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SEHİR 
Stadyomunda 

23.4.ı938 Cumartesi saat ıs de Harbiye -
Güneş 

24.4.1938 Pazar saat ıs de Muhafız Gücii -
Güneı 

Yeni şeker fabrikaları kuracağız 
Eğer rantabl olmasa bile bizi 
,,. tt t .,. 
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zarara sokmıyacak şekilde olursa 

Sirkın ·mosai-d yeflerinde şeker 
-·~·-· ·_.:._-__·:..· 1 

fabrikaları kurmak azmindeyiz 

lla,vekilimiz B. Celôl Bayar 

Başvekilimizin izahları 

Kôğıd maliyet fiyatlerimiz hiç 

aynı 

olmazsa 
seviyede 

avrupa ile 
bulunmaktadır 

Dün kamutayda gazete kağıdlariyle reami listedeki mekteb kitabla
rma mahaua kaiıdların, küp teker ambalajmda kullanılan kerestenin, 
matbuat umum müdürlüğü tarafından Almanya'da bastırılan "fotoi
rafla Tür.kiye,, albümünnü, çiftlik bira fabrikası tarafından getirtilecek 
bira ıiıelerinin, dııardan idhal edilecek tekerlerin gümrük resimleri 
hakkında nıuhtelif tarihlerde almmıı olan kararların tasdiki hakkında
ki resmi projelerin kamutayda dün görüıülmesi aırasmda, Muğla mebu
au B. Hüsnü Kitabcı tarafından ileri sürülen temennilerden sonra, dün 
ıehrimize gelmiı ve fakat kamut~yda bulunamamıı olan Ek~nomi Baka
nanızm vekili ııfatjyle Ba§bakanımız Celal Bayar, fU izahlarda. bulun
muıtur. 

Ziraat kongresiİıe 
fikri hazırlıklar 

- Arkada§lar, lktısad vekili arka
daııınıuı -e2UIM'i'i ~ bulunu
yordu ve henüz bu.gün geldikleri için 
şimdi araını.zda bulunmuyorlar. Muh
terem mebusun buradaki beyanatının, 
aid olduğu vekalet namına cevabsız, 
kalmaııını arzu etmediğim için bir iki 
kelime ile kendilerine cevab vermek 
hevesine kapıldım. Bunda aynı zaman
da tktısad vekiline vekalet ettiği-

Yazan: Dr. Kerim Ômer Çağlar 

Anadolu iklim ve toprak hususi- yor. Fakat az evvel söylediğimiz gibi min de dahlü tesiri vardır. Burada iz-
~:~lcri bakımından her nevi ziraat bunların mikdarı kesif bir ziraati bes- har buyurdukları temenniyat hüküme
D :atbl~rını yetiştirmeğe elverişlidir. liyecek derece ve şekilde değildir. tin nazarından kaçmış olan şeyler de-

ene ıh ,_. 1 k . . k k b' bat r '"'ı mem e etımız kadar ne- Sulanan her topra , en ısa ır za- ğildir. Evvelemirde bu nokta üzerin-
d tencvvUu ı;~steren yerler dünya- manda gübre ihtiyacını gösterir. Bu- (Sonu 8. inci sayfada) 

da paArmakla gösteıi\r.cek kadar az. gün köylümüz tarafından yakılan - - • - - - - - - - - - -
ır. deta b' 'kl' aaaçaa.cıeaxoıs.:a:waıaunc1.N!1 

ır 1 ımler .,,. topraklar h · · 1 1 tt k mecmuası sayılabilen Ana.dolumı•zda ayvan gübrelerını tara ara a ırma Kamutayın diinkü miizake 
sı k • için tedbir almak lazımdır. Bu ted- • • • A • • 

enca60,?l~mleketlere has nebatlar gibi, b~r •. topraklarımızın fizik ve kısmen 1 relerıne . md UJfsılôt 2 ıncı 
de ~u memleketlerin mahsulleri şımık vasıflarını ıslah edecek, fakat .-.ayfamıidadır. 
. k/e~ışmektedir. Anadolu toprağı ve 
1 ımı bu degwerd ı d b (Sonu8.incisayfada) COlJJıtlR~ binl e o masay ı, urada 

erce sene yaşamış olan kültürleri 

Prof. Pi tar ve refikası 
Türkiyeden ayrıldılar 

:şiara sebeb olabilir mi idi? Anadolu 
un bu hazneleri bulunmasa idi ~rk 

ve garb milletleri arasında kanlı sa
ra.şlara sebcb olbalir mi idi? Anadolu 
~~n har.b edenler, bu toprak için kan 
~~kenler ~er türJU fedakarlığa değer 
1 /et ugrunda çarpıştıklarını bilir
e~ ı. !tc şanlı tUrk bayrağının dal-
~z~~dlıgı bu topraklar, bu değrde bir •

1 
k .

1 t e er mecmuasıdır. Bugün bu 
oPTak aynı kll}"llleti muhafaza etmek

te bu1unmaktad 

türk dostu Büyük Şeften 
yurdumuzdan 

ve 
. . . w• ır. Ancak dünyanın 

gıdışı degışti Buminku" d" · · o- unya nıza-
n;rna ayak uydurmak için çalışmak 
~~~andır. Cumhuriyet hUkiimeti, tabi-
1 ı~ bu topraklara bahşettiği servet
t:r~ a_zami derecede işletirken gene 
a-~~atın başka yerlere nisbetle esirge-
ıgı lututlerini de millet irsi .. 

ıiyI • ener11-z· e :e~ı? etmeğe uğraşmaktadır. 
ıraatımızın bugü k" "h • kar n u ı tıyaçlarımıza 

ki ı gelmeyen suyunu temin yolunda-
çalrşmalar bunun bu''yük b' . Jid' ır mısa-

k ır. Sırası gelmişken şu noktayı 
kaydedeyim ki Anadolu, bilhassa orta 
ısımlar, bazılarının sandığı gibi mah. 

ıul ve · 
E-e rını~~cek ~adar kurak değildir. 
f g 1: Ataturk, bıze dünya uluslarının 
evkınde bir mertebeye yükseltmek 

az · • 
1 
rnını aşılamamış olsa idi, eskiden 

0 duğu gibi, bundan sonra da bu top
rak, kanaatkar, iptidai bir hayatı bes
!e?1eğe pek ata kfifi gelirdi. Bunun 
ıçın tedbirler alamağa mecburuz 

'I'ürk toprağının verimini art.ırma
ğa yarayacak vasıtaların başında sula
~; onun arkasında gübreleme gelir. 
Gubre olmadan toprağı sulamak, 
maksadı temin etmez. Çünkü nebatı 
b~sleyen yalnız su değildir. Uç mü
hım cehver azot, potas ve fosfor la
zı.rndır. Memlekette yapılmış olan e. 
tUdler gösteriyor ki türk toprakları 
bu maddelerin bir kısmını ihtiva edi-

hayranlıkla bahsediyorlar 

Prolesör Rittar 

İstanbul, 18 (A.A.) - Ankara ve ts
tanbul<ia ilmi konferanslar vermek Ü· 
zere memleketimize gelmiş ve ayrıca 
muhtelif arkeolojik merkezlerde tet
kiklerde bulunan profesör Pittarla Ba
yan Pittar (Noel Roje) bugün şehri
mizden ayrılmışlardır: 

Profesör, hareketinden önce Anado
lu ajansının bir muharririne aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 
"- Türkiye hakkındaki intibaları

mız mı? Hiç şüphesiz bu intibalar, çe
şit çeşittir. Fakat hepsi de biribirine 
uygundur. Bu intibaları, bu memleketi 
daha fazla kalamamaktan mütevellid 
yakıcı teessürler içinde terketmekte 
olduğumuzu söylemek suretiyle hula
sa edebiliriz. 

Ankarada yalnız bir iki ay içinde şa
hidi olduğumuz değişikliklere son de
rece hayran olduk. 

Hiç durmadan büyümekte olan Ye
nişehir, bizzat bu büyümesi ile Türki
ye tarafmdan sarfedilen fevkalade 
gayreti göstermektedir. 

Tiirk uılebesinin ciddiyet 
ve dikkati 

Gerek Ankarada, gerek İstanbulda 
(Sonu 8. inci sayfada) 

İngiltere ile bir 
anlaıma imzala
yan İtalyan dıı 

işler bakanı 

kont Ciano 

Fransa, İtalya ile görüşmeler 
yapmak teklifinde bulund:u 
~ ] 
~ ~. ~ 
.~: İtalyanlar henüz bu 

teklif hakkında 
bir cevab vermediler 

Paris, 18 (A.A.) - Hükumetinden aldığı talimat üzerine Fran
sanm Roma maslahatgüzaı:ı Jül Blondel cumartesi günü Kont 
Ciano ile görüşerek gelecek mayısta Roma hükumetinin nezdine 
bir Fransız sefiri gönderilmsi için İtalya ile Fransa arasında mü
zakerelere ba,Ianılmasını teklif etmi!tİr. 
İtalya hükumeti fransanın bu te- --------------

şebbüsü hakkından henüz görüşünü 1-..oııoroo o SJtO ? PilJllP O O S1(P 

bildirmemiştir. 

I ~lyaya elçi göndermeli 1 Alalürkle B. Azana 
İngılız - İtalyan anlaşması ve fran-

sız hareketi gazetelerde de tefsir 
mevzuu olmakta berdevamdır. arasında telgraflar Epok gazetesinde J. Donadiö, Ro
maya daha çabuk bir büyük elçi tayi. 

----------------ı ninin derpiş edilmemiş olmasından İspanyol milli bayramı münasebeti-
' doıı.tyı teessürlerini bildirerek diyor le, Reisicumhur K. Atatürk ile İspatı--

Toplantıya ~ağrı 
Deniz yolları, Akay, fabrika ve ha

vuzlar, İstanbul ve İzmir limanları ile 
Van gölü i~letmesinin bilançolariyle 
kar ve zarar hesaplarını tetkik edecek 
olan Kamutay büdce, divanı muhase
bat ve iktısad encümenlerinden teşek
kül etmek üzere toplanacak olan umu
mi heyet bugün saat 10 da içtima ede
cektir. 

Ruz.name §udur: 
1 - Denizyolları işletmesinin 1936 

yıb bilançosu ile lcir ve :zarar Jıe.abla
rmın tetkiık ve ta.diki. 

2. A. K. A. Y. İflet.mcsinin 1936 yılı 
bilançosu ile kar ve zarar hcaablarmm 
te<ikik ve tasdikı. 

3 • Fabrika ve havuzlar idaresinin 
1936 yılı bilançosu ile kar ve zarar he
saplarının tetkik ve tasdiki. 

4 - Denizyolları ve A.K.A.Y işletme
leri ile fabrika ve havuzlar idaresinin 
1937 büdcelerine munzam tahsisat ve
rilmesi hakkında ba'vekalet tezkeresi. 

5 - Denizyolları ve A.K.A.Y. işlet
meleri.rıin 1937 kadrolarında değişiklik 
yapılması hakkında başvekalet tezke
resi, 

6 • Fabrika ve havuzlar idare6inin 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

ki: ya Reisicumhuru B. Azana arasında a
"Bu doğru değildir. Romaya, evve

la mukavemet edilip sonradan boyun 
eğilen birinin önüne gidiyor gibi git
miş ve B. Hitlerin ziyaretinden son
ra varmış olacağız." 

Sterase cephesinin ihyası yani çok 
mevzuu bahis olan yeni Fransız - İn
giliz - İtalyan anlaşın.Mı hakkında 
Donadiö, İtalyanın şimdi Almanyaya 
kaflt bir anlaşmaya giremiyeceğini 
hatırlatıyor ve diyor ki: 

B. MussoJininin maksadı dörtler 
paktına dönmektir ve B. Hitleri bu 
iatikaınete meylettinnefe çalıpcak

(Sonu 9. uncu sayfada) 

Dr. Aras 
dün Qeldi 

Dış Bakanı B. Tevfik Rüştü Aras 
ve maiyetinde bulunan zatlar dün sa -
bahki Toros ekspresiyle şehrimize dön
müş, garda Kamutay Başkanı B. Ab • 
dülhalik Renda, Adliye Bakanı B. Şük
rü Saracoğlu, Dı§ bakanlık, Mısır elçi
liği ileri gelenleri tarafından kar§ılan
mıştır. 

şağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 
Ekselans B. Azana 

Reisicumhur, Barselon 
İspanyol milli bayramı münasebeti

le Ekselansınızdan en hararetli tebrik
lerimi ve çok samimi temennilerimi 
kabul etmelerini dilerim. 

K. Atatürk 

Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru, Ankara 
İıpanyol milli bayramı münasebeti

le eöndcııdiğiniz tebrik telgrafından 
dolayı F.kselanaınua hararetle tefekı
Xür ,.• ·n. 

Manuel Azana 
Reisicumhur 

(A.A.) 

Ekonomi bakanımız dün 

Viyanadan geldi 
Tedavi edilmekte olan çocuğuna 

görmek üzere Viyanaya gitmış bulu
nan Ekonomi bakanı B. Şakir Kcsebir 
dün sabah şehrimize dönmüş ve ~ 
karşılanmıştır • 

Ankaragücü-Gençlerbirliği 
muhteliti Först Viennayı 
sıfıra karşı iki ile yendi 

.~'A 
~Jr;, 

För•t Vienna takımı dün Ankaragücü .ahcuın da ( Ankaragücü • Gençlerbirliği) muhteliti 
ile ikinci bir maç daha yaptı ve 2 - O yenildi. Re•mimiz Vienna kaleıine olan birinci golii 

göıtermekteJir. Bu tnafa aid tal•ilat (8 inci) 1ay/amu.Jcu:lu. 
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Tarihi bir eser dolayısiyle .. encümenlerinde 

1 Rakamlarla Türkiye 1 

Meslekliler • mesleksizler 

Kamutay bir çok mühim 
kanun projeleri kabul etti 

Genç ve değerli tarihçimiz Uluğ iğdemir, ''Kuleli vakur hakkında 
bir arattırma,, batlıiı altında yazdığı eaerden bir tanesini de bana ar
mağan etti. Tarihimizin yakın devirleri.ne aid bulunduğu halde sebeb 
ve mahiyetini yanhı öğrenmiı olduğumuz bir Yakayı hakikatin Jfığııfa 
tutan bu eseri bir hamlede okumuı, faydalanmıt bulunuyorum. 

Kamutay encümenlerinde dün aşa· 
ğıda yazılı mevzular müzakere edil
miştir: 

Hayat; erkekleri kadınlardan çOk 
vazifelendirmiıtir. Çalıaın ve çalıtmı· 
yan nüfuıla, meslekli ve mesleksiz nü
fus rakamlarında erkekleri daha yüksek 
nisbette faal zümresinde görüyoruz. 

gayrimubadiller işiyle Hükümet 
esash surette 

1859 senesinde Istanbul'da kurulan gizli bir cemiyetin mahiyetini, 
ıimdiye kadar, Ahmed Midhat, Ahmed Rasim, Yusuf Akçora gibi yerli, 
Engelhard, Vamberi, gibi yabancı muharrirler, Türkiyede inkılabcılığm, 
meırutiyetçiliğin bir baılangıcı gibi göatttrmiılercli. 

lğdemir'in eaeri~eki huauaiyet ve muyaffakıyet, üzerinde ittifakla 
yanlıı bir hük;üm verilen bir vakayı olduğu gibi, göatermiı ve bunun için 
lüzumlu bütün mal . .zemeyi toplamıt ve bize vermit olmaamdan ileri geli-
yor. __ _ 

Azaları, Abdülmecid hükUnıeti tarafından yakalandıktan sonra Ku
leli kıtlaama tıkılıp orada muhakeme edildikleri için "Kuleli vakası,, 
adını alan bu gizli cemiyetin içinde Beyazıt medresesinde oturan süley -
maniyeJi ,eyh Ahmed isminde muhteris bir yobaz, çerkes Hüseyin Daim paıa 
gibi bir gayri • memnun, arnavud c.fer Pa,a ıihi tükçe yazma ve okuma 
bilmediği için imzasmı rumca atan bir ucube, tık giyinen, tırnaklarını 
uzatan ve bütün tavırları kendini tanıyanlar tarafından "frengine,, te
lakki edilen geveze ve dedikoducu Didon Arif, aonra cahil nalbantlar, 
bacılar, hocalar vardı. 

Bunların "ileri bir cemiyet,, olduiuna hükmedebilmek i9in, ne kadar 
kısa görüılü olmak lazım gelir? Fakat bizim de bunu aöyliyebilmemiz 
için genç tarihçimizin son eserini çıkarmaaı icabetmiıtir. 

Şimdiye kadar vakadan bahsedenler, ~için toptan yanılmıılardı? Hiç 
fÜphesi.z, metodlarının eksikliğinden ve gereği gibi çalıımadıklarından. 
Fakat hadiselerin arzettiii manzaranın da bu yanılııta tesiri olmuı 
olabilir. __ _ 

Yeni osmanhlar, tanzimat ve ıeyh Ahmedin Kuleli kıtlaama tıkılan 
arkadaıları ••• 

Makaadları silik, bilgileri eksik olan bütün bu grupları sathi bir na
zarla birbirlerinden ayırdetmek imkanı olamazdı. ' 

Yakın tarilıimizd«!ki hidiaekrin birçok karakteristiklerini birbiri 
içine karıtmıı bulmıyor mıyız? 

Yobaz teYh Ahmedle Didon Arif'in bir bayrak altmda bulutması ile 
ittihad ve terakkinin hem Sebilürretad'ı, hem talim mecmuasmı hem 
tür~ y~dunu aynı derecede himaye etmesi; hürriyet ve itilaf fı:.Uaın· 
da ılerı kafalı adamlarla yobazların elele vermesi birbirinden ayrı ıey. 
Jer midir ? 

Sözümü hulaaa edeyim: Kulelide muhakemeleri yapılan gizli ce· 
miyet azasının düpedüz geri adamlar olduiunu yeni eser bütün vesika
larile ortaya koymU§tur. Fakat ne yeni osmanlılar, ne tanzimat da tam 
birer ileri hareket olamadığı için, ıimdiye kadar, birçok tarihçiler bu ce
miyetlerin mahiyetlerini birbirine karııtıragelmitlerdir. 

Genç tarihçimizi tebrik ederiz. -- Nurettin ARTAM 

Mahkemelerde 
wn 

S~i>ürgeye takılan yüzük 
Zanll: Yüzüğü hanıma verecektim 
fakat kıymetin.i öğreneyim diye 

bir de sarrafa gittim diyor 
züğünü çabnıpun .. 

M. cevabı ııp diye yapıftırdı : 
- Çalmadım, buldum. Bundan son· 

Arzulıal erıcümeninde : 

Enclimene verilen arzuhallerden 
ruznameye alınmış olanlar hakkında 
vekaletlerden ve encürnenlerden gelen 
cevablar tetkik edildikten sonra bu ar
zuhaller karara bağlanmıştır. 

Adliye encümeninde: 

Avukatlık kanunu layihasının mü
zakeresine devam edilmiştir. 

Dahiliye encümeninde : 

Köy kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve mezkCir kanuna ye
ni hükümler eklenmesine dair olan ka
nun layihnsının müzakeresine devam 
edilmiştir. 

Alfabe bakımından bütün vilayetle
rimizin batında bulunan Afyon Kara • 
hisarı misal alalmı: Afyonda 144.199 
erkekten 85711 ri faal, 58.484 dü faal 
değildir. Çalışanlar yüzde 59.4; çalıı
mıyanlar yüzde 40.6 dır. 

Gene Afyonda 155.049 kadın vardır. 
Bu mi.kdardan 76.340 ı faal, 78.709 zu 
faal değildir. Meslekli nisbeti yüzde 
49.2, mesleksiz nisbeti 50.8 dir. 

Ankaraya bakınız: Ankara vilayeti 
dahilinde 169.025 erkek faal, 103.818 
faal değildir. Yani meslekli nisbeti yüz
de 61.9; meslekıiz niabeti 38.1 dir. An· 
kara kadınlarına gelince 261.182 kadın
dan 100.370 ti faal, 160.812 si faal de
ğildir. Kadınlarda meslekli nisbeti 38.4, 
mesleksiz nisbeti 61.6 dtr. 

fakat mesleksiz kadın rekonınu Is· 

Kamutay dün B. Hilmi Uran (Sey
han) ın reisliğinde toplanmıştır. 
. Gazete ve mecmuaların basılmasında 
kullanılan kağıdlarla, mektep kitapla
rının basılmasına mahsus kiğıdlara, 

Orman çiftliği bira fabrikası tarafın
dan getirilecek bir milyon bira ~iŞ,CSi
ne ve dış.ardan ithal edilecek şekerle, 

matbuat umum müdürlüğünün Alman
yada bastırdığı albüniler ve sairenin 
gümrük resimlerinin 2294 sayılı kanu
nun verdiği salahiyete dayanılarak in.. 
dirildiğ:i hakkındaki hüklimet tez.ke
relerinin görütülmeaine baflanmıftır. 

Maliye encümeninde : tanbul veriyor. latanbulun ııu rakamla-

Söz alan B. Hüsnü Kitapçı (Muğla) 
gazete ve mekteb kitabları kağıdların
da yapılan tenzili takdirle karşıladığı
nı söyliyerek, bu tenzilin diğer kitab
lara da teşmilini istedi 

Küp teker için ambalajı dışar
dan kereste ithal edilmcainin asıl 
sebebinin kerestenin pahalı olduğu· 

nu ve keresteyi ucuzlatmanın bir za
ruret olduğunu, torba içinde getirtilen 
dış.ardan gelen şekerin sandık içınde 
getirtilerek toz haline· gelmesine ma
ni olmasını, şişe fabrikasının, birçok 
çeşidler yerine faaliyetini bir iki çegid 
üzerine teksif ederek memlekette en 

çok kullanılan kJSımlarda ihtiyacı kar-

1 _Ecnebi memleketlerden ithal edi- nna bakınız: lstanbulda 457.343 erkek 

1 
· .. . vardır. Bunlardan 287.367 si faaldir. 

ecek yırmi bin ton kok kömuninün 
üm ilk 

· · .
1
. 169.976 sı faal değildir. Kısacası yüz 

g r resmının tenzı ı, . . ~· 

2 B kl t .. ..:ıı. ki"lide 62.8 zının meslegı vardır. 37.2 
- azı pamu u mensuca gum, u.a. • " ~· k Fak t426 256 l 

resimlerinden yapılan tenzilatın taadi- 1 nın meslegı yo tur. a · .. 0 a~ 
ki hakkındaki kanun layihalarını mü- kadın nüfustan ancak 50.064 du, yanı 
zakere etmi§tir. yÜzde 11.7 si meslek aahibid;r, 3?~·192 

si, vani yüzde 88.3 Ü meslek sahıbı de-

Büdce encümeninde : 

,Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekile • 
ti teşkilat ve memurin kanununa ek ka
nun Hiyihaaı ile satılan kinin bedelinin 
Sıhat ve İçtimai Munavenet Vekaleti 
1937 büdcesine tahsisat kaydı hakkın
daki kanun layihasını müzakere etmiı -
tir. 

Çağn 

X Milli Müdafaa encümeni bugün 
grup içtimaından sonra toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni bugün grup iç
timaından sonra toplanacaktır. 

X lktısad encümeni bugün grup iç -
timamdan sonra toplanacaktır. 

Yreli ürünler anonim ıirkelinde 
Ziraat bankasının dört ortakla bir

likte 100 bin lira sermayeli bir yerli U
rünler anonim 9irkcti kurduğunu yaz-

mıştık, Bu yazıda isimleri geçen An
kara ticaret mahkemesi reisi B. Münir 
Akyürek ve azaları BB. Umran Ök
ten ve Şerif Dikbaş'ın isimleri ticaret 
kanununa göre §irketin tescili müna
sebetiyle geç.mittir ve şirketin idare 
meclisi reis ve azfil.ık.lariyle alakaları 
yoktur. 

Yerli ürünler şirketinin idare mec
lisi Ziraat bankası umum müdürü B. 
Nusret Mcraym reisliğinde banka hu
kuk müşaviri profesör B. Mazhar Ne
dim 'Göknil, B. Rıza Halli Kaynar, B. 
Hamid Pekcan ve B. Hüseyin Kavala

ğildir. 

Bu büyük fark nereden doğuyor? 
Mesela Conıh vilayetincle yüz kadında 
57 si c:al~~ırken; neden lstanbulda vüz 
ka •nda yalnız 11 kadın meılek sahibi
dir? 

Sebeb cok basittir: Tabiatın güçlük
leri henüz. tamamiyle yenilmemit olan 
Anadoluda, bilhaıaa toprak üzerindeki 
çalışma, kadın ve erkeği beraberce se
ferber ediyor. Modern şartlar tee11üs 
ettikçe, hayat konforlaıtıkça kadın, 
yalnız kadınlaımaktadır. İşte Çoruh ve 
iıte lstanbul... Birinin sert dalgalannın 
cfdğdüğü kıyısında hayat güç, toprak 
az, iklim çetindir; Diğeri, Türkiyenin 
en güzel tabiat parçası üzerinde, en bol 
konfor sartlanna malik dinlenme 
tehrimi.zdir. 

Tasan nehlrlerln 
raptı w ı zarar ar 

şılamasını, zararsız bir içki olan bira 
sarfiyatının 55 bin hektolitreden 22 
bin hektolitreye düJIIleıinin sebebinin 
biradan alınan çok ağır vergilerden i
leri geldiğini, eğer vergiler indirilir
se sarfiyatın artacağını, böylelikle 
maliyenin de bir şey kaybetmiycceğini 
söyliyen hatib, şeker meselesinde asıl 
gayenin, memleketi dışardan şeker al
maktan kurtarmak olduğunu söyliye
rek şeker istihsalinin artırılmasını ve 
pancar fiatının tesbiti ile de pancar e· 
kicilerine istihsali fazlala~ırmak için 
bir garanti gösterilmış olacağını söy
ledi. 

B. Ahmed thsa.n Tokgöz (Ordu) B. 
Hwmü Kitapçının kiğıdların pahalı 

olduğu hakkındaki fikrine ittirak et· 
tiğini, ilmi ve edebi eserlerin gittikçe 
a~almakta olduğunu, yazılanlar bastı
rılmamakta, tabiler tarafından baatırı.. 
lanların da aatılnıamakta oldutunu 
aöyliyerek dedi ki: 

"- Ben bu sanat içind elli senedir 
bulunuyorum. Doğrusunu aöyliycyim, 
şimdiye kadar ilmin ve edebiyatm bu 

İç bakanlığa gele{l malUınata göre, kadar geri kaldığını görmedim desem 
son yağan yağmurlar dolayıaiyle yur· yeridir. Bunun da başlıca aai.ki kiğıdın 
dun muhtelif mıntakalarında nehirler pahalı olmasıdır. 

ve bu arada Kızılırmak taşmıştır. Bu Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -
taşma neticesinde Çorumun Kumçil- Senin bastığın eserler artık okurunu
teği köyünün etrafını tamamc1'l su is- yor. 
tila etmiş ve halk yapılan yardımlarla B. Ahmed İhsan, kendi bastıklarının 
civar köylere naklolunabilmiştir. Gene kalmadığı cevabını vererek, bir takrir 
Çorum vilayeti içinde Karaburun kö- verdi ve "ilan maksadiyle çı.kan, kata· 
yü erazisi su altında kalmış ve İskilip log ve tefrika kitabları müstesna kal
şosasınm 500 metrelik bir kısmında 'ge- mak üzere telif ve tercüme olan ilmt 

Sokakta görseniz düğün evinden dö
nüyor .zannederdiniz: O kadar fen, 
f&krak ve nefCliydi. Fakat mahkeme 
koridorunda rastladığınız için, iftira 
yüzünden mahkemelik olup da beraete 
kavu~uş zannetmekte haklıiını.z 
Halbuki ben size bu bayanın hıraı.zhk 
auçu ile birinci sulh cezaya davetli ol
duğunu söylersem, tebessümüne asla 

lip gitme durmuş.tur. ve edebi kit:abların tenzilinden i$tifa-
raaını da f(>ylece toparladı : de etmesini,, istedi. 

Tokadın Tekke nahiyesinin Dara-
lıdan mürekkeptir. 

mana veremezsiniz. • 
Bayan M. bu güler yüzünü hlkimin 

önünde de değiJtirmek niyetinde de
ğildi. Fakat kendisine ihtar olundu ki, 
bu salonda ancak ciddi durulur; 

- Yaşın kaç ? 

- Evet buldum. Fakat vennedim. Bundan sonra Batvekilimiz kürsüye ma köyü deresi de taljlllı9 ve bu yüzden 
Ben lier r"r~ba Fikriye hanunlara türrnüşsün, satacakmıssın? geldi ve diğer sütunlarımızda verdiği-

:ır- :ı-- köyün tarla ve bostanları su altında 
gider, evlerini ıiler süpürürüm. Yatak - Hayır, ne münasebet elin mahnı kalmıştır. miz izahatta bulundu. 

nasıl satarım. Yalnız acaba kıymetli mi Büdce encümeni mazbat• muharriri 
odasında süpürgenin ucuna bir şey ta- kıymetsiz mi diye bir göstereyim de· Bolu ovasından geçen Çay da taşmış B. Raif Karadeniz... D. ·rokgözün ver-
kıldı. Aldım, baktım. Fikriye hanımın dim. Onlar bana ceva.b vermediler, yal- ve 570 hektar ekili erazi su altında kal- diği takririP ı.aaddeye bir ilave mahi
yüzilğU ... Evde misafir doluydu. Miaa- nız polise haber verdiler. Şimdi de mıştır. Gene sürekli yağmurlardan yetinde Dulunduğunu, halbuki madde
firlerin yanında yüzük verilmez ya... karşınızdayım. Hal keyfiyet böyle, Akçay ve Hisar çayları da taşmış ve nin hükümetin haiz olduğu salahiyete 
Başörtümün bir köşeciğine düğümle- böyle, böyle Hakim bey... köylerde bir kısım erazi ıu altında kal- dayanarak alınmış bazı tedbirlerin tas
yiverdim: Kaybolmaıın diye... Önü- İcabı düşünüldü: Suçun delilleri ka- mıştır. dikini tazammun ettiğini, yani resen 
milzdeki çarşamba giditimde hanıma fi görülmediği için bazı ,ahidlere teb- Şimdiye kadar gelen malumata göre Kamutayın yaptığı bir kanun mahiye
veririm, diye düşündüm. Fakat talih liğat yapılmasını, yUzüğünüzde ehli insan ve hayvanca kayıb yoksa da ba- tinde olmadığım, eğer kendiai isterse 
yar olmadı. vukufa gösterilmesi için mahkeme a- zı ekili erazi bir mikdar zarara uğra- hükümete hususi surette bir teklif ve-

- Ama ıen yüzüğü sarraflara gö. yın 28 ine bırakıldı. mıştır. rebileceğini veyahud da ayrıca bir ka-
--~~~~~~~~~~~~~~~;__~~~~~~~~~~~~~~..,.--~~~~-~~~~~~~~~~..,.--..,.--~~~~~~ 

Zabıt katibi 30 filin gibi biır rakam 
yazmağa hazırlanıyordu. Dinleyiciler
de hiç olmazsa buna yakın bir rakam 
bekliyorlardı. Fakat meğer bu yat hu
susunda talunine giritmemeli ımıı ... 
Bayanın yaşı çıka çıka kaç çıksa beğe
nirsiniz. İşte kendi ifadesi : 
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- Yqım 16 dır efendim. 
İçinizden : 

- Oldu olacak bari 6 deseydi de ce
ndan da kurtulup gidiverseydi, diyor
sunuz. Fakat, hiç de bu türlü diltünce
ye hakkımız yoktur; nüfus tezkeresi. 
sine bakıldı: Tevellüd 338 ... 

Bayan M. Telsiz civarında bir evde 
oturuyormuf. Evin numarasını hatır
lamayınca "numaruı yoktur" dedi, 
işin içinden sıyrıldı. Zabta "Bili nu
maralı evde mukim" diye geçti. 

Bundan sonraki sualler suçluya bi. 
raz sıkıntılı gibi görünmeye batlaınıt
tı: 

- Evli misin ? 

- Evet? 
- E peki ama, 16 yafındaki kızın ni-

kahını kim kıydı ? 
- ,. ... 
İhtimalki bu noktaların yerini za'n

lı "imam, muhtar,, filan deye doldurr 
mağı dütilndU. Fa.kat, onu da tebli· 
keli gördü. SükCitta karar kıldı. Ama, 
hakimi de bir aralık tatmin etmeyi 
borç saydı. 

- Yaşımı büyUttürdüm de efendim; 
onun ·için böyle oldu. 

Hlditenin kapağı açılınca anlaflldı 
ki, Bayan M. 1örtindUfil kadar mab
aWll.defiL 

·-Sen, dedi bWm, Fikri~nkı Ji· 

Satılık kalb ! 
Eğer bir Avrupa dergisinde oku

duğum satırlar doğru ise meşhur 
Fransız • Amerikan doktoru Dr. A
lebi Kare/ pek yakrnda tecrübe ka
vanu.zları içinde muhafaza edilecek 
canlı böbrelclerin, midelerin ve 
kalblerin her hanf{i bir hastanın bo. 
zuk azası yerine takılabileceğinden 
emin bulnuyormu,s. 

Bundan ba~ka aynı doktor, meş
hur tayyareci Lindberf{'in yaptıi' 
madeni kalbleri de muvalclcat bir 
müddet için f{Öğsünüze yerleştire· 

· relc kalbinizi çıkarmak, onu müm
künse onarmak, değilse yerine ka· 
vanuz içinden birisini takmak az. 
mindedir. 

Hepsi neyse ne ama, bütün kam
nr.zı sizin olmayan bir kalbin da
marlarınıza götürüp !{eri çekmesi 
vllcud iJ/kenizde bir nevi yabancı 
lfgaline benzemlyecek miJ 

Yabancı bir mide, nihayet esld
den ba%11ledemiyeceliniz ~eylerl 
lıaı:mtttirecektir ,· ~atın alınmı~ bir 
b6brek kanınızı belki daha dikkatli 
süzecektir. Fakat satılrk kalbJ 

O saman şim·live kadar şiirin 

ya.Jandılı bütli• eski temttl ç6k_. 
cekl 

tffldode evvelce bir erhi• ald 
oldafrıaa bildilials bir hlb çar. 

pao bir kadından ne kadar rikkat 
ffkliyebilirsinizJ T. 1. 

A"k mektunları ! 
J:Sizim gazeteye göre Riga'da, 

Tan gazetesine ıöre Ncvyorkta, 
bizim gazeteye göre Jan Broter, 
Tan'a göre David Bauer iaminde 
bir genç, bizim gazeteye göre~ 
rotea Hofman, Tan'a göre Doroti 
Hoçman isminde bir kıza fena hal
de abayı yalmuı, kendisine hiç 
yüz vermiyen bu yavukluya bizim 
ıazeteye göre senede 12,000, la
tanbuldaki arkadaıımıza ıöre de 
11,000 aık mektubu yaznıJftır. 
Şimdi bu kız, bu qrk erkeği 

mahkemeye venniftir: Bizim ga
zeteye göre bu mektuplarda ölüm 
tehdidi bulunduğundan, Tan'a 1rö
re de mektupJar arsızca yazrhmt 
oldalıandan. 

H• ay bin tane •tk mektubu 
7asacak kadar kuvvetli bir aılkm 
unmızda yqadıima inMnm iDaD-

mıyacağı geliyor. 
Yirminci asrın bu kadar kuv· 

vetli bir aıka tehammül etmediği
nin en büyiik misali de zavallı ifı
km mahkemeye verilmeainden an
lqılmıyor mu ? 

Hayvanlara merhamet ! 

lran'ın büyiiık tairi Si.di'nin Cü.. 
Jiatan isimli eserinde bir hikaye 
vardır : 

"Münzevi adamın biri bir gün 
bir mağarada otururken dıtarıda 
bir koyunun acı acı feryad ettiğini 
duyup dıtarıya çılmıq ve bir kur
dun bu zavallı koyunu parala
mak Üzere olduğunu görmüı. He
~n lazım gelen tedbiri almıf, ko
yunu kurdun elinden kurtarmı9. 

Koyun, aiinlerce bealenmif. Fa
kat münzm günün birinde bu kur. 
tarcbiı ha)'Yam yere yatırıp bJÇ&
imı çekerek keamefe kalkrtmc:a, 
sa..Jb baraa dile ıelip c:lemit W: 

- Beni kurdun elinden kurtar· 
dığın zaman, aevinmiı, sana min
nettar olmuttum. Fakat timdi de 
sen beni keameğe kalkıyorsun. 
Mademki eninde sonunda sen de 
beni öldürecektin, ne diye bırak
madm kurt parçalaam?,, 

1.tanbulda ba)'Yanlan koruma 
cemiyetine menaup bet, altı mel'
bametli bayan da belediyeye bat 
vurarak kedilere zulüm ve ifken
ce edildiiini aöylemif ve kendile
rinin bu zavallı hayvanları sehirli 
ıazla öldürmelerine miiaaade e-

dilmeıini iateınifler. 

Bu kediler de Sidi'nin koyunu 
ıibi, dile ıebelerdi, acaba aynı 
.özleri .öylemezler miydi ? 

Dolandırıcılık ve pıikoloji ! 

latanbulda bir takan dolanClırı
cılar, ötekini berikini tqrada ba. 

hman akrabalannm kazaya uira· 
dıfma dair yalanlar aydanap aa
vallılan heyecana dütürüyor, tam 
bu heyecan içinde onlan dolandı
rıyorlarmq. 

Ba dolanclll'ICll• timcli polilin 
elindedir; fakat psikolojiyi clolan
dıncılıim elinde YUlta ıibi kıal
Jm.ya ne dellliab 7 

meşgul oluyor 
nuni teklif ş.ekline sokarak aid olduğO 
enclimenlere havalesini istiyebileceğı• 
ni söyledi ve dedi ki: 
"- Bu teklifin muayyen karam•· 

melerin tasdikinden ibaret olan btı' 
günkü vazifemizıin tehir sebebi oıatı11• 
yacağını .zannediyorum . ., dedi. 

Büdce encümeni mazbata muharriri 
kadar kanunların tatbikine tabiatiylC 
vukufu olmadığı cevabını veren ~· 
Tokgöz, Maarif vekıiletinin kendi lcl" 
tapları için kabul ettirdiği tadilatın ıt' 
fak bir şey olduğunu, bir teklif yaP': 
rak bunun buraya yazılma&ının tehi~' 
mucib bir şey olmadığını zannettiğitılo 
aöyliyerek: 

"- Maliye velcili dediği gibi Jcr 
bul buyurur da bunu da bu kararnaın" 
ye koyarsa çok iyi olur . ., dedi. 

Maliye vekilimiz, şu cevabı verdi: 
"- Teklif vaki olursa, Heyeti Cel~ 

le kabul ederse, tetıkik yapılır, porte" 
hesap olunur bir kanun yapılır. Bu Jtr 
rarnamedir. İçerisine girecek bir şef 
değildir . ., 

Başkan: "- Hükümetin kararın' 
tasdik mahiyetinde bir J.Ayihadır. J3Y 
naenaleyh bu takririn bu madde ile r 
lakası yoktur.,, diyerek takriri değil. 
maddeyi reye koydu ve kabul edildi. 

Bundan sonra türk gayri mübadillC: 
rine tabaia edilen malların vergiler• 
hakkın&ki kanun projesiyle iskan k•• 
nununa ek kanun liyihaaı, İzmir tele
fon şirketinin aatlC\ alınması hakkı1Y 
daki kanun projeleri gi:>rlişüldü. GaY" 
ri mübadillere aid proje görü~Uliirkeıı. 
B. Halil MentefC (İzmir) in hükiln:o.I!' 
tin bu mevzuda neler dütünd~ğü h~' 
kındaki bir sualine ccvab olarak Mali-' 
ye vekili B. Fuad Ağralı: 
"- Gayri mübadil meaeleainin esaslS 

surette halli için hükümetçe teşebbUr 
te bulunulmaktadır. Yakında itmam e
dileceğini tahmin ediyorum.,. cevabı• 
nı verdi. 
!mıir telefon tesiaatmm aatm ahır 

muma dair olan projede hatibler, bir 
kümetin bafarıaı üzerinde takdirli 
durdular. 

Kamutay yarm toplanacaktır. 

teıkilila tamimi 
Ziraat bakanı B. Faik KurdoğliJ 

Bakanlık teşkilatının çalışma şek!llt" 
ri, makamla temas vaziyetleri hakkıı:l" 
da ziraat tefkilatma bir sirküler göıı• 
dermiştir. Bu yerlerde B. Bakan, sır' 
ile merkez teşkilatı tefleriyle birer tJ 
rer görüşeceğini bildirmekte • ... şefle" 
rin buna göre ha.zırlıklr '" .. ıunmalarıoS 
i•temektedir. &ı ı:-'S: 15 günde bir bii• 
tün daire şep.;rıyle bakanlık komisyO" 
nu hıaı:.-ae toplanarak umumi mesele• 
,., görüşülecektir. Memurların dili• 
gün çalışmaya dikkat etmeleri isten
miştir. Taşra teşkilt müdürlerinin ba'" 
kana bildirmekte fayda görecekleti 
huauaları hususi kalem müdürlüğün' 
yazmalarına salahiyet verilmektedir. 

Bu fikirler arasında faydalı görii
lenler Ziraat kongresi için makarnıc' 
kongre azasına dağıtılmak üzere tabe"' 
tirilecektir. 

Gümrük müf etti~leri dönclület 
İstanbul, 18 (Telefonla) - İsviçre• 

Belçika ve Almanyada gümrük resiınle
rini tetkik eden gümriik müfettişi BJ3. 
Suphi ve Hlmid bugün latanbula döll" 
müşlerdir. 

Hava bulutlu geçti 
Dün ıehrimi.zde hava bulutlu geY 

mit rüzgar cenub garbından saniyed' 
7 metre hızla esmiştir. En düşük ısı 4• 
en yükack ısı da 11 derece kaydedilınir 
tir. 

Yurdda hava; Trakya, Kocaeli, Eğ' 
bölgeleriyle orta Anadolunun batı ta • 
raflarında bulutlu diğer bölgelerinde 
yer yer yağıJlı geçmiştir, 24 saat içiı:r 
deki yağışların karemetreye bıraktrl< " 
lan su mikdarı Zonguldak ve ııgınd• 
28, Yalovada 25, Mersinde ve Ccyhaı:ı• 
da 22, Dörtyolda 18, Islahiyede 14 ~; 
danada 13 diğer yağışlı yerlerde 1 -
kilogramdır. 

Yurdda en düşük ısı sıfırın üstUnde 
olmak üzere Erzurum, Niğde ve Ol~ 
kışlada 2, Kars, Sivas, Kayseri ve P. 
yonda 3 derecedir. 

En yilktek ısılar da Çorlu'da ı' 
Bahmir, İzmir ve Sürd'de 17, Edi~ 
ve Adanada 20, Antalyada 21 d 
bydecti1miıtir. 
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İngiltere, İtalya ve 

Süveyiş kanalı 
Süveyı kanalı, İngiltere ile İtalya 

arasında yapılan anlqmanın mevzula -
r~~d.:"1 birini teşkil etmiştir .Cumartesi 
l'U.nu Romada imzalanan mukavelede 
Süveyı kanalı hakkındaki 1888 mu -
veleıinin teyid edildiği" bildirilmek
olduğuna göre, bu kanalın vaziyetini 

e 1888 mukavelesinin ahka1111ru hatır
faydalıdır. 

Süveyı kanalı, Akdenizin iki kapu· 
dan biri ve l tal ya baknnından daha 
rniyetliıidir. Çünkü İtalyanın Afrika 
kurduğu yeni imparatorluğiyle mu· 

~lası, Cebelüttank yoluyla değil, 
veyı ile temin edilebilir. 
k.naı, Mısır Hıdivi tarafından 1858 
esinde fran11z mühendisi Lesaepı'e 

~len ve Abdülaziz tarahndan da tu
edilen bir imtiyaz fermaniyle açıl • 

fbr. lngiltere hükümeti, Hindistana 
lacaJc: olan bu kısa yol fransızlar ta-
1_1ldan İns• edileceği için imtiyazın 

ertlrneıinP mani olmaya çabşmıfb. 
akat bu sıralarda üçüncü Napolyon 

.• l"anaaıınm lıtanbuldaki siyasi nüfu
l~ ~ büyük olduğundan imtiyaz verildi. 
~ ~ kanaı da 1869 senesinde açıldı. Ka
k"' ~ '~Compagnie univerıelle du Canal 
şef . tı~ de Suez" namında bir anonim 

l•~et ış~tmektedir. Bu ıirketin dört 
rıı>' )ijz hin hiıse senedinden takriben yan
:Si- :_ franıızlann yansı da Mısır Hidivi is
e r 1 ~&§anm elinde idi. Fakat lamail 
ği,l, hı& tarafı yüzünden borçlanmış ve Mı
. ;;.~azi~ini de iflasa sürüklemiıti. 

lle" ,. dı muzayaka karşısında 1875 sene-

leri :n .e bu senedlerin 176,602 hissesini, 
ıanı ·· k8" ,. ~Yu~de kırk beıini satmaya karar 

le" ıı:;. d Bır fransız bankası ile müzakere 
ıO" el" ın e iken, İngiltere Başvekili Diıra-
ar in~~r:~~-dö'"! milyon ingiliz lirasına 
eiir B hülriimeti namına aahn aldı. 

ll§vf'ıkıl bu...-•• _._ • k dar el 
..,,.,. Y'Pınak ··-·-yı o a ac e 
ak Parliınen mecburiyetinde kalmıştı ki, 
lİ" ltit b ) lodan tahsisat almaya bile va

l>ar u manuı, mesuliyeti üzerine alarak 
lJ lca ayı tediye etmek için İngiltere ban-

ıına emir v • • l . 
ür tere hükü ~ıti. Bu suretle ngıl-
e- )ala • meti ıirlretin yan hisselerine 

bı- n bir niıbetine sahihtir. Diğer hiı • 
~ fran112lann elle • de ..ı:_ 

Ş• .ı__ nn uar. 
- d ı.--tin idare ~I! • tuz iki "' ... "" te .. ~ .. o 1 aza-
~ tiliz ... ~~~-edİYQI'. Bunlarm onu, in

rl• tiz ' uın •-.ndalı, yhmi biri de fnm-
.. dır. idare ınecJi • --ıt.•-- __ e •-~-Yüzde :ıı_, • &I ~., .... ı KarDI 

• d ._.anıi -.ı....na. taksim ettikle
;'; ~ve Süven kanal tirketi de bü

fe ~ lemin ettiiindeô her uinm 
"nelik iCNli ~ ._ ............ 
~-

Bu itibarla Süveyf kanal firbti i
"-- tnec:liıi azilığı kapitaliıt iJeminin 
.._büyük sinekürlerinden biridir. 

Şirketin enternasyonal viıZİyetine 
1d ı.ainc.; 1869 senesinde kanal açıldıiı :--n Mlhilleri osmaıılı imparatorluiu

~İİlriiınranlığı altmda bulunan top-
- bi,. Üzerinde idi. Kanal açıldıktan 

reLe ~ SOnra Fransa - Pruıya muha • 
dev1~1~1• Bu harbta her iki naıharib 
~t ~c.t aeinileri kanaldan ser

çe Seçtiler. 
Bundan 80 "--- • 

111ğu ile R nra '-'.....n\ı ımparator-
. uıya arasındaki "9~·· sef • 

teliyor. Bu harb-. en 
lere'nin kanal baldo lar -.1amaz lngi\. 
•ı tebarii . nclaki yalan alaka.
ti · z etti. Gerçi 1 nıriltere hüküme

hıase SenedJerini birka 
'-b nalmıtb. Fakat alib.ç tene evvel 
li noktadan değil, ai • yalnız bu ma-
1ııailtere hükümeti R naa noktadandı. 
ii bir .. usyaya tevdi etti
ı.n . notada Suveyş kanalrnu. Hindis
i . .~ muvasala balam.ndan lnırilte 
~ayali ehemiyeti haiz olduğun~ 
~ a dokunulrnamaıım talebetti 
~:_a da lngilterenin istediği temina~ 
tiltere Harb~ dört sene sonra da in. 
~ Arabı P9ta isyannu bahane ede

Mısın ve tabi" kanal 
ta) etti. 1 mmtakaıını it· 

ı. ~ıınn İngiltere tarafından iıgali. 
bir ~ın e~ternasyonal vaziyeti yeni 
rr..ra~a &'lrmektedir. Hükmen kanal 
to.J ı M11ınn ve osmanb . 
1 Uiunun hük.. ırnpara. 
~a ~·iı albnda bu-

lirtde icli N~' fılen lncilterenin e
~da • • 1 yet ~888 senesinde lıtan
ı. .. •ra~ bir mukavele ile kana. 
eli. 8 11 defa ~onal va~iyeti teıbit edil
•ete ile • omada imzalanan muka
töte, teyıd edilen 1888 mukavelesine 
till hart,~ ~ta ve sulhta her devle
l1111charu~e ticaret semilerine ~le bu
edera 1904 caktır: Bu mukaveleyi takib 
~ bu L_ ~ • Japon harbuıda İnailte-
""- -eyda nayet ederek d 
-·141••n111 Uzak ~· onan-
~ Şarka seçmeııne mani ol 
ilt tlu-. Hatta 1911 senesinde ltaı -
~ 0 "k"h İmparatorluiu arasın~: 
.___ çı biı zaman da, sahillerin h ... _ 
:·"""' oı b • Ua· 
~ 1~ unparatorluiunun hü-
~ugı albnda buhındufuna bak
~ kanalı, İtalya semilerine açık 
dar ol ıtır. ~ncak İngilterenin alaka. 
tltti .1u~ hır harb çıkar çıkmaz, İt de
"llı · n~l!ere harbe girer girmez. ka-
t-:lcendıııne dütman olan clnletıen· 

-·•11le • lca n l"h. rıne padr. Omanb İmparator-
intil' !888 mukavelesini ileri aüriince 
)etj 

1~ er ~ kanalın müdafaası meauli: 
hl ileri sürd!!I v tab"" 1..--L '°"" . ucer. e ıı naru de-

~ttikçe de kendileriyle müttefilc-
ıremilerine açlk buhandurdular. 

• 
ULUS -3'-

•DÜNYA HJ(BERLERİ 
r "I 

Okuyuculanmıza l·~·~)·~· ~·i~·~ .... ~~~x~:~ı ................................. 
Memleketin hiç - yerinde hiç 

lı:iııaweye Ulus için~ .. ilim 

Franko kuwetleri 
' 

lraydl ve idaremiz nm para al-
ımık .. te.blriide ıiritmelı aalihi-
yeti wrilmemiftir. B. buuta her 

&illik~e daha 11<uz ve istikrarlı 

bir hay ala doğru 
kim, elinde pıaetemiz tanıfmdan 

Pirene dağlarına 
doğru ilerliyorlar tı. 

maaaddak abou ve iliın toplama-
ğa aalihiyetli vesika olmaksJZJn 
müracaatta bul ununa hemen 
kendilerinin aabtekir olarak 
polİae ....... ""1melerini rica ede-
riz. 

~ 

CUMHURlYET'te B. Yunus Nadi, 
"gittikçe daha ucuz ve istikrarlı bir 
hayata doğru" isimli bat makalesinde 
ıunlan söylüyor : 

" Celal Bayar hükümeti, içtimai 
hayatımıza ve maiıetimize çeki düzen 
vennek gayretindecfü. Tabii onu daha 
muntazam ve meaud kılmak iyi makııa
diyle hükümet ve belediyelerce ihtiyar 
olunan fedakarlıklarla eti ucuzlatan 
tedbir bu cümleden olduğu gibi ahı vo
riıte pazarlık usulünü kaldıracak mak
tu fiat teıiıi için hazırlanan kanun layi
hası da gene bu cümleye ithal olunabi • 
lir. Netekim bayab ucuzlatmak için bir 
mütehaaııaa ameli surette icra ettiril • 
melde olan tetkikler de hep bu maksadı 
kovalıyor. Gide gide bütün bu gayret• 
]erin bazı prensipleri tebellür ettirece
ğine inanmak laznndır. Filhakika içti • 
mai hayat nizamım tetkil eden münase
betlerin iyilepneai ve hayatın ucuziıya
rak kolaylqmaaı en sonunda miinferid 
tedbirlerden ziyade ameli prensip kai
delerine dayanarak tahakkuk edebilir. 
Bu itibarlachr ki hayab ucuzlatmak için 
tetkikler icra eden zatın çalışmaları ne
ticesini eherniyetle bekliyoruz. Bu tet
kikler biter bitmez onlan hulasa edecek 
raporun derhal ve aynen netri pek mu
vafık olac:ağmı da derhal bu yolclııki 
tetkiklerin iyi ve fena taraflamu tesbit 
için memleket efkinumumiyesinden 
daha tesirli bir lwaıtt:rol tasan en ede-· 

Saragos, 18 (A.A.) - Havas .ajansı
nın muhabiri bildiriyor: Franko kuv
vetleri Pirene sınırına doğru yürüme
ğe devam etmektedirler. Neşredilen 
resmi tebliğlerle salhiyetli mahfiller 
bu hususta büyük bir ketm:ıiyet ge:;.. 
tererek müphem bazı malfunat ver
mekle iktifa eylemcktedirler. 

Akdeniz cebhesinde frankistler dün 
Tortoa istikametinde şiddetli bir taar
ruza geçerek öğleye doğru Lagalera 
ve Mas de Barberano kasabalarını if
gal etmişlerdir. 
Öğleden bir az gonra bu kuvvetler 

Ebranm mansabında kiin Amposta 
civarına kadar ilerlemişlerdir. 

Akdeni zceplıesinin yeni ıekli 
Frankistler dün hatlarını tashih et

tikten soira Akdeniz ccbhesi şu suret
le teşekkül etmiş bulunuyordu: 

Cenupta hat Tirigin önünden. Kati
nin cenubuna takriben 10 kilometrelik 
bir mesafeden geçmekte ve Benikarlo
nun tahminen beş kilometre cenubun
da denize inmektedir. 
Şimalde hat sahilden Dcvinarozun 

takriben 12 kilometre şimalinde bir 

noktadan başlayarak mukabil ıırtları 
frankistlerin elinde bulunan La Sier

rayı battan~ katettikten IOlıra Ul
deconanm dört kilometre timalinden 
geçip Certa ve Tortozanm arasında 

Deniz silahlannda 

Amerika yeni tahditlere 
razı olmıyor ! 

Londra, 18 (A.A.) - H.avaa ajansı· 
run deniz mulıaQirin.in öğrendiğine gö
re, ingiliz, framız ve amerikan deni% 
eksperlerinin son toplantısı eenaamda 
amerikan murahhasları eırhhlann to
najı için konulacak her nevi yeni tah
dide _a,_ ...L' ' 1 •• WJ • 'IJ' ı r• 
dir. 

Bu hareket tarzına ecıbcl> Japocıya
nm tasavvurları hakkında bOkilm 118-
ren kararsızlıktır. 

Paris grevi bugün 
tamamen bitiyor 
Paris, 18 (A.A.) - Maıden endüstri

si i~leri sendikaları birliği bir tebliğ 
neşrederek hükümetin kararı ve akte
dilen anlapnalar mucibince bütün i9· 
çileri salı günü tekrar işe baflamağa 
davet etmiştir. 

Ebre'y.i katetmekıte ve Benifaüet ve 
Beniaanet önünden dolaprak nehrin 
cereyanını takib etmektedir. 

Frankistlerin aldıkları 
yenikaaabalm-

Sara:goa, 18 (A.A.) - F:rankistler 
Freginalai ifgal cıtmişlerdir. Şimdi 
Tortosa iatikametinde Ampostaya doğ 
ru ilerlemekte idiler. 

Frankıo ]uta.lan 8()(lradan Amposa. 
M.udenberg ve Santa Barbarayı işgal 
etm4Iezdir. 

Hükümetçilerin IAIDl.iği 
Barselon. 18 (A.A.) - Frarıaız sını

rından Akdeniz sahiline kadar imtidad 
eden cebhede dün frankiatleriıı, Seg
renin sol sahilinde Kamaraua elektrik 
aantralmın hizasında bir mahalle yer
lef!DCk için yaptı:ıklan bir teşcbbüa a
kamete uğramı,ıır. 

Balaguerin etrafmda vaziyette bir 
değifiklıik yoktur. 

Lerida önünde cumhuriyetçiler mev 
zilerini. muhafaza etmektedir~r. 

Ebrenin ceııuıbmıda mühim bir deği.:. 
fi.klik olmamıp: 

Pirene mmtakasında frankiatler Rio
Palareu önünde durmağa mecbur ol
muJ!ardır. Hükümetçiler Sort istika
metindeki yolun üatünde bulunan Ba
loigne geçidini maannidaoe müdafaa 
etmebedirl.u. 

Filistinde kanh 
hadiseler oldu 

50 kişi öldü 

Eaki macar bClfbakanı 
Kont Bellen 

Kont Betlene göre : 

A111lus Macaristan 
illa f aydaltdır 

Budapefte, 18 (.AA:) - Paıt.i Naple 
guetesindc .,.ıman bıraktığı akialeır 
hakkında tefaideııde bulunan ellki baf
vekil Kont Betlen. aDflueuu Macari9-
tan için mahzurlu olmalmuı ziyade 

Mogolistandaki 
vaziyet hakkında 

Sovyetlerin iki tekzibi 
. M.~kova. 18 (A.A.) - Tas ajansı 

bıldırıyor: Ulanıbetordan gelen malU
matta, 4 nisanda Mogolüııtan halk cum
huriyetinin 20 ~erinin İç Mogolista
na girerek Ahagur'u ~al ettiklerine 
ve üç japonu alıp götürdüklerine dair 
Lofuri ismindeki japon gazeteai tara
fından verilen haber reddedilmekte
dir. 

Keza 4 nisanda 20 askerin Tamierin 
timalinde bir mevkie hücum ettiği ve 
çarpJflWl neticeaiınde üç japonu bera
ber götürmek auretiyle çekilmeğe mec 
bur kaldığı hakıkmdaki haber doğru 

değilcliz. 

Azerbaycan dev-lel 
miyorm:." 

MiHVER VAR Ml, YOK MU? 

faideli olduğunu iddia etmekte ve töY- TAN' da B. Ahmet Emin Yalmm 
le devam etmektedir: ı• ı bü • k b• bu batlık altmdıa yazdığı bat makalede, 

.. Premip i.tibar.iyle Macaristan için ıya rosu yu ır 1937 senesi ikincikinun1IDllD ilk .-.. 
büyük bir devletin kıomfuluğu aılacı terinde İngiltere ile ltaiya .umda do. 

bir feydir. Fakat Macaristanın alman muvffakı•yet kazandı ian Centihnence ..mı.nanın pek cıla 
taraftarı bir politika güttüğü ft .zirai clofduğu için fazla yapyamadığım ~ 
mıa:hsulatınıın fazJaaiylc iptidal madde- declerek, ba iki devlet arannda yeniden 
ledni Alma.nya için hazı.r bulundur- Moakova, 18 CA.A.) - Taa ajansı ricud ven1en ikinci mühim anlqma. 
duğu müdcktçe Almanyanm Macaria- bildiriyor: Azerbaycan devlet tiyatro- nm taribçeaini yapmakta ve bu ikinci
tanuı zararına olarak sınırlarmda de- su, tiyatro aanatmın inkipfındaki biz- sinin daha kuvvetli göründüğünü ifade 
ğitildiık yapmalcta ve bir tecavüz poli- metlerinden dolayı Sovyetlor birliği etmektedir. 
tibıaı ile iki ırncınldret arasındaki 00.· yWmek So9yet meclili divaru tarafm - B. Ahmed Emin Y-L--- '-'~c!'I... 
tane mU.nıaaebeıtlerl ihW cıtmekıte \.Lo. dan Lenin -t-ıyıe taltif edilmİ..+İP • mlDllJ ----~ .....,...- !I~ timal olarak ttal- nizam - ,_ 
bir memaati _,...__ Diğer cihetten nec.da ifti.rtk eden 51 bestcür ve J-~ .... -r,, .... _ içinde dönmekte samimi olmadiiım, 

Macaristan ile Almanya arasındaki i- artiste muhteHf nipnlar verilmiıtir. İngiltereyi bir müddet için avuttuğu. 
yi münasebetler ancak alınanlar Maca- Azeıbayam tiyatro aanatmm bun • nn- t --anya i•ini rahat rahat -
ristanda dogvrudan d<>ğruya veya bil- dan ·.onraki inkipfı içın' en müsait tl!ll.+ .,. -.. x ....._ 

Kud6a. 18 (A.A.) - ~ya gü. Y""6~ vardıracağmı ve İngitterede krediler 
vaarta bk naayuıal • aoeyali8t rejim 1arm temini mabadile Sovyetler bir- temin edeceğini söylemektedir. Bat-

~ b~rada kanh him.eler cereyan et. kurmak istedikleri takdirde HıW edil- Jiği halk komi9erleri ır....-..n, Azer-ör M 1rAr ~ada-'- '--·'- ~·~.r- mahan-ir, mııılmlesine fÖYle devam et--
mlf • ~ "YWLu UUWA miş olur.. Nihayet anıtua Rommyayı beycan opera binmımn 18labı ..e ar- mek 
Wr 1 1 ; $ •• t • ... .. • ... 1 • ı 1 ..... ..... ......... ,_ 191-+ -· te~ 

"5tk Ah 11 = • .. ;aııtz il _. dlılla Dmtıedtii* eri u ~ •m tr ftlDe ı,..,,..... ...W. rt ' ı ., •- • .,..,.., ibis • ....._ 
hel1eeinde '* lloaılJa Jle11 ""' ... I*" ı-a.- ... :a..._..._~- ' - r ...,.. '111 olaDalldlr Bir ......... • d Rlıti & 1 1 ~ ~u.. -... t5Jle tahlil ~- -

.,., " 
1 RQllJa .. Berlinmiıhfıedbandan...a D9lı AaedııajCE I)elıeıJııı+ iftkAe-

Hayfada bir -.p bbtesinde de I*' Tana hırnaamın tanziminde daha m6- deni.er KremBn waywWı ~ _ l..lll • Ahnaıı1a i1e haly., olta '.ı\i»Z ......... 
bomba pat:Jatarak mn,terilerinden l:Ji.. ilUl.lm ı-- "'"' Ull lerincle, Balkanlarda, ticaret swl 1 

-

...:ı-ı •ıdn--. wwJ..&- • bim bir rol ~rv.acakıtır. Esasen Ma- kOmet asim taıafııhlan bbill e&-...ı. _ da 
a-. u -......, '" r-•umu geçen eeldz -J-J ~ ınenfaatleri biribirinden '---
kı.ı..ı --'-··-- Portakal carietamn müstakil kalmaamda ve Tu- lerdir. x.. ~...,. ..., 

"T"T" r-~·· toplm:Da na havZ1118ındak" meml-'-eıtl • L-- Bi # -..a....- lfma ••ayn iö memlekettir. Fabtdeıııaob.-gMNn1N1 teeadilf _ .. _ ı..:-J.1.L• ı el& er.an &1""' r ~ pro etlO,·ane n . ....__ ~ -.. ·r-~a. vetlenmeaind tngilt ve Franaarun aıuıcn uzaldatrmk ve yeni bir diktatör-
rın T.ııamet keebetmeaindcn korkul- menfaatleri e cır.e M<>llkova, 18 (A.A.) - Taa ajansı lülı: ve tiddet ideolojisi kurmak beıkı-
maktadır. BUDUnla beraber bu aym varıdır_ ·bildiriyor: Körlere görme kabiliyetinin ınmftn biribirine yalonhk cla,ma~ 
eonunda yeni bir kraliyet komiayonu iadesi sahasındaki çalıpnatariyfe fÖhret dır. Budan batka silihlanma yaıJtn• 
buraya geldiği zaman vaziyette bir • buJmUf o1an optalmojist profesör Fila- ~ da\'nman iki memleket haldriyle hir 
g~lik haini olacağı ümid edilmek- lngiJterede tof'a kmt it bayragı nipm ftrilmiıtir. üstünlük elde etmiflerdir. HIAm lııiale. 
tedir. rine aldınnacfıldan. kuvvetli PftJP8ila. 

Komityon esasen telkin edilen fa- 8 • k da silillariyle herkesi em.n1e111-. 10 .. 

kat tatbikatta milfkilatt muc:ib olan isçi pa rtı·s·ı n •. n 1 r e sprese hına tuttaldan için harhr göze almalı:-
Dütmanlanna da kapadılar. mem]eketin taksimi imkinlarmı tet- suykast yapıldı tan •eya göze alır görünmekten çekin. 

Demek oluyor ki kanalm müdafaası ·kik etmeğe memurdur. 1 mi)'Ol")ar. Deanokrui memlekederiain 
meıuliyeti, 1838 mukavelesinin kanalı top a ntı la rı hanıa çok bağb oldaldanıu "barbtan 

c1unmık ~dıldanm da biliyorlar. Bu tehdid 
~~::~~~düm edi~.::ah=.: Romanya hôdiseleri t.ondra, 18 (A.A.) - Senelik kon - 5 ölü, 12 yarala ! Ye tazyik sayesinde bü,~ ....... 
müdafaası mesuliyeti kime aiddir? c.e~-....:.:.... greli halen Mançester ıehrinde toplan- C . 18 (A.A.) nnr adım adım elbirliii'Jte yüııüteo:efde. 
· 1 ka · ele kanalın A - ·~~ mı• olan Pftl:.takil i..-ı· partı"•;nın· kabul ezayır, - Oran'dan gel- rini de hesabi--'-. çı 888 mu veleam vrupa y· • b K d :r - ~ - kte olan Or Ce • -~ ayv. ııan 

Uz a C:I 0 rea n U . me an - zayır ~yreai At- Berlin - Roma mihveri '--·nnda 
konseri tarafından müdafaa edileceii '!I ettiği hır teklif mucibince hUktimete ka taf i.tia o una :w kil 1 _.-!'" ı Y n uu ometre mesafe - ngilterede bir aralık acz ve teslimiyet 
Yazılıdır. Fakat bundan ayn olarak, h f it d pitaliat partiler aleyhinde harekete go- de yoldan çıkmııttır Lokomotif hattın ınanzaraaı görüldü. Memlelr« binöiri
bir de kanal sahillerine aahib olan dev- m U a aza a 1 n a çilmek üzere partinin icra komitesile üatüne devril.mit ve yatakLu vagonlar ne girdi. Londra ile Paris ara.mdaki 
letin, bu topraklar üzerindeki hüküm • tcmu etmeai için milli mecliee umumi furgonunun üstüne yığdımtlardır. L.-l:.lar da g--...a:. 
ranlık 1.._u__ da 'f Bükre• 18 (A.A.) - Dahiliye ne- ,__. ' K -....ı • UG5 .,.~ ~na yanan vazı e ve ülıMU- lr' aeçm.ue namzedler araamda mücadele aza ıı=ıcesınde bet yoku ölmii• Bundan --- 8. Ahmed E...:.. 'W.J 

li•eti' dır ki b uli eti b .. zareti tarafından netredilen bir teb- il ğır -:r _.. - ·--· r-" var , u mes Y er usun çıkmMll<laı için iki parti arasındaki mü- ,ve ilç a olmak il21Cre 12 yolcu yara- man bu aciz ye temailiyet bir harh u.-
tabii olarak Mıaır'a aiddir. Binaenaleyh liğde cumarteai gününü puara bağ· ---..ı....tler aid b"" lanmı•tır ...:ı _._. "h ~~ e utiln hareket ve, se- :r • niaım ifade edip etmediğini mün-L--
Mısır, 1914 aenesinde lnailtere tarafın- layan gece ve puar ... nü eıtaı er ...ı- husu d Su·'·--d _...,.. 
d 

Cl"y memleket ı"çın· " 1• ıım' ıı· fırkanın bil- ~ •un a anlqma itlerini müza - ınua var ! etmekte ve açık ve radikal bir ~aeet 
an ileri sürülen sebebe dayanarak :r- Jı:ıcre etmek ı~ı..· 1888 mukavelesine rajmen, kanalı ka- tlin şeflerinin evinde poliı tarafından sa cuııyeti verilecektir. Oran, 18 (A.A.) - Şimendüfer ka- takib eden B. Eden"i anlatmaldadır. 

ab
'li M il ı ·ı _..ı_ yapılan arathrmalar neticesinde til- Hal.k he . '--·- zaaı geçende hizmetinden çıkarılan bir S.. muharrir, AJmanyamn AY11sturya 

pay ı r. ısa e ngı tere araaaoua cep 8l ıuı.rulm.cuı l{;in •imendüfer memurunun k---"en __ ,____ hakkındaki n11ıluacllarmı h,,.. görmek. 
ela Mısır topraldarnun ve bilhaaaa ka- fenkler, bombalar batl mitralyözler :r WI UJGAW -:r nalın müdaf-•ı için bir askeri ittiJk bulunduiu sikredilmektedir. Bu ai- Brayton, 18 (A.A.) - lıçi ve tka - bo~ı ~ün~n v~ bulmuttur. le belki de el albndan bir teıvik barelm, 
olduğu herkesçe malum olan bir keyfi. llhları evlerinde bulunduranlar uke- ret kooperatif tirketlerinin milmelail • Mucnm tevkif edilıni§tir. ti yapmıı oldufunu tayin ederek maıb-
elt

. B . tte M "t"-~'- rt muhak.--ve aevkedilmek Uzere Jeri tarafmdan vuc·· uda geti·..ı1-:. olan lesini, dünya sulhunun hangi yoll.rda Y ar. u vazıye ıamn ve mu~- --,, ..... ..., aranımık Jinın8e)diğiııi aramak,.. ba 
sıfatiyle lngilterenin dahil olacaiı bir tevkif edilmitlerdir. "kooperatif parti" dün akpm Brigton s ı b • • k 1 mevzuu münakata etmekle L:.a.:--1-t.-
muhlll'f:be çıkar çık.mu, kanalın kapan- "Her tef memleket için" eski de- da hususi bir içtima aktederek bir halk ovye uyu e ~··s·ı UIUrJJJ911:...,-

bekı . e· ena)-J!I.. İtal İ mir muhafızların resmt unvanıdır. hes' t kil" c&r. maıı enır. ına cun ıa, n- cep 1 eş ı lehinde karar sureti ka -
giltereden beıka bir devletle harha giri. Tebliğde tevkif edilenlerin mikda- bul etmiıtir • 
. • d manb • rı zikredilmemekte bütün maznunla.. . lsf anbul ld• Bir tayyare kazası 
::.~J:ı~l ::,~~~ ::u. l(ihi, :::: rın profesyonel tahrikçi oldukları ve a ge 1 (A.A ) t 
k 

_.__ bu te,ekkille meneub asa ekseriyeti- M had' ı Londra, JS · - ngiltere - Kap 
endi semilerine açık kalac:afmuau e- ICar JI 1ler1'n1'n yeni" etanbul, 18 (Telefonla) - Sovyet- ve dönÜf rekorunu kınnak üzere du""n 
· 1 b"li Faka h-cı. 1 ·ıtere n_ nln bu harekete yabancı kaldıkları i· 1 B" nv• H man o a ı r. t anıı nsı ue lbe edilmektedir. er ır gı ükümetlnin yeni Ankara Kroydon tayyar~ meydanından uçan i-

yaparsa, kanalın kapanacafmı ıimcl- Arattırmalar büyük blr aBkGnet bir protestosu Büyük Elçisi B. Terentiyef bu sabah talyan tayyaresı Trablua civarında 
den hesaba katmalıdır. Gerçi kanal her 

1 
ekepre.ale fgtanbula gehniı ve Sovyet d:ı--ıı·tür. İçinde bulunan do'"rt ı"talyan 

"ki· d H çlnde yaprlm1'tır. Bükrefte twkif bil-'"· wıra~'""!I ~ ~mp~aktorhığun canld~I denır. a!- edilenler ayalette bir manutıra le'V'· Budapefte, 18 (A.A.) - B~vekil ~..r- elçiliğiyle İstanbul konaoloslu- tayyarecisi yaralanmıştır: Albertini-
ugun ü vaziyette ngı tere zı- kedilmiılerdir. Kodreanu, Predeal Daranyi, eski Ujsag gazetesinin bir 1:.w erk~nı tarafından kat'§rlanJl'llftır. B. nin yarala~ diğerlerinden daha ağırdır . 

yade İtalyanın. Fakat İngiltere de Mı- sayfiyesinde muhafua altına ahnmıt- muharririne beyanatta bulunarak mu- Terentiyef yann akfaın Ankaraya ha - . Tayyare agrr hasara uğradığından yo-
ıırla İmzaladıiı ittifakla kanalın üze, tlT. b' reket edecektir. luna devam ederniyeeektt'r. Kazanın ae 
• d l "dir ayye~ ır niabet tayin eden yahud.iler ~n e oturuyor. Ve talya için hayati al h;-...:a bebi henliz belli deü-ildir. 

diye oradan aynlmak ve hatti ltalyaya ey ... llUeki kanun hükümlerinin mu- f .,. 
müaavi ha kvennek niyetinde delildir. T nusl •vat -.-.-.. il.dl tedil olduğunu ve alınacak daha ra- stanbuldan Ziraat kongresine 
lnıilterenin Süven kanalına verdifi U 1 YIZlrvı llUlllHlllVf" dikal bir tedbirin memleket iktisadi- gönderilecek rapor 
ehemiyetin c1ere-:, 

1928 
·-sinde yatının muvazenesini bozmak tehlike- hazırl ~-- -·- Tunua, 18 (A.A.) - N-redilen bir ıini arzett"ğ' · · anıyor 

Kellogmiaala imzalandıfı sırada bu tebliğde vuiyette baaıl ~~ aükilnet ah d'l ·ı .'ru söylediği aırada macar . İstanbul, 18 (Telefonla) - fıtanbul 
nolrtavw mi--•- ,u'"-•.n han"cı"nde L-. • • Y u 

1 erının miııt ofisi gazetelerle z1 t od 
J· -.un IIlllUu uın1 nıasarı ıtibara alınarak yarından itiba· tiddetl' b" • raa aaı, Ankarada toplanacak olan 

kan bir reze"' y•-·mdan da --•--ı • ünd 
1 ır protcetoname neşrederek 1 t k -··-· ~ ren r·· ü:z ve gece •eyriiaeferin ıer- mezlı:Q k z raa ongresine gönderilecek raporu 

br. Sözün•-····, -en --ın !.-.-•---- '-- r anun projesinin hukuk mü- h , ___ ._ ıu__, ·~ ... mmauuıan ~stçe yapılmasına miiaaade edilmesi- t · · ~ır.M!.llliUt iu.· ere bir komite tefkil et-
Roma an•----, aı..,,_, •----•-- -a- ,__ ·ı.m· ~va .1 prensıpıne bir tecavüz ve Y."'hU· mı.., K ~ ~ -J 1U11UU111U1 .. ne -rar verı ı,ıir. Altı ki•;de-n fula dılerın ddi ,.,. • .:r·•r. omıte rapora son ıekli vennek 
ziyetini olclufa yerde .._.____, 1 r • . • ~ ve manevi mevcudiyetle- ..n-.rı 

A. 
';_..-.... ESyvrMER !:1!:.rın toplanma yautı i>ka edil- mrıf~:ırn. hır tehdid olduaunu kaydet- ıçın cuma ., ... uw son bir toplantı yap&-
~ "'"'Y"na ,..- • c:ak ve huırladıfı raporu idare beye -

tine okuyacaktır. 

Her Türk çocukları koruyan ç. 
E. Kurumuna yardım etmeyi 

borç bilir. 

-1$** 
Bir çocuğu kurtarmak en büyük 
bir savaştır. Ç. E. Kurumu bin
lerce yavruyu kurtarmıya çalışır. 
Ona yard,mı ediniz. Savaı vazi-

fesini ibaşarm1' olUTSunur. 
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- Arkanuzdaki Korku deresinden 
dü§manın çıkmakta olduğunu haber 
verdiler. 

- Lapsekili Muharrem çavuş iki 
bombacı erle beraber bu derenin ağzın
daki siperlere koşsun, emrini verdim. 

Muharrem koştu ve bombalarını sa
YUrdu, burad 11 gelenler durdular. Fa· 
kat bir an sonra solumuzdaki diklikte 
düpnan piyadeleri göründü, bize me.a· 
feleri ancak 100 metre onlarda makineli 
de var, cephane de. Solumuzdan ıiddet
Ji bir ateş yemeğe başladık. Yan undaki 
takımın komutanı gelibolulu Süleyman 
çavuş yaralandı. Artık erat yandan ge
len kurtunlarla sapır sapır dökülüyor • 
du. Bu sırada ben de kasığımdan bir 
kurşun yedim. Artık komuta edecek ha
lim kalmamıştı. Lapsekili Muharrem 
çavuıa: 

- TakTmın komutanı sensin, dedim. 
Arbk hiç bir şey yapacak halim 

yoktu. Yanımda iki kişi beni yakaladı, 
Sırtlardı ve kanlı sırtın yanından geriye 
doğru götürürken uzaktan İngiliz as· 
kerleri olduğunu anladığımız ufak bir 
kaJabalık arkamızdan bağırıyordu: 

- Mehmet dur, geriye kaçma. 
İngilizlerin buraya kadar <felmiş 

olması bana kasığımdaki yAradan daha 
fazla istırab verdi ama. ne yapabilir
dim? 

eı•• 

Yazan: M. Şevki Yazman 

/ 
• 

Zırhlıların himayesinde lngilizlerin karaya çıkışı 

lngiliz deniz kuvvetinin hücumu 

Musiki bahisleri 

Yirminci senfonik konser 
M ahmucl R. Köaemihal 

Son iki haftanın senfonik konser- zılarında o kadarlık Fin melodisi yaz
leri, emekli şef B. Praetorius'un ra- mıştır. Sonraki senfonilerinde büsbü
hatsızlığı yüzünden hep genç şef Ha. tün beşeri üsl\ıb için çalı,mış olduğu
san Ferid Alnar'ın eliyle dinletildi. nu, millilikten büsbütün ayrıldığını, 
Orkestramızın yüz bu kadar yıllık form yolunda da ''dört parçalı,, klasik 
tarihi içinde bir de "genç türk şefle- senfoni şeklini "tek parçalık,, bir bü. 
rini meydana çıkarma,, faslı vardır. tün haline koymak suretiyle yenilik 
Böylece, muhtelif istidadları, emek - yaptığnı işidiyoruz. En yüksek or
leme, yükselme, veya bir hamlede ol- kestra eseri yedinci senfonisi ımış. 
gunlaşma devreleri içinde alkışladık. Onu da çaldırmak suretiyle meraklı
Yakın bir istikbalde bütün senfoni ve tarın kompozitör hakkındaki bilgile
opera orkestraları gibi bizim orkes- rini tamamlamasını orkestra şefliğin. 
tramızın da bir anda birkaç şefi bu. den dileriz. Dinlediğimiz birinci sen
lunmak Iazımgeleceği, bu ister iste- fonisinde, Sibelius'un orkestrayı par
mez böyle olacağı için, meslekdaşı- mak üstünde çeirmesini, en ince renk
mız H. Ferid Alnar'm şeflik adımla· lere arka arkaya sokmasını bilen, ica. 
rını ayrı bir sempati ile görüyoruz. hında çok derinleşebilecek bir üstad 

Geçen haftanın konserleri oda mü- olarak gördük. Yalnız dördüncü par
ziği ile geçmişti: Fakat çalınan eser. çada bile yalvarıcı bir girişi, sık fası
lerin münakaşalı mahiyeti üzerinde lalarla oh:lak üzere azametli bir hika
durmaktansa, çalanların meharetini, ye, çabuk dinen bir frrtrna, sükunet 
mesela piyanist B. Zukmayer'in duy- ve engin bir şarkı renklerinin arka ar 
gulu çalışını anmak daha yerine mas- kaya takib edebildiğini tesbit ettik ki 
ruf bir hareket olur. B. Vinkler her kafi bir tenevvü kabiliyetidir. İki an. 
zamanki gibi çalışkan, B. Tsirkin ise dante'nin biribirini takib etmesi ve 
her zamanki gibi incelmiş tekniği ile eserin bıraktığı umumi intiba biraz 
mümtazdır. fazla bati ve basıcı bir eser olduğu 

Fakat son (yirminci) konserin en- kanaatını veriyor: Şimal müziginin 
teresan tarafı J can Sibelius'tan mem- cenubl u üzerinde bıraktığı tesir her 
leketimizde ilk bir senfoni dinleti! . nedense ekseriya bu oluyor, hem de 
mesi oldu: Birinci senfonisi (mi mi- terbiye ve telkin ile değişmesine im
nör, Op. 39). Bu zatın ismi son za- kan görülmiyen bir his ... 
manlarda Ankarada çok duyulmuş, e- Son konser haftaları arasmda mü
serlerinin gramofon serileri hususi zik Ö. Okulu salonunda hususi ma
toplantılarda çalınmış, ilk fikirleri hiyette bir tecrübe daha oldu ki işin 
böylece edinmiştik; hatta "Ar., mec- evveliyatından "Varlık., ve "Yücel" 
muasına hayatı ve estetiği hakkında mecmualarında bahsedilmi~ olrluğu 
iki yazı vermiştim. Vaktiyle İstanbul için hakkında bir iki satrr rzmağı 
da bu artistin yalnız keman konser. yerinde buldum: Uzun ,.c dikenli 
tosu B. Zeki tarafından meharet ve kompozitörlük yolunda yürüyüşe, ta. 
incelikle çalınmıştı. Birinci senfoni- lih denemeğe çıkanlardan Necil Ka· 
sini ise Ankara, ilk olarak dinledi. zım, "konuşma korosu,, denilen yeni 
Sibelius'un alemşümul şöhreti ancak çıkan bir tarz içinde yeni bir tecrü
son zamanlarda İngiltere ve Ameri- besini gösterdi: Tarzın mahiyeti hak 
kayı kazanmakla yayılmağa başladığı- kında fikir edinmek istiyenler Varlık 

1 RADYO 
Ankara: 

Uğle neşriyatı : 
12 

.., rışılc 
.30 ...... . 

neşriyatı - 12.50 Plak: Türk ınusılı:1 
halk prkılnrı - 13.15 Dahili ve tıar! 
herler. - 13.30 Halkevinden naklen 1 

dersi (Mahmut Esat Boı;kurt). 

Akşam neşriyatı : 18.30 Plakl• 

musikisi - 19.15 Türk musikisi ve hal
00

k 
kılan (Hikmet Rıza Sesgör) - 20. 
ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 ı<enı~ 
lo (Necdet Remzi Atak) - 20.30 1\111 
plll.k neşriyatı - 21.00 Musiki kon11• 
(Halil Bedi) - 21.15 Stüdyo şalon or 
rası: l - Keler Bela: Am Schöncrı 
gedenk'in dein. 2 - Bardholdy: Sonılll 
chtsraum. 3 - Mozart: Die Zauberflol 
22.00 Ajanshaberleri - 22.15 Y:lrınk; P 
ram. 

fstanhul : 

Uğle ne~riyatı : Pl""I• 
12.30 ıt.J' 1 

musikisi - 12.50 Havadiı - 13.05 l' 
turk musikisi - 13.30-14 MUhtelif plP 
riyatı. 

Akşam neşriyatı: 
17.00 l 

tarihi dersi: iıniversi teden naklen, 'I 
Kemal Tengirşenk - 18.30 Plakla dan5 
sikisi - lS.45 Eminönü halkevi neşriyıl 
lu namına konferans: Doktor Sabri 14 
Siyavuşgil (Karagöz hakkında) -
Borsa haberleri - 20.00 Vedia Rıza (C 

kadaşları tarafından ti.İrk musikisi "" 
şarkıları - 20.45 Hava raporu - 20 • ..S 
mer Rıza tarafından arabça söylev - f 
Tahsin ve arkadaşları tarafından türlt 
siki si ve halk şarkıları (Saat ayarı) - 2 
Orlcestra: 1 - Çaykovski: La dam do 
2 - Greting: Vals misteryöı; 3 - We! 
Kont endiyen - 22.15 Ajans haberleri 
22.40 Plakla sololar, opera ve operet pı 
!arı - 22.50-23 Son haberler ve ertesi 
nün programı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER : ıs.ıs ~· 
kova - 19 Droytviç - 19.10 Königsberl 
21 Mili.no. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE Sf 
FONİK KONSERL~P: 19 Mosko"' 
19.40 Münib - 19.45 Layp~•ır. Bükreş::; 
Beri in - 21 Roma - 22.15 Moı.ı.-ıva-" 
Kopenhag - Kalundberg. 

ODA MUSİKİSİ : 18.15 Doyçland 
der - 21.30 Laypzic. 

Yüzb~ı Faik'in üçüncü takıma Ü· 
çünd~ komutan olarak bıraktığı Mu· 
harrem çavuş da uzun zaman bu vazife
de kalamıyacaktır. Bir düşman kurşunu 
onu da yere sariyor. Geri kalan bir avuç 
er arkalannın kesildiğini görüyor. On· 
lara da ölüm muhakkak. Fakat teslim 
olmak akıllarından bile geçmiyor Ken
dilerini kayalıklara ve fundahklara ve - Fakat ı.ıtık cephaneleri tüken- tın önündeki Keltepede bulunan bir nı da unutmıyalım. taki ''Dilimiz ve Müzik,, yazıma ba-

SOLO KONSERLERİ: 12.5 Budııpl' 
- 14.15 Stokholm - 15 Kolonya - 1 
Hamburg - 17.15 Roma - 18.20 Buda 
te - 20.10 Frankfurt - 21.40 London·~ riyor, son kurşunlannı 11ka sıka ıimale mi§, geri ile irtibatları kesilmİ§; bö

çekiliy~rJar ve bir müddet sonra Balık- lük karargahlarının bulunduğu yük
çı damlan civarında aavaıan birinci ta- sek sırtı düıman işgal etmittir. Dü~ 
knnlariyle birleşip gene aavaımaya de- man Kocaçimen'e doğru ilerJiyor. 
nm ediyorlar. Burada, sahilde takılıp kalmanm 

takım, 27 inci alay ikinci tabur ü- Finlandiyalı J. Sibelius, bala yaşı- kabilirler. 
çüncü bölüğünden asteğmen IsmaiJ yor, yetmiş üç yaşındadır, en yüksek Hafif bir orkestra eşliğiyle güzel 
Hakkı komutasındaki takım da bu kompozitörü olduğu ana vatanında şiir parçalarının en iyi aksanlarla in. 
ilk karaya ayak basıtm tahididir. bulunuyor; senfonik müzik yolunda 

nal. 
NEFELİ SAZLAR (Marş v.s.): 12 J!! 

burg - 19.10 keza - 19.45 Tuluz - ı.• 
Münih. 

Tekneler sahile yakla,ınca bu ta- 1 . 1 1 d ha ·1 şad olunmasını gaye bilen bir tarz; 
.,. ya nız vıyana 1 ar;n ~ 1 e eser ve. galiba kompozisyon bakımından de - ORG KONSERLERİ VE KOROJ) 

11.5 Droytviç - 17.30 Budapeşte - J!.ı 
Königsberg - 19.25 Bıikreş - 20.30 J'' 

manası kalmamıştır. Azmnkdere'nin 
Bu en öndeki bölüğün diğer takım • ağzmı bekleyen postaları gözetleme 

kun da cenubtan Anburnu'na ateş rebilecekleri kanaatını kıran kafalar-
açar, teknelere pek tesir yapamaz, dan biridir. Konser bittikten sonra ğil, tertib bakımından ince aramayı 

lannı görelim: vazifesiyle bırakarak bilahare ge-
En ıimalde ve Bahkçı.damlan civa- riden yetiıecck Atntürk alaylnrm

nnda yedek asteğmen (ihtiyat müla- dan birinin emrinde gene çarpı~ 
znn)) lbradili İbrahim Hayrettin ko- mak, vuruluncaya kadar çarpıımak 
mutasmdaki birinci takmı da ay ıtıtm- üzere gerilere, yüksek sırtlara doğ
Cfa gemileri görmüş, yaklaıtıklarııu ru çekildiler. 

fakat karaya çıkanlar kendilerine bir grup halinde konuşan meslekdaş- is.tiyen bir tecrübe yolu. Tevazu ile 
doğru yayılmaya baılaymca ateıiy - lar yazının çok hoş esas teminden çalışılmış. Orijinal tecrübelerinin 
le aindirir ve gelenleri Kol"'kudereai- bahsediyorlar, biri ikinci·parçada ay- - hele bu gibi dile ve milU müziğe aid 
nin içerisine tıkar. nı şeyi gördüm, bir öteki finalde de ara§tınnalannrn _ wnumi cfkira da 

Biraz sonra sağındaki bölük eri· aynı şey hakimdi diye vukufla latife takdim olunmasr; notun umumi r""'. 

P.T.T. - 21.30 Viyana. 

~~FİF M~.z.~K: 7.10 Kolonya - : 
Munıh - 12 Şututgard - 15 Berlin - 1 
Tuluz - 19.30 Frankfurt - 19.40 Viyaıı' ı 
19.50 Hamburg - 20.30 Ren - 21 Berli' 
22.35 Şütütgard • ı 

HAL~ MUS1K1S1: 11.30 ŞtütJJ 
15.30 Vıyana -17 Droytviç - 21 Ştü~ 

farketmiş ve siperlerini iıagal ebniıti. ikinci tak.anm akıbeti daha hazin 
Sonra gene ay batınca bölük komutanı . olmuıtur. Asteğmen Muharrem'in 
gıl>i gemileri gözden kaybettiler; emrindeki bu takım sahile ve bil

yince sağ yanından ve yüksek ediyorlardı: Filhakika orijinal bir -J 

sırtlardan ateı yemeğe baılar, daha motif , ve kompozitör umumt yazı tar den alınması çok temenni olunur. Bir 
gerilere çekilir ve bu sahnede vazi- zında olduğu gibi form itibariyle de ba~rıyı lüzumundan fazla uçuran ve
yet düzelinceye kadar yerinde ka- (çift temli · klasik form) klasik tea.. ya ilk adımlarda baltalayan "eski ten-

DANS MÜZ!ôt: 14 Ştütgart - 22' 
şova, Floranse - 22.20 Viyana- 22.25 
don - ~ecyonal - 23 Budapcşte, Dro 
Krakorı, Roma, Tuluz, Vilna - 23.5 fıl 

bir ara torpidoların sürüklediği tek
neleri de farkettiJer ve hatta alaca 
karanlıkta kendilerine doğru gel
diklerini gördüler. Sonra torpidola -
rm dümen kırıp Arıburnuna doğru 
çevrildiklerini gözlcrile takib ettiler. 
En sonra da Arıburnunda iki tarafın 
ateti baıladı. Mesafe uzak, ortahk 
henüz karanlıktı. Fakat kendileri. 
nin boı durmasına da razı olamadı -
lar ve uzak mesafeden ateş ettiler. 
Biraz sonra teknelerden birkaçı 

bunlara doğru yöneldi. O vakit ver
diler kurıunu .• Gelenlerden bir hay
lısı suda boğuldu. Karaya çıkanlar 
da bunlara kar§ı yürüyemediler; A
rıburnuna doğru kaçı§tılar, bu kaçı§
ma esnasında bu takımdan boyuna 

hassa ihraç yerine en yakın olarak lır ··11 d 1 G · Ç k . mu er en ayrı mamış; rıg ve ay - id usulü,, nün modası her yerde çok-
bulunan kıta idi. ilk kur§un ve gül- Kayatepedeki tabur komutanına kovski kendi memleketleri müziğin-

kova. 

le Yagm~ urunu sahı'lden ancak u"ç 1. tan geçtiği için, şahsen orijinal yazı ge ınce: de ve manada ve ne kuvvette milli 0-
yüz metre Ötede ve göze batan te- (Sonu var} labildilerse, Sibelius da, ilk devir ya. tecrübelerinin çoğalmasını, böylece 

İç Bakanbkta nakil ve tayiıı1C 
lç bakanlık, mektupçular, kafıı1 

kamlar, sefeııberlik ve nüfus müdii~ 
ri arasında yeni nakil ve tayinler f~ 
maktadır. Bu husust:ı hazırlanatı 
rarname projesi yüksek ıas,:w.a ar 
dilmek üzere Başbakar-ı.ga veri~ 
tir. 

penin üzerindeki bu takım yedi.. iyinin kötü ile mukayesesine imkan 
Onlar da atef açtılar. Fakat sebe- verilmesini dilemekle iktifa edece_ 

bi kati olarak bilinememekle bera- ~ l lll l l l l il l l l lll l l l lll l l l llll l l l lll l l l lllll l llll il l l l il l l l lll l l l l llll l l lllll l l lllt!:, ğiın. 

ber bu atef hayli geç açılmıttı. Ya- : ·Yazan: Alexia Tolatoi No: 63 : 
:ı~~:z::n;~~aları karaya ayak bas- : : 

Gençlerin ~iremiyecekleri 
yerler 

- -Denizden gelen ateş yetiımiyor- 111•=•;::.ıo&....w : 

mut gibi karaya çıkanlar da bütün : : - Askeri mektepfore 
girecekler için 

kurfun yediler. ( 1) 

[l] İngilizlerin ifadesine nazaran 60 mev
cutlu bu takıma karşı ilerlemek istiyen 
altı sandaldaki 140 kişiden ancak 18 i 
kurtulmuştur. 

ateılerini evveli. bu takıma çevirdi- -
ler. : -Takım komutanı bir makinalı tü- : 
fek ate,iyle iki omuzundan birden _ 
yaralandı. Kalktı, arkaya doğru gi- : 
derken üçüncü kurşunu da kolun- : 
dan aldı. Takım komutanı çok fazla -
uzaklaımamııtı ki takımdan yara
lanmıyan ancak birkaç kiti kalmış- : 
tı. -

Biraz daha cenubta ve kanlı sır- : -
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

-Petro, yatağın üstüne oturmuş, ı tüccara kadar bütün bu garblıların ;: 
pencerenin çerçevelediği yarı karanlı· sev~mli . t~bessür:ıl~ri altında gizli : 
ğa gözlerini dikmiş, tırnağını kemiri- magrur ıstıhfafı ıyıce hatırlıyor ve _ 
yordu ... Kukuy'da onun kendine aid şi~di de ge.ne gözleriyle görüyordu ... : 
yabancıları ehlileşmiş yabancıları Guvertedekı sıra sıra tayfada her za· : 
vardı ... Haİbuki burada ev sahibinin man gör.z:neğe alışık olma~ı~ı cüretli, : 

k . ld ~ b ı1· d • 'Jdı' y··k k alaycı gozler vardı ... Gemının kıç ta· -
ım o ugu e ı egı ... u se ~ . . . : 

ka 1
• l' ·1 1 yana gel' rafında, ta ışaret fenerının altına çık- -rn ye ı gemı er e yan ınce . . : 

bizim gem'l • kadar sefil b. mış çetın, tıknaz, esmer tenlı, renga- _ 
ı erın ne ır k lb' 1. k" D k .. 

ma a as d ı bundan ut _ ren e ıse ı, şap ası eve uşu tuyle. _ 
nz r ı var ı... nsan a . 1 .. 1.. . h b b' d -

18 yaşından aşağı olan çocukların --e~~~!ti.I = birçok meyhane, kafeşantan, l-•• ve 
L-ıiiıaiiiWml~:.I:...L..IJ..!JE!!~l!!W : benzeri yerlere gitmekte .:rıduğu dile- Milli müdafaa bakanlığı, askeri 1 

§ kati çekmiştir. Bu ..-d.ı:iyeti göz önüne ve orta okullara girmek üzere mürıı' 
E alan emnh·ct işleri genel direktörlü- at eden gençlerin aile durumlar111 

: iü, 18 yaşından küçük olan gençlerin esaslı bir şekilde tetkikini temin ~ 
: meyhane, bar, kafeşantan gibi yerlere sadiyle bu gibilere verilecek hüsniitı 
; girmelerine katiyen meydan verilme- mazbatalarının idare heyetleri taraff 

: mesini ve gireceklere hiç müsamaha e- dan verilmesinin teminini İç bakarıl : ı dilmemesini teşkilatına bildirmiştir. tan istemiştir. 

= ____/, - 1 :1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••1 

: fından IQrşılandı ... Petro ona karşı ı Petro, buzlu havayı teneffüs c 
: başk-f' Jir tavur takındı: Yarım saat ede Aleksaşka'ya: "Bu memlel<~1 

: sürl-n bir görüşmeden sonra onv hid. çar olmağı Hollanda'da falan bir ~ 
: detle tekmeliyerek kapı dışa" etti: olmağa tercih ederim! X., diye blllı; 
- "~ğer bu teeyyüd ederse bir gemi se~e dığı sonbahar gecesini tekrar görii' (li 
: nıne asılacak, Avrupa karşısında rezıl bi oldu Faka~ o zamandanberi lı8 

:;: olacaksın .. ,, dedi. Denildiğine göre ya- işi tamamladı. Hiç, gülüp eğlendi· 
: bancılardan bahşiş alan Matveef'i ih- v k G 1. · b'l ı :le~ - . . as a o ıçın ı e saray ar 
: bar eden hır mektub, seyahatı esnasın- f . ~· 

da eline varmıştı. yor, za ersız olsa da harb ediyor •. ~ 

--d 1 H k b h ·sscdı'yordu rıy e sus u, sıya çora lı ır a am -
nıyor u er es unu ı : . 
Hele somurtkan boyarlar, hele sahil- kb~lçda~ınb~ dayamış oldu~u ıs.ol. edlınb~e Noteburg kalesi muharebeainde rusların taarruzu 

S P f k 
. d Lö' F . lonya ile sulh yapıyordu ... KaJbin• •. i! 

onra, etro, re a atın e or ı- . • :f*" 
le Aleksaşka bulunduğu halde gemi- şeyın pençeleriyle tazyik ettiğini 
leri gezmişti... Sonra akşam yabancı. sediyordu. Ken~inin~ilere, rıı5~ 
lar sarayında kabul resmi yapılmıştı. ~rşı .. gayzı .ve hıddetı bu kadar ıct 
Petro ingiltereli ve Hanovralı. k~dı~- yu~tu, e~lerıne ... muhteşem meınl'ıııcl' 
larla öyle bir istekle dans ettı kı bır lerıne donmek uzere yelken a~1?' tf 
topuğunu bile kayb.et.ti..:. ~ uhak~ak ~ecik~iyecek olan ?. kendilcrin1 ·y/_ 
ki yabancılar böyle r hukumdarı ılk genmış yabancılara oyle gıbta ed• f, 
defa görüyorlardı... du ki.. "Ya sen, o M?5kof sefaleti~ır 

d k . b B 1 h 1 Okyanus ır Ut"' ın tutuyor ve sag e ını e ır e ı ya ancı ay ar ve e e b 
.. "' 1 d'' d" ~ .. . u''verte astonun yuvarlak sapına dayamış. 

ruzgcır arının ov ugu genış g - d 
] d . ·1 · t f 1 G"Ju"'nt"tu'"r uruyordu ... Bu kaptandır, ne kadaı ere ızı mış ay a ar... u ır d . . d"" 
b t b (B 1 Petro enız varsa hepsınde korsanlarla o· 

u ... ayıp ır u... oyar ar ve - ... .. • K 
1 d ~ b'l · l"'zım guşmuş hır efsane kahramanıdrr... o-nun ne er uyacagını ı mesı a - . • 

1 L .. F b'l ) 1 b' ey ı·s ca gemıyı gezen uzun boylu ve bece-ge en o or ı e ya nız ır ş - 'k . . 
t . 1 d z h' · k ta k se rı sız delıkanlıyı, barbarlar çarını 
ıyor ('r ı: ava ırı ur rma ... - b ~ ··kr:. .. 

f ·1 t' t ·ı · · B"tti R a aştan ayaga kadar su unetle suzmek-
ı ıcare gemı erının u n usy - d' . . 

1 H "k'' d d k b" "k te ır ... Muhtemeldır kı, o, Madagas. ar u um arı nazarın a pe uyu . . . 
b

. t .. 1 yacag· 
1 

karda veya Fılıpın adalarında, toplara 
ır ecessus mevzuu o amı ın . . 
.. t k · t' B 1 gururdan mısket doldurulmasını emrettıkten gos erme ıs ıyen oyar ar .. • 

k ba 1 d Z • ·· ·· se bun sonra, gene boyle baştan aşagı aynı a rıyor ar ı. arurı gorur - .. 1 b k d 
!ardan inşa ettirir ... Bu o kadar güç goz e a ar ı ... 
bir iş değil ... Ve eğer O bu gemilerin Petro, asyalı insiyakı ile, bu adam
Beyaz denize bir daha girmemelerini ların karşısmôa nasıl durmak, onlara 
isterse buna ancak boyun eğersiniz... hangi tek vasıta ile tahakküm etmek 
Deniz bizimdir ve O onun tek sahibi- münasib olduğunu sezmişti... Memle
dir. ketlerine döndükleri zaman unvana 
Şayet Petro berbat gemilerle bura- ehemiyet bile vermiyen hiç görülme· 

ya gelmemiş olsaydı belki ona da ö- miş bir çara rastladıklarını anlatma
ğünme sirayet ederdi. Fakat kavga. ları için umulmadık bir hareketle on. 
J.arda kırılmış dişli ve kırçıl sakallı ları hayretler içinde bırakmak lazım
tayfadan ispanyol kadifeleri giyinmiş dı ... Boyarlar i1tedikleri kadar böbür-

lensinler, bunun böyle olması daha 
iyidir, fakat Petroe Aleksiyeviç, Pre
jeslavl filosu ikinci kaptanı, sanki: 
"Biz işçiyiz, fakir fakat zekiyiz, fak
rü zaruretimizden gelip sizden teva. 
zula şunu istiyoruz: Bize hiç olmazsa 
balta kullanmağı öğretiniz," dercesi
ne harekette bulunmak gerekti.. 

Petro, dümenin doğruca sahile çev· 
rilmesini emretti. Dizlerine kadar ge· 

len suya ilk önce kendisi atlayıp rıh
tıma tırmandı, Van Leyden ve Pel
tenburg ile musafaha etti, diğerleri· 
nin kuvvetle ellerini sıktı, dostça 
sırtlarını okşadı. Almanca ile fele
menkçeyi biribirine karıştırarak seya
hatini anlattı, Boyarların mabudlar 
gibi hata ayakta durdukları sandalla. 
rı gülerek gösterdi. ''Sanırım ki sizin 
memleketlerde böyle feci gemileri 
kimse rüyasında görse hayre yormaz,, 
dedi. Mebzul toplu gemilere mübalc· 

ğa ile hayranlık gösterdi, ayaklarını 
yere, ellerini sıska kalçalarına vurdu: 
"Ah, bunlar gibi hiç olmazsa bir çift 
gemimiz olsaydı!., Arkanjel'de derh,al 
bir tersane inşasına başlanacağını zik 
retmeği unutmadı: "Bizzat kendim 
marangozluk edeceğim, boyarlarıma 

çivi çakmalarını emredeceğim ... Yap
mağı bilmediği bir şeyi başkalarından 
istemeğe kimsenin hakkı yoktur ... 
Sonra, sahte tebessümlerin nasıl zail 
vlduğuna ve sayır. tüccarların nasıl 
şaştıklarına yan gözle dikkat etti: 
"Hakikaten böylelerini henüz görme
miştik ... ,, Kendi kendisini akşam ye. 
meğine davet ederken: ''Bana iyi ik
ram ediniz; işten bahis için bundan 
istifade ederiz," fikrini ileri sürdü. 

Petro gemiye atlayıp Maseef ada
sına, inşası henüz bitirilen eve gitti 
ve orada mukaddes bir korku ile tir
tir titreyen Voyvoda Matvccf tara-

Ve işte uykusuz gece ... herkesin ağ· ne avdet edeceksın.,, ne yap }l 
zını bir karış açık b~~akx:xıağa muvaf- Korkunç ukazlar mı çıka~l!; pa' 
fak olmuştu. Fakat otesı ne olacak. malı, ~~mçıl.~lı .. .' Fakat kımı :rilıı1 
tı ? ... Rusya uyuşuk, sefildi... Ayıbın man goze gorunmıyor, ele geç~~ 
ne ehemiyeti olur! Ayıb zenginler, yor ... ~üşma.n her tara~ta?.ı~'. Pıt~jll 
kudretliler işidir ... Bize gelince; bun. kendısındedır. Yandakı kuçuk o 
lan sadece sarsmanın, uyandırmanın kapısını açtı: • i 
nasıl kabil olabileceği bile tayin edi- - Franç 1 (Lö For, şiş gözler~ııı ~ 
lemi yor .. Şunu anhyalun: Sizler in- mağa uğraşarak hemen yatagıtl 
san mısınz, yoksa bin yıllık tarih- fırladı.) Uyuyor musun? Gel J.. tl 
ten sonra, saadetten de adaletten Lö F t d 1 göJ11ıe 
de vaz geçerek göz yaşları ve kanla- or, sır ~n a ya nız 

k 1 1 
.. rt .. 

1
.. Petronun yatagına oturdu. ,. 

rı urumuş, yosun ara o u u topra. J'ıl' 

ğa doğru gittikçe çöken çürük birer - Petro, miden mi bulanıyor? 
ağaç mısınız? Beni bu memlekete çar mağa çalış... ,.} 
yapan iblistir! (Socıu .,,. 
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~ lordan daha küçük 
•;;lı _E.ı.; znman filozoflnn, gözleri. malnn, tüpheUz, bu bokteriyofoi nası I tef s ,· r ed ,·yor 1 a r ' . 

nıız.le görebildiğiini~ bu alemin et- sayesindedir. Onlar mikroplan eri - e 
r~fında kat kat ve gittikçe daha bü- tirler, hastalığı geçirirler de bizim 
~hesapsız nlcınler olduğu gibi, bui kendi vücudumuzun içerisinde ge.. B azı hadiseleri gereği gibi inceıe-
alenı· .. d d k k h be. . ol yebilmek için daha eski hadise- y K K K akami ın ıçın e e at nt ve gittikçe çen bu mücadeleden a rumz - azan . 
daha küçük, gene hesapsız alemler maz. Bununla beraber, kendi tuunı- leri gözden geçirmek alzllll gelir. Bu- • • ' e a V 
":U-drr, dedikleri vakit, onların de. muzu her ıeyin üstünde tutarız- günkü Çin· Ja~n.ihtilafı da bu türlU T k ;d k N N 
dıklerine inanmıyanlnr §Üphesiz çok Bakteriyofajlarm mikroplan erit_ meselelerden bırıdır. .. V . o yo a ÇI an içi i~i gazetesinden 
olınuftu. mek hasşasmdan dolayı hekimlerin Bundan on altı sene once aşıng-

1 
Sonrndan, astranomlar büyük a - onlan mikroplu ha.staltldan tedavi tonda to~lanan bir ko~era~ Ja~nk: liği yapmak. nin komünizm dilfmanı olduğunu da 

eleınri bize hesapla isbat ettikleri vaaıtaaı olarak kullanmak fınatmı ya Amerikanm ve İngı~terenın tazyı ı Hatta 1930 senesinde, çinlilerin de- ilwdan geri durmamıştı • 
"~kit o yüksek hesaplara akıl erdire- kaçırmadıklarını, tabii tahmin eder- ile çinlilere bir çok imtıyaz. vermek:<: vam ettikleri japon propagandası yü- General Çan-Kay-Şek beraberinde 
b:uyenler bile inkar ebneğe cesaret siniz. En parlak muvaffakiyet Hin- runda kalmıştı. Mes~la, Çınden .deg~l zünden jape>n - Çin münasebetleri çok bulunduğu kızıl mii§:avirlere yol ver
ekdenıemiılerae de mikroplar alemi distandaki kolera hastalığında gö. de Almanyadan aldıgı Şantung u Çı- buhranlı bir devreye girdiği zaman bi- dikten sonra almanlaca döndd. 1931 de 
e§fedildiği zaman ona inamnıyan- rülmÜ§tür. Batka usulde tedavi edi _ ne vermiş, Çini~ ~uhtel~f iç kr.m~la- le Baron Şidethara söylediği bir nu- büyük harbte Almanyanın büyük ku

lar 
0

genc çok olmU§tu. Daha pek de lenlerin yÜzde ancak otuz sekizi rında~ mık~rlerım çekmı§:. Mançurı?e tukta yine aynı sakin ve mutedil eda- man.danlarmdan ve tctki11tçılarından 
es~ı olmıyo.n bir zamanda, hem de kurtulduğu halde, bakteriyofajla te- ve saır bı: tak~m yerle~de demır- dan ayrılmamı~tı. birisi olan general Von Sckt, Çan-Kay 
~kroplıın KC§fetmi§ olan büyiik ilL davi edilenlerin yüzde doka.an ikisi yolla:ı ~zerındeki haklarından va.z Buna karşılı:k çinliler bütün kuv- -Şek'in daveti ile Nankine gitti . 
Ilı.in memleketinde, bana: kurtanlmııtır •.• Mikroplu batka has- geçmıştı. .. . .. d k~ lıkl vetıeriyle Japonyanın aleyhine çalış- Bunun verdiği ilk öğütte rws müıa-

- 5· . t ı ki d d b ld t d · t .. Japonya, bu tün bu musaa e ar a- trlar ve netice ıv.:. çuri hadisesi vukua virlerinin verdiği öğüdün aynı oldu. 
ız mikroplara inanır mısınız ? a ı ar a a u usu e e avı ecru· . . .. b ·fi 

Diye k k d"l . . bi.IA be edilmektedir rı Çının normal komşuluk munase et- gelerek Japonya orada kendi direktı Yalnız \IU farkla ki timdi İngiltere ye-
fÜPhe et8:krlnr~ . ~n 1 ermmd 1 a Onların daha.parlak eaeri bir yer- lerine başlıyacağını Umid ederek yap- dairesinde hareket eden bir Mançuko rine Japonyaya karşı cephe alrn<Kaktı. 
b ı ermı gosteren a am ar hükilmeti kunnağa mecbur oldu. Böy- Von Sekt'in ve dı'ğ' bu ··ğ"d ulunduğunu bilirim. de kolera &algını çıkınca onu hirden mrştı. . . . . 

1 
r ı 0 u e nazaran 

Ha.lb ki .. .. .. .. d·-· bire durdurmaktır. Gene Hindistan. Halbukı Çın, bunun yerme ıapon a le bir hükümetin kurulması, ehemiyet- parçalanmış olan Çini birle~tirmek i-
. u gozumuzle goreme ıgı - .. · k f t beslemek esasına daya- 1i bir -y olmıyabilir. Burada mühim dn takib edilecek en iyi strate1"i Ja-lnız k · · ·· da kolera salgınına tutulan koylerın ra arşı ne re r :r 

Kadtn 
erkek 

-"-

daktilo 
daktilo 

Ankaralı bir muhabirim, kadın dak
tilograf isteyen bir dairenin ilW:u.m ga
zeteden keserek gön<leriyor ve sonıJ"Ol": 
"·-Bu ite talih kimbilir ne kadar enek 
vardır. imtihan her iki cin.e neden açlk 
olmasın? Beni tenvir ederseniz mem-
nun olunım." ' 

d ·-· anca mıkroskobun bıze goster- k 1 d h b' . 11. nan milli bir politika tatbikine başla- olan nokta, çinlilerin on sene müddet- ponyayı yabancı emperyalizmin bir 
ıgı nıikr l k" "k Al l · uyu arın an er ırıne e ı~r san -

deı-ece • odp ~~l,d' uçu
0 

a
1 

emd erınd sohn timetre mikap kadar bakt~riyofaj a- mış, hatta işi japonları Mançuriden le Japonya aleyhinde düşmanca bir po- sembolü gibi göstermektir. 1935 sene. 
1tü .. 81 egı ır. n ar an a a 1 1 h 1 k 24 ·h t 48 büsbütün sürüp çıkarmağa kadar gö- litika takibine devam etmeleridir. sinde general Falkenhavzen, yüz ka-

Bu imtihan her iki cinse de açık ola
bilirdi. Fakat, buna iıtirak edenler ara
amdan birinciliği bir erkeğin kazanma
aı da bir f8Z olurdu. Zira daktilografi, 
ince kadın pannaklanna pek elveriıli 
bir sanatbr. Avuç içi kadar bir yere 
aıkııtınlrruı kırktan fazla klaviye ara
amda iıleyen on erkek parmağmm 
manzarasını tasavvur ediniz! Fakat kaç 
erkek tanırsınız ki daktilografhğın sa
bır ve tahnmmiil isteyen zahmetine u· 
zun zaman katlanftbibniıtir? Vakıa di
kit diken enrekler de vardır; an~ 
daktilograflık, terzilik gibi bir fCYdİr, 
ve terzilerin ekseriyetini kadmlar teı • 
kil eder. Bunda belki sabır ve tahammül 
kadar erkekteki ynrahcılı~ öassasmm 
da rolü vardır. Madem ki terzilikten mİ• 
sal aldık, hatırlıyahm ki hatta kadm 
elbiıesi diken mnkasdarlann çoğu er
kektir. Bundan dolayı, erkeğin yazdığı 
yazıyı kadın daktilogrnfiye eder. 

.. çuk, bayağı mikroskobun da bize tı ınc_a .sa gn~. ~ata 1
• • nı ~ye tu··rmu" tilr · ç· 1·1 · · d dar muhtelif riitbeden alman zabitı' ı'le 

Roster d'-· f k kl k b saat ıçınde &<>nuvermııtır. Bıze mu- ş · ın ı enn Japon üşmanı olmaları, 
eme ıgı, a at o. mızın a ul 1 'k 1 k d b Çin unutmuştur ki 1904-5 senesinde- o.nların bütün yabancılara du"ctnt::ın ol- birliktir. Çin ordusunu tensik etmek etnıe - ı. ld ğ b. A 1 sallat o an mı rop arı yo e en u :r--

h ge nıec,..ur 0 u u ıra em da· "k 1 mik b b' · ·nc1· k ki rus - japon harbinde japonlar bun- malarının ancak gözle görünen tarafı- üzere oraya geldi. Bütün bu hadiseler, Sonra, kl\dın itinasının mevzuu olan 
bir yazıda marjı daima aynı yerde, 
harfleri aynı kuvvette bulursunuz; zira 
kadın yazar, bozulursa bit daha yazar, 
olmazsa bir daha yazar, erkek, bozuk 
yazıyı kalemi ile tashih ebneği kafi bu· 
lur. Bu tarzm usulsüzlüğü ihtar edilir
se hiddetlenir, nihayet dairenin başka 
bir kısmında kendine baıkn vazife arar • 
Daktilograf, kadın olursa, İ§İnİ devam
lı bir vazife sayar, onunla iktila eder. 
Erkeğin gözü yÜkscklerdedir. Dakti
lograflığı bu sebcblc de birgün bırakır, 
katib olur. 

a Yardır B d kü' "ki .. - - mı rop ar ro u ızı sevı ırece 
d · una a çu ugun &<>n . d' ca fedakarlıklar göstennemiş olsalardı dır. Çünkü çinliler, kendilerini gök Japonya ile Almanya arasında komü-erece&j d' · - kü dah k.. bır fCY ır. 

.. ._ A ıyemeyız, çun a u - ö k'l t..! t" l" w·· l" k"t•• bütün Mançurya moskoflar tarafından yüzünün en serme ırkı saydıklarından nizme karşı bir pakt imzalanmasından ÇUaı;; alcnıt b 1 ğ h"k te ı ere, ~ze . uru r u o u . r-· 
llıedil er u un.a':?'ı~ac:.a ~ ~ - haatalıklar &'etiren ültravirüslere ge- ılhak olunaeaktı. Sonra yene unutmuş- bütün yabancıları hor görmek isterler. önce olmuştu. Bugün tabiidir ki, Al-
nı . eınez. İnısan gozunun gorebıl - 1. 1 d uaallat olacak da_ tut ki bu harbın sonunda Japonya, Resmi çin mekteblerinde okutulan manya, Japonyaya ka~ı yapılan harb-

esı, Yahud · • d tt•w• Al t ınce, on ara a m M 1. . ç·· k" ç· . b f . Jt lerin .. ın~anın .•ca . e ı~ı. a e. - ha kü ük bir alemin ke§folunacağın.. ançuryayı alabi ırdı. un u ın, gız kitablarda yabancılara karşı düşman- te u zabitlerin aal vazıfe görmeme-
,, Rosterebılmesı tabıat ıçın bır ç d k l' · 1i bir muahede ile m.ağlub Rusyanın lık duyguları beslemeyi telkin eden lerini bildirmiş olacaktır. Çan-Kay-,, SlJUr ol 1 . dan umu umuzu es.ıneme ıyız. 

c:ih IUnnz. nsanın nklı bıle duya-u G A müttefiki bulunuyordu. bir çok dersler varoır . Şek, bir aralık kızılların japonya için s' "ahauzdla~uım .~u.Y_W"abild. ilde.rinden. • • Halbuki o zaman Japonya bu kıtayı olduğu gibi Çin için de bir feta.ket ve 
.z d - -ı 1 h Japon diiRmanlığı, umumi yabancı 'I d'kl . ıca ettıgı a et erın ıuettir- çarlık Rusyasından ayırmış, kendisine r- bir tehlike olacaklarını takdır ettiğin-

ı er.inden d h ·1 · • · l Ç k • . düşmanlığının nihayet bir başlangı- d k ü . ka d 1 . .... n a ı crısını an ar... OCU. eSI rgeme bir miktar demıryolu Port Artur civa- en om nuıtlere rşı m{ica e eye gı-
rrukro ı d cından başka bir şey değildir. . . il U f~diki P ar an daha küçük olarak, rında bir miktar arazi ve bir kaç kömür rışmış veonları §imale sUrm şt . 

ı_ .. halde, bildiğimiz bu Aleme kurumunun yardımları madeni alıkoyarak öte tarafını Çine 936 ilk kanununda general Çan-
K' . . gun ir ad takılamamı~tır. geri vermişti. Bu hareket, japonların Kay-Şek'in general Çiang Suehliang 
nenuz uy b ç inlilerin umdesi düşmanlarla ay 

bı.1~181 onlara ültravirüs der. Bu ta - · k 1 ne kadar mutedil bir politika takib et- rı ayrı çarpışmaktır. Bugün Ja- tarafından dagwa kaldırılıp Siankfuda 
r ınsan h Çocuk Esırgeme urumu gene po •.. ,mın ııraaı geçince nöbet İngilte-

tal k ın. ntırınn mutlaka bir hu- mek istediğini ?.Çıkça gösteriyordu. • hapse tıkıldığı haberi bütün dünyaya 
ı seheb · · 1 merkezi tarafından 16.3.1938 tarihin- reye, sonra Rusyaya, daha sonra da he . h 1 getırır. Hnlbuki on arm Çinlilerin japonları buralardan çıka yayılmıştı. Bunun üzerine baş kuman-

nıt&~ astalığa sebeb olmazlar. Ki- den 16.4.1938 tarihine kadar bir ay zar- rıp atmak istemeleri faydasızdı; !:Ün- Amerikaya gelebilir. 1929 da Çinde ja- danın muhteris, şöhreti her tarafa ya-
di~~ .~bunlara mikropların geçeme.. fında 4435 çocuğa yardun edilmiştir. kil dökülen bu kadar kanlardan mada, pon e§yasına karp büyük bir boyko- yılmış kanar hemen tayyare ite Siang-

gı auzg,.r.l rd · · . , ·· J bu h b · • 'l 1 taj b::ı;ıılamı§ ve J·apon mallerı satan",· in-.,. e en geçtığı ıçin · suz- Bunlardan 615 hasta çoçu·k ve anne aponya mu are e ıçın mı yon ar- -r ,;J fuya giderek kocasını kurtarmıştı. Her 
geçten g-- . .. lbuki f . ha .. b li tüccarlar cezaya çarptırılmışlardır. f.d 
nıik .,.en vırualcr,, der. Ha genel merkezin polikliniklerinde ba- ca yen para sar etmı,, znesını ura- halde bu kurtutu, için büyük ı ye-
ha .ropl~rn mahsus süzgeçlerden da- ya dökınüJtU. 1925-27 senelerinde Çinliler böyle bir ler veri1 ..... ;., ondan başka, kızıl .... ;nli-

•nc:es 1 kılmIJ ve tedavi edilmiştir. · t' t ·ı k da bik -·~ :r ler Ş ı o unca onlar da geçemez - Halbuki Ç'inliler mekteb kitabların- aıyase ı ngı tereye arşı tat et- lerle sekiz senedir devam eden müca-
nı~~ halde süzgeçten geçip geç- Ayrıca dif bakım eviooe de 607 ço- da, ask~r şarkılarında, yankılarında ja- mek i&temi~er, bunun üzerine İngil- deleden vaz geçilmesi, bilakis bunlara 
bıaz de sağlam bir vasıf sayıla- cuğun dişleri bakılmıf ve tedavi edil- pon nefreti aşılryan bir siyasete giriş- terede, şimdi Japonyanın yaptığı gibi, yardım edilerek icabında japonlara 

ff • miştir. tikleri gibi btt mabadlarla bir takım kuvvete baf vurmağa mecburi~t duy- karşı birlikte hareket edilmesi husu-
b epsini toplryacak yeni bir tabir 2453 çocuk ve anne genel merkezin gizli komiteler de kurdular. Bütün muştu. Fakat İngiltere Çinden binler- sunda söz verilmif, yahud, söz vermek 

ulununcaya kadar, onlardan ha.ta. banyolarından ietlfade e-lttlr. m.aklıadları Çlndekl japonlarr tchdld ce mil-ucakta bulunuyol"du ve harbterı __ ...._ i • ... .__, .... B kurt 
lık getirenlere ültraviriis demek "6&> k 1 k d" emı k ı rl kal .. """"ur yotın ... e -..rnm~.r. u u-Süt damlasından hcrgün 141 çocuğa etme ve on arı en ı m e et e ne ı;r ı ı;ok oltnıuıırftı; bir çek i§lerini Ju,ıan sonra da Nankinde milU parti-
doğru ola.bilir. Hangi hastalıkların, dönmeğe zorlamaktı. düzeltmek ve Avnıpadaki bütün hare- nin bir toplantısında partinin ideolo-
llıikroplardan daha küçük olan bu sUt verilmif ve bir ay zarfında yek(ln Vaşington konferansındaın sonra ketlere karşı dikkatli ve uyanık bulun ji.sinde komünistlerle daha ahenkli 
canı. sebeblerden ileri geldiğini, lü- olarak 1345 kilo bedava ıüt tevzi edil- tam on yıl, bütün bu japon nefreti a- mak zaruretinde idi; onun için fili münasebetler teminine imkAn verecek 
~~suz yere sizi meraklandırmamak miştir. fılıyan Çin propagandası karşrsmda, bir harekete geçemedi ve Yangçe va- surette tadiller yapılması karar altma 
ıç .. ın. saymryacağım. Yalnız bir misal Yardım için genel merkeze başvuran Japonya, .-inlileri yatıRtırtnag-a ugwras:- d' · d k' b' alınını .. trr. 

:ı :ı y ısın e ı ır taknn ingiliz menfaatle- T 
~Ylenıek üzere - ona tutulmamak 13 yoksul yavruya para yardımı yapıl- tı. Bu devrenin bir rok zamanlarında, 

:ı ri ister istemez eskı· i.istu"n durumun- Bu suretle umum· dÜ"'"'"'" ja 1 ın1aanların kendi elinde ve vazifeleri mıştır. . Şidehara, japon hariciye nazırlığı etti. ı r---· pon ar 
0 du· A k a ·ık okullarındaki '"ayıf ve k k d · · dan ~,,...g-ı düı::.tü. .,.. aleyhine Çin.de haLlc cephesi vilcude ge 
'L ~h· g. u için _ çiçek h, astalığınm se - n ar ı .. ve ya~ma ve yaşa tına esası aıresın -r- T 

Q~ k' · kl · .... · ar.ılan a•"' .. nc- d · ı·ı ı i · ü be 1 k tirilıni' oluyordu. Bundan dolayı, son d ı en Yeni fikirlere göre bunlar- ımsesız çocu ar ı:sın :ı 'i"... e çın ı CT e yı m nase t er urma- Çin nasyonalistleri, bir kere ingiliz-
an bh·i ld ğ .. ı· ::..:- den• hcrgün (603) · çocuğa sıca:k etli ğa çalıştı. Bu nazır, 1926 senesinde Çin 1 sene içinde Nankinin Moakova ile pek 
Z 

0 u unu soy ıyecee;.o.u•• · eri böyle bir vaziyete soktuktan son- samimi geçinmi' olmasına hayret et-aten, ın~ 1 d dah kü ük öğle yemeği verilmektedır. - japon münasebetlerine e&as olmak ü-
0 ruenıd P ar an a ç İki fakir ayleye 55 kilo bulgur ve bir zere 'u dört prensi pi koymuştu : ra yine aynı metodları, aynı tekniği memek lbımdır. Ancak geçen ağusto-
1 • • e Yqayanlann hepsi insan· dak k kupanarak Japonyanın aleyhine dön- sun 21 inde llAn edilen rua - Çin ıal-ar ıÇUı fakir ayleye de bir kun ta ımı ve- ı - Çinin hükümranlık haklarma d"l 
kısmı d 2:.arb~lı §eyler dtığildir. ,Bir rilmiı::.tir. _ ve toprak bütünlügwüne hürmet ederek u er. Yirmi sene önce kızıl ajanlar dırmazlık paktınm çok daha evvelden 

a, ıze hastalık veren mik ,. k' ___ ,_ - d Borodin ile Galan (ki bu zat,sonradan mevcud olduğunu Tokyo pek a·laA 
ropl ' - Kurumun Keçiörende ı llllAAucagı- onun iç işlerine ve ihtilaflarına mü a-
b . ara musallat olarak mikroplarla 1 ·bak 1 ke~disinin meşhur general Bluber ol- biliyordu. Bundan dolayıdır ki Ja-
ır araya l' nt görünüz. Dikkat ve şdkat e ı an haleden kar.ınmak, d -
d 1 ge ınce onlan eriterek yok yl kl :. ugu~u meydana vurmuştur) çin nas- ponya ile Almanya arasında bir antı _ 

e er er. Bunlar . d"k' .1. d'I' yurd yavrularının sag f arı ve ne,e- 2 _ İki millet arasındaki tesanüdü al 1 . • k 
de b kt • a fun ı ı ı ım ı ın... 

1 
. • • . d' kt. yon ıst erıni ingilizlere karşı hare- komünıst pa tr imzalanmıştır . 

1 
a crıynf. aJ· derler. Onlara ''mı·k en sızı sevın ırece ır. ve ekonomik yaklaşmayı artırmak, k t etm ~ f e ege ı•kırtmışlardı. Bu politi- Bir millet, ideolojisi icabı ve yaydı-

:?.~~~ d .. mıkroplan,, demek de 3 - Çin milletinin haklı temayülle- k~ muz~ff~r oldu ve ingilizlerin aley- ğı propagihdalarla kendi halkını baş-
n u; .un ur. Dü§ma:runıızın dü§ma - Yeni vatandaşlanmız rini gerçekl~tirrneğe en birliğiyle ça- hıne hıssıyatın civcivli bir zama- ka milletin aleyhine kışkırtacak olursa 

ı ızım dostumuz olur k 'd · B 1 • y 1 Roman lı•mak. nın.da g-eral Ç K Ş k 'kt'd b 'k' ·11 t' d t k 1 ğ onl b. • d • aı esınce u garıstan, ug05 avya ve - v • • ..... an- ay· e ı ı ar u ı ı mı e ın os a amıyaca 1 a•i-
ar ızım ostuınuz sayılırlar yadan hicret ve iltica suretiyle yurdu- 4 - Bir intizar ve müsamaha vazi- mevkııne geldi. kardır. Japonyanın bütün bir samimi. 

Mikroplu hastalıklardan bazıİarı. muza gelen 1627 millettaşımızın tabii- yeti takınarak Japonyanın haklı ve . Bu general Şanghayda bulunan yer- yetle kapı komşusu ile iyi geçinmek 
nı~, tedavi için hiç bir §eY yapılma- yetimize kabulü Bakanlar heyetince meşru menfaatlerini makul vasıtalarla lı ve ecnebi maliye adamlarının müza- hususundaki arzuları anlaşılmamıştır. 
:gı halde, kendi kendilerine iyi ol - tasvib edilmiştir. korumak hususunda hükümetle iş bir- heretini temin edebilmek için kendwi- (Sonu 10 uncu sayfada) 

Ve nihnyct, muhtemeldir ki kaydet
tiğim scbeblerden dolnyı, dünyanın her 
tarafında daktilogrnflnnn büyiik ekse
riyetini kadınlar tC§kil etmektedir. 

Şayed muhabirimi tenvir edebildim
se bundan dolayı duyduğmn hazla ilave 
edeyim: Kadın daktilograf İstediğini 
ilan eden daire bu iıi kadın iti bilerek 
erkekleri lüzumsuz bir zahmete sok
mamak dürüstlüğünü göatenniıtir. 

Her iti ehline bırnkmak daha doğ
ru değil midir?- N. Baydar 

Kitah ,.c gazete kağıdından ke. 
se kfığıdı yapdmıyacak 

Bazı esnafın kitab ve gazete kağıd
larından kese kağıdı yaptığı görül
mektedir. Memleketin kUltür hayatın
da zararlı neticeler veren bu türlü ti
caretin yasak edilmesi için hükümet 
bir kanun projesi hazırlamaktadır. 
Matbu kağıdları ambalfi.j yerinde kul
lanmanın halkın sağlığı bakımından 
da mahzurları bulunmaktadır. 

Proje hükümlerine göre, mattu kfi
ğıdlardan kese kağıdı yapanlar veya 
başka işlerde ambaHij kağıdı olarak 
kullananlar cezaya çarptırılacaktır. 

Vilayet hüdcc1cri 
İç bakanlıkta kurulu mahalli idare

ler büdceleri tetkik komisyonu, vila
yetlerin 1938 büdce projeleri üzerin
deki incelemelerine başlamıştır. Ko
mis}"011 çalışmalarının ilk neticesi ola
rak Ankara, Manisa, Elazığ ve Burdur 
vilayetlerinin 1938 büdce projelerinin 
tetkikini bitirmiştir. Bildce projeleri 
bir iki güne kadar yüksek tasdika arz 
·edilmek üzere Başbakanlığa verile
cektir. 

~~~!!!!!!!!~~~~~~~~ 

HAKlM ROBlNSONUN 
KATLİ 

va-b Bundan pek de emin değiliz, ce-
ını verd' H k' · . 

te .. 
1 

ı. a ımın tam hangı saat-o dü •·· . 
&a gun 1 bılmiyoruz. Siz buradan 

at dokuz bur. • do- . . . dis . :.uga gru gıttınız. Me-
k on otelınc varmak için yirmi daki-
aiık mesafe var .... 

ınu- ~at ondan evvel orada olduğu· 
fahıdlerle isbat edebilirim .. 

ta"': ~~eınmel. Fakat hakim saat kaç
olclurülmüştü? Saat dokuzu 15 ge

~e, Mils buradan çıkarken hayatta ol
uğunu biliyoruz. Dönüşünde, saat o· 

:~ doğru, uşak bahçeden geçerken kü
~Ph.ancnin boş olduğunu gördü. İçeri 
f'rdı. Efendisini halı üzerinde ölü o
barak buldu. Saat dokuz buçukta siz 

Uradan ayrılırken ölmilf olabilirdi. 
d liatfild açık ağızla dinleyordu. Mi
b~ hoşluğuna darbe yemiş bir adam gi-

1 Yüzü renkten renge giriyordu. 
- Hayır, dedi, buradan giderken o 

Yaşıyordu. Allah şahidimdir. 
Lauderbek: 

d. - Pek sağlam bir şahide istinad e
ıyorsunuz, dedi. 
liatfild : 

Yazan: R. H. Goldman 

6 

- Onu öldürmem için ne ıebeb var
dı? diye bağırdı. Hakim Robinson be
nim en iyi dostumdu. Bana yardım e
diyordu. Bana para da vermit olduğu
nu biliyorsunuz. ' 

- Bana "hele beni tevkife teşebbüs 
edin" diye bağıran şüpheli phıslardan 
hoşlanmam. Siz hakimin yanında gÖ: 
rülmüş olan son şahıssını~ .. A:~d~kı 
onbeş dakika .zarfında hikımı. o~dur
memiş. olduğunuzu nereden bılelım ? 
Üç ay dini hislerini tahrik ederek ona 
şantaj yaptını2:. Daha ne istiyorsu
nuz? Cinayet için bir sebeb mi? H~ki
min geçen hafta sizin tesiriniz al
tında yazdığı vasiyetname de var? Ge
çen gün, kızına bu vasiyetnameden hah 
sederek, size bıraktığı mirasa itiraz e
dilmemesini tenbih etmit. 

Komiser sustu ve masadan bir vesi
ka aldı : 

- İşte, dedi. Vasiyetname 1 Haki
min ölümünden elli bin dolar kazana
cağınıza dair elimizde delil var. 

Rabih söz söylemek için yutkundu: 
- Hakikati söyledim, dedi. Cek bu 

akşam yazılmamıştır. 

- Halbuki bugünkü tarihi taşıyor. 
- Fakat sabahleyin yazılmıştı. Ye-

mekten sonra hakim burada benim ya
nanda hiç bir şey yazmadı. 

- Fakat kaleminin ucunu ıslfik bul
duk. Tecavüze uğradığı zaman ihtimal 
yazıyordu, fakat yazdığı kağıd orta
dan kayboldu. Kağıd sepeti bomboş. 
Bu vesika nerede? 

- Ne bileyim ben. 
Polis Amiri ısrar etti : 
- Hadi, hadi, itiraf edin. Böylesi 

daha iyi. Bu be~ bin dolarlık çekin. a
ranızdaki hesabı kati surette kesmek 
için size verilmiş olduğunu farzedelim 
O elli bin doları bıralanaktan vaz geç
miJ olduğunu farzedelim. Krzr ve kar
deşi, dün ve bu sabah, vasiyetnameyi 
ibtal etmesi için ısrar etmişlerdi. De
ğil mi, B. Robinson? 

Andriyu ba,iyle tasvib etti : 
- Bu sabah iki ıaat onu ikna için 

söz söyledim, dedi. Bana düşüneceğini 
söylemi!ilti. 

Lauderbek sordu: 
- Kardeşinizin düşündükten sonra 

sizin istediğinizi yapmaya karar ver
mi§ olduğunu sanıyorsunuz, değil mi ? 

- Evet, ona, kendisinin ruhi ·ıaziye
tini ileri sürerek vasiyetname hüküm
lerini ibtal edebileceğimizi söylemiş 
ve bizi buna mecbur etmemesini rica 
etmiştim. 

Komiser Hatfilde döndü : 
- Gördünüz ya, dedi. Hakim iki şık

tan birini tercihe mecbur kalmı~ıt ,: 

ya vasiyetnameyi imha etmek, yahud 
da kızını, babasının dimağen sıhatte ol 
madığını ileri sürerek vasiyetnamenin 
ibta.lini istcmeğe sevketmek. 

Sahte rahib : 
- Vasiyetname hükümlerini kati

yen değiştirmemeye karar vermişti. 
Bu akşam bana bunu söylemişti. Kızı
nın ve kardeşinin kendi işine ne diye 
k~rışt_ıklarını anlamıyordu. Kızıma beş 
yuz bın dolar bırakıyorum, bir hayır i
şine elli bin dolar ayırmışım çok mu 
diyordu. 

Lauderbek . 
-Bu sizin iddianız. Fakat beş bin 

dolarlık çeki size vasiyetname hü
kümlednin ibtali mukabilinde vermiş 
ola~ilir. Çeki bu sabah yazmış olduğu
nu ısbat edebilirmisiniz? Kalem ucu
nun ıslak olması bilakis bu akşam yaz· 
dığma delalet eder. Her halde beş bin 
dolardan hapa diğer elli bini de cebe 
atmak fena olmayacaktı, değil mi ? 

~** 
Komiser suatu, koltuğunun arkalı-

ğına · dayandı ve gülümsedi. Hasmına 
müdhi' bir darbe indirdikten sonra te
sirini seyretmek için geri çekilen 
bir boksör gibiydi. Fakat müdhi9 dar
beyi yedikten sonra da bütiln kuvveti
ni toplayıp tekrar meydana atılan ha
sımlar da vardı. Hatfild de öyle oldu. 
Zayıf vücudu taze bir enerji ile can
landı. Yumruklarını sıkarak bir hamle
de ayağa sıçradı ve haykırdı : 
-~Şimdi anlıyorum 1 onu öldünnc

diğimi biliyor, fakat beni korkutmak 

isteyorsunuz. 
Bir iki adım ilerledi ve yazı masası

na dayanarak Andriyu Robinson'un 
gözleri içine baktı: 

- Beni korkutmak ve ben<len kur
tulmak istiyorsunuz l Çeki elimden al
dınız. Fakat onu sizden geri almasını 
bilirim. Mahkemede görüşürüz. 

Andriyu bu ,beklenmedik mukave
metten her halde çok hayrete düşmüş
tü. Fakat hayretini belli etmek is.temi· 
yordu. Komiser Hatfilde ıaşkın bir ta
vurla bakıyordu. Prin defterini kapa
mamıştı. Yalnız An.driyu'nun kılı kı
pırdamaınıştı. 

Büyük şef : 
- Söylediklerinizde doğru olan ta· 

raflar var, dedi. Kardeşimi öldürdü
ğ~nü~den .. emin. değilim. Fakat geçen 
gun sıze soylemıg olduğumu unutma
yınız: Aldıklarını2:ın hepsini, son do· 
larma kadar iade edecekeiniz. 

-AsHi 1 
- Evet, evet. hem haklarınızdan 

vaz geçtiğinize dair bir sened de im· 
zalıyacak.sınız. 

- Asla! • 
- Evet, evet. Bu §ehirde ben ne is· 

tersem o olur . 
Bana döndü : 
- Değil mi, Spens? dedi. 
Robinson benim şa.hadetime müra· 

caat etmiş olması koltuklarımı kabart 
makla beraber cevab vermedim. Baba
mm bana her zaman Andriyu hakkın
da söylediğini hatırladun. O k~ ve 
pervasız bir adamdı, Daha iyi mUcade-

le edebilmek onu tanrmamak müreccah· 
tı. Çünkü düşmanlarını yıldırmak 
ve kendi tarafına çekmek Hassa
sına sahibti. İşte belki de bu yüz.. 
dendir ki babam her hangi bir Robin
sonla görüşmemi bana menetmişti. 

o akşam, bilyilk şef tam forrnunday
di. Meydan okuduğu hasmına önce
den sükunetle: "İşte şurana ve şurana 
yumruk yapıştıracağım,, diye haber 
verM ve sözünü tutan bir şampiyona 
benziyordu. 

Andriyu devam etti 
_ Kardeşimin sağlığında müdahale 

edemezdim. doktoru asabı hasta oldu
ğunu, k~n~~si~i kızdımıamak lazım 
geldiğinı ~oyl~y~rdu. :oksa, kıçına 
tekme indıre ındıre senı bu evden ve 
bu şehirden koğardım. Komiser, bu a
damın tevkifini icabettirecek sebebler 
var rnı ? 

Lauderbek : 
- Tabii, dedi. 
Ve balkonda bekliyen polis memu

runu çağırdı. 
- Bu adamı götürünüz, katilden 

maznundur. 
Hatfild, polis memurunu takiben ka 

pıdan çıkarken döndü : 
- Bütün bu yaptıklarınıza pişman 

olacaksınız, Robinson. 
Polis memuru, kolundan tutarak o

nu kapıdan dışarı çıkardı. Holde bir 
saat 12 yi çalıyordu. Yarı açık bir ka
pıdan Elen'i gördüm ve yanına koş
tum. Pijaması üstüne çizgili bir rop 

(Sonu var) 



-6-

.. .11111111111111 Evlerimize dair lllll llllllllL. -- --- -
Halının ikbal devri -- ------

--
-- --

~yeniden başlıyor mu? ----------"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111lr" 

Bir halının üzerindeki güzel motifler 

Mesela otuz beş asır evvel, insanların evlerinin, yemeklerinin, 
giydiklerinin, kıyafetlerinin, hatta telakkilerinin bize b~nzediği
ni pek iddia edemyiz. Fakat kullandığımız eşyada müıterek olan 
ne vardır, bliyormusunuz? Halı .... lsadan 24 asır evvel haşlayan 
nesiç sanatının bize kadar gelen vesikalarına göre, halıcılık lsa
dan 15 asır evvel başlamıştır. insanlar, halıya o zaman da, bir 
emek ve kültür mahsulü olarak büyük kıymet vermişlerdir. 

Antika satan halıcı dostumuz, bir 
eliyle okşadığı yumuşak ipek halıyı 
işaret ederek anlatıyor: 
"- Şu gördüğünüz ipek halı var

ya ... Onun bir santimetresinde bulu
nan düğüm sayısı en sık dokunmuş 
bir ipek kumaştan fazladır. 

"Hah, bir halk kültürü vesikası
dır. Nesilden nesle geçen ve ilha
mını tabiatten alan zevk, evde doku
nan ve hemen hemen bir kadın ese
ri olan halıda tezahür eder. Milad
dan 331 sene evel, büyük İskenderin 
İranı fethettiği sırada Iran sarayla
rında bir takım halılara rastlandığı 
ve hatta İskender tarafından bu ha
lılardan bir kısmının annesine hedi
ye edildiği kaydedilmektedir. 
"Şu bir tarih hakikatidir: İranın 

Persepolis şehrinde Keyhusrevin 
kabrinde altın tabut üzerinde bir 
seccade görülmüştür.Sasanilerin pa
yitahtı olan Stezifon §ehrinde Kcy
husrevin Baharistanı - kisra adında 
meşhur bir hah bulunuyordu. Bu ha
lı bir bahar mevsimini tasvir etmekte 
ve bir bahçeden geçen, etrafı çimen
lerle örtülü güzel bir ırmağın akışı
m canlandırmakta idi. Çimenler ü
zerine işlenen inci, yakut, zümrüd, 
elmas, firuze gibi mücevherler ba
har çiçeklerinin yer.ini tutuyordu. 

"Halıcılık sanatmda uzun zaman 
mühim tesirleri görülen bu eser, a
rabların işgali sırasında kaybolmuş, 

sonraları bir çok taklidleri yapıl
mıştır. 

"Şuna inanınız: Üzerinden bütün 
mücevherleri kaldırsanız bile, hiçbir 
eser, ne bir tarih sayfası, ne bir şiir; 
o zamanki İranm baharını, coğrafya 
hakikati ile mezç ederek bu kadar 
güzel anlatmaya muvaffak olamaz. 
Bu halı da, 4000 sene evel yaşamış 

insanların akar suya, yeşil renge, çi
çeğe, ılık mevsime karşı duydukları 
hayranlığı ifade için en güzel ve 
canlı bir vasıta olarak halıyı bulduk
larını görüyoruz. Bir hariciye me
muru olan merhum Edib Ahmet 
Hikmetin, yabancıları hayran bıra
kan türk kızının nefis halısını bir 
düşünsenize ... Oradaki renk imtiza
cının ekol'ü var mı dır? 
"Halı türk evinin milli mahsulü

dür. Onun üzerinde biraz konuş
mak sizi bıktırmaz sanırım. Sonra, 
her şeyin aslını araştırmadan oldu
ğu gibi almak, insanların adetidir. 
Onun için başka halıcılarda size 
bunları anlatanları bulamazsanız 

pşmayınız: 

Mısırda Antince şehrinde İsadan 
altı asır önce yapılmış bir hah par
çası bulunmuştur. Bu halı bugün 
New - York'ta Metropoliten müze
sinde saklıdır. 

Hindistanda kilim imalatının İsa
dan 1500 sene öncesinde mevcud ol
duğu söylenir. Halıcılığın iki dev
resi vardır: İlmesiz (düğümsüz). il
meli (düğümlü) dür .... İslamiyetten 
sonra türklerin garbe doğru ilerle
yişlP.ri, bugünkiler gibi düğümlü ha
lıların yapılmasına sebeb oldu. Bu 
sanat, kilim dokumacılığı sanatı ka
dar eskiden bile türk sanatkarları 
orta Anadoluda yerle§:tikten sonra 
dünyanın en nefis halılarını doku
maya başladılar. Düğümlü halıların 
vatanının orta Asya olduğu bir ta
rih hakikatidir. Bugüne kadar dü
ğümlü halıların en eski ve en meş
huru, Selçukilerin paytahtı olan 
Konya şehrinde yapılmıştır. Bu ha
lılar bugün Berlinde kayser Fredrik 
müzesindedir. 
"Düğümlü halılar imalatı Anado

luda, İranda, Mısır<ia büyük bir in
kişaf göstermiştir. Türk ve İran kül-

türleri biribirini tamamlayarak bir 
çok güzel eserler vücude getirilmiş
tir. Türklerin İstanbulu fetihlerin
den sonra şark ve garb medeniyet
leri biribirleriyle yakın temasa gel
miş ve türkler; milli zevk ve kült ür 
eserlerinden biri olarak şark halıla
rını Avrupaya sokmuşlardır. 
"Osmanlı tarihinde zaman zaman 

halıcılığa ehemiyet verilmesi, halı 
sanatkarlarının himaye edilmesi, şa
heser adını almaya hak kazanacak e
serlerin doğmasına sebeb olmuştur. 

"Türkler Viyana üzerine yürüdük
leri zaman Sibenburgen'e bir takım 
halılar götürülmüştü. Sibenburgen 
halıları adını alan bu halılara, bü
yük kıymetler verilmiştir. 
"Doğuşu orta Asyaya kadar uza

nan eski bir mazide, babadan oğula, 
anneden kıza geçen bu milli kabili
yet, emek ve göz nu ru harcayarak, 
bir çok nebat ve böceklerd~n ah nan 
boyalarla nefis eserler yaratarak bU
yük harbe kadar daima bir inkişaf 
göstermişti. Buhran yılları, halıcı
lığımızı oldukça sarsmıştır. Bugün 
hükümet, bir çok tedbirler alarak 
haltcılığımızın eski mesud devirle
rini yaratmaya çalışıyor. Son iki se
nede halı, gene eski itibarına kavuş
mak yolundadır. Biz bunu Ankara
daki alış verişten bil~ anlıyoruz. 

"Mesela evelki seneye kadar An
karada yalnız dört halıcı dükkanı 
vardı. Bugün bu mikdar, dokuza çık· 
mıştır. Yerli mallar pazarı, bu sayı

nın dışındadır. Ki, uzun taksitle iş 
yaptığı ve Hereke, lsparta halıları 
gibi en çok aranan halı cinslerini 
sattığı için, o, hepimizden fazla iş 
yapıyor. 

"Bir iki sene eveline kadar za
manla yeni yapılan evlerin döşemesi 
olarak parke, reberoit, mitfamba ge
ne yerini, bizim tarihi döşememiz o
lan halıya terketmektedir. 

"Bugün evlerimizde en çok Here
ke ve 1sparta halıları kullanılmak
tadır. Bilhassa şark köşeleri yapan
lar ipekli seccadeleri tercih ediyor
lar. Yabancılar da desenleri güzel ve 
boyalan has olan aşiret kilimlerini 
arıyorlar. Yabancıların beğendikle
ri halılarımız arasında Kayserinin 
has ipek hahları da vardır. Bunların 
dokunuşu sıktır. Çözğü, atkı ve it
meleri has ipekten yapılmaktadır. 
Bunların desenleri çok güzeldir. 

"Bugün en çok satılan halılar ls
parta halılarıdır. Karakteristik vas
fı 85 santim eninde 22 ve 8.5 santim 
boyunda 28 düğüm bulunmasıdır. tı
meler gayet itina ile ve alzerin bo
yalariyle boyanır. 

1sparta halı imalatında en önde 
gelen bir vilayetimizdir. Diğer bazı 
vilayetlerimizde imalatın azalması
na mukabil, İspartadaki hah imalatı 
devamlı olarak yükselmektedir: 930 
da 30.160; 931 de 35.755; 932 de 
32.900; 933 de 34.000; 934 de 39.500; 
935 de 50.385; 936 da 64.500 karemet
re. Fakat buna mukabil, ınesela Gör
desin 930 da 270.000 karametre olan 
ve 933 de 350.000 ne çıkan imalatı 

936 da 15.000 karamet reye inmiştir. 
Uşağın 931 de 229.000 karametre o
lan imalatı, 1100 karametreye inmiş-
tir. 

Bir ziynet eşyası olarak telakki e
dilen hah, bir zamanlar servet ölçü
sü ve tasarruf vasıtası idi. Anado
lunun bir çok yerlerinde, hala, para 
biriktirmenin ve menkul servet top
lamanın en çok rağbet gören şekli, 
gene halı satın almaktır. Dünyaya, 
nesic sanatının en mütekamil ör
neği olarak cedlerimizin getirdiği 
halıyı, eski pat'iak devrim yeniden 
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Bir canavar 
Beıibirliği almak i~in 

Bir kadını 
boğazladı 

Van, (Hususi) - Şehrimizde tüy
ler ürpertici bir fada olmuş, bir ka
dın boynundaki beşibirlikler yüzün
den boğazlanarak öldürülmüştür. Ha
dise tudur: Şehrin maruf tüccarların.. 
dan B. Kara Süleymanın refikası Ba
yan R ukiye evindeki kilerde boğaz
lanmış bir halde bulunmuştur. Bu fa
cia karşısında zabıta derhal harekete 
geçmiş ve katili bulınağa muvaffak ·oı 
muştur. Tahkikata göre, facia şöyle 

olmuştur. B. Süleymanm iki sene ev
vel yanında çalışan Hüseyin adında 
bir adam, çarşıdaki esnafa borçlanmış 
tır. Hadiseden iki gün evel alacaklı
lar Hüseyinin etrafını sarmışlar, pa
ralarını istemişler dir. Hüseyin de: 

- Yarın paranızı getiririm 1 demiş. 
Hüseyin, buradan iki ıene evel çalış
tığı B. Süleymanın evine gitmiştir. 

Bu esnada Bayan Rukiye kilerde iş 
görüyormuş. Hüseyin birdenbire ka. 
dının boğazına sarılmış ve kadını tır
naklariyle sıka sıka boğmuştur. Hü
seyin kadını öldürdükten sonra boy
nundaki ~ibirliği almış, ve soğuk
kanlılıkla çarşıya gitmiştir. B urada 
beşibirliği elli liraya bozdurmuş ve 
iki çuval şeker alarak Kolontaş nahi
yesine gitmiştir. Katil biraz sonra ya
kalanmış ve cürmünü itiraf etmiştir. 

lzmir fuarıiçin 
yeni bir 

pul çıkarılacak 

Fuar hazırlıklan 

hararetle ilerliyor 
İzmir (Hususi) Posta ve telgraf 

umum müdürlüğü ile İzmir belediye
si, fuar için, on iki seri pul basılma
sı üzerinde muta.bık kalmışlardrr. Bu 
seriler ayn ayrı renkte olacak ve her 
birinde lzmirin güzel bir parçası bu
lunacaktır. Bas ılacak pulların bir mil 
yon kadar tutması düşünülmektedir. 
Bunlar, f uara t ekaddilm eden aylar 
zarfında postahanelere tevzi edilecek 
tir. Bu tasavvurun maliyeyi alakadar 
eden bazı cepheleri üzerinde de bu
günlerde bir te,ebbüste bulunulacak
tır. Önümüzdeki sene, fuara iştirak, 
çok geniş mikyasta olacaktır. Pavyon 
satışları hararetli surette devam et.. 
mektedir. Fuar zamanlarında kom
şu memleketlerden İzmire muhtelif 
seyahatler de tertib olunacaktır. Sa
nayi müesseselerimizin tamamiyle iş
tirakleri hakkındaki vekaletin emir
namesi bu yılın fuarına aid ümidleri 
büsbütün canlandırmıştır. 

Fuarda suni göl hazırlandığını bil
dirmiştim. ~u göl, gayet büyüktür. 
İçindi" gondallar bulunacak ve Vene
dik geceleri de tertib edilecektir. Be
lediye Kültür parkta halkın gezinme 
ve motörlü vasıta ile dolaşma ihtiya
cını daha iyi karşılayabilmek maksa
diyle, beton bir yol hazırlamağa ba§
lamıştır. Bilhassa bisikletli ve m oto
sikletliler burada gezineceklerdir. 

İskilip spor, Çorum muhteli 
tini 2 : 1 yendi 

İskilip, 18 (Hu susi) - Bugün İski
lip spor sahasında Çorum muhteliti i
le yapılan futbol maçında İskilip spor 
2-1 galip geldi. Şiddetli yağmura rağ
men a.U.da kadın erkek beş binden 
fazla seyirci vardı. 

Sağlık Bakanlığı teftiş 
nizamnamesi 

Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 
teftiş heyet i nizamnamesi yüksek tas
dikten çıkmış ve resmi gazete<ie neş
rolunmuştur. 
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Ç. E. Kurumu memlekette nüfu· 
su çoğaltmak için çok çocuklu 
ailelere yardım için de çalışır. 
Kuruma yardımınız memleket 
nüfusuna yardımınız demektir. 
Kıtlık zamanında ilk yardım ço-

cuğun hakkıdır. 

*•* 
Çocuğun neşesi sıhatidir. Has-
talıklı çocukların çokluğu mil

leti inkıraza sürükler. . .............................. . 
kuvuiturmak için devletin almakta 
olduğu tedbirlere muvazi olarak ve 
onları tamamlayıcı mahiyette bize 
de düşen vazifeler olsa gerek ... Me
sela halıyı, geçmiş senelerde oldu
ğu gi.bi, en kıymetli hediye, evleri
mizin güzellik, kültür ve servet öl

ÇÜIÜ yapamaz; mıyu? .. 

ÇANKIRI HALKEVİNDE ÇALIŞMALAR 

Halk türküleri bir heyet 
tarafından notaya ahniyor 

Çankırı, ( Husu-
.i ) - Son aylarda 
halkcvimizin muh- · 
telif kollarında can 
1ı hareketler görül
mektedir. Bilhas
sa evımızın yeni 
ve mühim bir te
şebbüse girişmiştir 
Halkevi müzik iş
leriyle uğraşanlar, 

halkın ağzında ya
pyan ve milli ben
liğimizden kopa
gelmekte olan gü
zel halk şarkılarını 
derlemeğe başla
mışlardır. Şarkıla
rın hem sözleri 
hem de müzikleri 

Bu halk ~rkılan Halkevinde 1 
bir kitab haiinde Türkü/er 

tesbit edilmektedir ~ 

notalariyle birlikte otalanıyor 
neşrolunacaktır. • 

Çankırı halk şairleri ve şiirleri hu
susi bir karakter göstermekte ve hal
kiyatla uğraşanlarda büyük bir ilgi u
yandınnaktadır. Bu itibarla evimizin 
bastıracağı kitab çok faydalı olacaktır. 

Bir müddettenbcri bu uğurda çalı

şan orta okul musiki öğretmeni viyo
lonselist şükrü "Çonkrrı halkiyatı"mü
ellifi Hasan Üçok ve saziyle türküleri 
söyliyen mahir bir çok güzel havaları 
notaya almışlardır. "Oturak" zeybek 
ve daha muhtelif havalardan mürekkeb 
türkül~in sayısı 25 i geçecektir. 

K.K. 

Meçhul adam 
kahve istedi ve 

Garsonu bıçaklayıp 
karanhklara kar1ştı 
İzmir (Htnu si) - B aamahaft'e ia.

taayonu ka.flıtnndaki büyük kahveha-

nelerden birinin garsonu olan İsmail, 
m~hul bir şahıs tarafından bıçakla 

ağır surette yaralanmıştır. 

Bu şahıs, tam saat on birde ve kah
vehane kapanırken gelmiş, ıken-disine 

bir kahve yapılmasını ve radyonun da 
açılmasını istemiştir. Kahvehane sahi
bi ile garson, vaktin geçmiş olması 

hasebiyle artık buna imkan kalmadı
ğını söylemişlerdir. Misafir itiraza 
ve biraz sonra bağırmağa başlayınca 

kendisini dışarı çıkarmışlardır. Fakat 
herif, karanlıktan istifade ederek bı. 

çağını garsonun karnına saplamış ve 
zavallının bağırsaklarını yere döke -
rek kaçmıştır. Maamafih hüviyeti 
hakkında bazı ip uçları yakalanmıttır. 

TASKÖPRÜDE 

Trakyada yahh köy 
okulları bir misli arhyor 

Peynir mandralar1 teksif ediliyor 

General Kazım Dirik köy çocukları arcuında 

Edirne, (Hususi ) - T rakyada mevcud olan 18 köy yatı okulu 
muhite çok f aydalr olduğu için bir misli arttınlacaktır. 

Köy çocuklarının Azat obalan bu sene dahi haziran aymda 
açılacak ve bütün köylerle vilayet hück.eleri bu hayırlı sıhat itine 
yardım edecektir. 

Azat Obalarının sayısı bu yıl 20 !bakım eğlence durumları, doktorları 
olacak ve buralara 1000 köy çocuğu a- n bakıcı öğretmenlerle hizmet kad
knacakttr. Hepemin ,.emek, içmek, ıdeR wt~nmiftiır. 

KENDİRCİLİK 

BİR FABRiKA 
KURULACAK 

Taşköprü, (Hususi) - KazamııJI 
kendir ziraat ve sanayii çok ilerid11 

Burada yetişen kendir lifleri parl•~ 
telleri ince, uzun ve mukavimdir. 1~ 
lim şartları kendirlerimize müstesıı' 
bir hususiyet vermiştir. l{astamofl 
valisi B. Avni Doğan bu hafta lcaı" 
mıza gelerek, Sulukise mevkiinde yt 
pılacak kendir ıslatma ve soyma fa 
rikası hakkında tetkiklerde buluıı 
muştur. Vali Ankarada yapacağı tr 

maslarda bu fabrikanın bir şirket b' 
tinde vücud bulmasına çahşacaktd 
Binlerce çiftçinin iptidai bir şekildi 
çalışmaları hem randımanı azaltınB~ 
ta, hem de ihtiyacı tatmin etmeme~ 
tedir. yeni fabrikanın bir an e.,J 

Erzurunıda 

dilencilik 
yasak 

Erzurum (Hususi) - Belediye fi' 
birdeki dilencilere karşı sıkı bir ~ 
cadele açmıştır. Belediye dilencil;t' 

menettiğini, yoksullar için bir aciı~ 
yurdu açtığını, dilencilik edenleri" 

cezalandırılacağını itan etmiştir~ ~ 
günlerde yakalanan dilenciler be?"' 

lira para cezasına mahkum olmuşl,r 
dır. Bu parayı vermedikleri takdifÔ' 

hapsedileceklerdir. 

Erzurumda heykel kaide9İ 
1 

Erzurum (Hususi) - Birkaç f' 
evel cumhuriyet caddesinde beledi~ 
önüne heykel kaidesi yapılmıştı· 9 
kaidenin Lalapaşa camii önünde Y~ 
tırılacak parkın ortasına nakl~ tilııı 
vaf ık görüldüğünden eski kaıdetl 
sökülmesine başlanmıştır. 

Bu sene, peynir mandıraları ~: 
iktısadi ve maliyeti daha ucuz 01'1i, 
diye laboratuvar şefi profesör ı.Jalif 
din planına göre teksif ediliyor. :S ,
lelikle Trakyada mandıra sayılardı 1" 
zalıyor, fakat teknik ve nefaset a 
çok artıyor. 1"' 

Trakyada bulunan 17 belediye tı' 

narasının fenni noksanları bU tı 
bitmİf olacaktH'. 



Danyel Daryö 5 
·~ne süren sinema 
artistiliği hayatın. 
da çok memnun 01-
duğunu söylüyor-

.... ,, 11111ıı11111111111t111111 

Danyel 

Dariyöye 

göre: 

Sinemaya karıı 
İncizap beıliyenler 

sabrebnelidirler 
... Çünkü her 

uyuklamakta 
insanın hayatında, 

olan bir şans vardır 
ıiındi Holivud' c!a bulunmakta olan güzel franıız sinema yıldızı 

anyel Daryö, yakında Amerikada çevireceği ilk film için çalıı
raYa baılayacaktır. Bu vesile ile bir Amerikan gazetecisi, aevimD Yil~ı~, sinema sanatına naaıl batladığını sormuttur. Danyel 

&ryo, diyor ki: O. 

H atıralarım lıartflk. Onlan \ 
ayırd etmek için birkaç 
•ene geriye gibnelı lıUım. 

fe Yalnız, hatırladıivn bir 
": Oar: Hiç bir zaman nnema ile 
• 
0~anıııtım,,. Yegcine meralırm 

~!on.el öf,..,.,,._lıti .,. banan için 
•«ınıla...ı~ 
lrıç bir nneına 7flduıı 6-nim ibe

riınde tesir uyandırmomlffı. Asla 
ınalıiyaj tecrübeleri )'Clpmallım. Hiç 
bir zaman aynanın lıar,.,..na pçip 
Poz almadım ve yüRimü, gÖrimü 
b11rufturmadım. Greta Garbo, Mar
leıı Ditrih veya Annabella gibi bir 
~ldız olmaiı aklımdan bile geçir
llttf.l.ordum ... 

... ue günün birinde, kendimi Ka
lltteranın lıar11•ıncla bulunca, heye• 
CCIJlaıa bir ıekilde oynadım. Çeı>rilen 
r-ça "Balo., adlı bir film için yapı-
cın tecrübe idi ve operatör de, o za
ınanki •inema operatörlerinin kıralı 
ollı Clft Nikola Farka.s'tı. Fakat, Far· 

as çok .. l 
1 1 !f"Z. bir tar"a çallf1Jlıf 

0 mla 1 lrı, onun objektifi ve ziya o
yun arı •ayesinJ f"l . . k 

t . ti cıe, ı mı çevırece 
crr •• er crra.s111da ı.. - d ilm. 6ul d uwn e seç lf un um. 

F akat bunların hepsi uzak 
bi~er hatıra... "Balo" fil
mı bana fİmdi, uzak çok 

bu fil uzak geliyor, Halbuki ben 
'". aG.)le•İnde, bilhassa onun at· 

rno•ferı aG"- · d • b ... ~•ın e •ınemayı •evmeie 
;;tadı'?. Ba atmosferi yaratan bü
lı artutler, benim için menlaat 

laygı•ı gütmeden emin birer rehber 
o dular. 

lı .:un~an •onra lilmler biribirini ta
lı~- ettı. Ben de viyoloruelimi bir 

Ofeye koydum ve •tüdyoc:lan düd
~l'G, Juanvil'den Biyyankur'a Pa-
rı.ten B r p ' 

v er ıne, ragdan Münihe lıOf-
llttaga bQfladım. Bütün vaktim senar 
.)lo ~lıumalı, mali münakGJalar yap-
lltto,., roll · · · l ' erımı tetkık etmek, fapka-

tarı.mı, tuvaletlerimi •eçmek g°"8-
ec:ıler · b • b · · ' . t' ın ın ır nıalıne ceuab yetif-
"'nlelı ve foto6ralçılar karfUlnda 

Po.a almakla •eçiyordu. 

V e bütün bu acıman zarlın
da da, Kolomb nuıl Hin· 
di•tanı lıeıfedemedi.,,.. , 
ben de hala sinemanın 

~asıl bir fey oldulunu anlıyamarnıı
ııtı. //atta ıimdi bile, bundan bet 

sene önce "Balo., yu çevirirken na. 
sılsaın, öyleyim. 

ne va~ıı veya artist ol•an, beya;ı ,,.r 
denin büyük aile•i na~Üt lıimuler· 
dir. Hiç kıskanç deiillerdir ve her
hangi bir hallın veya erkek artistin 
ka~Jıiı mınJaflakıyeti, can ve yiİ· 
rekten allılflarlar. 

S inema dünyası, genç bir 
dünyadır ue bu cilemde 
herke• kendisine, giinefin 
altında bi,... - yer bulabi-

lir. Bu da makul bir ,eydir: Çünkü 
sinema dürryaının ü.aerincle parla
yan pnef, biaim dünyamı.aın Ü.ze
rinde parlayan güneffen çok par!°!' 
ve çok büyüktür. Orada herke• ıçm 
yer var: 

Sinemaya inci:ıı.ah healiyenlere a
çıkça .öyliyebilirim lıi, fimdiye lıa· 

dar muvallak olamallıyaalar bile, 
•abretainler. Çünlıü herke.in haya
tında, uyuklamakta olan bir fGll• 

uardu ... 

Ceki Kugan beş 

parasız kaldı ! 
il atıralarım karııık bir rüyayı an

dırıyor ... Fakat hepai güael. 

• Bet ••ne gibi, bir •İnema artisti 
ı . 
Çın u.zun •ayılacak bir me•lek ha-
)'Qtı ••ncuında, bana kar,. daima 
rta.ailı, sevimli hareket eden İn•an -
lorla lıarıılaıtım. lıin içyüzünü bil
"'~nler, •inema Vfl onun yüzünden 
reçinenler hakkında çok lena fe)I• 

ler •Ö)'lerler •.• Bu, büyük u. hiç bir 
peye İdinad etmiyen hir yonllffır. 

Elektrikçi, malti jcı, Nji.aör, sola 

Şarlo ile beraber birçok fi. 
limler çevirmit olan Çeki Ka
ğan, bugün bet parasızdır ve 
anneıile babaımı davi etmek· 
tedir. Çocukluğunda milyonlar -
ca lira kazanmıı olan Ceki Ko
ğan'ın paralarını, annesi ve ba
bası alıp harcamıtlardır. Yeni 
evlenmit olan genç artist de, pa· 
ruız kaldığını aöyliyerek bvnla
n ıeri istiyor ! 

Joan Kravford' a löre : 

Sinema yıldızhğı, 
Dünyanın en güç, en 

azaph mesleğidir 
Danyel Daryö, ainema. artiati olmak iatiyenlere bıir taılnm ta-niyel.-de 
bulunuyor ve meslek hayatmda.n memnun olduğunu aöyliyordu. Dan~ 
Daryö'ye göre daha eski ve daha taıunmrı bir yıldız olan Jan Kra'riord 
tamamen bu fikirde değildir. Bir de onu dinleyelim: 

S ln.ema yıldızı olmak hulya
sını besleyen birçok genç 
ve güzel kızlar, bunun ne 
demek olduğunu iyice bil-

selerdi hemen başka şeyler düş\inme_ 
ğe koyulurlardı. Bir artistin hayatını 
daimi bir eğlence telakki etmek ka()ar 

yanlış şey olamaz. Herkesin sandığı 
gibi, sinema yıldızlan sabahlan onda 
kalkmazlar ve ka:hvealtılarmı muhte
şem bir karyolada yapmazlar. Gene 
her.kesL-t sandığı gibi, bütün gün ma
ğazaları dolaşıp dünyanın en güzel 
şeylerini satın almazlar. Hatta artiM 
ak,amları bile serbest değildir. 

Çünkü ya külçe gibi yatağa düşüp 
uyumak, yahud dinlenmiş görünüp 
mütebessim bir çebıre ile bir toplantı 
veya bir eğlenceye gitmek lazımdır. 
Çünkü zaten meslek hayatı bunu kab 
ettirir. Mesel! bir artist, herhangi bir 
filmin ilk temsilinde bulumnak mec
buriyetindedir. Fakirler menfaatine 
yapılan toplantılara artistlerin de ~ 
tirak etmeleri lazımdır. 

Bir yıldız, gardrobunun muhteviya
tını daima yenilemek ve en yeni şey
leri giymek mecburiyetindedir. Umu
mi bir yerde bulunmak, bir artict için 
en büyük işkencedir. Halk çekinme • 
den ona gözlerini diker, bütün par. 
maklar onu gösterir ve bu şartlar i -
çinde insan yerin dibine ginncği ter
cih eder. 

B 
enim günlerim g~t basit 
bir şekilde geçmektedir. 
Sabahlan 6.30 da kalkryıo
rum. Banyomu yapıp kah-

-Jean Krovlor~ 
d'a göre de, sinema 
yıldızlığı, dünya 
nın «ı güç işidir. 

valtı ettikten sonra. errimdcn yamn 
saat kadar uzakta olan Kölver Siti'dc
ki stüdyoya gidiyorum. Saat tam de>
kuzda makiyajnnı yaptırmr' ve film.. 
deki kostümümü giym~ olduğum hal
de, film çevirmeğe hazır, emir bekli
yorum. Bu şartlar altında, herhangi 
bir memurla bir artistin hayatı ara
sında ne fark var?_ 
Öğleyin az yemek yerim ve ekseri

~a, evde hazırlatıp stüdyoya getirdi
ğim bir tek sandviçle iktifa ederim. 
Esasen öğle tatilinin mühim bir kns
tıu, yüzdeki makiyajı taulemek veya 
yenilemekle gec;er. Bu ,artlar altında 
ancak bir çeyrek saat dinlenmeğe va
kit bulabiliyorum. 

A kşam saat 5.30 da atelyıeden 
çıkınca, eğer radyoda ifim 
varaa oraya uğrar ve ekse
riya da, filmin ertesi gün 

çevrilecek kısmınm muhaverelerini 
ezberlerim. Saat 9 da yatmağa gide
rim ve hiç bir kuvvet beni bundan a.. 
lılroyamaz. Ertesi gün iJim ~ksa o 
ha~ tabii-. 

Nihayet uyuyan bir yıldızın rahata 
kavuştuğunu sanmayınız: On.un uy
lruau, föbretini diifünmıek yO:zünden 
bir kibm haline girer. Bu en atırab
h i~lerden biridir. Meeela kendi ken
dime sorarım: ''Acaba bu filmde halk 
beni beğenecek mi? Yoksa yeni ro
lüm, her zamanki janrıma pek de uy
gun değil mi? Ya senaryo, bundan c
velJı:i filmin senaryosuna bcn.zeyorsa 
ft halk bu yi1zdcn filme raibct göe
terme%9e? _ 

Bütün bunlar insanı yer, bitirir. 

Bir mesele da!ba var: Halk bir yddı

zm itabi bir tekilde güzel olmasını 

ister. Güzelliğin başlı~ pıtı da sıhat 
ve fidk nmvazıenedir. Sıbıatli görün
mek: iatiyen bir ldmee, önce kıendini 
....... t· 1141&0-ltlııa ..... 
yib:me, ... binme ... ..,..S-Ja ,... 
mek listeleri mfthRn bir yer tatar. 

H a!lt, en 80ll modaja da film.. 
!erden ta1ı:ib eder. & yOz
den de bir yılchzm zate• 
mahdud olan bot zamanla-

rı, terzi atclyelerinde provalar yaptır
makla geçer. Zaten iyi giyinmek, bir 
artistin prestiji için çok lüzumludur. 
Ben kendi hesabıma gayet sade ve 
erkek elbisesi gibi bi.çilmit roblardan 
hOflanırım. 

. Büt~ bunlardan da anlayacağmız 
~zeı:e, stnema yıldızı olmak, daima 
t~ı~e,, olmak demektir. Yıldız, film 

lerının milyonlarca seyircinin zihnin.. 
de Y~attıkları ideal hayale mümkün 
oldugu kadar benzemelidir. Bu da da
imi bir mücadeledir, fakat heyecan
d~, ~tinstan aride olmıyan, zov.kH 
bır IDUcadelc_ 

Tomara 
Herkesin kadın ı .. 

Oynayanlar: 

Vera Koren, Viktor 
Fransen, Kolet Darföy 
Siberyanm, Mongoliatanm buzlu 

ateplerinde, kürklü hayvanları avla
makla ufratan hafin a-vcdar, toia
ia, kara dayamrlar, fakat alkol ,,.. 
kadın karıısında bütün iradeleri • 
riyiverir. 

itte, ~ avcılardan biri olan Gri
gori (Viktor Franaen), fırtmalı bir 
gecede yolunu kaybedip 90faklan 
donmak tehlikesine manızken, •· 
zaklarda hafif bir 19ak gördü. Bara
u, iki çocuğiyle birlikte yap.yen 
Tamara (Vera Karen) adlı genç 
bir dulun evi idi. Grigori, tipinin al
tında aüçlükle ilerliyerek evin ka
pımu çaldı. Tamara önce kol'kta, 
fakat aonra kapıyı a,çtı. Grigori içe
riye ırirdi ve yatmağa gitti. 

''lmklal letlaileri", Villi Birgel oe Vikıor Sıaltl'in ,~ 
.azel ve hareketli bir Alman lilmülU. 

Yüz erkeğe bir kadJn 
JM\.. 
• • . . , .... 

Mmiki •ne,. " ... --6rı ,.,., Holi-
,,_,, _ 7••i 
lıetlettiii 14 
7a1ıadalri 
g e a g )'llda 
Dinna Dör
bin taraluwlan 
geurilmiftir. 
KenJUini "Og 
Modern Kıs., 
/ilminde de 
görtlüfiim ii s 
6a gang arm. 
tin lttırilrul&tle 
güzel bir ... 
vanlır. 

J"\.. . . 
• • 
'"\ut" 

Ancak gece yansı, oclaamda duy
duiu bir giiriiltü yiizünden uyandı: sihirbaz olduğunu aöylemelde idi. rastladı. iki adam müthiı bir kaTS'l· atının üzerine bağlayıp bir tab&DM 
Tamara, günlerden beri aç olan ÇO- Fakat Grigori, onan erinde &'eçinli- ya tubqtular ve Griırori rakibini öl- k .. tma ile ib.tibar etti. 
cuklannı doyurmak için, cebindeki ii aeceyi o kadar ballandıra ballan- dürdü, ...... ela cesedini pmriiıp ••• 
paralan &4ınyordu ... Bu yüzden b· dıra anlattı ki, bütün aftllar, Ta- snnafın kenarma &izledi. Viktor Fraıuen bu filmde, 1111-
dmla erkek araamda, kavgaya ben- mara tarafmclan miNlir ed:ilmelc i- Çok seçmeden cwcl balund•" kemmel bir kompozisyon yapmıftr. 
zer bir teY bqlamadı değil. fakat, çin yollarını kaybetmeie bati.adılar tahkikat batladı. Bütün fiip1M1« Vera Koren, "herkesin kadını,, cle
?-:•~I olduğunu pek anlayamadan, ve hepsi de, bu kulübede, ~leri- Grigori'nin üzerinde toplanıyordu. fildir. Çünkü kapıauu çalan bütün 
ikısı de biribiriııin kucaima düttü- nin en gÜzel gecesini geçirmiı ol- Tam tnkif edileceti sırada 1-çma· avcılan, biribiri ardıaıra kovmut
ler. makla ÖVÜndüler. ia karar verdi. Fakat o, m..alarm tur. Kolet Darföy de bu filmde, öt• 

Artak olan olmuttu: Nitanh olan Fakat Grigori, Tamarayı lu•an- adaletinden daha lmclretli bir ihti- denıberi kendisini görmeie alıttıi1-
Grigori, yalnız Tamarayı dÜfÜDÜ- mağa baflamlflL Günün birinde o- rasm esiri, mahpuau)'CI& Nihayet, mnı rol'-clen birini tekrar cani-. 
yordu. Ci...-da herkes, Tuw_.. nan evinde. -.ki dıi"ı AMM MolliliJ'efe orada adet olclap iiww, l&iaaıddiBi dmnaktad ... 
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Muhtelitimizle viyanalı proluyoneller bir arada 
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Futbolcularımıza bravo! 

~nkaragücü~Gençlerbirliği 
. . 

muhteliti Först Viennayı 
sıfıra kcJrşı iki ile yendi 

Muhtelitimiz viyanalı profesyonellere 
karıı güzel bir oyun gösterdi 

Futbol federasyonunun Ankara, t.
tanbul ve İzmir mı.Üıtelit takımlariyle 
oy;namak üzere meml'eketimize getirt
tiği Förat Vienna takımı, (Ankara gti· 
cü- Gençler birliği) kulüblerinin dave
tini kabul ederek dün §ehrimizde ikin
ci bir maç daha yaptı. Binlerce futbol 
meraklwnı Ankara gücü sahasxna top -
layan bu oyun takımı teşkil eden de
ğerli futbolcularımızın üstün gayret 
ve fevkal!de güzel oyunlariyle Anka
ra lehine neticelendi. Hem de 2-0 ola
rak .• 

Bir gUiı evvel Ankara muhtelitini 
yenen ve ondan evvel İstanbul takımı - · 
na da 3 - ı galib gelen bir taknnm, bil
hassa Först Vienna gibi futbolu iyi bi
l.en bir takm1ı:n, dünkü maçta da galib 
geleceği talimin edilirken alın~ bu iyi 
netice, yalmz sahaya gel~nlerl değil, 
bütün ankaralılan sevindirdi. 

Misafir takı:ın dün kendilerine da
ha uygun gelen çimen sahada oynama
dıkları için belki bir derece mazurdu. 
Fakat evvelce kaydettiğimiz aürat, vü
cud ve bilgi noktataı:ındak:i üstünlükle
rini 90 dakikalık maçta ancak fasıla 
tarla ve kısa bir müddet gösterebildi
ler. (Ankara güçü - Gençler birliği) 
takımı, geri kalan zamanda onlara hiç 
fırsat vermedi. Bu vaziyet üzerine, ra
hat rahat oynıyamıyan viyanalılar, ba
zan lüzumundan fazla sert oyunla ba. 
zan da çirkin jestlerle birgün evvel 
halktan topladıkları sempatiyi ~eyce 
kaybettiler. Maamafih maçın son on beş 
dakikasında sarih şekilde ınlidafaaya 
çekilmelerine rağmen paslaşın.alan, hü

För•t Vienna,ya yapılan ikinci göl 

cumları çok güzel ve netice Uzerine mil-, Sahaya evvela viyanalılar çıktılar, 
essirdi. Bizce dün muvaffak oalmayı§ • Halkı nazi usuliyle selamladılar, takım
larının en kuvvetli sebebi karşılarında- larında hiç bir değişiklik yoktu. 
ki takımın oyunlarını bozması olmuş- ~~nkara Gücü - Gençler birliği) muh 
tur. Dünkü maçı viyanalılar değil, iki telıtı d; sahaya şu şekilde dizildi : 
kı.İlübün fedakar çocukları oynadı. Rahim, Enver • Nuri, Abdül - Semih 

İki kulüb muhtelitine gelince, 1 S yıl- • ~uı~t, Sellin • Ali • Haıan • Fahri • 
.. 1 Ah Riza. 

danberi Ankara spor alanında guze 
maçlannı gördüğümüz Ankara Gücü Bu takım iki devre de aynı şekli mu 
ve Gençler Birliği birçok defalar flnka- halaza etti. Yalmz 15 inci dakikaya doğ 
ra sporunu temsil vazifesini üzerlerine r~ o~undan bir müddet çıkmak mecbu
almışlar ve bu temsil de daima muvaf · rıyetınde kalan Alinin yerine 10 dakika 

kadar K. M uıtafa oynadı ve sonra ye -
fak olmuşlardır. Dün de birlik ve sa • · i nn gene ağabe1 ylerine bırakarak Mktı. 
mimiyetin ve güzel bir maç çıkarmanın B. 3". 

mükfatmı gördüler ve kardeş kulüble- ırinci golümü:ı 
re bir örnek oldular. Oyun bizimkilerin vuruşiyle başla-

Her şeyden evvel takım iiısicamlı dı. İlk hücumumuz viyanalıların haf 
idi. Daha birkaç hafta evvel karşı kar - hattında kın1ıdı. Onlar da merkezden 
şrya çetin bir maç yapan çocuklar, bir bir akın yaptılar. Nuri yerinde bir çı
arada aynı takımın oyuncusu gibi çalşı- kışla topu uzaklaştırdı. 
tılar. Dikkatlerini, 'enerjilerini yerin - Beş dakika kadar üst üste birkaç 
de kullanmasrm bilerek neticeyi kazan- akınla Viyana kalesini tehdid ettik. Bu 
dılar. Oyun tarzlarında, hemen kavra- sırada Hasan'm plase bir şütü avuta 
yış görünüyordu. Bu güzel galibiyetten gitti. Fahrinin diriblingle ezdiği topu 
dolayı (Ankara gUcU - Gençler birliği) sağ bekleri kaptı. 
sporcularını hararetle tebrik ederiz. Bu Yedinci dakikada aleyhimize bir fi
tebrik arasında, fıI"latt~n istifade et- rikik verildi. Sağ içlerinin sert bir ka. 
mesini bilerek takxmlannı güzel bir ga- fa vuruıu kale direğinin sağından avut
libiyete ulastıran iki kulüb idarecileri • la neticelendi. Kalemiz bunu müteakib 
ni de unutmmı değiliz. bir tehlike daha geçirdi. Sağ açıklarının 

enfes bir süzülüşüyle beraber üç· orta 
JJlaçın tafsilatı lan kaleye kadar girdiler. Sol için yer_ 

Neticesi muhitte çok alaka uyandı - den bir şUtü direğe sürünerek avut ol. 
ran Först'-Viennaldann ikinci maçı sa • du, oyun mütevazin geçiyordu. 
at 16.50 de başladı. Hakem B. Amııch. 15 inci dakikadan itibaren üstünlük 

gene bize geçti. Orta muhadmlerinin 
bir şütünü yakalayan Rahimin uzun vu
ruşiyle topu alan Sellin Fahriye pas 
verdi. Top ondan küçük Mustaiaya geç 
ti. Derin bir pas ve Hasaıun ayağiyle 
gol. .. 
Kaçan fırsatlar 

Bu gol viyanalıları şaşırttı. Bizim -
kileri coşturdu. Ve maç heyecanlı bir 
salah aldı, devrenin sonuna kaıdar de • 
vam eden bu güzel oyun esnasında iki 
kulii:b muhteliti birçok defalar gol ya -
pacak vaziyetlerle karşılaştı. Fakat ra
kib takımın fevkalade olan bekleri za
manmda yaptıkları müdahalelerle teh
likeleri bertaraf ediyorlardı. 

Viyanalılar da birkaç kere Ankara 
kalesine kadar yanaştılar. Lakin bu 
akmlarda çok fedakar müdafaamız ta
rafmdan kesildi. Devre O - 1 profesyo
ne takımm aleyhine neticelendi. 

I kinci devre 
İkinci devrenin ilk dakikalarından 

itibaren bizim forvertlerin biribirini 
kovalayan akınları başladı. 

tl çilncü dakikada, üç ortamız güzel 
bir paslaşma ile kaleye kadar indiler 
ve topu biribirlerine bırakarak golü 
kaçırdrlar. 

5 inci dakikada, sağ açıklan topu 
çok miisaid vaziyette yakaladığı hal
de gol yapamadı. 

14 üncü dakikada bir fir.ikik fırsatı 
kazandık. Abdül topu dışarı attı. 

Ma_ç bu suretle 20 inci dakikaya ka-

Baı vekilimizin 
izahları 
(Başı 1. inci sayfada) 

de tevakkuf ebnek istiyorum. 

Sekerisdhlakiar~yor 

Memlekette şekerin sarfiyatı şayanı 
• memnuniyet bir surette inkişaf etmek

te ve istihlak: mikdarı artmaktadır. 
Hariçten şeker ithaline mecburiyet 
hasıl olmasının sebebi, yüksek heyeti
nizce maliimdur. Şekere fiat takdir e
dildiği zaman, maliyet fiatları, fabri
kaların maliyet hesapları, temettu ve 
vergiler kül halinde mütalea edilerek 
bugünkü maktu fiyat mikdarma varıl
mıştır. Bu esas muhafaza ediliyor. Bu 
e&as muhafaza edilirken fabrikalar a
leyhinde tebarüz eden bazı noktalar 
vardır. Fabrikalar aleyhinde dedim, 
mesela kendilerinin de temas buyur
duldarı veçhile pancar fiatlarının ha
li, mikdar ve vaziyetidir. ,Evelce pan
car fiatları diğer mahsullerimizin fiat
larma nazaran, mesela buğdaya naza
ran, daha çok elverişli idi. Ve hatta de
nilebilir ki, en iyi fiatla alınan mah
sullerimizden biri pancar idi. Fakat 
son zamanlarda toprak mahsullerimi
zin fiatlarmın yükselmiş olması pan
car zürraı üzerinde eskisi g ibi cazip 
bir tesir yapmamaya başladı. Şeker 
şirketi; bunun üzerinde tevakkuf et
meğe ve tetkikat yapmaya başlamıştır. 

Avrupadan §eker ithali 

İstihsal meselesine gelince; fabrika
ların istihsaHitını artırınak suretiyle 
müstehlikin ihtiyacına cevab verebil
mek imkanı mevcud iken, Avrupadan 
memleketimize ilanihaye ve velev kıs
men olsun şeker ithaline devam etmek 
hiç birimizin arzu etm.iyeceği bir key
fiyettir. 
Şu halde şeker sanayiinden bekle

nen menfaatlerden biri zürrarmıza fay
da vermektir. İkincisi de, memleketi
mizde modern ziraati tamim ve tevsi 
işine vasıta olmaktır. Memleketimiz 
dahilinde bunun elemanları mevcud 
olduğuna göre Avrupadan gelecek şe
kerin ithaline sed çekmek bizim için 
zaruridir, fakat şekli hazırlamak şar
tiyle ... Şekerin yeniden sermaye bula
rak ve koyduğu sermayenin emniyet 
altına girdiğini gö_rdükten sonra mem
leketimizin muhtelif yeclerinde yeni
den büyük şeker fabrikaları kurmak 
lazımdır. Şeker şirketi bu vazife ile 
tavzif edilmiştir ve kendilerine hü
kümet namına yardım da vadolunmut· 
tur. Şeker sanayiini kurarken daha 
$Ok şarkı ve şark havalisini nazarı iti
Jara almak istiyoruz. Ve daha çok o 
:Jahayı tetıkik ihtiyacı vardır. Çünkü 
;nemleketimizin garp kısımlarında e
sasen şeker sanayiinin muvaffakiyetlc 
kurulabileceği ve idare edilebileceği, 
kendiliğinden anlaşılmış • bugün i . 
çin - bir hakikat halindedir. Asıl mü
him mesele şarkta kurulacaık sanayiin 
rantabl olup olmıyacağı keyfiyetidir. 
Eğer tetk.ikatunız bizi, rantabl olmasa 
dahi mühim bir zarara sokmayacak bir 
neticeye götürürse, şarkmmüsaid olan 
mmtakalarında şeker fabrikası kur
mak karar ve azmindeyiz. Mevcud i.s
cihsalatnnızı istihlak mikdariyle mü
tevazin bir hale getirmek işine ayrıca 
programımızda yer vermek istiyoruz. 
.Bu suretle hem şarkta, hem garpta 
memle~etin yükselen şeker istihlak 
mikdarıyle mütenasip bir istihsal mik
darını elde etmeğe çalışacağız. Şeker 
istihlak mikdarı, ambalaj meselesi, ve 
sair alım satımda müessir noktaların 
- eğer bunlar varsa - düzeltilmesi arzu 
edilen Ş,Cylerdir ve bittabi alakadar ve
kaletçe ve alakadarlarca nazarı itibara 
alınacaktır. Ümid ederim ki, heyeti u
miyeyi ve burada söz söyliyen hatip 
arkadaşımızı memnun ede'Ce.k bir ne
ticeye varılır. 

Kağıd meselesi 
Kağıd meselesine gelince, bunun i

çin de İktısad vekilinin vekili olmak 
sıfat ve §:erefile size hitab etmek iste
rim. Fabrikalar kurulduğu zaman la
akal üç sene bir tecrübe devresi geçi
rirler. Bu da, mevcud personelin, mü
tehassısların, amelenin ve müessesenin 
memleketin şeraitine adapte olması i
çindir. Ekseriya bir me.m.iekette bir 
fabrika açıldığı zaman, ilk üç sene kar 
beklememek lazımdır; normal olan bu
dur. Eğer fabrika kurulduğu zaman 
kar edecek olursa anormal telakki o
lunabilir. Bizim kağıd fabrikamız bu 
şerait hilafında olarak ilk senesinde 
kar temin ederek bizi memnun etmiş
tir. Kiğıd maliyet fiatlarımız hiç ol-

Ziraat kongresine 
fikri hazırlıklar 

. . (Başı 1. inci ~y~a?a) 1 yur?un. içinden tedarik edebiliriz. 
hıç hır zaman mahsullerımızın gıda Şımdılik yalnız isimlerini kaydede-
ihtiyacını tam bir 9ekilde temin ede- tim: 
miyecektir. Biz bugün yapılmış olan 1 - Zonguldak Semikok fabrikası, 
araştırmaların neticelerine göre başta Ankara, İstanbul, İzmir bavagazı fab
azot ve sonra fosfor olmak üzere suni rikaları tali mahsulleri. 
gübrelere muhtaç olduğumuzu anlııyo- 2 - Karabük ağır sanayi tali mah-
halde kafi mikdar ve kalitede ih- sulleri. 
tiyaç olarak belireceği için onun hak- 3 - Şehirlerimizin mezbaha baki-
kın~~ da t~dbirler almağa mecburuz. yeteri (kan ve kemikler) 

Dunya pıyasalarında bir kıymet o- 4 - Büyük şehirlerimizin süp rün-
larak tanınan bir çok mahsullerimiz tüleri 
vardır ki bunlar dışardan arandığı 5 - Balık bakiıyeleri 
halde kafi mikdar ve kalitede ih- 6 - Yerli güherçile yatakları 
raç edilememektedir. Bunun sebebi 7 - Havanın azotu (bunun için fab-
topraklarmıızm gübrelenmemesidir. rikaJar inşa edilebilir) 

Bugün geniş bir ihtiyaç olarak kar- Bu saymış olduğumuz kaynaklar 
şımıza çıkan kimyevt gübreleri dışar- ziraatimizin muhtaç olduğu suru güb
dan tedarike kalkışmak, eski devirlere relerin mühim bir kısmını temin ·ede. 
yakışan bir siyaset olur. Biz bu·giln cek genişliktedir. Ufak bir himmet 
her çeşidini olmasa bile, memleketi- köylünün ekonomik kalkınmasına bü
mizin mevcud kaynaklarından fayda· yük bir hız verecektir. 
!anarak gübrelerin müıhim bir kısmım Dr. Kerim Ömer Çağlar 

Prof. Pi tar ve refikası 
Türkiyeden ayrıldılar 

(Başı 1. inci sayfada) 
vermiş olduğum bütün konferanslar
da gözümün önünde bulunan yüzlerce 
ve yüzlerce talebenin ciddiyeti, dikka
ti, ataka ve sempatisi pek ziyade naza
rı ~i:kkat i ceı betti. Bu konferanslarda 
bilhassa pek aziz bir hatıra sakhyo
rum. 

Çankayada memleketin Şefi olan, 
mümtaz devlet adamı Atatürk tarafın
dan kabul edilmek gibi büyük bir saa
dete nail olduk. Kendisinin memleke
tin~ tealluk eden bütün ilmi işlere kar
şı göstermekte olduğu ihtiraslı alaka
ya bir kere daha şahid olduk. 

Büyük ~efin alime ilıifatlcirı 

Büyük Şef, gündelik ağır kaygular
la son derece meşgul olmakla beraber, 
türk milletinin en eı:.ki menşeleri hak
kında bizimle görüşmek lutfunda bu
lundu. 

Bu içtimada Bn. Afet, B. Şükrü Ka
ya, B. Süreyya ve B. Esfendiyaroğlu 
hazır bulunuyorlardı. 

Pek kısa olan ikametimiz Clllaatnda 
Bn. Afet, hakkımızda zerafctle menı
zuç bir alaka ve dikkat gösterdi. 

Beraberce Hitit devrine a.id bir ar
keoloji mıntakasım ve bazı kasabaları 
ziyaret ettik. Gene beraberce Eıtimes
ud kasaaıbıu civarında Çubukau lahki
yatmda kablettıarih<: aid ça'lrırutlc taşla
rı bulduk. 

Adıyaman' da 

Bir müddet sonra birkaç gün Adıya
manda ikamet ettik ve orada yapmış 
olduğumuz kablettarihe aid arkeolojik 
araştırmalarımız muvaffakiyetle neti
celendi. 
Toplamış olduğumuz çakmak taşla

rının uzun sürecek olan tetkikini yap
tıktan sonra bu müşahedelerimizin ne
ticelerini neşredeceğiz. Bu müşaıhede
lerin Türkiyenin en ilk zamanlarını 

biraz olsun tenvir etmekten hali kal
pııyacağını ümid ediyoruz. 

lstanbulda 

İstanbulda üniv·ersite rcktörU, hak-

mazsa Avrupa ile aynı seviyededir. A
sıl müşkül olan mesele bütün dünyada 
kağıd fiatlarının yükselmesidir ki, bu 
da kağıdın maddei iptidaiyesinden o
lan sellülozun aynı zamanda harp sa
nayiinin de maddei iptidaiyesi olma
sından ileri gelmektedir. Kağıd ihtiya
cumzı fabrika kurulurken hesap et
miş.tik. Fakat memleketin muhtaç ol
duğu muayyen kaliteleri ve diğer ne
vilerinin hepsini memlekette istihsal 
etmek için hadiselerin icbarı ile ve bi
zim arzumuzla atılmış adımlar da var
dır. Elimizde mevcud kağıd fabdkası
nı büyültmek için inşaata devam edi
yoruz. Sellüloz fabrikasının inpsına 
da devam ediyoruz. Bunlar bittiği za
man aradaki münakaşaya meydan kal
mıyacak ve memleketin ihtiyacı ile 
mütenasip olarak bu işleri yürütece
ğiz. Çünkü işin tekniğinde ve hesapla
rında muvaffakiyet kendisini göster
miştir. Sözlerim bundan ibarettir . ., 

kunızda çok büyük bir alaka ve tevec
cüh göstermeğe ~itab etti, bundan do
layı kendisine karşı derin bir minnet 
ve şükran hissetmekteyiz. Üniversite 
arkadaşlarımın ve kendilerine tekrar 
kavuşmakla büyük bir haz duymuş ol
duğum eski talebelerimin de bu min
net ve şükran hissini kabul etmelerini 
dilerim. 

Vermek şerefiyle mübahi olduğum 
konferansların, bir müddet sonra A
nadolu içlerine yapılacak olan talebe
yi bulundukları yerlerde kablettarihe 
aid araştırmaları teksif etmeğe tahrik 
ve teşvik edeceğini ümid ederim. On
lar bunu yapmakla pek canlı, pek faal 
ve her an Reisicumhurun alaka ve dik· 
katine mazhar olan Türk tarih cemi
yetinin kendisi için çizmiş olduğu ga
yenin elde edilmesine kuvve~ yar
dım etmiş olacaklardır. 

Devlet reisinin dikkat ve 
ihtimamı sayesinde._ 

Devlet reisinin bu dikkat ve ihtima
. mı, henüz çok eski mazisini örtmekte 
olan örtüleri yırtacaktır. 

Son konferansımda Avrupanm ü
çülc Asyaya neler medyun olduğunu. 
göstermeğe çalıştım. Eğer Küçük A.Ji
ya olmasa idi Avrupa kıtası, eskime
deniyeti olan bu yonıtma taş devrinden 
şimdiki medeniyetinin esası olan ne
olitik medenıiyete nasıl geçebilirdi? 
Buna akıl erdirilemez. 

Biz, Küçük At.yaya, hubuıbatı ,ehli 
hayvanları ve Avrupanın büyük bir 
kısmını işgal eden insan ırkını medyu 
nuz ve bu işte Anadolu büyük bir rol 
oynamıştır. Şu halde biz, buraya gel
diğimiz zaman eski bir vatanı arama
ğa gelmiş olan ziyaretçiler vaziyetin
de bulunuyorduk. 
Şimdi bütün ikametimiz esnasında 

bizim hakkımızda hergün nazikane ih
timamlarını bezletmiş olan B. Esfen
cliyaroğluna teşekkür etmeme müsaa
de edilmesini rica ederim.,, 

Bayan Piwr'ın beyanatı 
Bn. Piıttar da şu beyanatta bulun

muştur: 

"- Türlciyeden ayrılmak, her zaman 
için bir kederdir, fakat bunun sebebi 
yalnız birçok dostlara veda etmek za
rureti değildir, belki bizim için Avru
pada yegane olan ve nasıl tarif edece· 
ğimi bilemediğim bu muhitten ayrılıp 
uzaklaşmak zaruretidir: 

Bu muhit, güzellik muhiti, esalet ve 
aynı zamanda saadet muhitidir. Her· 
kes tarafından riayet olunan intizam. 
ve disiplin, hararetld. bir gençliğin 
şevk ve heyecanı, maddi terakkiden 
pek yüksek olan" ve birkaç sene için
de hayranlıklar uyandıracak surette 
tahakkuk ettirilmiş bulun.an" fikri te· 
rakıkiye doğru müşterek cehd: ilme 
h~rm~t, bilmek ve anlamak için hisse
dılen ıhtiraslı ihtiyaç. 

Sele beslenen bü.yük aşk 

dar mütevazin geçti. Sonra 
Jar üstünlüğü ele aldılar. 

ankaralı- medik. 

Sonra herkeste müşterek olan, her 
an teneffüs edilen ve büyük bir mil -
!etin gözlerinde okunan büyük aşk. 
Toprağa karşı olan aşk ile karışmış o -
lan bu büyük aşk, Şefe doğru, memleke 
ti kurtarmış olan, onu kiyasetle, basi -
retle, hayrihahltkla idareye devam e
den ve bir sulh istikıbali hazırlaya.ıı 
Kahramana doğru yükselmektedir. 

1 kinci golümüz 
Yirımi birinci dakikada ceza çizgisi

ne yakın bir IDC6afede Alinin çektiği 
bir firikiği kaleci tuttu. Top Ankara 
kalesine kadar geldi. Sol aç1klan bir 
hata yaptı. Hakem kendisini oyundan 
çıkardı. 

Maç bu suretle her dakika lehimize 
inkişaf ediyordu. 32 incıi. daıki•kada bu 
üstüınlük maddi şekilde neticelendi ve 
hakem solaçtk Ali Rızayı ceza çizgisi 
d'.111ilinde çelme il~ düşürdü~ri için 
vıyennah.lar aleyhıne penaLtı verdi. 
Alinin sıkı bir 'ütü ikinci golü de ağ
lara taktı. 

Endişeden kurtulmuş ve sevmekte 
ve hürmet etmekıte olduğu bir Şefken
disine rehberlik yapmakta olan bahti
yar türk milleti. 

25 inci dakikada İS-20 metre mesafe
den Fahrinin çektiğıi bir şütü kaleci 
ancak kornere atabilmek suretiyl-e go
le mani oldu. Kornerden istifade ede-

Bundan sonra maç ank>aralılarm hü
cumu ile ve viyennahların müdafaa1ı 
ile golsüz geçti. Maçı 1)-2 (Gençler bir
liği - Ankara gücü) muhtel.iti k:azandL 

Türkiyede kendimi bir ecnebi ad
detmiyorum. Güzideler olduğu gibi 
köylüler de, lise direktörleri ve profe
sörleri olduğu gibi genç kızlar ve tale· 
beler de benim dostlarımdxrlar. 
İstanbul, senden ayrıldığımdan dO"' 

layun ağlıyorum, 
Anadolu, &eni yakında görebilec°" 

miy.im?_ 
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H i K A y E 
Adriyenin mektublar1 

l' azan: F ranz Herezeg 

l'ibor Rokolçay, günün birinde artık 
Aıuntazam bir hayat sürmeğe karar 
1trdi. Onu, bu takdire değer kararı 
•enneğe sevkeden bir fapka faturası 
Oldu. O, Geçen yıl Mantone'ye seyahat 
ederken, yanına bir siyah melon, bir 
fötr ve bir de saman olmak üzere üç 
lapka almıştı. 

Tibor, bu şapkaları Forgaç ve kum
Panyası firmasından satın almıt ve fa
turanın, evine gönderilmesini tenbih 
'trnitti. Finnanın uşağı akpm üzeri 
fapkaları getirip teslim etmit Rakol
~y da faturanın be jelini ödemitti. 

Bir yıl sonra ayn ı tıcarethanenin u
lağı, teslim edilen ı.ç şapkanın parası
nı tekrar istedı. 

Küplere binen Rakolçay , 
- Bu, rezalet değildir de nedir ? 1 
Diye bağırdı. 
Bu arada, kendisine getirilen fatura

ları hiç dikkat etmeden ödemesi yü
ZÜınden bir çok defalar dolandırılmış 
oldutunu da hatırladı. Fakat bu sefer 
Porsaç ve kumpanyası firmasına gi
derek, bu ticarethane hakındaki kana
atini açıkça aöylcmeğe karar verdi. 
Ralr.olçay'ın upjı, faturıuuıı evrak 
~ına karlflDll ollwı lllth-HDI De
ri ıürdü. Evde, eski evrak ve veaikala
tııı muhafaza edildiği bir dolabı vardı. 
l>oatacının getirdiği mektubları yaı:ı 
lbaaaaına yığıp haftalarca biriktirmek 
&deti idi. Koca bir yığın halini aldık
t<ln sonra da, UJClğı hepsin.: alıp dola
ba atardı. 

Pakat, bu dolaba yalnız mektub ve fa
\\ır.ıar atılmazdı; kadınlara aid türlü 
fototraflar, solup kunımuı çiçekler, 
küçük hatıralar, davetiyeler, hasılı hiç 
bir ite yaramıyan, ancak atmağa da in
lanın gönlü razı olmıyan bir çok şey
ler, hep bu dolaba konurdu. Rakolçay, 
~ıllardanberi dolabı temizlemeğe ni
)'et ettiği halde bir türlü buna cesaret 
tdemedi. 

Forgaç firmaamın faturasını ara
lrlak için, Tibor, nihayet maun dolabı 
~ı. Ortaya çıkan bir çok mektub ve 
'°taikalar arasın.da, içinden 11k yazıl
~§ dört sayfalık bir mektub çıkan kı
~ renginde bir zarf Rakolçay'ın eli
tle geçti. 

''Adriyen !,, dünyanın en güzel ka
liınlarmdan birinin fotoğrafı ... Göz ka
~ıtırıcı bir güzellik olan bu kadın, 
ır ilk bahar günü gibi latifti. 

C-Yer yüzünde tayed mükemmel bir 
dın varsa, o mükemmel kadın ancak 

bta kadın olabilirdi. İnsana, hayatın ne 
dtınek olduğunu anla.tan, hayatı aevdi
teıı bir kadm ..• 

aokolçay, faturayı da, hesabı da bir 
~~afa bırakarak, bu kadının vaktiyle 
tolldenniı olduğu mektubu okumağa 
~Yuldu. Adriyenden o, hepsi de qk. 

1 ~Ucadele eden bir kadının ince his
triııe terceıman olan bunun gibi düzü

tlelerle mektub almıttı . 
l>oatlukları, temiz fakat kıu aür

~iittü. Ancak, biribirlerindeın .ıyrıl
"'-ları pek acaib olmuştu. Tanıfdıkla
tı zaınan, Adriyen evleneli henüz üç 
)'il bile olmamıştı. Tabii, Adriyen bu 
~1'-nınede saadet hiseetmemifti; Böy-
c olınamıı olsaydı, Rakolçay'ın yolu 

011un evine düJ111ezdi. Adriyenin ko
~ı, o günlerde işi aerıeriliğe dölmıüt-

Genç karısı ile pek az meıiul olu
~du: lakin, karııma kartı sonsuz bir 
y llbad besliyor ve evlilik hayatında 
ıc:tnız ~endiainin her türlü kazaya 

rt.ı ııgortaıı olduğunu aanıyordu. 
~bor, Adriyene ciddi bir afkla bağ
.,, ı ve ona karıı meyli o derece kuv-
11~lcndi ki, onunla evlenmeğe bile 
a 1Yet . etti. Adriyenin de kendiıine 
~ ... ~~~le m~kabele ettiğini yazdığı 

Çeviren: Hikmet Tuna 

se, iyiden iyiye ta.aarlanmış şeyler ol
mamakla beraber, kadınların dostlukla 
aşk arasında ikisi ortaaı ve kurnazca 
bir çare aramak lazım.geldiğini hisset
tikleri zaman yarattıkları nefis tevil
lerle dolu idi. Son mektubları, iztira
bı terennüm ediyordu. 

Aralarının kati surette, fakat vakit
siz olarak açılmasına Rakolçay'ın bir 
taktik hatası sebeb oldu. Günün birin
de kadınla yalnız bulunduğu bir ııra
da kendini zabtedemiyen Tibor, onu 
zorla kolları arasına alarak ince du
daklarını büyük bir COfkunlukla öptü. 
Adriym'in canı sıkıldı ama, kendini 
pek de müdafaa etmedi. 

Delikanlı, yumuşak bir sesle, 
- Kocanız, yarın veya U.bür gün se

yahate çıkıyor; hizmetçi kıza izin ve
rin, size geleyim. 

Dedi. 
Adriyen, 
- Hayır; diye mukabelede bulundu. 
- Adriyen, beni dinleyiniz. Mukad-

derat ve saadetimi sizin elinize teelim 
ediyorum. Kocanız hareket eder etmu 
bina yazınız. Şayed yazmayacak olur-

aanu beni :an '!;:~peainb. Cliıı
ktto ..... • ••• .,.. 
rum. 

Ya hep ya hiç 1 üzerinde daha büyük 
bir tesir yapsın diye, Adriyen'in vere
ceği cevabı beklemeden, yanından ay
rıldı. 

Adriyenin kocası seyahate çıktı. Ra-
kolçay, iki gün büyük bir hasretle me.k 
tubu bekledi ama, güzel kadın hiç bır 
tey yazmadı. Bu suretle her ıey bit
mitti. Tibor artık Adriyen'in evine 
gitmiyordu. 

O tarihtenberi pek seyrek olarak, so
kakta veya sosyetelerde biribirlerine 
rastlıyorlardı. Rakolçay, vaktiyle ken
dine hakim olamayıtına belki yüz ke
re esef etti, fakat it i,ıen geçmitti. 
Bundan bap:a, aon zamanlarda Adri
yen'in kocaaiyle arası çok iyilCıftiğini 
de haber almıştı. Kadının bir çocuğu 
olmuı, kocası da aklını batma almıttı. 

Rak~lçay, kendi kendine "Bu rne-k. 
tublar tiirinin eline geçecl ı. olursa, fe
laket olur. Adriyen'dcn gelen mektub
ları bulup yakacağım . ., ded:. Tibor, fa
turalardan vaz geçerek, kadının mck
tublarını aramağa bafl&dı. Adriyen'in 
mektub kAlıdları urı olduğu için, bir 
çok evrak arasında kolayca bulunabilir 
di. Rakolçay, sarı kağıda yazılı on bir 

tane mektub buldu; Adriyen'in gönder 
mi! olduğu mektublar bu kadardı. 

Bu sırada adres bandı h::nüz kopa-• 
rılmamıt bir fiat listesi Tibor'un eline 
geçti. Bu gibi matbu teyleri açıp oku
mak onun adeti değildi; şimdi de ıırf 
Forgaç ve kumpanyasına aid bir fiat 
listesi olduğu için bu matbu şeyleri 
eline aldı ve hiddetle masaya fırlatır
ken, içinden sarı bir zarf düttü. "Bak, 
daha bir mektubu varmıı I,, diyerek 
zarfı eline aldı ve tetkik etmeie b8f -
ladı ; zarf açılmamıı mektub okunma -
mııtı .. 

İntizamsızlığına lanet eden Rakol
çay'ı acaib bir duygu kapladı. Çarça
buk zarfı açtı. Mektubta tunlar yazılı 
idi : 
"Öğleden sonra sizi bekliyorum. 

Adriyen,, 

Ne tarih ve ne de imza vardı. Yuı 
da, Adriyenin her vakitki normal ya
zısı değildi; alelacele çırpıftırılmıt 
bir kaç kelimeden ibaretti. Rakolçay, 
bu bet kelimeyi, biribiri arkasından on 
kere okudu ... Olup biteni, o, timdi an
lamıştı. 

Bu mektubu kocası seyahate çıkın
ca yazmııtı. Bu bet kelimeyi bir araya 

uıhane e kadar o, ne kadar 

tJL"S 

i~K·Jl••ı•xml 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi : Ankara • 
Salı : Yeni Ye Cebeci ecsa11elerl 
Çarpmba : Halk ve Sakar)'a • 
Perıembe : Eıe eczanesi 
Cuma : Sebat ve Yenitebir • 
Cumartesi : launbul eczanesi 
Pazar : Jıılerkes 

HALK n YENi 
Sinemalarda matineler 

H~rgün Cum.,t~sı Pazar 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

u.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Puar •e camartesl s&ııJerlnden baıka 
H A L K •inemallDda berciin halk 
matineleri: 12.15 

Film deiiame cünleri: 
Paaarte•l ••Cama •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yancm ihban: (1521). - Telefo~, müra
caat ıebir: (1023-1024). - Şebirlerara
u: (2341-2342). - Elektrik,,. Hava~~ 
Arıza Memurluiu: (1846). - M~saıerı 
Şehir Anban: (3705). - Tak• ı. Te
lefon numaralan: Zincirli cami cıv~n: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan cıva
n: (2806, 325!1). - Yenitehir, Havuzba
ıı Bizim ubl: (2323) - Havuz batı: 
Gllven tabi: (3848); Birlik ukıi: (2333) 
- Çankın caddesi, Ulus tak•i: (1291 ). 

Otobüılerin ilk •e ıon 
Seferleri 

Sabah Akpm 
ilk Son 
•efer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye b.4!> 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 

Ulu• M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulu• M. na 7.10 23.20 

Ulu• M. dan Dikmen'e 7.30 1!1.00 
Dikmen'den Ulu• Jııl. na 8.00 19.30 

Ulus M. dan Kec;iören'e 6.30 21.00 
Kec;iören'den Ulu• M. na 7.00 21.30 

Ulu• M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'dcnUluı M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
As. fabl dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenltebir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yeni•ebir'e 7.10 23.00 

,S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akkopri.ıden S. pazarı'na 8.00 9.45 

!i U. Meydanı ile htaayon arasında her 
bet dakikada bir ıefer olup tren za
manları ••ferler daha ııktır. 

1$ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: aaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

A Alrtamlan Ulus Meydanından Aat 23 
deki son •eferlerle bunların Ulus Mey
danına döntl!leri •i.......,ı1no ddılıa 
............ lwl ~ 

P o a t a Saatleri 

Posu ... t 19 a kadar lsunbal cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlil 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 

Haydarpa14'ya : Her Abab 8.20.Her 
akpm 19,15 ve 19,45 
de (Alı, peqembe, cu
martni Toro• •ürat.) 

Samıun hattına : Herciin 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Ama•711 bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır battı : Hercün 9,4() 
Zonculdak hattı : 15.00 
Kınkkale'ye rayotobüs • Ul.05 

GONDELIK 

Hicri - 1357 
Sefer: 18 

S. D. 
Güncı: 5 13 

Rumi - 1354 
Nisan: 6 

S. D. 
Akpm: 18 52 

88. Daladiye ve Bonne londraya 
ayın 27 sinde aide<ekler 

Fransız İtalyan görüsmelerine doğru 

İtalyanlar henüz bu 
teklif hakkında 

bir cevab vernıediler 
tır." 

(BaJZ 1. inci uy/ada) 

Dörtler paktına doğru 
Bir dörtler paktı fikri, Pöti Jurnal 

g~eteıinde marael Ruaar tarafından 
da bcihis mevzuu edilmektedir. 

Muharrire göre, B. Çemberlayn bu 
itte merıhale merhale ilerlemek isti
yor. 

1 - İngiliz - italyan anlaşması, 
2 - Bir ingiliz - fransız - İtalyan an

la~ı. 
3 - Bir ingiliz - franaız ·alman - ital

yan anlaftll8Sı. 
Rusar, Streza cebhesinin tekrar teş

kilini tavsiye ederek diyor ki: 
"Avrupa ancak 1933 nisanı havasını 

tekrar bulduğumuz zaman nefes alabi
lecektir.,, 

iki mühim mesele 
Ekselsiyor gazetesinde Ma.rael muh

temel fransız - italyan anlaşması hak
kında tU satırları yazıyor: 
"Fransız hükümetinin kararı ne şe

kilde olursa olsun, fUrası derpİi edile
bilir ki ,anlaşmanın meriyete girmesi 
ingiliz - italyan anlaşmasının şarta ta
bi iki maddesine bağlı olacaktır: 

İtalyan Habeşistanının milletler ce
miyeti tarafından tanınması ve İspan
yada harbeden italyan krtaatmın çe
kilmesi.,, 

Ekselaiyor bu iki ıneeele hakkında 
bedbin gözükmektedir. 

lngiliz basınının tefsirleri 
Londra, 18 (A.A.) - Deyli 'ı'eh:graf 

yazıyor: 

"Romada imza edilmit olan anlaşma, 
Çemberlaynin şahsi bir zaferidir. Bu 
anlaşmanın karma karışık bir hale gel
miş olan ispanyol işinin içinden çık
mak için dahili harbin başlangııemd~n 
bu ana kadar hi9bir zaman görülmemıt 
çok büyük imkinlar areztmekte oldu
ğu söylenebilir. Bu itilafnamenin - e
ğer ~imdiye kadar yapılmamıt ise - İn
giltere ile Almanya ve herhalde Fran
sa ile İtalya arasında bir mukarenet 
tesisi hususunda bir nümune teşkil et
mesi lazımdır.,, 

B. Çemberlayn'ın poliıika.ı 
gereçkleımek üzere 

T~~&ia 
.. Aftlqma. Çemberla,a tatafmdan 

açıkça ilin edilmif olan slyuetin ta
hakkuk .ahasına isal eUW. olduğu ilk 
mesud eserdir. Fransa, Büyük Britan
yanm misalini takib etmeğe mütema
yil görünmektedir. Bu takdirde birkaç 
aenedenberi acıklı bir halde bulunan 
enternasyonal milnaaebetlerin tama
miyle altün olmasına pıhid olmak 
mümkündür . ., 

Deyli Meyi diyor ki: 
" İngiliz - italyan anlaşmaaı, Çem -

berlayn'ın bir zaferidir. Kendisinin ae
batkirlığı ve realizmi, bugün kendiai 
vatandqlannın aitayişlerine ve tegck -
kürlerine liyakat keabetmiıtir." 

Milletler Cemiyetine yeni 
bir darbe 

Deyli Herald, yazıyor: 

'' B. Mu.solini, bugün hayatının en 
güzel saatlerinden birini yqıyor. B. 
Çemberlayn, İspanya ihanetini hazır -
la.mı! olduğu gibi Habefi.tan ihanetini 
de tahtim etmiıtir. Mumaileyh, Millet-

gizli tutu.lan ıe.hbildlerin. tCfkil etme
si peki1i milmldindilr. 

Roma anlqma.ında verici taraf lıı
gilteredir. Habetiatanın İtalya tara
fından zaptının tanınmMı İngiltere
nin en mWıim tavizini tetldl eder. 

ltalyanın Habeıiatanda uğra 
dığı güçlükler 

İtalyanın Habetistanm her tarafın
da hakimiyetini kurmak hususunda 
uğradığı güçlükler tark Afrikaaında 
ingiliz ve italyan müstemlekeleri ara
ımda derpif olU11an anlafıtnUını izaha 
kafidir. Çok mmükün.dür ki, İtalya, 
kabilelerin mukavemeti ka?lıaında ele 
geçiremediği kısımları İngiltereye ter 
ketmcyc batti ama'1edir. 

Heyeti umumiyeai itibariyle müa
te.mleke hususundaki anlapna İngilte
renin Habetistan üzerindeki hkimiye
ti İtalya ile paylagmaya hazırlandığını 
isbat etmektedir. 

lngüıere iııpanyol ıncsl'lesinde 
de tavizde bulun:lu 

İspanya meselesinde, lngutere mü
tecavize tam bir tavi.alde bulunmuştur. 
İngiltere, harbin sonuna kadar italyan 
kıtalarmıın İapanyada kalmaalrını tak
dis ettiğinden, harbi de dolayısiyle 

meşru kılmak ve aynı zamanda karı1-
mazlık an\a~ını da yüzde yüz boz
n.u~ oluy·>r. Bu şartlar içinde, ltalya
n.:ı İspanya topraklarının ve politika
sının tamamlığmı bozmıyacağına dair 
y;tptığı vaidlerin hiç bir manası kal
maz. 

Çemberlayn milfavirlerinin İtalya
ya karıı güdillen taviz ıiyuetini mu
hik gösterme.le için ileri sürdükleri 
baıjlıca sebeb Berlin - Roma mihverini 
z;ıyıflatmak ümididir. Vakıa Avuatur
yanm ilhakı ve Almanyanın bu mınta
kada mevkiini kuvvetlendirmiş olması 
Musoliniyi enditeye düfiinnüştür. Fa
kat Muaolini alman komguaundan tim
di her zamandan ziyade korkmaktadır 
ve bu korku kar,ıaında Almanycmııı it
tifakından vazgeçemez. Hitlerin önü
müzdeki mayısta İtalyaya yapacağı 
seyahat esnuında her halde Musolini 
Berlin - Roma mihverine olan bağlılı
ğının yeni delillerini göetermek lilzu
munu d~. 

Diler tamlUa Mmollaıl Polonya De 
de anl8f1D8ya çabtıyor. ÇUnJdl, Polon
yanın Almanyaya bir zeyl haline gel
diğini ali biliyor. Ve Çekoslovakya
yı tecrid ederek bu memlekete karıı 
alman taarruzunu kolaylaıtırmak ve 
Avrupa için tehlikeli yeni bir kombi
nezona teveeaül etmit bulunuyor. Bi
naenaleyh ingiliz - italyan anlqmuı 
filt aahad;a f .. i.t taarruzunun tctviki 
mahiyetini alıyor. 

B • .4.ılee anlatmayı ıenkid 
ediyor 

Londra, 18 (A.A.) - Muhalefet itçi 
amele partwi reial Atli bucün Pörtde 
söylediği bir nutukta. iqilb - İtalyan 
anl&fmuım tenkid ederek İngiliz hü
kilmetinin Milletler cemiyeti idealini 
feda eylediiini .aylemit ve bu anlq
manın bil.tün dünyada demokrat kuv
vetleri için tiddetli bir daıbe ve müte
cavizler için de bir tetyik tctkil eyle
di&ini ilave eöylemi9tir. 

Paris, 18 (A.A.) - Hariciye nez&- ler Cemiyetine de yeni bir darbe daha 
reti tebliğ ediyor: indinniıtir. Mukabilinde ne kazanmıı-

.Anlafma ne -.ıman meriyeıe 
girecek? · 

BB. Çemberlayn ve Halifaka BB .. tır? Roma, 18 (A.A.)-Ciomale d'İtalya 
Dllad)ye ile Boneyi 27 mayıata Lon- Kıymeti yalnız yazılmıı olduğu ki- inıilb - İtalyan anlqmaaının manevt 
draya davet etmi9lerdir. Bone Sir ğıdın kıymetinden ibaret olan bir an-
Filpse Bafvekil ile kendiıinin bu da- lqma 1 bakımdan hemen teıirini göatereceği-
veti memnuniyetle kabul ettiklerini B. Çemberlayn,10 elde ec\ebileceği ni ve bukukan da ancak lapanyadaki i-
bildirmiıtir. §CY tasavvurlarına veya ihtiraaına biz- talyan ıönüllilleri ve harb levazmıı ge

Neler konU§ulacak? 
Londra, 18 (A.A.) - Deyli Telg

raf gazetesi, 22 nisanda Fran11z ve 
İngiliz nazırları aruında Londrada 
yapılacak milzakereleri mevzuu bahiı 

ederek İngiliz - İtalyan anlqmaaına 
ben.zer bir Fransız - İtalyan anlapna
ıının akdi ve Franaa ile İngiltere 

kurmayları aruında daha sıkı bir iı 
birliii derpif edildiğini yazmaktadır. 
lveninıg Stander Almanya ile de bir 
yakınlapna temini için milfterek bir 
aiyaaetin ana hatları arqtırılacağmı 
kaydeylemektedir. 

kadın kim bilir neler hiaaetmifti? Bel
ki böyle bir karar verdiği için yib ke
re piflD&Jl olmuttu r aqam, ondm 10n
ra gece olmııf, Adriyen beklemit dur
muf tu ..• Nihayet, onun aabıraızlığı ye
rini mildhit bir hlaıba terketmifti. 
Sevdiği adamm, onun kendiaine yapa
cağı fedakirlığı bor tirdü · e bük-

met etmek bahis mevzuu olduğu za- ri almdıktan ve Habeti•tan üzerinde
man tereddüde kapılmaksızın doatlan- ki i.talyan hlkimiyetinin de lngıiltere 
na ve onların davilanna ihanet eden taraf mdan katt olarak tanındıktan 
MU10lininin da.tıuaudur. sonra merlyete ılrecetini tebarüz et-

• tirmektedlr. 
l ngiliz politiktuının mühim 

Tribuna bu anl&fmanın Bertin - Ro-
bir mu va/ fakiyeti ma mihverine a)"km dilfecek ,c;yle 

Tokyo, 18 CA.A.) - Gazeteler in - dureun billkia bu -=~ · · 1 i 
"li "t 1 la akdini· · 1.&UUYenn ıı enmes 

gı z -.1 ayan an şmaaının ~ ni lr.olaylaftırac:atını yani Avrupanm 
lizler ıçin müıhim bir ıiyasi muvaffaki- , boı.-ikliie kartı hima • · temı·n 

et lar k ·· edi ar-" yesını 
y o a goatermekt r. . eyliyec:eiini yazmaktadır. 

Gazetıeler Çemberlaynm real•t po-
litikaaından bahaetmekte ve ingiliz 
palitikaaının aldığı yeni istikametin 
tesirlerinin uzak ,arkta da görüleceği
ni ve lngilteı-etıin Japonymıın ftSiye
tini daha iyi takdir edeceilnıi Bımid ey-
lemektedir. 

.4.nla,manın g.U f'ITılan 
da 1'f.D' mı, 

TM ajanaı bildiri.yor: Jurnal dö 
Moaku, inciliz - italyan .,,ı.,m-ı baık
kmda diyor W: 

,. Bu anl•pna evvelce yapılaı w l · 
talya tarafından tutulamıyan teahhild 

Toplanhyı 11ln 
(Bqı 1. inci uyl•d•) 

1937 yılı bilcSce.inde milnakale yapıl· 
mnı hakkında B.,we&ıet tezkereai. 

7 • latan1>uı .11man lfletmeainin 1936 
yılı bilanço.u ile kar 'ft sarar heeabla· 
nnm tetkik 'ft tmdilu. 

8 .. İzmir liman lfletımeUnin 1936 yı· 
1ı bi'tnçoeu ile kir " war heaaplU'l
nın tetkik ve tMdiki. 

Sana 

Şal 
Methur ses 

bir kaç gün e" 
karuzo kadar 
mıı olan bur 
ömrünce haat 
Ya,ı, altını§ 

gibi bir adamd 
lince, devliğe 
Şalyapin, g·· 

cihan musiki 
lar doldurul 
raktı .. 
Şalyapin, Ka 

lU -çocuğu idi. 
leketin kilise lr 
yan Feodor, - <1 
dur - liman i 
çalıştıktan son 
yanm en büyü 
tı. Şalyapin, s 
O, her hangi b 
trenin uzun m· 
sayarak,vagon 
ka, içinden ko 
daha bir eşi ol 
ni edudi. Dost 
ğu zamanlar kil 
malarına meyd 
istekle şarkı aö 
yetlerinin hazıı 
iştirak etmesi i 
edilince, adeta 
di. Hatta tstan 
diği konserini 
dım maksadile 
hiç bir zaman 
ilk gününde 
Feodor İvano 
bir rus köylüs 
manlar Ameri 
de Rivierayı g 
ve son günler 
yeni bir vatan ( 

Şalyapin çok 
rak öldü : 
Kanızo gibi, 

plkları, ve bi 
plaklarında, ru 
berberi" opera 
maktadır. 

Bundan bir 
ma atölyeleri 
bir film çevril 
nadığı en me 
rine kendi hey 
ti. Bu filıİıde o 

.. temiz,. ine e 

duğunu tekrar 1 
sini verirken de 
lerini kapamfl 

1 2 3 
1 

t---+---+--W 

2 t---+---+--f"' 

l 
~ 
5 

' l 
8 

' 
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Soldan s•l•: 
1- Kabufundan 

memiı. 
2- Bir erlı:ek iSI 
s- 1çine yemiı 1 

4- Gelecek. 
5- Aatiıeptik bi 
6- Bir erkek - J 

7emi .. 
7. Sivri bir di .. 
1- Bir erkek i•a 
9- Şlı - Tavana 

Yaarnlu •ı•l•7 
1· Karadeniz 
2- Blelenin el•i: 

aat. 
S- Zl d • 



-10- ULUS 

Yemek salonu, her hangi bir lokantayı aratmıyacak kadar 
temiz ve muntazamdır 

Bir yatak od::~ı· .. 6Ü•ten :ziyade temizliğe, rahatlığa 
ehemiyet verilmiıtir 

Ayda 15 lira mukabilinde 
' .... ,. ... • ,. • .... t "• .. , tt.. ••• • •• -.;; , ••• 

Tem iz bir yatak bol ve doyurucu 
yemek, rahat bir çalışma ve 

radyolu bir okuma odası 
Lise tahsillerini bitirmek üzere o

lup da ünıversitede okumağa karar 
vermiş vilayet gençlerinin hepsinde 
bir endişe vardır: lstanbula gıdince 

nerede yatıp kalkmalı, nerede derse 
çalışmalı? Bu, hemen hemen derslerın 
bizzat kendilerı veya ımtihanları ka
dar güç bir meseledir. Çünkü bu tale· 
belerin çoğunun mali imkanları mah· 
duttur. Ayda 25-30 !ırayı geçmıyen bir 
para ile hem tahsillerini yapmak, henı 
de yatacak bir oda bulmak ve yiyip iç· 
me imkanları temin etmek mecburiye· 
tindedirler. 

Bizde talebe bayatı henüz organize 
edilmemiş olduğu ıçın, bu talebeler ls· 
tanbula gelince ra~t gele bir yerde bıı 
oda bulursa, öğlcyın peynir ekmek, ak· 
şam çayla simid yerler. Kışın da üşü· 
memek için kahveyeye giderler ve ora
da derse çalışmak kabil olamadığına 
göre, oturup tavla veya domino oynar· 
lar. 

İşte bütün bu güçlükleri bizzat çek
miş olan kimya enstitüsünün sekiz ta
lebesi, kendi aralarında birleşip her ay 
oda ve yiyecek iejin harcayacakları pa-
rayı bir araya toplayarak, Nuruosma
miyede "kimya talebe yurdu,,nu açmış
lardır. Bu yurddan, 29 son kanun ta
rihli üniversite ilavcmizde de bahset· 
miştik. Bugün de, o tarihten beri, üni
versite rektörlüğüniln de yardımiyıe 

elde olunan muvaffakiyetleri anlataca
ğız. 

Son kanu .. niliayetlnde, Univeraite 
rektörlüğünün yaptığı mali yardım sa
yesinde once sekizken sayıları 20 ye 
çıkan kimya talebeleri, gene Nuruos· 
maniyede, eskiden İstiklal lisesinın 
bulunduğu büyük binayı kiralamışlar 
ve şimdi 50 talebeyi barındırmağa baş
lamışlardır. Talebelerin kendi teşeb
büsleri sayesinde çok güzel işlemekte 
olan yurdu ziyaret ederek orada genç· 
lerle birlikte bir akşam yemeği yiyen 
rektör B. Cemil Bilsel ve fı:n fakülte
si dekanı, çok kısa zamanda, ufak bir 
mali yardımla mütekamil bir hale ge· 
len kimya talebe yurdundan, glizel in
tibalarla ayrılmışlardır. 

Kimya talebe yrdunun gayesi, tale· 

talebe Kimya 
yurdu nasıl 

çalışıyor? 
beye sıcak bir çalışma odası ,sıcak bir 
outrma salonu, temiz bir yatak, iyi ve 
doyurucu bir yemek temin etmek ve 
bunları mümkün olduğu kadar ucuz<> 
mal etmektir. Her talebenin bütün 
bunlar isin her ay topu topu 15 lir. 
verdiğini söylersek, yurdun gayesin· 
vardığını anlatmış oluruz. 

Bilhassa imtihan zamanlarında, sü· 
kunla çalışacak bir yer bulmanın ne 
kadar mühim olduğunu, bütün taleb~ 
ler bilir. Ayrıca bir üniversite talebe 
si çok defa yirmi beş yaşını geçmiş ol· 
duğuna göre, bu salonun ne bir leyli 
mekteb mütaleahanesi kadar "abus' 
ne de bir kahve köşesi kadar "laubali" 
olması Iazımdır. Kimya talebe yurdu 
nun çalışma salonu, üniversite kütüı. 
hanesindeki konfor şartları esas tutu· 
larak tertib edilmiştir: Işık tertibatı, 
talebenin yalnız kitab ve defterlerini 
aydınlatacak şekildedir ve kütüphane
de talebeyi alakalandıran bütün ders 
kitabları vardır. 

Oturma salonunda kışın soba yan· 

Yurdun Nuriosmaniyede 
nın kapısı 

Kimya talebe yurdu neıriyatından bir kaçı 

maktadır. Güzel bir radyogramofon da 
talebeler istedikleri müzik parçalarını 
dinledikleri gibi, toplantı günlerinde 
de "müzik tedariki" külfetinden kur· 
tulmaktadırlar. Eğlence olarak ping 
pong ve satranç vardır . .Bunların tav· 
la, domino veya ''altmış altı .. ile olan 
tezadını anlatmağa hacet var mı? Bi
nanın geniş bahçesinde de bir voley 
bol sahası yapılmıştı. 

Yemek salonu temiz ve muntazam· 
dır. tlavemizde anlattığımız "nöbetç: 
talebe" usulü sayesinde, her gün sıra
sı gelen talebe, o gün için yurdun da
hili işlerinden başka, yemeğin hazır· 

larunası için lazım gelen her şeyi en u 
cuz' ve en iyisinden tedarik ve yeme 
ğin hazırlanmasına nezaretle mükel. 
leftir. Bu suretle talebe yemeği ıyi, 

temiz ve istediği şekilde yimek imka
nını bulmaktadır. 

İstanbulda mevcud olan ve kimya ta· 
lehe yurduna benzeyen yurdlar yok 
değildir. Fakat bunlar ya muayyen bir 
tah.ail zümresine, yahud da yurdun 
muayyen bir köşesine mensub talebe 
yi barındıınıaktadır. Rektörlüğün yar· 
dımı sayesinde kimya talebe yurdu, 
kapılarını bütün fakültelerin talebele
rine açmıştır. Yurdda 24 kimya, 7 fen, 
16 tıb, 4 iktisad ve 3 hukuk talebesı 
vardır. 

Kitab meselesi de, bir talebe için çok 
mühımdir. Kimya talebe yurdu, bu 
tahsil şubesini alakalandıran bütün ki· 
tabları neşretmektedir. Son defa ne~· 
rettığı profesör Arndt'ın bir kitabı, bu 
sanada Türkiyede neşredilmiş ilk U · 

mumı kitabıdır ve 600 kimya talebesi 
nin kolaylıkla imtihan vermesini te· 
min edecektir. Rektör B. Cemil Bilse}, 
kimya talebe yurdunun neşriyatiyle 
bilhassa alakadar olmuş ve bu neşriya 
tı kolaylaştırarak talebenin kitabla~, 

dana ucuza almasını temin için 30 to}' 
Kağıd verdirmiştir. 

Yurdun mühim neşriyatı arasında 
kimya mühendisliği tahsil kılavuzu'nu 
da bilhassa zikretmeliyiz. Bu tahsil yılı· 
cıın başında çıkarılan bu kılavuzda. 
yalnız kimya tahsili hakkında değil , 

takat Anadoludan İstanbula gelen biı 
talebenin nerelerde, ne gibi şartlar aı· 
tında ve nasıl geçineceğine dair lü· 
zumlu bütün malfımat vardır. Yurd bu 
tahsil senesi sonunda bu teşebbüsüm. 
daha şümullu bir hale sokmağa kardı 
vermiştir: Neşrolunacak ve mayıs so· 
nunda bütün lise talebeelrine dağıtıla 
cak olan yeni kılavuzda, üniversitenin 
bütün fakültelerine aid malumat bu· 
lunacaktır. Bu sayede, liseyi bitiren 
bir talebe, seçmek istediği tahsil şube· 
si hakkında önceden toplu ve mevsuk 
malQmata sahih olmak imkanını elde 
edecek, ayni zamanda ders kitabından 
yatacağı yere kadar, üniversite haya 
tının bütün safhaları hakkında fikir e 
dinecektir. 

Yoksul talebeye yardım, yurdun baş· 
lıca gayeleri arasındadır. Fakat mali 
imkanlar yurdun şimdi ancak bir ta· 
lebeyi parasız okutmasına imldin ver· 

.... 1 alebeler, seıaız ve rahaı ıalonda derse çalışt ıktan sonra radyolu bir ıalonda ıatran~ veya 
pingpong oynarlar 

mektedir. Gelecek sene, parasız okutu
lan talebelerin sayısı·8 i bulacaktır. 
Bu teşebbüsün başlıca hedefi, geçim 
vasıtaları kıt, fakat çalışkan talebeye 
de yüksek tahsil görmek imkanını 
vermektir. 

Son olarak, kimya talebe yurdunun 
tertib ettiği gezınti ve seyahatlerden 
de bahsedelim: İstanbulda zaman za· 
man tertib olunan gezintilerden, te· 
nezzühlerden başka, yurd geçen ilk ba· 
harda Ankaraya da bir seyahat tertıtl 
etmiştir. Burada Ankara halkevinıı 

misafiri olarak üç gün kalan talebele •. 
mesleklerini alakalandıran bütün mü
essese, mekteb ve fabrikaları gezmi:ı-· 
lerdir. 

Bır kaç k. J a atlebesinin teşebbüıoı.. 
:.ayesıı.cic meydana gelerek, üniversıtc: 
rektörlüğünün yardımları sayesinde 
bugünkü tekamülünü bulan ve daim4 
da inkişafa doğru giden bu güzel mu 
essese, naziranda daha ziyade genişle· 
yecek ve geiecek ders yılında, 80 tale· 
beyi barındırmak imkanını elde etm!~ 
olacaktır. 

Japonlar çin 
meselesini nasıl 

tefsir ediyorlar 
(Başı S. inci sayfada) 

Çin, Mançukonun bırakılmasını 

ve atatukonun teaiaini istiyor. 
Buna imkan yoktur. Çünkü Mançuko, 
Çinin kendi yanlıt aiyueti yüzünden 
vücude getirilmi tir • 

Bu öyle bir oldubittidir ki hiç kim
se, hatta Japonyanın kendisi bile bu
nu değiştiremez. Bunun kaldırılması
nı istemek muhal olan bir §eyi dilemek 
olur. Şimdi Japonya bu arzuyu yerine 
getirmiyor diye Çin, çadırında oturan 
aşil gibi gücenmekte ve Japonyaya 
kar§ı nefretini artırmaktadır. 

1933 denberi Japonya, Çine şu sözle
ri söylüyor : 
"Taşıp dökülmüş süt için ağlayıp 

haykırmaktan bir fayda çıkmaz. Ken
dine gel ve yanlış hareket ettiğini an
la. Mançuko oldubittisini tanı ve bi
zimle iyi ko""uluk münasebetlerine 
giriş. Biz ikimiz de kapı komşularıyız. 
Eğer biz aramızda anlamazsak bu hali, 
ikimiz için de, bilhassa senin için çok 
fena olur. 

Sen içeriden ve dışarıdan komüniz
min tehdidi altındasın. Biz, sana bu 
komünistlik faalıyetlerini ortadan kal 
dırmak hususunda yardım edebiliriz. 
Biz, senin uykuda bulunan servet kay
naklarını işletmek hususunda iş birli
ği ederiz. ikimiz de faydalanırız. Bi
zim tekniğimiz kuvvetli, mühendisle
rimiz çoktur. Senin de servet kaynak
ların ve işçi kuvvetin fazladır. Bu se
beble aramızda almak ve vermek, ya
şamak ve yaşatmak esası dairesinde bir 
iş birliği yapmak mümkün olacaktır 

Eğer sen bunları dinlemez de Man
çukoyu ortadan kaldırmak için bir ü
çücü devleti, yahud daha başka devlet
leri harekete gcçirmeğe kalkışacak o
lursan o zaman biz de ne yapacağımızı 
biliriz.,, 

Fakat çinliler bütün bu ihtarlara ku
lak asmamışlar, bilakis yapılmaması 
gereken işleri yapmışlar, Mançukonun 
ortadan kalkması hususunda üçüncü 
kuvvetlerle anlaşmışlardır. Bunun ne· 
ticeainde olup bite nşeyler de malum
dur. 

Böylece şimalden bashvan ilan r • ·· 
memiş çin - japon harbi Şanghay ve 
civarına da sirayet etmiştir. 

Bugünkü günde hemen, heyecan, 
hissiyat, işin hakikatini görmekten 
birçoklarını alıkoymaktadır. Yarının 
tarihçisi, doğruyu söyliyen arşivle. i 
arasından hakikati olduğu gibi, bu
lup çıkaracak ve hükmünü verecektir. 

23 Nisan çocuk ~ramından 
sonra bir hafta süren çocuk 

haftası gelir. 

~** 

Sağlam ana babaların yavruları 
sağlam olur. 

l. --~~~~?.~'i~!~:~~~:~;···· 
Bir defa için 30 kuruş 

• İki defa için 50 kuruş 

l Uç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük iUinlann her defası 1 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neırcdilecek bir ilan için 140 kuruş 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, ber satır. 
kelime aralarındaki boşl~klar. mü~t~~
oa 30 harf itibar cdilmiıtır. Bır kuçuk 1 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aaurdan fazla ber satır için •Y· 
oca 10 kuruı alınır. .......... ........................................ .. 

Satılık: 

Satılık arsalar - Yenişehirde ve Ce· 
becide in§aata elverişli ufak ebatta Tl. 
2487 Vahdi Doğruer 2276 

Satılık arıa - Yüksel cadde Yeşil sa 
hada Özenli sokakta inşaata gayet elve
rişli blok başı 425 M. murabbaıdır. 
Tel. 3057 2265 

ğı karşı.smda 440 M. murabbaı ve 2 
partman yapmağa müsaid bir a 
1888 No. ya telefonla müracaat. 223 

Kurslar : 

Daktilo kurau - Mayıs ilk haftası 
da başlıyor. Kayıt yapılmaktadır. 2 a 
da diploma verilir. Yenihal arkası Ye 
hamam apart. Kat 2 Tel: 3714 216Z 

Piyano Dersleri - Bir Macar 
nist ve konpozitörü piyano dersi 
yor. Ulus'da (B.F.) Rumuzuna 
tubla müracaat . 

Kiralık : 

KiraJık daireler - Sağlık Bakanll 
karşısı İş kaldırımı İlkiz sokak 20 :N 
Mahir Esen apartıman 2 numa 
daireye müracaat, havagazt, su ve ele 
trikli. 2270 

Kiralık mobilyalı oda - İmren 1 
kantasında Hacı'ya müracaat. Tel. 21 

Satılık arıa - Şiirayı Devlet arkasın· 2290 
da YIŞ sokağında blok başı 395 M. arsa 
satılıktır. Telefon: 3028 Reşat 2289 

Satılık ev, arıa, apartıman - Yen işe· 
hirin en nazır mahallerinde' asfaltta sa
tılık ev arsa apartıman Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 2278 

Satılık ev - Yenişehirde Dikmen as· 
faltında ehven fiatla acele satılıktır. Tl. 
2487 Vahdi Doğruer. 2277 

Satılık ev - Yenişehir Meşrutiyet 
caddesi Geçit sokak No. 3 görmek için 
içindekilere, pazarlık için Tl. 37 53 e 
müracaat. 2269 

Satılık arsa - Maltepe, İstasyon ar
kasında imarca parsellenmiş arsalar H. 
Alıcıoğlu Tel. 1538 2267 

Kiralık- Kooperatif arkası Ali Na 
mi apart. 14 No. lu daire 4 oda kalo 
ferli banyo acele kiralıktır. 229 

Kiralık - Kavaklıdere Kooperat 
mahallesinde 18 No. fevkalade manı 
ralı evin müstakil 6 oda, müştemil 
tı veya zemin katiyle 8 oda 1 Ka 
Tl. 1272 2108 

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

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

Acele satılık ev - Yenişehirde Sela-
nik, Yüksel cad. köşesinde iki katlı Aranıyor: 
Tel. 1538 2268 

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

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

Satılık araalar - Y enişehirin en ne
zaretli yerlerinde münferit inıaata mll
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 

Ucuz satılık iki bağ - Yukarı Ay
rancı'da yeni kamutaya civar imarce 
Sayfiye mevkii. Emniyeti Umumiyede 
Tercüman Şefik. 2194 

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

Çocuk bakıcm aranıyor - Bir süt Ç 

cuğu için çocuk bakıcısına ihtiyaç va 
dır. Elinde dadılık vesikası olanları 

Sağlık Yurdu binasında Dr. Kamil 
kulluya müracaatları rica olunur. 227 

lıtanbulda ıatılık ev aranıyor -
dalar, Kadıköy, Moda, Suadiye, Arn 
vudköy, Büyükdere semtlerinde 3 11e 

odalı evleri olanların son istiyecekle 
fiatlarla şartlarını Ankaarda Bankal 
caddesinde Erği Tuhafiye mağazasıf1 
mektupla mUracaatlan. ''' 

Motosiklet - Satm alınacaktır. />. 
kullanılmış 5 • 7 kuvvetinde olacaktı 
K. Yozgat Brt. Fb. H. Kurt Berger 
mektupla müracaat. 2085 

iş arayanJar: 

Bir yabancı bayan iş anyor - Frafl' 
sızca, almanca ve müzik bilir çocuJcl0 

aile yanında mürebbiyelik te yapar. t1 
lusta L. B. rumuzuna mektupla miif# 
caat. 2288 

AVCULARA: Yarınki Ulus'un itaır 
Sablık - Yenişehirde sıhat bakanlı- larına dikkat edin. 227 

Uyanıı · Senetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta ol an bu haftalık resimli gazetenin 
An karada satış yeri A KB A Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

r--------4\I 
Ankara Borsası 

18 - 4 - 1938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Briıksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praı 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokoha.ma 
Moskova 
Stokholm 

Acılrh Kapanı~ 

(> .. fü 
0.79405 

25.0975 
15.0950 
4.70 

86.7460 
3.44 

63.4920 
1.4246 

22.6984 
12.6984 

1.9682 
4.1950 
3.9682 

105.8730 
34.4444 

2.875 
23.845 
3.08 

o.30 
0,7920 

25.0975 
15.0950 

4.70 
86.7460 

3.44 
63.4920 
1.4246 

22.6984 
12.6984 

1.9682 
4.1950 
3.9682 

105.8730 
34.4444 
2.875 
23.845 
3.08 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 turk borcu 1 

Sıvas • Erzurum 
hattı İs. II 

Arılan çimento 

19.55 19.60 
(Vadeli) 

96.- 96.-
11.10 11.10 

(Vadeli) \.. ______________ __, 

· icra 
Ankara İkinci lcra Memurluğuncı-ı' 

Bir borcun ödenmesi için haciz ed~l~ 
300 lira kıymetinde bir adet matı>' 

baskı makinesinin açık arttırma ile I>~ 
lunduğu Recep bey matbaasında sat• 
masına karar verilmiştir. Birinci arttır 
ması 29-4-938 salı, muhammen kıft1"' 
tinin% 7 5 şini bulmadığı takdirde ııci~ 
ci arttırması 31-4-938 perşembe ~ 
14 de yapılacağından istekli olanla~ 
mezkur günlerde hazır bulunnıall 
ilan olunur. 2287 
~~~~~~~-_____./ 

·-r .Zayiler -~:, 
.,r 

Zayi - 1339 yılında Ankara Sultl'·ır 
sinin 4 üncü sınıfından aldığım ıascl~ 
namemi zayi ettim. Yenisini alaca~\LI' 
dan eskisinin hükmü olmadığı ila~ ~' 
nur. Ankara Nazımbey maballesı ;.tr 
baoğlu sokak No. 13 de Hayri <'~ıu 
met Özdem 227 ~ 

.J 1ıı11111111111111111111111111111ıı11• 1~ 
- 7. E HERKESİN KADINI ~ 
: Vera Koren . Victor Franceıt ~ - ,, 
~11111111111111111111111111111111111 11 



8 -

}O' 

155 

·19. 4. 1938 
OLU S 

RESMi iL AN LAR 
1 
mek isteyenlerin (1522) lira elli ku
ruşluk ilk teminat ve şartnamede ya
zılı belgeleri muhteori teklif mektub.. 
!arını belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. 

(1122) 

,: .., M. M. bakanhğı 

Yatakhane yaptınlacak 
'!'1· M. Vekaleti Satın Alma K.o 

nıısyonundan : 

t 1 - Eskişehir hava okulunda yap 
ırılacak yatakhane inşaatı kapa!; 

Zarfla clasiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu · (

37 
ınşaatın keşif bedeli 

.. 5.ISl,90) üç yüz yetmiş beş bin 
Yuz elli bir lira doksan kuruştur. 
gü3 :- Eksiltme 9 mayıs 938 pazartesi 
satnu saat ıs de Ankarada M. M. V. 

ın alma Ko. da yapılacaktır. 
4 - İlk teminat 18756 lira 10 ku· 

~~§tur. Şartname keşif ve projeler 18 
~ra 76 kuruşa M. M. V. satın alma 

o. dan alını r. · 

te S .- Eksiltmeye girecekler kanuni 

3 
~ın~t ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

1 
~c~ maddelerinde yazılı belgeler-

e bırlıkte idari şartnamenin 4 üncü 
rtıaddesinin (F) fıkr;oı.rnda yazılı bel· 
~elerle birlikte teklif mektublarını 
ıhale saatrndan behemehal bir saat ev
'1elinc kadar M. M. V. satın alma Ko 
na 'Vermeleri. (1127) 2262 

Çam kerestesi 

allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

bliayonundan : 
li 1) Hepsine tahmin edilen fiatı 3 ı 265 

ra olan 65 metre mikabı amerikan ça
txıı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

.. 2) Pazarlığı 6 - mayıs - 1938 cuma 
~nü saat 15 de Ankarada M. M. V. 

tın alma Ko. da yapılacaktır. 
3) Şartnamesi 192 kuruşa M. M. V. 

Batın alına Ko. dan alınır. 
4) İlk teminat 2345 liradır. 
5) Eksiltmeye gireceklerin kanuni 

~enıinat ve 2490 sa .. •ı. kanunun 2 ve 3 Un.. 7 .... 
b" c~ maddelerinde yazılı belgeleriyle 
~rlıkte pazarlık günü ve saatında M. 

· V. Satın alma komisyonunda bulun-
IXlaları. (1128) 2263 

Kaputluk kumaı ahnacak 
rn"!'f· M. Vekaleti Satın Alma Ko

ıay°"lllldan : 
1 - l:lc b " · hm. ed. fiatt r ır metresıne ta ın ılen 

(
700 

(315) üç yUz on beş kuru$ olan 
00) yetmiş bin metre kaputluk ku-

nıaş kapalı zarf uauliyle mtınakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 28.4.938 perşembe günü 
saat 15 dedir. 
. 3 - İlk teminatı (12275) on iki bin 
1ki yüz yetmiş beş liradır. 
. 4 - Evsaf ve şartnamesi (11) on bir 
lıra 4 kuruş mukabilinde M.M.V. satın 
alına Ko. nundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
~ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 

elcrinde gösterilen vesaikle teminat 
'Ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatin- b . . ..-.;n en az ır saat evel komısyo· 

na 'Y'ertncleri. (979) 2063 

56 kalem elektrik 
malzemesi alınacak 

M. M. V ekileti Satın Alma K · 
Yonundan : onua-

1) Aşağıda mikdar, fiat ve cinsleri 
:Yazılı 56 kalem elektrik malzemesi ka· 
Pah zarfla eksiltmeye konmuştur. 
. 2) işbu malzemeler hepsi birden 
ih~Ie edildiği gibi ayrı 11ıyr1 da ihale 
edılebilir. 

1 
3) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

1
.0.940 lira olup ilk teminat parası her 
ıst~ bedelinin % 7,S teminat olarak 

~erııecektir. 

.. 4> İhalesi 20 nisan 938 çarşamba gü
llu saat 15 tedir. 

S) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa. 
}'ılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
)'ıızılr belgeleriyle teminat ve teklif 
lnektublarını ihale gününde en geç biı 
saat evveline kadar M. M. V. satın a]. 
ına komisyonuna vermeleri (604) 

liste Kalem Lira Cinsi 
1 22 5.950 Elektrik malzemesi 
2 6 590 .. 
3 19 3.100 .. 

.. .. 
4 ı '10() - !U.Y'IU ~ CKUn ........ . 
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lıllık elbiseli klllll •h .... 
M. M. Vekaleti Salın Alma Ko

misyonundan : 
f' 1 - Her bir metresine tahmin edilen 

1 
ıatı (275) iki yüz yetmiı beş kuruş o-
~n (l00.000) yüz bin metre kışlık el
bıselik kumaş kapalx zad usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 29.4.1938 cuma günü saat 
ıs dedir. 

3 - İlk teminatı (14750) on dört bin 
:Yedi yüz elli liradır. 
r 4 - Evsaf ve şartnamesi (13) on üç 
ıra 75 kuruştur. • . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 

rıı~ kanunun ikinci ve üçüncü madde
erınde 2österilen veeaikle teminat ve 

teklif mektuplarıyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (978) 2062 

Dahiliye bakanhOı 

lleqelir k1Sablsı • suyu 
tesisatına ıid proje tanzimi 
Dahiliye Vekaletinden: 
Nevşehir kasabası içme suyu tesisa

tına aid projelerin tanzimi işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Ketif bedeli maktuan 3000 liradır. 
Muvakkat teminat 225 liradır, Eksilt
me 30 nisan 1938 cumartesi günü öğle
den evet saat 11 de dahiliye vekaletin
de belediyeler imar heyetinde yapıla
caktır. Şartnameler bilabedel belediye 
ler imar heyeti fen ıefliğinden alına-
bilir. · 

Posta ile gönderilecek teklif mek~ 
tublarının iadeli teahhüdlü olınası ve 
nihayet saat ona kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. (998) 2126 

Yoılll l8hrl ipne suyu 
tesisatına ıkl proje tanzimi 

münakasası 

Dahiliye Vekaletinden: 
Yozgat şehri içme suyu tesisatına a

id projelerin tanrimi iti kapalı zarf u
auliylc eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 4000 liradır. Muvakkat 
teminat 300 liradır. 
Ek~iltme 30 nisan 938 cumartesi gü

nü öğleden cvel saat 11 de dahiliye ve
kaletinde beeldiyeler imar heyetin.le 
yapılacaktır. 

Şartnameler bilabedel belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mck
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet saat ona kadar komisyona gel
miı bulunması lazımdır. (999) 2127 

A. Levazım Amirligi 

Sabun alınacak 
A nkara Levaznn Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 mali yılı ihtiyacı için 28,000 kilo 
sabunun kapalı zarfla eksiltmcai 10 
mayıs 938 saat 16 da Kırklareli tümen 
satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiatı 40 kuruş 50 santim olup tutarı 

11340 lira ilk teminatı 850 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lür. Kanuni vesikalarda bulunan tek
lif mektuplarının belli gün ve saatin
den bir saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. (1140) 2279 

Sade yağ ı alınacak 
Ankara Levazmı Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Demirköy civarındaki kıtaatın 

ihtiyacı için 15,000 kilo sade yağın 
kapalı zarfla eksiltmesi 25 nisan 938 
saat 15 de Vizede askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18000 lira 
ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanuni vesika · 
tarda bulunan teklif mektublarının 
saat 14 e kadar komisyona verilmesi. 

(1020) 2044 

9 kalem eşya 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - 1938 yılında Harp okulundan 
yarsubay çıkacak okurlar için aşağıda 
cinsleri ve mikdarları yazılı Cfyaların 
hizalarında gösterilen günlerde eksilt
meleri Ankarada Harp okulunda müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - İstekliler hcrgün saat "9" dan 
itibaren komisyona müracaatla, nü
munelerini görüp şartnamelerini de 
parasız alabilirler. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
muayyen gün ve saatinden asgari bir 
saat evci teklif ve teminat makbuzla
riyle mektuplarını ve vesikalarını ko
misyona vermiş olacaklardır. (1110) 

İlk Mik
tcminat tarı 
Lira Kr. adet 

Eın 
cinsi 

Elbiae 
Kaput 
Çizme 
Manevra 

Eksiltme 
tarihi Saati 

25.N iaan..938 5l 
25.Niaan.938 14 
26.Niaan.938 g 

2757 1050 
2757 • 
1103 " 

kemeri ,. 
Sırma ke
mer kılıç 
Matra 
Battaniye 
Sandık 
Portatif 
karyola 

.. " 11 197 

1260 
197 

1103 
552 

n 

-· " .. 14 
27.Nisan.938 9 
•• ,, •• 14 
28.Niaan..938 9 

• • • 14 630 
2215 

.. .. 
" 
" .. 

Pamuk (orab ipliGi ahna<ak 
Ankara Levaznn Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için alınacak olan 

on bin kilo boz renkte pamuk çorap ip
liğinin 2 mayıs 938 saat 15 de İstanbul 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltme1>i yapıJa
caktrr. 

2 - Muhammen bedeli 15300 lira ilk 
teminatı 1147 lira 50 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi hergün komisyonda 
görüliir. İsteklilerin kanuni vesika ve 
tekliflerini ihale saatinden bir saat e
vci komisyona vermeleri. (1066) 2148 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Alpullu civarındaki kıtaat için 

70.000 kilo sığır etinin kapalı zarfla 
eksiltmesi 29 nisan 938 saat 15 de 
Vize askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18200 lira 
ilk teminatı 1365 liradır. Münakasaya 
iştirak edeceklerin teklif mektubla
riyle icab eden vesaikin belli saatten 
bir saat evveline kadar komisyona 
verilmesi. (939) 1900 

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar civarındaki birlik

ler iç.in 18000 kilo sade yağının ka
palı zarfla eksiltmesi 25 nisan 938 sa~ 
at 16 da Vize askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17100 lira 
ilk teminatı 1283 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görlür. İstekli
lerin belli saattan bir saat eveline ka
dar teklif mektubları ve sair icabe . 
den vesikaları komisyona vermeleri. 

(1002) 
(1002) 2019 

Siğır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Demirköy civarındaki krtaatm 
ihtiyacı için 105,000 kilo sığır etinin 
kapalı zarfla eksiltmesi 25 nisan 938 
... t 17 de Vbed• -kerl utm aıma 
Jromf~undlt yapı1aca.ktır. 

2 - Muhammen bedeli 36750 lira 
ilk teminatı 2857 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanuni vesika-
!arda bulunan teklif mektublarınm 
saat 16 ya kadar komisyona verilmesi. 

(1019) 2043 

lstanbul Deniz Lv. A. 

500 ton kardif kömürü ah nacak 
M M. V. Deniz Merkez Satm Alma 

Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 12375 li

ra olan 500 ton Kardi kömürünün pa
zarlıkla münakasası 22 nisan 938 ta
rihine müsadif cuma günü saat 11 de 
vekalet binasında müteşekkil komis
yonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün ve münakasaya girmek 
isteyenlerin de mezkur gün ve saat
te 928.12 liralık ilk teminatları ve ka
nuni belgeleriyle komisyonumuza mü-
racaatları. (1043) 2170 

P. T . . T. ~ · °' 

Badana yapt1r1lacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 
Merkez postahanesinin posta sao

nu badana ettirilmesi açık eksiltıne 
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli 614 lira 24 kuruş mu
vakkat teminat 46 liradır. 
Şartnamesi müdürlük kaleminde 

görülebilir. 
Eksiltme 21-4-938 perşembe günü 

saat 15 de müdürlük binasında mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin o gün mczk(l~ komisyona 
müracaatları ilan olunur. (1115) 2243 

Jandarma 
Kışhk· elbiselik kumaş 

ah nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine iki yüz doksan 
kuruş fiyat biçilen altı bin metreden 
yedi bin metreye kadar vasıf ve örne
ğine uygun kışlık elbiselik kumaş 
5. S. 938 perşembe günü saat onda ka
palı zarf usulü ile aatın alınacaktır. 

2 - Şartnameai parasız komiayon
dan alınabilecek bu eksiltmeye .Vr· 

2260 

Demiryolları · 
A wrupa haHmda odun 

kömür nakliyatı 
D. D. Yollan U. Müdürlüğünden: 

Avrupa hattında taşınacak odun ve 
odun kömürlerine 20. 5. 1938 tarihin
den itibaren ana hatta merl tarifeler 
tatbik edilecektir. Fazla tafsilat için is
taayonlara müracaat edilmelidir. 

(1131) 2264 

. · Sıh~t bakanlığı 

Fen memuriar1 ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden : 
iskan umum müdürlüğü için vila

yetler iskan işlerinde istihdam cdil
ınck üzere 150 lira ücretli fen memur
luklarına ihtiyaç vardır. Talip olanla
rın bilfunum vesaik ve şimdiye kadar 
bulundukları vazife ve işlere aid ev
rak ve üç adet fotoğrafla bizzat veya
hut bu vesaik ve evrakı göndermek su· 
retiyle Sıhat vekaletine müracaatları 
ilan olunur. (857) 1779 

G mruk . ve inhisarlar B. 

Tatl ı su taşıma ilônı 
Ankara lnhiaarlar Baı Müdürlü· 

ğünden : 
Aşağıda adları yazılı on tuzla ida

resinin 1938 mali yılı tatlı su ihti
yaçlarının temini şartnamesine göre 
~rı ayrı aleni pazarlığa konulmuş
vc muvakkat teminat paraları da hi
zalarında gösterilmiştir. 

Açık puarhğın 29 nisaA 1938 ta
rihinde cuma günü saat 15 de mahalli 
tuzla memurluklarında yapılacağı i
lin olunur. 

muvakkat teminat parası 
Tuzlanın adı Lira kuruş 

Akça koyunlu . 11 25 
Ali baba 4 32 
Boncuk 4 41 
Çoğul 4 95 
Can kın. 11 56 
Keçe 16 20 
Sarıkaya 4 50 
Sekili 27 
Yerli 4 50 
Taytak s 40 

(1032) 2070 

Ankara Valiliği 

Memur ve müstahdemin 
evleri yaphrrlacak 

Ankara Valiliğinden : İ 

. Keşif bedeli 55537 lira 93 kuruştan 
ıbare: olan Ankara (Irmak) armut fi
danhgrnda meyvacılrk istasyon i§ile 
memur ve müstahdemin evleri inşaatı 
kapalı .zarfla cksiltmey-= konmuştur. 

Eksıltme 9 mayıs 938 gününe rast -
lay;m pazartesi günü saat ıs te Anka
ra vilayet binası dahilindeki ziraat 
müdürlüğü odasında teşekkül eden 
komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektublarını tica -
ret odası vesikası ve 4027 liralık mu -
vakkat teminat mektubu veya mak
buzları ve Nafıa Vekaletinden 938 
takvim yılına mahsus olarak aldıkları 
müteahhidlik. vesikalar ile birlikte sö • 
zü geçen günde saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri istekliler 
buna aid keşif ve şartnameyi her gün 
ziraat müdürlüğünde görebilirler. 

(1123) 2261 

Ankara Belediyesi 

Saldık hurda borular 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi ambarında mevcut 
tahminen üç ton hurda fond boru par
çalan 15 gün müddetle açık arttırma -
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 105 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 8 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iatiycnler 

her gün yazı itleri kalemine ve iatikli -
lerin de 26 - nisan - 1938 sah günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü-
racaattan. (1143) 2282 

Kiralık odun ve kömür 

depolan 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hapishane civarında 1, 2, 3, 4, 5, 
numaralı odun ve kömür depoları on 
bet &in müddetle açık arttırmaya ko-

-11-

nulmuştur. muzda tekliflerile birlikte hazır h.-
2 - Bunlardan 1, 2, numaralı depo lunmalan ilan olunur. (1141) ~ 

yerlerinin senelik icar bedelleri 240, 

3, 4, S. numaralı depo yerlerinin sene· 
lik icarları (180) liradır. 
3-Muvakkat teminattan 1, 2 numa

ralar için (18), 3, 4, S. numaralar için 
(12,60) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek iatiyenle· 
rin her giln yazı i9leri kalemine ve 8-
teklilerin de 22 nisan 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
mütacaatları. (1028) 2048 

Ambar ve divar 
yaptırılacak 

Ankara Belediyeainden : 

1 - Otobüs idaresine yaptırılacak 
anbar binasiyle şark cephesine yaptı · 
rılacak dıvar inpatı on beş gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ( 4638,38) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (348) lira

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
İsteklilerin de 22 nisan 938 cuma giinü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1027) 2047 

. '.· Fabrikalar ··,. 
33.480 kilo un ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (5022) lira 
olan 33480 kilo un Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 6 mayıs 1938 cuma gü
nü saat ıs de kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talihlerin muvak. 
kat teminat olan (376) lira (65) ku
ruşu havi teklif mektublarını mczkiir 
günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkQr gün ve saatte ko
misyona müracaatlarL 

(1145) 228,4 

Muhtelif hububat ahnaak 
Askeri Fabrikalar Ummn Müdür

lüğü Satm Alma Komiayonundan: 

Mikdarı kilo Cinai 
2000 Nohut 
2000 
2000 
3000 
2000 

Kuru fasulya 
Pirinç 
Tor şeker 
Bulgur 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira 
olan yukarıda cins ve mikdarları yazı. 
h beş kalem erzak Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alına komis
yonunca 6 mayıs 1938 cuma günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak. 
kat teminat olan (150) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkQr gün ve saatte 
komisyona müracaatları 

(1147) 2286 

Sade ve zeytinyağı ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm A lma Komiayonundan: 

Mikdarı 

Kilo 

1634 
1405 
1405 

• 
Cinai 

Zeytinyağı 

Sade yağı 
Sabun 

Tahmin edilen bedeli (3017) lira 
(65) kuruı olan yukarıda cina ve milc:
darları yazılı üç kalem erzak aaker" 
fabrikalar umum müdürlüğü satın a~ 
ma komisyonunca 6 mayıa 1938 cuma 
günü saat H,30 da açık eksiltme ile 
ihale edile.cektir. Şartname parasız 0 _ 

larak komısyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (226) lira (33) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mczkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 
(1146) 2285 

· Vilôyetler . ~· 

Bir kamyonet alınacak 
Adana Pamuk Oretme Çiftliii 

Müdürlüfünden : 

1 - Müeuesemiz ihtiyacı için (S5) 
beygir kuvvetinde, kapalı çelik karo
serli Aeana tealimi bir kamyonet açık 
ekailtme ıuretile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameıi ücr~tsb olarak A -
dana pamuk Uretme çfftliği mUdürlii
ğUnden alınabilir. 

3 - Muhammen bedeli (2300) lira 
ve ilk teminatı ( 172,5) liradır. 

4 - Eksiltme 6. S 938 cuma günü 
saat (15) de yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye ittirak edeceklerin 
mezkQr ıün ve aaette Adana ziraat 
müdtlrltlj(lnöc mOba,.at komiayom.. 

Çankaya MaknüdWlüğünden : 

Ycnişehirde İsmet İnönü caddesin
de 29 numaralıda pansiyonc.u Hamdi. 
oğlu Mansur : 

Adresi ve ikametgahı meçhul bulu
nan ismi yukarıda yazılı mükellefin 
935 takvim yılı müddeti ticareti için 
vermiş olduğu beyannamenin müste
nidi defter ve veşaiki işbu ilan tari
hinden itibaren berayi tcdkik 15 gün 
zarfında ibraz etmesi, aksi takdirde 
vergi matrahının resen takdir oluna -
cağı ilan olunur. (1144) 2283 

Hükümet konağı yaptnılacak 
Mardin Defterdarlığından : 

1 - (44319) lira S4 kuruşluk beden 
k~ifli Midyat kazasında yapılacak 
hükumet konağının 937 mali yılı za.r
fında inşa edilmek üzere keşif bedeli 
olan 44319 lira 54 kuruş üzerinden 
11 nisan 938 pazartesi günü saat 13 de 
tekrar yapılan eksiltmede hiç bir ta
raftan alıcı görülmediğinden eksilt
menin 2490 sayılı kanunun 43 üncü 
maddesi mucibince bir ay müddetle 
ve pazarlık suretiyle ve kapalı zarf 
usuliyle 11 mayıs 938 çarşamba günü 
saat 14 de kadar uzatılmrştır. 

2 - Muvakkat teminat mikdarı 
(3323) lira 96 kuruştur. 

3 - Bu işe aid fenni şartname, kc
şifname: model ve proje gibi evrakı 
müsbitc bedelsiz olarak Mardin def
terdarlığı ile Nafia dairelerinden ara
nacaktır. 

4 - İsteklilerin mimar veya mü
hendis olmaları veya resmi ceride ile 
ilan olunan talimatnamede yazılı eh
liyet vesikalarını ibraz etmeleri mec
buridir. 

5 - Mezkftr inşaat için maliye ve. 
kaleti tarafından gönderilen (39750) 
liralık tahsisatın asıl bedeli keşif o
lan (44319) lira S4 kuruşa iblağ edil
mediği takdirde sözü geçen keşifna
menin 6, 10 ve 11 inci maddelerinde 
~azılı şap, sıva ile renkli badananm 
keşif bedelleri olan 4569 lira 54 ku
ruş tenzil edildikten sonra geri kalan 
39750 lira üzerinden e<ksiltme yapıla. 
caktır. Eksiltme neticesinde mevcud 
tahsisattan tasarruf vukubulduğu tak
dirde tasarruf mikdarr keşifnamenin 

6, 10 ve 11 inci maddelerinde yazılı 

şap, sıva ile renkli !badananın yapıl
ması imkanı olduğu takdirde bu işle
rin de bu meyanda yapılacaktır. Ve 
1050 sayıh muhascbei umumiye ka
nununun 83 üncü maddesinin (H) 
fıkrasına tevfikan bedeli ihale mik.. 
darının sülüsünün müteahhide temi
nat mukabilinde avam olarak 'ft'T'il~ 
cektir. 

6 - İhale, defterdarlılk dairesinde 
yapılacak ve isteklilerin teklif mek
tublarını ihale gününde saat 13 kadar 
defterdarlık mak?.mmda toplanan ~ 
misyona vermeye mecbur olduktan 
ilan olunur. (1142) 2281 

Muhtelif menfez yaphnlacak 
)aparta Vilayeti Daimi E~ 

Dinden: 
1 - Örkencz - Hüyük yolunda yeni

den yaptırılacak 8 185 : 13 103 kilomet
releri arasındaki 5154 lira 32 kuruş be
deli keşifli yirmi bir adet ve 14 46 : 30 
564 kilometreleri arasındaki 4195 lirt 
21 kuruf bedeli ke~ifli 22 adet ki ce
man 9349 lira 53 kuruş bedeli keşifli 43 

menfezin ihale bedelinin yarısı 1937 ve 
diğer yarıst 1938 yılı büdcelcrinden 
verilmek şartiylc açık eksiltmeye ko

nuldu. 
2 - Eksiltme 22.4.938 cuma günü sa

at 16 da vilayet daiıni encümeninde 

yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak parasız vilayet öaiml 
encümeni kaleminden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
702 liralık muvakkat teminat vermele
ri ve müteahhidlik vesikası ve bu gibi 
iı\eri yapmış olduğuna dair fttıika ib
raz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dairesinde muayyen vakta kadar 
vilayet daimi encümenine müracaat et-
meleri. 2111 

Zerodls ıan maden kömürü 
almacak 

fzmir Belediyesinden : 

Beher tonu bin on kuruştan kırk 
yedi bin dokuz yüz yetmiş beş lira 
bedeli muhammenli dört bin -yedi yii% 
elli ton Zonguldak Zerodis 0,10 lave 
maden kömürü ha'Y'a gazı direktörlü· 
ğünden iki yüz kırk kuruş bedel mu
kabilinclc tedarik edilecek şartname&i 
veçhile 2490 sayılı kanunun maddei 
mahsusasına tevfikan kapalı zarflı ek
siltme ile satın alınacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı üç bia 
bet yüz doksan sekiz lira on iki ku
ruş olup ihalesi 29-4-938 cuma günü 
saat on altıdadır. İştirak etmek iste
yenler 2490 sayılı kanunun tarifi da
iresinde hazırlanmış teklif mektupla
rını ihale günü olan 29-4-938 cuma 
günü azami aaat 15 IJC kadar encüme
ne vermelidirler. (1219-1080) 2157 
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Türk Hava Kurunı.u 

-Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler ~ -------

FAR 
Hasan fare zehiri 
İle öldürünüz 

Macun ve buğday §eklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarrnı yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuru§tur. 

1868 

~--•REÇETELERİNİZİ---.. 
(Sakarya eczane) sinden yaptınntz. Her istedi· 

gıruz yerli ve Avrupa iUiçları bulunur. Resmi husus? müea· 
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sinemasr sırasında. Telefon 2018 1-613 

- -- -- -
~ 25. ci tertip § 
~BÜYÜK PİYANGOSU~ --- BiRiNCi KEŞiDE: 11 - Mayıs • 938 dedir --- --- -- -~ Büyük ikramiye: 40.000 liradır... § 
:= Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık := = ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık iki -
:= adet mükif at vardır • . • := 
:= Şimdiye kadar bi·nlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya = 
:= iştirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. := 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,r;:: 
.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

~ Dr. Bôsıt Ürek ~ ~"'"' M O D 111111s 
: : : Eskinazi ti<:aretevi bir Kadın : 
: Cebeci Merkez Hastanesi :E : Şapka salonu vücude getirdiğini : 
: iç Hastalıkları mütehassısı : : muhterem müşterilerine haber : 
: Her gün hastalarını y enişe- : : vermekle şeref duyar. Şapka mo- : 
§ hir Meınıtiyet caddesi OrekE E dedrrllenSe· Par?-s~in. en son kbreasnnalyonla- § 
- da 13 d - _ n . rgıyı zıyaret uyu a- _ 
E apartmanın saat en:; :; rmı sayın müşterilerinden rica : 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : : eder 2272 : - - - . -
.,1111111111111111111111111111111111111 lr' :111111111111111111111111111111111111111: 

Kirahk daireler 
Ulus Meydanında yeni yapılan 

KOÇAK HAN 
mda 

Resmi ve hususi müessesat ve şir
ketlere elverişli daireler kiraya veril
mektedir. Büyük müesseseler için bil· 
tün bir kat da kiralanabilir. 

Han altındaki Burla biraderlere 
müracaat edilmesi. Tel: 1780 2236 

: 111 Sablık ev 111: - -: Maltepe Onur sokak 3 No. : 
:; yağlr boyalı 4 kat 2 daire beher :E 
: dairede 4 oda bir mutfak, banyo, : 
: elektrik terkos tertibatı ile Ay- : 
:E rıca bahçe içinde 2 oda 1 mutfak :E 
:; ve helası olan bir dairesi de var· :; 
~ dır. Bahçesinde garajı ve aşılı :; 
: 150 meyva ağacı vardır. İçinde- : 
: kilere müracaat edilmesi 2013 :E - -:111111111111111111111111111111111111111:: 

Oksürenlere ve 
göğüs nezlelerine Katran Hakkı Ekrem 8 

Ol .... 

Saçları 

dökülenler 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ------ I ----------------------------------------------------------------------------------- , -----------------------------

--------------------------------- KOMOJEN KANZUK ----- Saç ek iri ----: Saçların dökülmesine ve kepeklen-
: mesine mani olur. Komojen saçların 
: köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
: Komojen saçların gıdasıdır. Tabii 
: renklerini bozmaz, latif bir rayihası 
: vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
:; maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
: rında bulunur. = LINIMANTOL KANZUK = ROMA TlZMANIN KA Ti = DEVASIDIR 596 -- --~------------~--------------------------------------------------

ULUS - 19. uncu yıl. - No. 6004 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

- -- -

19-4- 1938 

~ 
ve 

BAGı 

- Ooh 1 Şu medeniyet asnnın güzelliklerinden biri de aylık temizlilderimis
de seve seve kullandığımız FEMIL VE BACLARIDIR. Vücudumuza bd 
türlü rahat ve serbesti veren ve ince elbiselerimiz altında sezilmeyen birici1' 
dost ve yardımcımız Femil ve bağlarıdır. 1776 

Baı, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün agrılar1111ıı deılaal 

keser, icabında günde üC kaıe ahnabinr. l&tl 

fBuGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGİNfZ· 5· KURU$ 

. - - -

YARIN· KURACAG iN iZ • EVİN·TEt!lELİDİR 
U -.Çs.-;)!!r U 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Büyük Fransız Sanatkarı 
Piyanist Alfred Kortonun Konseri 

20 Nisan Çar§amba Günü Saat 21 de 

Halkevinde 
Biletler - Halkevi kiteıinde satılmaktadır. 

Telefon: 2399 - 1888 

= = ----------------------------------------------------------------------------- -- -- -- -- -- -- -: ~A,T: = - .__, - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Y·E N İ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

9 uncu senfoni filminin unutulmaz 
kahramanı VİLLİ BİRGEL'in emsal
siz surette temsil ettiği fransızca sözlü 

İSTİKLAL FEDAİLER! 

Harp - İhtilal - Müzik - Aşk ve 
heyecan filmi 

Se~malslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

.J 1111 iL. -- -- -- -- .. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -~lllllr"' 

BUGUN BU GECE 

Şark musikisi ve şark dekorlariyıe 
bezenmiş nefis bir eser 

ŞEYH AHMET 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de: 

SlYAH İNCİ 

.... 
1 
(J\ 

\O .... 
- -= = =il -; ı 11111111111ııı1111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1;: ·•-==================================== 

Yangın, hayat, otom·obil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon: ız,O 

Yap 1 1 re Anafartalar cad. No. 111 Tel. : 2of
9 

'1'a,roa'' AMwa acentabğı 1~ 


