıt'·~ ......... .,. •• 
lllek üzere 150 Ura- tkretll fi muvakkat teminat (1175) Hra olup 
luldarına ihtiyaç varda. Talip olanla- siltmell 24 mayıa 1931 <uh) gUnl a
.ruı bilfunum vesaik ve şimdiye kadar at (15) de Ankara P.T.T. Umum 1111-
bulunduklan vazife ve itlere aid ev- dOrlUk blnaundaki Atm alma komla -
rak ve üç adet fotoğrafla bizzat veya- yonunda yapılacaktır. 
lıut bu vesaik ve evrakı göndermek ıu- 3) _ lıtekliler, muvakkat teminat 
retiyle Sıhat vektletlne mtıracaatlan makbus veya banka mektubunu, bnu
llin olunur. (857) 1779 nt veaaikle beraber müteahhitlik Tesi

Söml•ok kömlrü ıllllClk 
Anlcur Merkez Hıfzııubba Müene

aeai Saba Ala. Komisyonun- ı 
1 - Muhammen bedeli 3920 lira olan 

IÖmikok kömürü 21.4.1938 pel'f'mbe 
günü saat 11 de açık ekailtme ıuretiy
le satın alınacaktır. 

2 ·Taliplerin yüzde 7,5 llserinden 
lbuvakkat teminat akçesini Hudud ve 
lalıiller sihat umum müdürlük vezne
•ine yatırmaları lbmıdır. 

3 - Şartname hergUn meccanen mu
hasip mutemetliiinden temin edilir. 

(962) 1958 

kasmı ve teklif mektubunu muhtevi ka 
palı zarflarını o glln aut ( 14) .• kadar 
mezkQr komisyona vereceklerdir. 

4)-lartnameler, Ankara P.T.T. 
Lenmn; latanbul Beyoğlunda P.T.T. 
Ayniyat lube MüdUrliliünden parurz 
verilir. (928) 1920 

Badana yaphrdacak 
P. T. T. Miidürlüiünden ı 
Merkez poıtahanesinin potta uo-

nu badana ettirilmeıi açık eksiltme 
ye konulmuttur. 

Ketif bedeli 614 lira 24 kurut mu
vakkat teminat 46 liradır. 

Şartııameai mUdiirliik kaleminde 
cBrillebilir. · 

. S - ~i her gUn parMU olı- nulda. 
Jandarma c-1 Kamutanlıjı Anka

ra Saba Alma Komisyonundan : 
Mendil ahnacak 1-Bir metre9ine 290 kuru' fiat tah 

rak komieyonda ılrfllebilir. 2 - Blrıailtme 22.4.938 cwm .... _. 
4 - İsteklilerin muwklrat teminat at 16 da Tillyet daim! eaclimeftimte 

malıbusu ve pı1mmeaindeki ·yeailca- yapılacaktır. M M Vekil t' Satm Aha& Ko- min edilen vasıf ve örneiine uygun 
• • d. • 

1 
iki bin metre erat klflm elbiselik ku- larla ihale gUn ve .. tmc.' lrıomi9yona 3 - Eksiltme prtMmeai '"buna 

mllracaatları illn olunur. (1054) 211g müteferri evrak par•ıs villyet daimi mısyoa an ı • ~ .. ..,. •• n .. ·· t da k 
1 H b. t --: tahml d'l mq ·~·38 c~ •-·u aaa on a-- er ır anc;ınne n e ı en . ı 

f' tı (17) k 1 77000 •·- palı zarf uıulıyle satın a macaktır. 
ı.a uruı o an ~e men- 2 _ ~i par•ız komiayon- 1600 takım yazhk elbise encümeni kaleminden alınabilir. 

dıl, kapalı sarf uauliyle miinakuaya dan al bilecek bu eksiltmeye girmek 
konulmuttur. . . nlpa • ( 35) liral-L ·ık -=-- Orman Korama Genel KomatlıD

bk S.tm Alma Komiayonm:adan : 

4 - Eksiltmeye girmek iate1'nlerin 
702 llralık muvakkat l'eminat vermele
ri ve müteahhidlik veaikaaı ve bu gibi 
itleri yapmıı oldufuna dair vesika ib
ru etmeleri lbımdır. 

2 _ lbalni 19-4-938 aalı gi1nil ıatıye erın 4 AA ı t~t 
11 d dl aaat makbuz ve f8rtnmDede yasılı belgele-
3: İik teminatı (9ll) lira 75 ku- ri muhtevi teklif melı:tubl~mr belli 

gUn ıaat dokuza kadar komısyonumu

1 - Onnan koruma genek komutan
bk kıtaları ihtiyacı için 1600 takım 
yaslık elbi8e ka~ı sarf uculü ile i
halesi 28 nisan 938 pertembe günü aaat 
15 de Ankıarada Yenitchirde komutan
lık binaaındaki aatuı alma komiayo-

fUftur. 
4 - Evsaf ve ıartname iatiyenler 

bedelıiz olarak her gUn öğleden aon. 
ra M.M.V. aatm alma komla;yorıuna 
müracaat. 

5 - Ebiltıneye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve iiçiincU mad
delerinde g&terllen veaaikle teminat 
ve teklif mektublarlyle birlikte ihale 
saatinden en az bir aaat evvel M.M.V. 
satın alma okmiıyonuna vennelert 

(913) 1847i 

lıpullu• kumq ılllllCak 
M. M. Vekileti Saba Alım Komis • 

yonmulmı 

1 - Bir metresine tahmin edilen fi. 
at (630) kurut olan (20500) metre kur
tuni kaputluk kumat kapalı zarf uıu
liyle aatın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (646) kurut bedel 
mukabilinde her glin M.M.V. aatm al
ma komisyonundan alınabilir. • 

3 - tık teminatı ( 7707) lira 50 ku· 
ruttur. 

4 - lhalni 28 - niaan - 938 pe?ftlDbe 
günü uat on birde yapılacaktır. 

5 - Bblltmeye prmek wtiyenlerin 
2490 uyılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yuılı veeikaları ilk teminat
lariyle birlikte teklif mektublarmı i
hale aaatinden en u bir aaat evvel M. 
il. V. Satın alma komiayonuna verme
leri lbımdır. 

za vermiı olmaları. 
(1025) 2082 

Polis 
Kumaş ahnacak 

Enmiyet Umum Müdürlüiünden : 
1 - Elde mevcud örneği ve şartna· 

rneainde yazılı vaııflar dairesinde za
bıta memurları için 10000 on bin metre 
gri renkte kumat kapalı zarfla 19.4.938 
aah günü saat 15 de aatın alınacaktır. 

2 - Beher metroaunun 4 lira 7 5 ku
rut kıymet biçilen bu kuma,ıara aid 
tartnameyi almak ve nümunesini gör
mek iatiyenlerin emniyet umum mü
dürlüğü aatuı alma komiıyonuna mü
racaatları. 

3 - Ekailtmeye girmek iatiyenlerin 
3562 lira 50 kuruşluk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarını ve 2490 aaydı kanunun 2 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme glinü aaat 14 de ka
dar komiıyona te.lim etmit bulunma-
ları. (933) 1879 

lateklilerla 2490 aayıh kanunun ta
rifatı dairesinde muayyen vakta kam 
villyet daim! encümenine müracaat et• 
melerl. 2111 

nunda yapılacaktır. «=============~ 

m:~=E:El~:: [=~::::J 
larak komisyonda g&'ülebilir. 

4 - lıteklilerin prtnameıinde yazı· 
lı vesikalarla beraber teklif mektubla-
rını ihale aaatından bir ıaat eveline ka
dar komisyona vermeleri ilin olunur. 

(10'55) 212G 

Talebe ahnacak 
Harb Okulu KomutanlıfmdAn ı 
Bu yılda hariçten apiıcia yanh 

şartları ta,ıyan okurlar; okulumua 
alınacaklardır. 

r- ....... 1 ka-ı ..... ı .. -.1. 1- Kayıd ve kabul muamelesi içla 
.-.1 .uun U UMHW •--- Ankarada bulunanlar; doğrudan dol· 

Orman Konana Geneİ Komutan- ruya harb okuluna, Ankara haricinde 
hk SMm Alma Komisyonundan: bulunanlar da bulundukları yerleda 

1 - Orman koruma genel komutan- askerlik ıubelerine müracaat edece• 
tık kıtaları ihtiyacı için 2208 kilo sarı lerdir. 
sabunlu köıele kapalı zarf uıulü ile 2 - Kayıd ve kabul muamelesi _. 
ihaleıi 2 mayıs 938 puarteei günü aa- cak 1 temmuz 938 gününe kadar et. 
at ıs te Ankarada Yeniıehirde komu. vam edecektir. 
tanlık binaımdaki aatm alma komiıyo- Şartlar: 
nunda yapılacaktır. A) Sivil lise mazunu bulunmak W 

2 - Muhammen bedeli 5409 lira 60 olgunluk imtihanını vermit olmalı:. 
kuruı ve muvakkat teminatı 405 lira B) Tam tetekküllü ukeri ııhhl be-
72 kuruftur. yetlerden (Harb okuluna girer) b-

3 - Şartnameler her gün paruuı: o- rarlı sıhat raporu almak. 
tarak komiıyonda görillebilir. C) Diler tartlar ukerlik fUIM:~ 

4 - İateldilerin prtaameeinde ya- rinden ve yahud harb okulundan öl• 
zrh ve9lbı.rla benıber teklif mektub- renilebilir. (938) 1899 
tarını ihale aatinden bir aut evveline 

2081 Yazlık elbiselik k•ıı ahnacak , ........ , ...... kadar komiıyona vermeleri ilin olu -
nur. (1117) 2244 (1024) A. Levazım Amırligi 

0nnan Korama Geneı ıcomuıua- Kapah zarfla ınünakaSd 
M. M. Vekaleti Saba Alma Komi.- lak Satm Alıma ~m:aclan 1 Ankıara Levazan Amirliii Saba 

yonundan : 1 - Orman koruma genel komutan- Alma ~: 
Vilôyetler 

1-Bir tanesine talımln edilen rıat lık kıtaları ihtiyacı için 34909 ili Kapah zarf usul ile 1 - Dikim evlerinde birikmit oı..a 
(340) kuruı olan (350) tane kayıı yu- 42345 metre yazlık elbise kumap ka- 46643 kilo yünlü kırpıntı ve 15178 kilo 
lar bafhğı açık ekailtme ıuretiyle satın pah zarf usulü ile ihalesi 28 nisan 938 eksiltme ilanı pamuklu kırpıntı ve 45289 kilo baki 
•lmacaktır. perıembe günü aaat 10 da Ankarada pamuklu kupmtı için kupmtı ve U... 

2 - lartnamed her ıttn M. M. V. Yenitehirde komutanlık binasındaki KırWan1i Na Midirliiitin-.. ı llye 6creti verilmek auretile ÇM!ll .. • 
Satm Alma Konilayônunda g(SriilebiUt. satm alma komisyonunda yapılacak- l - 7-4-938 tarihinde kapalı unu- lık bez, battaniye ve elbiMlik Jı:mmt 

S - tık · 89) lira z.s lı;~ ~ suliyle ihalesi ~ılmak il.zere elı:allt- ve kaputlu kumq alınmak üzue b-
·~ - •.C •1 ; .....r-. u.. 1; ..,. a tbıtm • 1 e n1t1 , ... .,.. • JN1b sama_., • ..._., s llia.Y• 938 ... 

4 .:4 lllaı.ıl !~M u itlidl kurut ft mu-nlıbt f:9!nlmtz 2159 lira bl A'Ji"'iMfliw Yytlnde 7Çılaicalr at l.S,30 da Tophmedl lnümı amirU.. 
aat onda yapdacalttır. C5626 Ura 15 kanıt keti! bedelH SU.. il atın alma komiayontmda ~ 

5 - Ebiltmeye girmek latlyenlerfn 25 kuruttur. rUk mubafua b1nuı lnflatına talip caktır • 
-·h...t. h ..n.. M M V 3 - Şartnameler l llra 45 kuruı mu- zuhur etmedi5lnden 2490 aayılı 1ı:a- H 
,. .... ou•ua yan •""'ve mtte • . • L...1..'Uaıd tın alma L-:- ..:ı-- • 2- epsinin tahmin bedeli 22611 
Satın alma komiıyonunda bulunmalın a~ıı · e • .ııwuumyonunuau nunun 40 ncı maddeli mucibince tek- lira ilk teminatı 1696 liradır. Şartname 
iUn oluaur. (898) 1829 al ır. • . rar kapalı sarf mullyle n aynı tera- ve kwnq nümuneleri komisyonda &6-

4- isteklilerin tutnameainde yazı- itle eksiltmeye lronulmUftur. rUlebilir. Kırpıntılar ya1nu miW f• 
Mlm81 yafa kllıf 1 llllllClk 1ı vesikalarla beraber teklif mektubla- Z - Eblltme 27-4-938 tarihine mil- rikalardan iateklıilere ayrı ayn ilme 

rını ihale saatından bir ıaat eveline ka- aad[f çarpmba ıtlnl ... t on befde edi.lebiılir. Kanuat TdlkalariJe teklif 
dar komisyona vermeleri ilAıı olunur. Kırklareli Nafıa binMmda toplanan mektublarını ihale aaatindea bic lllıllt 

M M. Vıekileti Sata AhDa Komia.. 
,...danı 

1) 2000 adet mamul yatak kılıfı • -
çık eksiltmeye konmuıtur. 

2) Tahmin edilen bedeli 4000 lira o
lup ilk teminat paruı 300 liradır. 

3) İbaleıi 5 may,m 938 peııemi>e gü
nü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 Uncil maddelerinde 
iateııilen belgelerile ihale glin ve saa
tinde M. M. V. Mtın alına komiıyo
nunda bazu bulwımaları. (1099) 2241 

, ... lilslllk Ilı• 
M. M. Vekil.U Saim Alma Ko

miayonundan ı 

(1050) Zl15 komiayonda ,aprlacalrtır. eveı komisyona vermıelerl (1114) 
3 - lıteldiler pıtnameyl ve buna 2242 

9600 rift fotin ahnacak müteferri diler nrab her glin nafıa ----------
~ mUdUrlUIUnde lfSrebilider. 

Orman Koruma Genel Komut~ 4 - Eblltmey.ıirebilmek için iı-
bk Satın Alma Komisyonundan : teklilerin 547 lira muvakkat teminat 

1 - Orman koruma genel komutan- vermeleri ve nafıa veklletinden veya 
lık kıtaları ihtiyacı için 9600 çift fo- nafıa mUdUrlüiünden alnımıt 938 se
tin kapalı zarf uıulü ile ihaleıi 29.4.938 nesine aid yapı mflteahbidliii veaika
cuma günU aaat~l de Ankarada Yeni- ·~ve ticaret oduı aicil lııifıdmı ha
,ehirde komutanlık binuındaki aatın mil

5 
bulT~lifıdır.ktu 1ar •~ 

alma konu da 1 k - e& me P ı wuncl mad-lıf syonun yapı aca tır: dede göıterilen İaatten bir taat evve-
2 - uhammen bedeli 45120 lıra ve line kadar komisyon reiıliline mak-

muvaklı:at teminatı 3384 liradır. buz mukabilinde verilecektir. 

Kazalar 
Hükümet konatı Ôlfall 
Betiri~ı 
Befiri kuuı merkuine yeniden ya

pılacak ola 20005 lira 44 bnat bedeli 
kqlfU hUkUmet konalı intaatı kapalı 
sarf uıuliyte eblkmeye mnulmu,aır. 

P. T. T. ............... lt. Eksiltme 21-4-938 peqembe gilnü 
saat 15 de mildUrlUk binMmda mil.. 
te,ekkil komiıyonda yapılacaktır. 
Taliplerin o glin mealdlr komiıyona 
milracaatlan nan olunur. (1115) 2243 

1) 23.000 metre yazlık elbiaelilc ku· 
11U1f kapalı zarfla eksiltmeye k.oaanıt
tur. 

3 - Şartnameler 2 lira 25 kurut mu- es - Poıta ile gönderilecek mektup-
kabilip aatın alma komiıyonun.dan ların eksiltme autine kadar ıelmit 
alınabilir. olmuı ve sarfın miibUr muma ile lyi-

4 - isteklilerin tutnameainde yazı- ce kapatıbmf bulumnaaı lbımdır • 

1 - Eksiltme ıtınü 25 niuıı m ~ 
artesl cilnü aut 15 tetıbit edilerek 
Betiri kaymakamhk IDl!kemtnda ,.,.,. 
lacaktır. 
ı "' isteklilerin nrakr faniyeeW 

Siirt nafıa mUdUrlilltinden ve Bepi 
kaymabtnlıjından oku711bilirler. M1111ıın ••• 1111 ISllllyle ..... 

P. T. T. Levazım Müdürlüfünden: 
1) - Ankarada Etimeıtutta lnp e

dilecek 51684 lira 75 kurut keıif bedel
li Lojman binası kapalı zarfla ebiltme 
S'e konulmuştur. 

2) - Muvakkat teminat 3834 Hn 24 
kuruştur. 

3) - Eksiltme 22 - niun- 938 cuma 
tiinu ıaat 15 de P.T.T. umum müdür
liitu binası içinde toplanacak artırma 
eJcauıme komisyonunca yapılacaktır. 

2) Tahmin edilen bedeli 13.800 lira 
olup ilk teminat paraı 1035 Uradx. 

1ı veaUQlarla beraber teklif mektubla- Pottada olacak ,gecikmeler kabul 
rını ihale aaatmdan bir aaat eveline ka- edilmez. (1994-1078) 2156 

------------ 3) lhaleei 4 maya 938 çarpmba gll- dar komiıyona vermeleri ilin olunur. Hüldiınet koR•M... 
M. M. bakanlığı 

Ma•mre ııa.s. ıllnacak 
M. M. Veklleti Sata Alma Ko

miıyonundan ı 

nil 11at 11 dedir. 
4) Eksiltmeye clreceklerin 2490 .. -

yılı kanunun z. 3 ilncü maddıe1uinde 
latenilen belıeleriyle teminat ve te-klif 
mektuplarmı ihale silnünde en geç bir 
aaat eveline kadar M. M. V. utmakna 
lromiayonuna vermeleri. (1124) 2245 

Demiryolları 

(1051) 2116 • .__ • 

l(ıpUflUk kumaJ llHllClk Ain N~~~~~ • 
Orman Kon.na c ... ı Komutan- __. • ......._. 

bk Satın Alma Komisyonundan : Bbllenıeye konulan lı: 
1 - Orman koruma ıenel komutan• 1 • Airı villyetl merkezinde yapıla· 

bk kıtaları ilıti,.cı için 8736 - 13104 cak hükümet binası temel ve bodrum 
~tre kaputluk ı...-•• ka-'ı sarf uau- katı inf&&tı, ketif bedeli 9988 lira, 97 

-~ r- kuruttur. 
Ul ile ihalni 29.4.938 cuma sUnll aut 2 • Eksiltme 25.4.38 pazartesi glinll 
10 Ankarada Yenifehlrde koaıutan- aut 15 ek nafıa lld. od.amda ve bele-

E lektrl•k tesı·sah hl!. binaıındaıd •tm alma komilyo- diye biauınc:ta topl•nacak komiıyon 
nunda yapılacaktır. tarafından açık ebiltme ile yapılacak-

3 • Muvakkat temlnMı 1504 liradlr. 
4 • lateJdilerin nmıt ıuetenin 7.J. 

936 glin ve 3297 ayılı mllıbMında p
kan talimatnam11e g6re veeilı:alanm 
hazırlayıp 2490 ayılı kanunun 32 inci 
maddeai muciblnc:e teklif mektuplan
m birind maddede yazılı cila ve ..... 
ten bir aaat neline kadar komisyon ıe
ialifine g8rıdennelert 

Poatada ıecikmcler kabul edihneL 
(965) 1959 

lirayı verilecek balık yerleri 
Köyceiiz M.lmiidirlüiiadea 1 

4) - Şartname ve planlar 258 kuruı 
bedel mukabilinde Ankarada P.T.T. 
1•~ırn müdürlüğünden lıtanbulda 
l>:r.T. ayniyat şube mildürlüiünden 
•hııacaktır. 

Açık eksiltme ile 100 tak1111 muhabe
re filamuı aatm alınacaktır. İlk temi
natı 112,5 liradır. Ekalkmeal: 3.5.938 
aah günü aaat 11 dedir. Şartname ve 
niimune il. M. V. utıD ün& Ko. da g6-
rülür. Ebiltmeye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 uyılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yasılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve nkitte M. M. V. utrn 
alına komisyonunda bulunmalan. 

Devlet l>wiıTollan Ummni Wa- 2 - Mub•mmen bedeli beher INtre- tır. 
ııeaiadm ı si 3 lira 10 kunıt ve muvakkat temlna- 3 • laıtume. ketlf, plin ve buna 

Muhammen bedeli 4906 lira olan Aıı- tı 3046 lira CS8 kuruttur• ilinde ==~~ nrak Aln nafıa lld. de 16-

Kaycelfs gölll w tavabii Dqlı çap .. 
daki balıkbanelerin 1 niaan 938 tari
hinden 21 niaan 938 tadhine kadar 21 
ıUn mllddetle beher ıenelill 15500 Mr 

lira muhammen bedelle üç aeneliif 
icara verilmek lbere IÇık artırma,a 
çıkarılmıştır. 

5) - Taliblerin kanunt vesaikten 
lbada nafia vekaletinden alınmıt müte
ahhitlik veıikası ile birlikte bir defa
da en az (55000) liralık ltıfaatı teahhUd 
\'e ikmal eylediiine dair veaika, 
b 6) :-Taliplerin bizzat diplomalı mil 
d~ndıs veya mimar olması ve yahud 
. ıplomaıı milhendiı veya mimarın bu 
itaat ve teaiaatın fenni mesuliyetini 
eıııhte eylediğini ve mukaveleye bu 
~la iınza koyacağını havi bir teah
~dııameıini ibru etmeleri lhmı
dır. 

'1) - Talipler teklif mektublariyle 
llluvakJr.t temlut malllMuiuıu .,e7a 

(1125) 2246 

Satıhk beygirler 
M. M. Veklleti Saba Alma Ko 

miayonmadan ı 
Harp okulu hayvanaıt kactronndan 

çiirilğe çıkarılan on bet beycir artırma 
ıuretiyle 19 nisan 1938 alı ,umı aaat 
9 da M.M.V. Satın alma komisyoaun
da peıin para ile atılacaktır. Beygir· 
teri g8rmek için hergtln harp okul11 

komutanlıtma ve artırmaya girmek i
çin artırma glintl " aatkıde il. il. v. 
atın alma Ko. da bulwıulmau ilin o-
lunur. (1022) IC>9 

kara gar yanındaki pzino bahçesiyle 3 - lartumeler Z Ura mubb 
meydanın elektrikle tenvirine aid teai· satın alma komiayonundan atımıbilir. 4 • Ebiltmeye ılrebilınek için 749 
satın yapılması 3.5.38 lalı &Unll saat 15 4- lateklllerin prtmmetinde yuı- lira. l7 kurufluk mwHldrat teminat 
de ikinci itle.tine binMı içindeki 1ro- lr veaiblarla beraber teklif mektubla- verılıneei Te Nafıa nkiletinden alm· 
miıyoıı tarafından a.ıı!ık e'--iltmc u.ulil rmı ihale Natmdan bir aut eveline ka- llllf olan mllteahhkllk Teeılkaaı ile ti-

-· .. caret odmı vnilrMı g&terihm9i 11-

Şartnameıini gönnek iatiyenlerin 
Dycelf- maliyeaine mUracaatlan 

ile ihale yapılacaktır. dar komiayona vermoleri iJln olunur. nmdrr. 
1970 Bu ite rlrmek iatlyenlerin 368 Ura- (1052) 2117 

nan olunur. 2072 

Arazöz ahnacak lık muvakkat temiaat venneleri ve ka· 
nunun tayla ettiii veulkle ream! pse- Yalak ti ylShk klldl llılllClk 
tenin 1,7.937 I· ve 3645 No. lu uyıunda 
netredilen mUteahhitlik veaikaalyle 
birlikte eksiltme gtlntt ıutine kadar 
komilyona mllracaatlan tbllDdır. 

Bu ite aid ,artname, plln n femd 
prtnamem 2. lacl itletme kaleminde 
a&ıtcrilmotıcdir· .<'Wl 2347 

Orman Konmaa Genel Koamtua
.. S.tm Alma Kemİ9)'onmadan ı 

1 - Orman koruma genel komutan
lık lutaları ihtiyacı için mamQI U500 
adet yaıtak ve yatak " yutrk kılıfı 
~ık eblltme ile ihalesi 29t4.938 cu .. 

MaldelH mıllız YIPhn._. T ..... Beledin ~, 
nia~ Vaa,.d o.imi Er - .. Beledlyembce muNınnen bedeli 

(6780) lira olan bir yangm aruöd 
1 - Örkenea • HUyilk yol~ yeni- ıartnameıi dal recinde bir ay zarf mda 

den yaptırılacak 8 185 : 13 103 kilomet- pazarlıkla almacatmdan iateklilerin 
releri aramdaki 5114 lira 32 kurut be· 28 nisan 1938 perıembe ıününe kak 
dt'li ketlfli yirmi bir adet" 14 46 : 30 belediyemiae milncaatları ilin oJs. 
561 ldkw•led ar-ındMf 4195 lin ııur. (1t17/1011) .. 
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Anneler mesuldür 

ULUS 

Müthiş Rekabe 
160 yerine 60 - 100 yerine 40 
istihzar wlande bizzat Eczacı HASAN'm Londnda elde ettiii ıır ,se pÜf noktalarile tet'tib edilen 

Hasan r1ıeyv • •• ozu 
Yalnız Eczacı Hasan'a hu olan 3 yerine 1 gibi müthit ve ezici rekabetle Avrupa meyva tozlarını taıırtmııtır. 

Haaan Meyva Ozü çok saf meyvalarm usarelerinden istihsal ve istihzar edilmiı olup mideyi ve barsa.klan ıslah eder. t,....,..;z1 
Ektilik, titkinlik, ağrı ve inkıbazı defeder. lıtibayı tezyid, hazmıkolaylattırır. 

Her yemekten bir saat sonra yarım ili. bir çorba ka.şığmı yarım bardak su ile karııtırarak ve köpürterek içenler, mide rah 
ıızlıklan çekmezler. Her sabah aç karnına bir çorba k~ığı müleyyin ve ikisi müshildir. Çocuklar yarım tertip almalıdır. 

• • • • 

HASAN GAZOZ ozu 
Hasan Meyva Ozü'nün evsafında olmakla beraber çok lezzetli ıampanya ve sodalı gazoz gibi aynı safiyet ve halisiyeti ve a 

kat'iyeti tifaiyeyi haizdir. 
Hasan gazoz Ozü tekerli ve meyvalı olup kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu sebebile A vrupada kazinolarda içki ve f&lllpan 

ve gazoz yerine istimal edilmektedir. Büyük aileler kahve ve çay ve gazoz yerine misafirlerine Hasan Gazoz Ozü ikram ediyor 

Limon, Portakal, Mandalina, Frenk üzümü, Muz ve Çilek nevileri çıkmıştır. Şişeleri: 25 - 40. 60 kuruştur. 1 

Kız evladlarınızın tam bahar çağında sağlıklarını zehirleyici bir çok hastalrklarla uğratması 
hep o aylrk temizliklerinde kulla·ndırdığınız mikroplu bez ve pamuk tamponların aeyyiatıdır. 

Başağrısı, dişağrısı 
NEVRAUI 

SİZLERDEN SAMİMANE RİCAMIZ: Yavrularınızı, uzviyetleri tekimül 

devresine girerken daima fEMİL Ye BAGLARINA alı§tırımz. Ve bu sıhhi gayet kullanıtlı idealle 

sağlıklarını ve yuvanızın saadetini sigorta ediniz. 2113 

NEVROZiN 
.. ı1 

BaJ, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün agrılarmızı derhal 

keser, icabında günde Ü( kase ahnabilir. 1s41 

25 I nce sigara 

20 Kalın s(qara 

KURUŞ 

Ankara avcılar 
Kulübü ldare Heyetinden : 
Yıllık genel toplantının 23 nisan 

cumartesi günü saat 15 de belediye 
salonunda yapılacağı sayın üyelere 
bildirilir. 2100 

Uğurlu Ki~e 
Tayyare Piyangosunun 25 ci tertib 

biletleri Cebeci Eczane sırasında mek· 
tep karşısında açılan Oğurlu kişede 
birer liraya satılmaktadır. Çekiliş 
müddeti yaklaşıyor. Bu oğurlu kişe. 
den biret' oğurlu bilet almakta acele 
ediniz. 2230 

"DAfMA 
TİRYAKİ 
lÇlYORUM" 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on
ların uzun zamandan· 
beri bekl~dikleri si~a
radır. 

e Tiryakinın harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Bütün ıstmı.bları teskin eder 

GRİPİN 
Bilhassa bunlara kartı müessirdir. 

Kirah daireler it batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir k&§C' 
Ul\16 Meydanında yeni yapılan 

KOÇAK HAN 
mda 

Resmi ve hususi müesscsat ve şir
ketlere elverişli daireler kiraya veril
mektedir. Büyük müesseseler için bü
tün bir kat da kiralanabilir. 

Han altındaki Burla biraderlere 
müracaat edilmesi. Tel: 1780 2236 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -
§ Dr. Bôsıt Ürek § - -E Cebeci .Merkez Hastanesi E - -

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 2238 

BAHÇE MERAKLILARI _ __,, 

E lç Hastalıklan mütehassısı E 
§ Her gün hastalarını Y eniıe· § 
E hir Metrutiyet caddesi ÜrekE 
: apartmanında saat 13 denE 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 E 

110 çeıid yediveren güller, envai çamlar, kaplar içinde sa
lon yetillikleri, manolyalar, süs fidanları, vesaire ... vesaire 

- Ortaköy Ankara Bahçesi. Gülcü V asil 1885 _.,....,. 

- -., .....................................• ,.. 
lllllllIITlllll 11 --Kadın Terzisi~~ 

..rıııııııııııııııııııııı•ıııııııııııııııa.. 

= 100 ERKEÖE BİR KIZ '§ 
: Pek yakında yeni sinemada E 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

ULU S - 19. uncu yıl. - No. 6002 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

EDİA 
Zengin bir kolleksiyon ile Paristen avdet ettL 

Siparitlerinizi Atatürk Bulvarı Kınacı 2134 
Apr. No. 3 de kabul eder 

Nakil dolayıaiyle telefon, timdilik kapalıdır. 

Büyük Fransız Sanatkôrı 
Piyanist Alfred Kortonun ·Konseri 

20 Nisan Çarıamba Günü Saat 21 de 

Halkevinde 
Biletler • Halkevi kitesinde satılmaktadır. 

Telefon: 2399 - 1888 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Mevsimin en güzel - en nefis ve 
en şahane musiki filmi 

SARI ZAMBAK 

Baş rollerde: 
MARTHA EGGERTH - POL HOR

BİGER - THEO LtGNEN 

Seanslar: 
11 • 1 - 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

..llllllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --, ..... ,.. 

BU GECE 

Türkçe sözlü ve ıtarkılı senenin en 
güzel şaheserlerinden 

ŞEYH AHMED 

Gündüz 11 - 2,30 _ 5,30 seanslarında 

BAY TEKiN AVCI 

.... 
1 
$ .... 

--~~~----~~------~-------------~~~-------------------------~~~~~---------~~~ 
gın, hayat, otomobil, cam sigor oları yapıhr.;;:;~:=:·:~:;::3 


