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Türk-Elen munzamp tı İmzalanch 
Başbakanımız yunan basınına 
verdiği beyana"tta diyor ki : 

Türk • Elen dostluğu daimidir 
ve daimi kalacakllr 

Atina, 27 (A.A.) - Baıvekil Celal Bayar,a refakat eden Ana· 
dolu Ajansı hususi muhabiri bildiriyor: 

Bugün saat 18 de, iki dost ve müttefik memleket Baıv~illeri 
Türk - Elen munzam paktını imzalamıtlardır. 

Atina'da vaktiyle Balkan Basın Birliğinin içinde toplanmış olduğu akademi sarayı 

Başvekil Celal Bayar, yunan - türk muahedesinin imzasından 
sonra yunan matbuatma aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

.... --------------, "-Muhterem yunan matıbuatı, 

Ati naya 
varış 

Atina, 27 (A.A.) - Atina Ajansı Hatayda seçim mayısın 
ikinci haftasında başhyor 

r··ç::~·;:;~~~::····~:~~···· 

Atina'da 
F. R. Atay 

ı Kıymetli si.ya~i bir vesik~. imzala
dığımıza samımı surette kanıım. İmza
mı koyduktan sonra çok büyük bir 
devlet adamı oln arkadaşım Ekselans 
General Meta.ksas'a söylediklerimi 
burada tekrar edersem hakiki duygu
larını olduğu gibi tebarüz eder. 

bildiriyor : 
Celal Bayar ve Rüştü Aras Atinaya 

kadar yol üzerinde alkışlanarak seya
hatlerine devam etmişlerdir. 

Türkiye başvekili Celal Bayar ve ha
riciye vekili Arası getiren hususi tren 
bugün Atina garına saat 11 de girmiş
tir. 
Tıürk misafirleri başvekil Metaksa,s 

Konlrol heyell ıok ciddi ledblrler aldı '.Anadolu Ajansı ve "Ulus" mu
harriri tarafından aldığımız 
telgraflar, Celal Bayar ve arka
daşlarmın, Atinaya kadar, adeta 
bir derağuf içinde götürüldüğü 
hissini vermektedir. Atatürk'ün 
Başvekilini Yunan milleti her 
yerde kardeşçe ıelamlamı§br. 
Bundan duymakta olduğumuz 
derin tahaasüşii bir daha söyle
mek isteriz. 

"Biribirimizi tebrik edelim" 
Kendisine: "Tebrik ederim, her iki 

memlekete gerçekten büyük hizmet e
dilmiştir. Biribirimizi tebrik etmeğe 
Laykiz. İmzaladığımız bu muahde bal
kanlarda esasen teessüs etmiş olan 
sulhun emniyetin, büyük dostluğun ve 
ittifakın yeni bir tezahürü olduktan 
başka bu hududu da aşarak umumi sul
ha da hizmet edecektir. İşte bu fikir 
ve ziıhniyetle, ellerinizi hürmet ve 
muhabbetle sıkıyorum." dedim. 

hükümet azası. kıraım yaverleri. kara Müfrit propagv anda yasak,· rey vermek 
ve deniz hava kurmay başkanları, 

balkan antantı memleketlerinin el çile- • • h t ı ld v • t k" f • 
riylesovyetelçisivediğeraskeri ve ıçın a ay 1 o ugunu ıspa a 1 
mülki erkan tarafından karşrlanmış- Adana, 27 (Hususi muhabirimiz te-r--·--:---·-----------' 
lardır. lefonla bildiriyor) - Hatayda reyle-

latanbuldan nareket ederken 

yın Celal Bayar Ati naya ilk defa 
Ekonomi Bakanı olarak, ve fa
kat, cumhuriyet hükfuneti namı
na antant kordiyal esaslarma 
dair fikir teati etmeğe memur o
larak gitmittir. Hükümet reisi
miz, o zaman haşlanmıt olan ese
rin, timdi, ümid olunan bütün 

~Y-'l.&ı.J; ..$-., b -- .., ...- ..1U.j"-'•~y:.W.•• 1..tw. 

dur. 
İçinde bulunmakla çok büyük zevk 

ve heyecan duyduğum memleketiniz
deki tezahürata gelince, mübalegasız 

ifade edeibilirim ki bu kadar büyük ve 
kalpten gelen coşkun tezahürata ve 
candan kabule şahit olunmamıştır. Ve 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Celal Bayar resm1 selamı ifa eden rin kullanılmasına mayısın ikinci haf 
cfzon alayını teftiş etmiş ve mr:ırka tasında başlanabilecektir. Çünkü her 
İsti.kl~I ve yunan maqlarmı çalmıştı~. bölgede günde ancak 200 münteıhib 

Misafirler ve yunan nazrlar:ı kcsıf cemaatlere göt'e kayıd muamelesini 
bir halk kütlesinin alkışları arasmda yaptırabilmektedir. Bu hususta evel -
ı:.._,yvndu.n çıkQ.t'ak otomobillere bin- .ki g{in .ilan edilen beyanname ~tni 
mi9lerv-e gene ouron you&Tı aonıtuan 11dnci bir bey.uuıame ile tashih cdil
halk_ın alkış1arı arasında otele gitmiş- mittir. 
lerdır.A . Çünkü müntehiblerin cemaatlere 
Cel~ Bayar ve Aras saraya gıderek göre kaydi işi bir günde yapılırsa ve er

de~terı .mahsusa kaydo1un?1.uşlar ve tesi gün reylerin atılmasına başlanırsa 
müt~akı~en yunan. ba~v~kılı Mctak- çok karışıklık olacağı ve işe hile de ka
sas ıle zıyaret teatılerınde bulunmuf- nştırılabileceği anlaştlmı§tır. Kontrol < 

lardır. (Sonu 8. inci sayfada) 

feyizlerini vermiş olduğunu gör- ----------------------------
mektedir. 

88. Daladiye 

ve Bonne 

Londrada 

İngiliz - fransız 
görüşmeleri 

bugün başhyor 

Türk ve yunan yakınlığı ol
maksızın, Balkanlar sulh nizamı 
tasavvur olunamazdı. Bir çok 
kimseler, arada geçen bunca ma
ceradan sonra, böyle bir teıeb
büsün hayli cesarete bağlı oldu
ğu fikrinde idiler. Bir netice bile 
elde edilse, bu, geçici bir itilaf 
veya hissi bir mütarekeden ileri 
geçemezdi. Milletlerimizin mu-
kadderabnı idare edenlerin basi- Askeri işbirligv i ve Çekoslovakya 
reti kısa bir zaman içinde, bütün 

bedbinleri haksız çıkardı. Türk meselelerı· de tetk.ık edı·ıecek ve yunan milletleri arasında ta-
bii münasebetin, ancak, dostluk h 
ve ittifak münasebeti olabileceği, Londra, 27 (A.A.) - Saat 16.30 da tayyare ile Paris'ten are-
asıl bunun aksinin suni olduğu ketle buraya vasıl olan fransız nazırları, akşam yemeğini franaız 
a·nlaşılmrştır. Bugün vaziyet odur büyük elçiliğinde yemitler ve büyük elçi B. Korben ile uzun gö· 
ki aramızda hudud bile olduğu- rütmede bulunmuşlardır. 

Zelzele dolayısiyle 

Baıbakana gelen 
taziye telgrafları 

Afganistan başvekili Muhammed 
Haşim Han ve Suriye başvekili Cemil 
Mardanı Bey, Kır§:ehir zelzelesi dola
yısiyle Başvekil Celal Bayara taziye 
telgrafları çekmişler ve başvekalet 
vekili Şükrü Kaya bu telgraflara ce
vaben Cumhuriyet hükümetinin teşek
kürlerini bildirmiştir. (A.A.) 

Zelzele hakkındaki diğer ha
berlerimiz 7 inci sayfadadır. 

.,.,· ~-
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ı munun bahçesine de
vam eden sporcu ço· 
cuklar dün ipodromda 
güzel beden hareketkri 
yapmı§lardır. Kalaba· 

1 

lık bir halk kütlesinin 
takdirle seyrettiği bu 
şenliklere aid diğer re
simler 7 inci sayfamız
dadır~ 

nu dütünmüyoruz; biribirimizin Bu görüşµıede, yarın saıbah saat 10. 
emniyetleri üzerine ayıni kıs- ~roa başlıyacak ve Lord Halifaksın 
kançlık ve titizlikle titriyoruz. · hariciye nezaretinde fransız nazırları 

şerefine vereceği öğle yemeği esna-

Mareşal Çakmakın 

teıekkürleri 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak, 23 nisan ulusal ege
menlik ve çocuk haftası münasebetiy
le almış olduğu telgraf ve yazılara te
şt-kkürlerinin iblağma Anadolu ajan
sın tavsit etmişlerdir . (A.A.) 

Nisteki müsabakada 
Hürriyet ve haklarmın müda- sında devam edecek olan fransız - in

faası için kendilerinde hiç bir fe- giliz görüşmelerinin ruznamesi tetkik 
dakarlrk kabiliyeti eksik olmadı- edilmiştir. 
ğı cihanca bilinen iki asil millet, GörÜ§meler bugün başlıyor 
sulha söz vermişlerdir. Serezli Sanıldığına göre, yarınki görüşme
:rnuhterem avukatın başbakanı- terde, BB. ~emberlayn, Daladiye, Ha
rnıza anlattığı gibi, bu ahdleşme lifaks ve Bonneden başka, BB. Van
dini bir itikad kuvvetini bağla- sittart ve Leger de bulunacaktır. 

Lititya kupasını türk 
binicileri· kazandılar 

nııştır. Görüşmelere yarm öğleden sonra da , 
devam olunacaktır. 

YeniMııır 
kabinesi 

Niste türk binicilerinin mu- 1 
fi k . l .. b.. "k . ., ...................................... ~ va a ıyet erını uyu · bır 

Coğrafyanın pek nazik bir böl- Fransız başvekili ve hariciye nazırı, 
gesinde ve tarihin o kadar nazik akşam otomobille Vindsor şatosuna 
bir devresinde yaşamaktayız : gidecekler ve akşam yemeğinde kıra
Birliğimiz ve beraberliğimiz Av- lm misafiri olacaklardır. Fransız na
rupa ve dfrnya sükunu için şimdi zırları geceyi şatoda ge~irecekler~ir. 
nasıl mühim bir inanca ise, ayn- Görüşmelere cuma günü devam edıle-
lığımız o kadar vahim bir tehlike cektir. 
olurdu. lhtiyaç ve menfaatleri lngiliz kabinesinin toplantısı 
hiribirine uyan, hepsi asırlarca Haftalık toplantısı esnasında ingi-

(s 8 ı·ncı' sayfada) Frnnsız Bmrbakanı B. Dalculiye 
hür ve mesud yaşamak hasretini ______ 0

_n_u_. __ · -----~:--ı-·--~----------
çeken ve şimdi bu imkanı elden 
bırakmamağa ahdeden Balkan 
ınilletleri, acı ve uzun tecrübele
rin kendilerine verdiği akıl ve 
şuur olgunluğundan faydalan
makta devam edecekler, biç biri
nin felaketi diğeri lehine olma
yacağı kanaati, onları, müşterek 
ve siz biri e eserini her gün 

biraz daha takviye etmeğe sevk
edecektir. 

Bu seyahat fırsatı ile, Elen 
kardeşlerin, reisimize ve onun 
başvekiline, dı§ bakanına ve ar
kadaşlarına göstermiş olduklan 
kardeşçe kaıbulden dolayı teşek
küriimüzü tekrar edelim. 

Bn. Sabiha Gökçen 
İstanbulda 

İstanbul, 27 (A.A.) - Atatürk kızı 
Bayan Sabiha Gökçen tayyaresiyle 
bugün Ankaradan İstanbula gelmiş ve 
.Yeşilköy tayyar.e meydanına inmiştir. 

Mehmed Mahmud paşa 
gene başbakan oldu 

Kahire, 26 (A.A.) - Krral, Meh
med Paşa Mahmutun istifasını kabul 
etmiş ve mumaileyhi yeni kabineyi 
teşkile memur etmiştir. Yeni kabine 
derhal teşekkül etmiştir. Bundan evel
ki kabinede 16 nazır mevcut iken bu 
kabinede 13 nazır var-dır. Tadilattan 
başlıca nezaretler müteessir olma
makta ve biri nasyonalist diğeri müs
takil olmak üzere iki devlet nazırına 
yeni kabinede yer verilmemesi üzeri
ne meşrutiyetçi liberallerin nis.betini 
arttırmış bulunınakta<iır. 

Seçim neticesinde vücuda gden bü-

sevinçle haber alıyorduk. Bu- Yeş ı· ı k .. 
gün kati neticeleri haber ver- oşe 
mekle bahtiyarız. 
Okurlarımız, subaylarımızın 
muvaffakiyetlerine aid ha • 
berleri 7 inci sayfamızda 
bulacaklardır. 

Niste çok aliika uyandıran bu 
müsabakalar dolayısiyle ma· 
halli gazeteler hararetli neş

riyatta buunmu.şlardır. Nis 
türk kolonisi reisi de binici
lerimiz şerefine bir ziyafet 
vermiştir. 

Bahçe 
çiçek 

ağaç 

merakıları 

meraklıları 

merakılan ... 

Bahçe, çiçek ve ağacın bü
tün aktüel mevzularını 
Vlus'un ''Yeşil köşe" sütu· 
nunda bulacaksınız. 

Birkaç giine kadar 
haşlıyoruz .. 

• 

kümet partilerinin koalisyonu eski 
vaziyetini muhafaza etmektıe.dir. ... •....•............ .., .................• ,. 
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PİTORESK 
Pol Moran, pitoreskin git gide dünya yüzünden kaybolduğunu, mil

letlerin ve memleketlerin git gide biribirlcrinc benzediklerini iddia e
denlerin kanaatine iştirak etmiyor. Ona göre, bu tablonun tamamiyle 
aksine bir cereyan müşahade etmek mümkündür. Milletler yalnız biri
birlerinden farklı kalmakta devam etmiyor, ayni zamanda git gide ken
dilerine benzemekten de çıkıyorlar. Muharrir, ilk bakışta bir paradoks 
gibi görünen iddiasını isbat için misaller zikrediyor: Hitler Almanyası
nın Vaymar cumhuriyetine benzer neresi kalmıştır, faşist İtalyanın 
harb ertesinin ltalyasiyle ne münasebeti vardır? Hayat, hürriyet telak
kileri ve şekilleri, her şey değişiyor, Her §ey inanılmıyacak kadar hızlı 
b~r istihale geçiriyor. Öyle ki bugünün turisti, birkaç sene evel gördüğü 
bır m~mleketi, b~r. çok yeniliklerle kar§ılapcağından emin olarak yeni
den zıyaret edebılır. Fakat pitoresk, bizim için yeni olandan başka bit 
~~midir? Gördü~müz her yenilik bizde pitoresk zevki uyandmr. Ye
nılıkle karşılaşmak ımkanlan ise, bugünün dünyasında, eskisine naza
ran çok artmıştır. 

Moran 'm bu orijinal pitoresk telakkisini, geçen gün bu sütunda bir 
yazısından bahsettiğim Kamil Mokler cinsinden pek çok yurddaşlannın 
kabule yana§mıyacaklanndan eminim. 
. Halbu~i Mor8:?'m ne kadar hakkı v~r. Şumüllü bir tarifini yapmak 
ıstersek Pıtorcsk ı alı§ık olmadığımız bir yenilik diye tasavvur etmekten 
baş~ çare Y~~tur.' Dar soka~ ve nargile, bir §arklı için hiç pitoreks kıy
meti. ta§ıyabılır mı, Mesela bugünün Türkiye'si, düşünün, dünün hare
ketsız, donmuş osmanlı hayatına nazaran ne kadar daha çok pitoresk'le 
d'!~udur. Tozlu ve dar sokakları, harab kerpiç evlerile dünün "köy Anka
r~ sm~_nazaran, ayni dar sokağın yanında asfalt ve ağaçlı bulvan, ker
pıç kulube ~anında bet~n ~~!?el~ri:. yani en kuvvetli tezadlan koynun
da cerr,ı etmış olan bugunku Hukumet merkezi Ankara" daha çok pi
t~resk le dolu değil midir? imparatorluk devrinde bir seyyah, on sene
lık fasılad~~ ~onr~: bi_r ş~~rimizi bıraktığı gibi bulacağından emindi. 
F ~kat bugunu.~ T urkıye sınde her §ey değişmekte, istihale geçirmckte
dır. ~eş sene once Ankarayı görmüş olan biri, bu fasıladan sonra baş
§ehrı _tanıl~a~acak kadar değişmiş bulacaktır. Ölü bir peyzajdan ziya
de, dınamık hır hayat alakamıza daha çok hak kazanmaz mı) 

Kamutay 

Tahsisat proielerini 
kabul etti 

Kamutay dün B. Refet Canıtez'in 
reisliğinde toplanmııtır. 

Müzakereye b&flanırken Bolu meb
usluğuna ıeçilmit olan Osman Gök
türk'ün öldüğüne dair baJbakanlık tez
keresi Okunmuı ve bir dakika aükOt e
dilmek ıuretiyle hatırası taziz edilmit 
tir. Bunu müteakib ruznameye geçile
rek Ezinenin Çarksız köyünden Öıner 
oğlu Ali ()aman Koçun ölüm cezaama 
çarpılmaama ve 1931 malt yılı umumi 
muvazene kanununun 21 inci mad
deıi hakkında istenen tefsire aid maz
batalar taavib edilmittir. 

Devlet demiryolları ve limanları it
letme umum müdürlüğünün 1937 yılı 
bildceıinin muhtolif tertiblerine 
1.360,000 lira, poıta ve telgraf ve tele
fon umum müdürlüğünün 937 yılı büd
ceainin 48 inci faslına da 150.000 lira
nın munzam tahıiaat olarak konulma
lı hakkmdaki kanunlar da kabul edil· 
mitlerdir. 

Devlet meteoroloji itleri umum mU.. 
dürlüğü hizmetlerinde kullanılmak il· 
zere aatm alınacak telıiz muhabere ve 
dinleme iletler ve cihazları için 300 
bin liralık teahhilde giritilmeai hwıu
suna aallhiyet veren kanun liyihaaı i
le lihat ve içtima! muavenet vekileti 
tefkilit ve memurin kanununa ek ka
nun llyihuı da Kamutayın dünlcil top 
lantısında birinci görilfülmeai yapılan 
kanunlar arasında bulunmakta idi. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Y apr Nabi 

Kamutaya gelen 
evrak 

Dün Kamutaya bet kanun projesi 
gelmiştir, bunlar şunlardır : 

1 - İstiklat harbi malüllerinden 4 
ıubayla 25 ere 397 numaralı kanun mu 
cibince verilecek para mükifatı halc
kındaki kanun projeai. 

2 - Subay riltbelerinde teğmen ta· 
birinin o.teğmene ve asteğmen tabiri
nin teğmene ve yanubay tabirinin de 
asteğmt"..ne ~h,•ili h:ıkkınd:Uı:i k:ınun 

projesi, 
3 - Valcıflar umum müdürlüğünün 

1S36 yılma aid kati beaabı bakkındalci 
kanun projeıi; 

4 - Gerek matbu ve gerek el ile ya
zılı kitab ve defter, kiğıd gibi kulla
nılmıt her türlll matbuaların kese, 
torba kiğıdı halinde iıtimalinin ve 
bunlara etya sarılmasının menine a
id !>lan kanun projeai, 

5 - 1499 sayılı gümrük tarifeai ka
nunu ve idhalit umumi tarifesinin 281 
inci numaruınııı altına bir supeziıyo
nu illveai hakkındaki kanun projesi 
dün kamutay& gelmittir. 

Belediye et resimlerini 
yeniden indirdi 

latanbul, 27 (Telefonla) - Beledi
ye aynı zamanda kaçakçılığın önüne 
geçmek için ayakta olarak mezbahaya 
ıetirilecek mandalardan almacak res
mi kilo bqına yüz paradan elli para
ya, kcailmit olarak getiriliceklerden 
de bet kuruttan yüz paraya indirme· 
ye karar vermitdir. 

ULUS 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aşa

ğıdaki mevzular müzakere edilmiştir: 

A r:ıuhal encümeninde : 

Encümene tevdi edilen arzuhaUer
den ruznameye alınmış olanlar hak
kında vekaletlerden ve encümenler
den gelen cevablar tetkik edildikten 
sonra bu arzuhaller karara bağlan

mıştır. 

Dahiliye encümeninde / 

1 • Dahiliye vekaleti kadrolarında 
baJ:ı değişiklik yapılmasına dair olan 
kanun projesi görüşmeleri neticelen
dirilmiştir. 

2 • İki kaza tefkiline dair olan ka
nun projesi görüşillmüt ve neticelen
dirilmiştir. 

3 • İsparta vilayeti dahilinde Süt
çüler adı ile bir kal:a kurulmasına dair 
kanun projesi görüşülmüş ve netice
lendirilmiştir. 

4 - Kemaliye ve Tercan kualarının 
Br . .dncan vilay.:tine ve Ağın nahiyesi
nın de Elazığ vilayetinin Keban kaza
sına bağlarunalan hakkında kanun 
projesi görütülmü§ ve neticelenmiştir. 

5 • Dahiliye vekileti merkez teşki
lat ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
kanuna bazı hükümler ilavesine dair 
olan 3046 sayılı kanunun 3 üncü mad
desinin tadili hakkında kanun projesi 
görüşülmüş ve neticelenmiştir. 

Divanı M ulıasebat 
encümeninde : 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 
yılına aid hesabı kati kanun projesi 
görüşülmüştür. 

MUli M üda/aa encümeninde: 

1 • Askeri hastahaneler için yetişti
rilecek hasta bakıcı hemşireler hak
kındaki kanun projesi görüşülmüş ve 
neticeleruniştir. 

2 - Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadlilüne dair olan 1452 sa
yılı kanuna bağlı cetvelin Milli müda
faa vekaleti kısmına askeri hasta ba
kıcı hemtirelerin il!vesi hakkındaki 
kanun projesi görütülmilf ve netice
lenmiştir. 

Mali e ennümeninde ; 

Kütahya mebusu B. Mehmed Some
rin, askeri ve mülki tekaüd kanununa 
bazı maddeler eklenmesine dair olan 
3028 aayılı kanunun 1 inci maddesinin 
tefsiri hakkındaki takriri görüşülmüJ
tür. 

Büdce encümeninde : 
1938 mali yılı 1ktısad vekaleti büd

cesini müzakere etmiftiır. 

Yeni şilepler 

Hafta sonunda 
memleketimizde olacak 

İstanbul, 27 (Tolefonla) - -Şilep
çilik ıirketinin İngilteredcn satın al
dığı Uç şilep bu hafta sonunda Türki
yeye gelmek üzere yola çıkarılacaktır. 

Şilepler evveli Karabük fabrikasına 
aid Hamburg ve Tiryesteden gelecek 
etyanın ·getirilmesine tahsis edi
lecektir. Bunlardan başka yeniden üç 
şilep almalc için mfu:akerelere başlan
dığı söyleniyor. 

Rakamlarla Türkiye 

Vilayetlerimiz: Sinob .•• 
Türkiye nüfusu üzerindeki umumi 

tedkiklerimiz ve nüfus hareketleriyle 
olan mevzulannuz bitmiştir. Vilayet • 
}erimize geçiyoruz. 

Üzerinde tedkikler yapacağmuz ilk 
vilayetimiz Sinoptur. Karadeniz kıyı • 
Jarmuzın bu güzel vilayeti, 927 • 935 
aayunlan arasında büyük bir inkitaf 
göstermiıtir, Sinobun nüfus keaifeti, 
birçok vilayetlerimize göre çok yük • 
selmiştir. 33 .... bu mikdar, mesela Ay
nacık kazasında 53 Ü bulmaktadır. Si
nobun mecmu nüfuıu, 90678 kadın ve 
106535 erkek olmak üzere 192.303 dür. 
Bu nüfusun ·14683 çü ıehirde, 177620 
ai köylerde otunnaktachr. Sinobun üç 
kazası vardır: Ayancık, Boyabad ve 
Gerze ... Nüfuıu en yüksek olan Sinob 
kazaıı Boyabaddm 63.152... Sinop 
merkez kazasının nüfusu ise 30.871 dir. 

Sinopta toprak mahıulleri ile uğ. 

raıanlann yekunu 107.577 dir .Toprak 
mahsulleri üzerinde uğraşan bu nüfu
IJn 59.437 ai kadın; 48.140 ı erkektir. 
Sanayi ve küçük aanatlarla uğrqaıllar 
2872 erkek, 342 kadındır. Ticaretle 
uğratan 755 erkek, 50 kadm vardır. Ev 
iktısadiyab ve ıahsi hizmetlerde 39 er
kek, 69 kadın vazife görmektedir. 

· Sinopta bekarlar, evlilerden fazla
drr: 52746 erkek ve 45845 kadın ola
rak 98591 bekara mukab;l; 36507 er• 
kek ve 43035 kadın olarak 79542 evli 
vardır. 

Gürbüz çocuk 
müsabakası 

Çocuk Eairgeme kurumu genel mer 

kez salonlarında bugün saat 14 de (gür 

büz türk çocuğu) müsabakası yapıla

caktır. 

İştirak arzusunda olanların bir fo

toğraf ile birlikte perşembe günü saat 

12 ye kadar genel merkez sıhat şubesi 
ne müracaatları. 

Tesekkür 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden : 
Dtinkil elin kurutntımuın.ıu &eçıo,. 

r endeki Anakucağını ziyaret ederek 

yoksul yavruiara bayram şekeri alın

mak üzere on lir~ tebeıru eden Orge

neral Fahrettin Altaym saym cılerine 
sonsuz teıokkiirlerimizi sunarız 

İ mrali adasında 

Mahkiımlann sayısı hu sene 
750 ye çıkarılacak 

İstanbul, 27 (Telefonla) - İmrah 
adasında çalııtırılan mahkUınların .a
yısını 750 ye çıkarmak için adada ha
urlıklar başlamıştır. Sayı gelecek se

ne 1000 e çıkarılacaktır. 
Gerek tmralıdan gerekse Edirnede

ki zirat hapishanelerden çok iyi neti
celer alınmakta, zirai hapishanelere 
yakın vil!yet hapishanelerinde de son 

seneler içinde zirai hapishanelere gir

mek için mükemmel bir asayif kurul
muştur. 

M'ahkfunlar hapishane idaresi tara
fından iyi bir not almak için çok dü
rüst hareket eıtmektedirler . 

28. 4 -1938 

Hava yollan nakil tarifesi 
Ankara - lzmir 32, Ankara 

Adana30, lstanbul - Adana 35 liradır 
Hava Yolları Devlet lfletme İdare

si yolcu ve eıya tafmmaıeı tar.ifeıine 
eık olarak hazırlanan tarife ile Devlet 
Hava Yolları tayyare meydanlarına 

inecek ve bir müddet kalacak yaban
cı tayyarelerden alınacak ücretler hak 
kındaki tarife, Bakanlar heyetince ka
bul olunmuştur. 

Yolcu ve eşya nakliy;ttı tarifesine 
ek olan tarifeye göre yeni açrlacak 
hava hatlarından Ankara - İzmir hat
tında yolculardan 32 lira, Ankara -
Adana hattında 30 lira, Ankara üze
rinden geçmek üzere İstanbul - Ada
na hattında 35 lira, İstanbul - İzmir 
hattında 33, İzmir - Adana hattında 
34 lira aılınacaktır. Bir ay zarfında 
muteber olmak üzere gidiş - dönüş 

biletlerinden yüzde otuz tenzilit ya
pılacaktır. 

Hava yolları meydanlarına inecek 
ve bir müddet kalacak yabancı tayya
relerden alınacak olan tarifeye göre 
ise meydanlara inecek yabancı tayya
relerden koruna ücreti beygir kuvve
ti başına 0,50 kuruı alınacaktır. 

Hangarlarda geceleyen tayyareler
den bir haftaya kadar kalanlardan tay 

Mart ayında 

dıı ticaretimiz 
Aldığımız malumata göre, iatatistik 

un.um müJü. lüğü 1938 senesi mart ayı 
harici ticaret istatistiklerini tamamla
mıştır. 

Alınan neticelere göre 1938 mart a
yındaki ithalat kıymeti 12 ve ihracat 
kıymeti de 9,5 milyon liraya baliğ ol· 
muştur. Bu mikdarlar 193i mart ayına 
nanran ithalatta 3 milyon lira artış, 
ihracatta ise 100 bin lira noksanlık 
göstermektedir. İhracata nazaran it
halat fazlası 2,5 milyon liradır. (A.A.) 

Kaymakamlar 
arasında tayinler 

Çanakkale seferberlik müdi1rltlğt1 • 
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Şevket Dingil, İslahiye kaymakamlığı
na eaki Malazgird kaymakamı Sıdkı 
Tural, Cide kaymakamlığına Besmil 
kaymakamı Ali Öncer, Beamil kayma· 
kamhğına Ulaç nahiye müdürü Rifat 
Akpınar, Zara kaymakamlığına Sun· 
gurlu kaymakamı Receb Ergin. Ni.zib 
kaymakamlığına, nüfUI işleri umum 
müdürlüğü memurlarından Cavad Gür· 
taş, Karasu kaymakamlığına Aydın va· 
liliği maiyet memuru Namık Karayel 
GUrlin kaymakamlığına Kel.kit kay
makanu Celal Değer, Çerket kayma· 
kamlığına birinci umumi müfetiılik ev· 
rak müdürü Naci Pallaa, Aksaray kay
makamlığına Mut kaymakamı Asım Te 
kin, mahalli idareler umum müdürlilğil 
şube müdür muavinliğine Akdağ ına -
deni kaymakamı Mehmet Ali Alpsar, 
Diyarbakır mektubçulµğuna Yıldızeli 
kaymakamı Nurc<ldin Özelçi, Niğde 
mektupçuluğuna Çorum mektupçusu 
Tevfik Özükaya, Kocaeli mektupçulu
ğuna Sivas mektupçusu Tal!t Baysal, 
Maraı mektupçuluğuna Bitlis mektup
çuau Agah Yüce, Siird mektupçuluğu
na Van mektupçusu Şevket Yıldırım, 
birinci umumt müfetti,lik evrak mü
dilrlilğilne Diyarbakır mektupçusu Na
zmı Özkul tayin edilmiılerdir. 

yarenin kapladığı her karemette için 
0,75, bir haftadan bir aya kadar ka
lanlardan beher gün için 0,50, bir ay
dan fazlaar için beher gün için 0,25 
kuruş alınacaktır. 

Tayyare pervanesini çevirmek, mey 
dan içinde yakacağını tafımak, kıla
vuzluk veaaire gibi havai seyrüsefer 
adi hizmetlerine alakalı işler için üc
ret ahnmıyacaktır. 

Tayyarelere yapılacak büyük yar
drmlardan mühendis için saat başına 
200 kuruş, başmakinist için saat başı· 
na 100 kuruş, makinist için saat başı· 
na SO kuruş, amele için saat başına 
25 kuru' tahakkuk ettirilecek, yaban· 
cı tayyarelere yağ, benzin, ve havai 
malzeme maddi imklln var ise piyasa 
fiatiyle verilebilecektir. 

Hava yolları idaresi kendi meydan
larına init yapan veya orada ikamet 
eden yabancı tayyareler ve perıı.oneli
ne yangın. sel, fırtına, infilak gibi 
afaki ve fevkalade vakalar hasebiyle 
vukua gelecek zarar ve ziyandan do
layı hiç bir mesuliyet kabul etmiyc
cektir. 

İki Amerikalı 
misafir 

B. Mur Gets Türkiye 
hakkında 

intibalarını anlatıyor 
Robert Kollej'in eski direktörü Dr. 

Kaleb F. Gets ile oğlu Bay Mur Geta 
iki haftadan beri Ankarada bulunmak
tadır. Tanınmış bir terbiye müesaese
ıinin batında yıllarca çalıp.rak mem
leketimiıze birçok değerli gençler ye
tittirmif, fakat birkaç seneden beri 
buradan ayrılmış olan bu iki terbiye
cinin yeni Türkiye hakkındaki intiba
larını öğrenmek istedik. 

.IJV.ıı;~v~tı:t r-aııalı>ızaı. .arxaaaşı-

mızı doktorun oğlu Bay Mur Geta ka
bul etmi§, ve ilk önce, hayatının w:uıı 
yıllarını memleketimizde geçirmit o
lan babalı hakkında malf1mat verıın,. 
tir: 

.. _ Doktor Gets Tilrkiyeye 1881 de 
gelmi.f, 9 ıene Mardinde, 2 sene Mu
ıulda ve 7 ıene Harputta terbiye işle
riyle uğratm1'• 1903 den 1932 seneaine 
kadar da İstanbulda Robert Kollejde 
müdürlük etmiştir." 

Bay Mur Geta'e gelince; Kallej mü
dürünün Mardinde doğmuş olan oğlu 
babaamın idaresindeki mektdJte tah
silden sonra Amerikaya gitmif, orada 
tahsilini tamamlamış, büyük harbda 
lstanbula dönerek kollejde muallimlik 
etmit. sonra tekrar memleketine gide
rek orada it hayatına atılmtttmr. 

Bay Mur Gets, arkadaşımızın: "Ye
ni Türkiye hakkındaki intibalarnuz ne
dir ?'' ıualine ıu cevabı venniıtir: 

Çağn 
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- Hayatnun elli bir senesini Türki • 
yenin muhtelif yerlerinde geçinnit olan 
babam altı senedir görmediği memle -
ketinizin sulh, refah ve terakki yolun • 
da geniı adımlarla ilerlemekte olduğu
nu mil§8hede ile çok bahtiyardır. Ken
di ihtiaulannu bildirmemi isterseniz 
derhal ıöyliyeyim ki eski bildiğim Tilr
kiye ile timdi gördüğüm Türkiye ara-
11ndaki farklan "hayrete pyan" keli • 
meleriyle ifade edebilirim. Maddi deği
tildikler o kadar çoktur ki bunları her 
hangi ziyaretçi ıezebilir, Benim asıl 
takdir ettiğim cihet bugünkü Tür.kiye· 
de p.hidi olduğum çabpıa azmidir.Tam 
bir itimad ve uadet havası içinde son
ıuz bir enerji ile çahıan halkın, ser • 
vet menbalannı itleterek bantçı, refa
ha kavuımuı, ileri bir memleket kuı-
mak için elele vermiş olması. Yeni Tilr· 
kiyenin manzarası bence budur. 

Divanı muhasebat encümeni 28.IV. 
1931J perfCmbe &ünil 10 da toplanacak
tır. 

Dün şehrimizde hava sabahleyin 
kapalı ve yağışlı sonralan çok bulut
lu eçmiıtir. 

En düşük ısı 9, en yüksek ısı da 24 
derecedir. Yurdun bütün bölgelerin
de hava kapalı ve yer yer yağışlıdır. 

Son yirmi dört saat içinde umumi bir 
tekilde olan yağııların kare metreye 
bıraktrkları su miktarı; Muğlada 58, 
Bilecikte 19, Kocaeli ve Bodrumda 12, 

Bursa, Nazilli, Eskişehir ve Zongul
dakta 8, Afyon 7, Giresun ve 1aparta
da6, İstanbul ve Akhisarda 5, Siirtte 
4, diğer yağıı gören yerlerde 1-2 kilog 
ram arasındadır. 

Yurdda en dütük ısılar; Balıkesir· 
delO, Kocaelinde 18, lspartada 6, Karı 
ta4 derecedir. 

En yüksek 11ılar da, Bodrumda 18, 
lzmirde 20, Kayseride 22, Konyada 23 
Adana ve Diyarbakırda 28 derecedir. 

Zelzele ve şiir 
Kıqehirde ieıakete uğrayan 

yurddaşlar için okurlarım iane ver
meğe çağıran gazetelerin yanı sıra, 
bir arkadafıtnlz da a.mleJc~ şairle
rini -ıiir ya:zımığa davet etti. 

Şiirin ı-r• •tmediği, ölmek. üzere 
olduğu günün meulesidir. Hal böy
le iken bu arbdaş, şiirle para getir
mek tecrübesinde bulunuyor. 

Bu gazetenin bu daveti ~irleri
miz arasmda akisler yapmı§ olacak 
ki ev•lki gilnkll sayısında ismini ye
ni duyduğumuz bir şairin bir şiiri 
vardı. 

Bu manzumenin kaç lira iane ge
tireceğini zaman gösterecektir. Fa
.Ut içerisinde bu i~ yardım «lemi
yeceğiai gösteren -ıöyle: 

Dinlenen mabıerdır bu, ahiret budur 
iıtel 

gibi IDlsralar bulunmaması daha iyi 
olmaz mıydı? - T.l. 

Oğul 11ö:ıleri ! 
• 

Bazı bi.diseler clolayıaiyle bir ta
lmn eski ata .özlerini deiittirmek li
zım geliyor. Doktor Abdullah Cev
det, bir defa "geç olsıun da güç olma
ım t" sözünü "güç olıun ela geç ol
masın!" teklinde düzeltmiıti. 

Ahmed Emin Yalman ela "çivi si-

viyi söker" meselini "çivi çiviyi sök
mez" haline getinnit ve bir bq ma· 
kalesine bqlık yapmııbrr 

Bu ata .özlerini bu dejiştirilmiı 
tekilleriyle kullanabiliriz; fakat ar
bk onlara "ata aözleri" değil, olaa ol
sa, "oğul sözleri" diyebiliriz. 

Eski tiryaki• yeni kıtmarbnz! 

E&ki devirlerde içkirun yaı&a( edıl
diii bir arada bir tiryakinin bir me
zar içine girerek rakı çekerken yaka
landığını ve kdneiıini yakalayan A· 
IUbqıya: 

- Pacfitah yaıağı dünyada geçer; 
ben ahirette içiyormn! dediğini bilir
siniz. 

Amerikada da kumar yasağı var
dır. Fakat oradaki kumarbazlar da. 
hplo osmanlr tiryakiai gibi, bunun ko
layını bulmuılar ve bir gemi yapbra· 
rak bunun içinde Amerika kara ıula
nnm dııında istedikleri gibi kumar 
OJ'Mlll9ia batlaımılar. 

Tarih, böyle teJlerde ele mi teker
riir ediyor? 

Çiçeklerin ömrü ! 

Bir hamız bilaiai, çiçekleri bi,. 
mevsimden fazla yqmmyan ömür
aüz tefler Mmnlann biJsisini tuhih 
ediyor. Şimdi Pariate nebatat bahçe
sinde bulunan bir Hindiatan aalyuı 
çiçeii yüz aeneclir, ne kokusunu, ne 
de letafetini kaybetnWMlen YafJ70r· 
muı. 

Fakat ne derseniz deyiniz, çiçe
tin güzelliği, cazibeAi, tiiri de ömür
süz olutundadır. 

Biz, kabak çiçeii ıibi çabucak •· 
çıJularda.-, nasıl hotlanmıyorsak, bu 
Aza)ya gibi yÜz aene yaıryanlann
ılan ela hoılanmayız gibi geliyor ba-
na •••• 

Kopya ve sava.• ! 

Aziz do~tum :ı.J ıı"la Süha Gezgin, 
evvelki ıünkü Kunm'cla bir makale 

yazıyor ve bunda talebe arasında 
kopyacılık gayretinden bahsediyor • 
ctu. 

Yalnız Gezgin, bu makalenin 
bqlrğını, galiba, acele ile fÖyle yaz
m1ıtır: "Kopyacılığa aavq açalım." 

Bana öyle seliyor ki cümlede bir 
"kartı" kelimesi unutuhnuıtur. Çün
kü bu teldi ile cümle kopyacılığı art
tmnek için gayret etmek gibi bir ma· 
naya geliyor ki böyle bir aavqı bazı 
tenbel talebelerimiz, esasen yapagel
mektedirler. 

Tarife rıy1tun bir MU hoş 1 

Kanber iamincle bir ıenç, evel
ki &'ece, bulut gibi arbot olarak, 
latanbulda Eminönündea l'tıçel"
ken "havaya atıyorum!,, diye si
lahına davranmıı, fakat haTayı 
değil, kendi bacağmı vurmuıtur. 

E•ki kitablarda yapılan bir ta
rife göre: "Sarhoı yerle göiü bir
birinden ayırdedemiyecek dere
cede içmiı olan kimsedir.,, 

Bu tarif dofnı iae Kanber tam 
aarhottur; gölde yeri değil, gökle 
kendiaini bile ayırdedemeaıiftir. 

Bwıunla beraber, delikanlı tam 
bulut halinde bulunduiuna göre 
kendi vücudile gök yÜZÜDÜ birbi
rine kanttnmakta pek bak"• ela 
aayılmaz 1 

Büyük harbtan sonra birçok mem
leketler gerilerken Türkiye cumhuri
yeti Büyük Şef'inin gösterdiği yol· 
dan yilrüyerek memleket içinde ol -
dutu kadar komtulariyle de sulh ve 
ekonomi prensiplerine göre sağlam 
doatluklar teıiı ederek durmayup i
lerlemittir. 

Bütiln dünya memleketniz hakkın
kında takdir biıleri duymaktadır. U
zun .zaman buradan ayrılmıt olduğum 
için iı,ıtibalarım çok kuvvetlidir. 
Türkler, bugilne kadar elde etmiş ol· 
dukları mükemmel neticelere güvene
rek aynı yolda itimadla yürüyebilir· 
ler. Gaz önUnde duran hakikatler bil· 
yilk muvaffakryetlerinizin canlı tim· 
salleridir.,, 

Arkadaıımız, doktor Gets'e sıbılt 

temenni ederek Bay Mur Gest'e tefCk
kitrle yanmdan ayrılm19tır. 
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Fransız bakanlar1 

Londrada 
Fransız başvekHi Daladiye ve hari

ciye vekili Bone, İngiltere hükfunetinin 
daveti üzerine dün akşam Londra'ya 
8'itınişlerdir. Fransız bakanları bugünü 
\'e yarım Londrada geçirecekler ve cu
hla günü akŞam üzeri Parise geri döne
Celderdir. 

Geçen ikinci teşrin ayında gene 
lrıgiltere bükü.metinin daveti üzerine o 
~an başvekil bulunan Şotan, yanına 
hariciye vekili Delbos'u alarak Lond
l'ayı ziyaret etmişti. Dünden beri baş
hyan müzakereler, beş ay evvelki gö
rüşmelerden de ebemiyetli ve şümullü 
olacakbr. Filhakika Halifaks'ın Berlin 
seyahatinden sonra fransız dış bakan
ları tarafından yapılan Londra ziyare
tinden beri Avrupada vaziyet çok de
ğişmiştir. lngilterede Eden istifa et
tniş, Çeymberlen dış politikanın ida
resini eline alarak İtalya ile anlqmış
hr. Orta Avrupada Almanya bir darbe 
ile Avusturyayı ilhak edivermiştir. En
ternasyonal münasebetlerin girdiği bu 
Yeni istihale içinde İngiltereyi ve Fran
aayı idare eden devlet adamlarının haş
haşa vererek görüşmek istemeleri tabi
idir. Müzakere mevzuunu teşkil edecek 
olan meselelerin bazıları şöyle hulasa 
edilebilir: 

1 - Her şeyin üstünde ispanya me
selesi geliyor. İspanya meselesi hak
kında İngiliz ve fransız menfaatleri a
rasında bir mutabakat olmakla beraber 
rnetodlar üzerinde görüş farkları da 
Yok değildir. lngilterenin lapanya hak 
kında ltalya ile anlaşması Fransayı 
lllemnun bırakımıştır. Fakat fransızlar 
bunu kafi görmüyorlar. Bir defa Fran
kodan şüpheleniyorlar. lngilterenin bir 
Franko zaferini artık olup bitti olarak 
kabul ettiği İngiliz - İtalyan itilafmdan 
anlaşılıyor. f'r2'nkonun ispanyadaki 
İtalya alakasını samimiyetle tasfiye e
deceğine Fransa itimad etmiyor. Bun
dan başka ispanya işinde Fransa için 
bir endise mevzuu da Almanyanın ala
kasıdır. İtalyanın gürültü ile ileri sür
düğü alaka kar~ısında alınanların da ls
l>anya üzerinde nümayişsiz ve belki de 
bu sebebten dah21 kuvvetli bir nüfuz te
sis ettikleri ur.ntulmaktadır. Fransa, 
sökülüp atılması binnisbe kolay olan 
İtalya nüfuzundan ziyade sökülmesi 
11'.&.1\' 6-· -·--· · __ .._.--..._ - - --::.ı ... ,..u.,..A!'ll .. -. 
dişe etmektedir. 

2 - Görüşülecek olan meselelerden 
biri de orta Avrupa vaziyetidir. Bu da 
bir taraftan Almanya, diğer taraftan da 
lngiltere ve Fransa arasındaki karşı
lıkıı miinasebetler üzerinde müzakere 
kapısı'll açmaktadır. İngiltere ve Fran
sa dıs politikalan bu noktada tama.mile 
biribirine uymuyor. lngilterede bugün
kü hükümet balyadan sonra Almanya 
ile de anlaşıp dörtler rnisakınm akdine 
taraftar gibi görünüyor. Fransa ise bu· 
na razı değildir. Çünkü Almanya ile 
böyle bir anlaşmaya varmak için Fran
•anın şark ile olan alakasını kesmesi la
~ındır. 1933 senesinde dörtler diktatö
tasr akdedildiği zaman, Daladiye o za· 
~ itilafın hükümlerini hafiflettir
tnek için hayli uğraşmıştı. Malılmdur 

ki o zaman bu misakın Fransada en bü
Yük taraftarı, Musolininin tesiri altına 
giren Roma büyük elçisi de Gouvenel 
idi. Daladiye, bir taraftan Gouvenel di
ier taraftan da bı.ı fikri benimsiyen bat 
\'ekil Mac Dona)d ile mücadele ederek 
§artlarını çok hafiflebnişti. Daladiye, o 
~ndan beri, bu mücadelesini, siyasi 
hayatının muvaffakiyetlerinden biri te-
18.kki ebnektedir. Dörtler misakının ak
di düne nazaran bugün daha kökleşmiş
tir. Çünkü orta Avrupayı hegemonyası 
llibna alan Almanya, bugÜn lngiltere 
l'e Fransa ile anlaşmak için daha ağır 

tartlar ileri sürecektir. 1933 de istiye • 
eeği şeylerin bir kısmını, kendi başma 
hareket ederek elde etmiı bulunuyor. 
Avusturyanın ilhakından sonra meyda
na gelen vaziyet karşısında pek az bah
sedilen bir zorluk daha çıkmıştır: Bu 
da §arki Avrupada İtalya ve Almanya 
tnenfaatlerinin çarpışmasıdır. Avus • 
'-'ıryanın ilhakından sonra orta ve şar
ki Avrupada İtalya menafii, hatta fran
&ız menafiinden ziyade alman menfat -
leriyle çarpışmaya başlamıştır. Bu an
ılusun kendisinden ziyade, bunun Al ~ 
lrıanyaya temin ettiği vaziyetten do
ian bir münasebettir. 

Binaenaleyh istekli olmamalarından 
değil, fakat Fransanın ve bugün artık 
l tlllyanın Almanyayı tatmin etmeleri 
kolay olmadığından dörtler misakı kuv
\'ede kalmaya mahkum gibi görünüyor. 
lngmz - fransız görüşmelerinin en ehe
tn.iyetli müzakere mevzuunu te§kil ede
Cek olan mesele budur. 

3 - Bu esaslı mevzulardan başka, 
h\lnlara bağlı olarak Franıanın ltalya 
İle girittiği müzakere ve iki devletin 
Milletler Cemiyeti konseyinde takib e
decekleri siyıuet meselesi vardır. 

Fransa ve İngiltereyi daima alaka
diU' eden bir meselede silah vaziyetleri 
hakkında karşılıkh malumat vennek ve 
tehlike karşmnda alınacak müşterek 
~irler üzerinde görüımektir. Geçen 
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İngilterede silôhlanma progra1mı 

yüzünden büdce açıOı yükseliyor 

Vergiler artbnlacak 
Gazeteler bu tedbirin memlekette 

fena karşılanacağını yazıyorl~r 
Londra, 27 (A.A.) - Avam Kamarasında dün Sir Con Simon 

tekrar silahlanma programrnm tatbiki için ihdası zaruri olan ye
ni vergileri bildirmiş ve hu meyanda irad vergisinin altı pens nis
betinde arttırılması lazım geleceğini söylemiştir. 
Nazır masarifatı 944.398.000 ve vari- ---------------

datı 914.400.000 lira olarak tahmin et
tiğini kaydettikten sonra demiştir ki: 
"- 30 milyona yaklaşan açığın istik

razlarla değil, mali resimlerle kapa
tılması lazımdır.,, 

Sir Jon Simon, beynelmilel münase
betler bir gün iyileştiği takdirde hü
kümetin askeri masrafları kısmağı ü
mid ettiğini, fakat şimdilik tekrar si
lahlanma planının tatbikine devam e
dilmesi lbım geldiğini tasrih etmiş

tir. Rekor senesi belki gelecek dene, 
belki de 1940 senesi olacaktır. 

Nazır, be!'iı serıelik tekrar silahlanma 
planına aid rakamların ehemiyeti !ıak
kında kati bir şey söyliyemiyeceğini, 
yalnız bu planın herhalde bir buçuk 
milyar ingiliz lirasına mal olacağını 
beyan etmiştir. 

Yiyecek ve ilk madde stokları 

Büyük Britanyanm yiyecek ve si
lahlanma için de iptidai maddeler sto
ku vücuda getireceğine dair Maliye 
nazırının beyanatı gazetelerin bilhas
sa dikkatini celbetmektedir. 

Deyli Telegraf gazetesine göre, da
ha şimdiden bir milyon tonluk zahire 
ve 400 bin ton da. şeker stoku yapılmış
tır. 

Deyli Meyl, zahire stokunu iki mil
yon ton olarak tahmin ediyor. 

Deyli Herald gazetesi de mevcud 
zahire stokunun bir harp takdirinde 
Büyük Britanyaya üç ay yeteceğini 
11--"'YP-P 

Beya.naı memlekette iyi bir 
intiba bırakmmlı 

Filistin taksim 

komisyonu Kudüste 
Kudüs, 27 (A.A.) - Bugün öğleden 

sonra Mısırdan buraya gelen taksim 
komisyonu protesto etmek üzere ya
rm umumt grev yapılmasını ve te-za
hürlerde bulunulmasını bildiren ve 
yüksek arab komitesinin imzasını ta
şıyan arabça beyannameler bu akşam 
her tarafa dağıtılmıştır. 

Cinde kanh 
çarpışmalar 

Hankeu. 27 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Linyi şehrinin üç taraftan japonların 
muhasarası altında bulunmasına rağ
men bu mmtakada nieıbi bir sükftn hü
küın sürmektedir. 

Yilisienin 19 kilometre cenub doğu
sunda Hungvaveksunlinıgçiao mmta
kasında kanlı muharebe devam etmek
tedir. 

Çinliler, Tegienin şimalinde demir
yolunun büyük bir kısmını tahrib et
mi§:ler ve Tengsienin üzerine ansızın 
yaptıkları bir hücum neticesinde düf
manı büyük zayiata uğratmışlardır. 

Japon gazeteleri harbın çabuk 
bitmesini istiyorlar 

Tokyo, 27 (A.A.) - Bu sabahki ga
zeteler, devlet siyasetinin çin - japon 
ihtiiafını azimle neticelendirilmesini 
temin edecek yolda tadili hususunda 
ısıar etmekte ve diğer meselelerin 
şimdilik bi;. tarafta bırakılmasını is
temektedir. 
Hoşi Şiab..:n gazetesinin yazdığma 

göre, hükümet de bütün devletleri az
çok memnun etmek esasına istinad e
den Japonyanın ananevi siyasetinde 
değişiklik yapmak zaruretine kanaat 
getirmiş bulunmaktadır. 

Birden bire vergilerin artırılacağı
na dair mali~ nazırının beyanatını 
bahis mevzuu eden gazeteler, bunun 
memlekette iyi bir intiba hasıl etme
diğini kaydediyorlar. 

Akdeniz kıyısında Franko bayrağını ta§ıyan bir asker 

Taymis gazetesinin mütaleasma 
göre, maliye nazırı yeni bir milli is
tikraz ile memleketin kredisini zayıf
latmak istememiştir. Fakat dün teklif 
ettiği hal tarzı da pek halkın hoşuna 
gitmiyecektir. 

Deyli Telegraf gazetesi, mükellefle
re bu yemi vergilerin de yükseltilme
sine kati bir zaruret olup olmadığında 
tereddüd gösteriyor. 

Deyli Herald, 1922 de.n beri en ağır 
vergileri ingilizlerin tesviye ettiğini 
tebarüz ettiriyor. 

Niyuz Kronik! gazetesi de, bu vergi
: erin memlekete ağır bir darbe teşkil 
edeceğini yazmakla beraber lngiltere
nin memleket maliyC$ini bozmadan si
lahlanabileceğini düşmana göstermesi 
icab edeceğini ilave eyliyor. 

Demir muhafızlar 

halô tahrik yapıyorlar 
Bükreş, 27 (A.A.) - Bugünkü ga

zeteler, demir muhafız teşkilatının 
kanunen feshinden sonra da fesatçı 
ve devletin ve milletin menfaatlerine 
muzır hareketlerde bulunduğunu is
pat eden yeni vesikalar neşretmekte
dir. 

ikinci teşrin müzakerelerinin mevzula
nndan biri de bu olmuştu. Esasen bu, 
İngiliz • fransız münasebetlerinin tari -
hinde yeni bir şey değildir. Büyük harb 
tan evvel de on sene, İngiliz ve fransız 
askerleri, daimi temas halinde bulunu
yorlardı. 

lngiltere bugün Fransaya karşı da
ha müsbet teahhüdler altına girmiş bu
lunuyor. Diğer taraftan, hava kuvveti
nin tekamülü da İngiltereyi bir ada ol
maktan çıkarmıştır. Bu şartlar altında 
iki devletin kara, deniz ve hava silah
ları arasında ve hatta iktisadi ve mali 
sabada i,birliği teminini İngiliz ve 
franaız kurmaylan ve mesul devlet a
damları, esaslı bir vazife telakki etmek
tedirler. 

Görülüyor ki iki gün devam edecek 
olan görüşmelerin ruznamesi hayli 
yüklüdür. Ve bu meselelerle birçok Av· 
rupa devletleri alakadar oldJJğu için ne
tice her tarafta alaka ile beklenmekte -
dit. 

AŞ.ESMER 

Akdeniz kıyısinda 

F rankist donanma kara 
ordusiyle işbirliği yapıyor 

Saragos, 27 (A.A.) - Havas ajaınsınm muhabiri bildiriyor: 
Kastellon eyaletinin Akdeniz cephesi üzerinde F ranko kıtaları 
Latorreta ve Punıto Belgada şehirlerini zaptetmişlerdir. Frankist 
filo hareıkat esnasında orduya yardım etmiştir. 

Frankist ileri hareketi 
devam ediyor 

Burgos, 27 (A.A.) - Resmi tebliğ : 
Akdeniz cephesinde Franko krtaları 

ileri hareketlerine devam ederek mü
hiın olan La Torreta ve Punta mevzi
lerini işgal etmişlerdir. Hükümet mi
lisleri pek ağır zayiata uğramışlardır. 

Alfambra mıntakasında Franko 
kuvvetleri J orkas'ı zaptetmişlerdir. 
Ejaulve mıntakasmda frankistler ye
di kilometre kadar il erli yerek hükü
met milislerine ağır zayiat verdirmiş
lerdir. 

Hükünıetçiler mukavemet 
ediyorlar 

Baraelon, 27 (A.A.) - Resmi teb
liğ: Akcieniz cephesinde cumhuriyet 
kıtalarıAliaga mmtakasmda frankist

lerin tazyikine muvaffakiyetle muka
vemet etmektedirler. Krtalarımız mü
him bir mevzi olan A talayo dö Al kala
yı işgal etmişlerdir. 

Hollandanıa dıı politikası 
Lahey, 27 (A.A.) - Hariciye nazı

rı, Hollandanm, Londra, Bertin, Paris 
ve Brilksel mümessillerini 13 mayısta 
Laheyde hariciye nezaretinde aktedi
lecek olan bir konferansa davet etmiş
tir. Bu konferans esnasında Hollan
danın harici siyaseti hakkında görü
şülecektir. 

Hollandada şimdiye kadar böyle bir 
diplomatlar konferansı aktedilmemiş
tir. Bu ilk konferanstan hasıl olacak 
tecrübe neticesinde bu usule devam e
dilmesinde bir fay& olup olmadığı 
anlaşrlac~rr. 

Küçük Dış Haberler 

X Meksiko - Meksika hülı:ümeti, 
İngilterenin petrol kumpanyalarının is
timlaki hakkında verdiği ikinci notayı 
da reddetmiştir. 

X Vaşington - 16 büyük maliyeci 
ve sanayici, ekonomik kalkınma işinde 
B. Ruzvelte müzaharet vadetmişlerdir. 

X Paris - Bonne Yugoslavyanm 
Faris elçisi Puriç ile Fransanın Varşo
va elçisi Noel'i kabul etmiştir. 

X Vqington - Almanya büyük el -
çisi, hükümetinin döviz azlığı dolayısi
le 1938 Nevyork enternasyonal sergi
sine iştirak etmiyeceğini bildirmiştir. 

X Belgrad - Başvekil ve hariciye 
nazırı Stoyadinoviç bir kaç gün istira -
hat etmek üzere pazartesi akşamı Slo
vanyaya hareket etmiştir. 

X Va§ington - Yeniden muntazam 
bir ihtiyat ordusu kurulması hakkında 
bir kanun çıkmıştır. 

X Belgrad - Yugoslav radikal bir -
liği işçi kurulunun konferansı pazarte
si günü toplanmış ve başbakan Stoya -
clinoviç mühim bir nutuk vermiştir. 

X Belgrad - Sırp ordusunun en 
meşhur generallerinden olan Yako Pav 
loviç'in ölümünü bütün millet teessür
le karşılamaktadrr. 

X Berlin - Çekoslovakyadan kaç -
tıktan sonra kendisine alman vatanda~ 
şr unvanı verilen ve halen Rayştag'da 

mebus olan Südetlerden Hans Krebs, 
dün ''Gauleiter" liğe yani nasyonal -
sosyalist partisil'lin kısmı şefliğine ta -
yin edihniştir. 

Kontes Jeraldin Apponyi ile 
evlenen Arnavudluk kıralı Zogo 

Kıral Zogo 
dün evlendi 

Şenlikler parlak oldu 
Tiran, 27 (A.A.) - Kıra! bu sabah 

sarayda Kontes Apponyi ile Arnavut
luk medeni kanunu mucibince evlen
miştir. Gelin, Pariste yaptırılmış, inci 
ve gümüş.le işleruniz beyaz satenden 
bir esvab giymiş, başına portakal çiçek 
!erinden bir taç koymuştu. Kıra! Zogo 
büyük üniformasını giymişti. 

Büyük galeride Arnavutluk parla
mentosu reisinin idaresinde yüksek 
mahkeme reisinin huzuriyle yapılan 

merasim pek sade idi. Galerinin bir u
cunda sağ tarafta gelinin davetlileri i
le ecnebi sefirler, sol tarafta hilkümet 
erkanı ile kıra! Zogo'nun dostları bu
lunmakta idiler. Dük dö Bergamo İtal
ya kıralım temsil etmekte idi. 

Hükümdarlar balayını Draçdaki de
nize hakim bir tepenin üstünde bulu
nan sarayda geçireceklerdir. 

İzdivaç münasebetiyle yapılan şen
likler Arnavutlukta şimdiye kadar~
hid olmadıkları parlak bir manzarayı 
göımek fITSatını vermiştir. 

Kont Ciano ile kıralm kain biraderi 
kıralın, gelinin dayısı kont Apponyi i
le Macaristanın Roma elçisi kıraliçe
nin şahidi idiler. 

Çekoslovakya südel 
almanlariyle 

görüıme yapmıyacak 
Prag, 27 (A.A.) - Südet alm~ı 

reisi Henlaynm nutku üzerine ortaya 
çıkan vaziyet karşısında Çekoslovak 
siyasetinin en mesul makamları tara
fuıdan hava'S ajansı muhabirine yapı
lan beyanata göre, mezkfu- makamlar, 
Südet partisi reisi ile her hangi b\r 
münakaşa veya müzakereyi reddedi
yorlar. Çünkü Henlayn, milli ekalli
statıü.sünü muhteviyatm1 katiyen bil
meden ve şeklini de öğrenmeden ulu
orta reddetmiştir, 

Tallinde Çobanda 
tasfiyeye uğradı 
Tallin, 27 (A.A.) - Avrupa güreş 

birincilikleri müsabakasında Çoban ha
riç olmak üzere türk güreşçileri tasfi
,yeye uğramıştır. Mustafa hastalandı -
ğından hiç güreşmemiş ve mersinli de 
.sakatlanarak güreşi bırakmıştır. 

Çoban sıfır puvanla şimdilik başta 
gelmekte ve ondan sonra estonyah Kot
kas bir fena puvanla ikinci, İsveçli Mi
nan 3 fena puvanla üçüncü ve letonya
h Bitaks gene 3 fena puvanla dördün
cü gelmektedir. 

Ağır siklet şampiyonluk müsabaka -
lanna bu dört güreşçi arasında devam 
olunacaktır. 

Estonyalı Kotkas Mehmed Çobanı 
tuşla yenmiştir. Bu suretle Kotkas a
ğır siklet birinciliğini almıştır. 

İkincilik ve üçüncülük için Çoban 
ile İsveçli Niman bu gece çarpışacak
lardır. 

Yerli mallar sergisi gene 
Galatasarayda a(llacak 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Eko
nomi bakanlığının bu sene açılacak 
yerli mallar sergisi için hazırladığı 

talimatname İstanbul mim sanayi bir
liğine gelmiştir. Sanayi birliği faali
yete geçmiştir. Sergi yine Galatasa
r.ay lisesinde açrlacaktır. Fakat esas 
itibariyle Taksim mıntakasında dai
mi bir sergi binası yapılması tasavvur 
ediliyor. Mektebteki sergi sonuncu o
lacaktır. 
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Önem vereceğimiz iş: 

Turizm 
CUMHUR1YET'te B. Yunus Nadi 

yazıyor: . A ••• 

" Memleketimizin tarihı eserlen uze-
rinde aşıkça bir heyecanla meşgul ol -
makta devam eden oldukça Y<l!h sayın 
bir ecnebi dostumuz geçen gün bi7:e 
dünya yüzünde turistik bakımdan bı
rinci derecede dikkate layık memleke
tin şimdi artık Türkiye_olduğ.unu anla• 
ta anlata bitiremedi. Dıyor ki: 

" - Mesela ltalyada her ıey mey • 
dandadır, seneler ve senelerce orada 
herkes hep aynı şeyleri görmekten 
doymuştur. Yunaniıtanda bile ~eyda· 
na çıkanlmanuş biç bir eski esenn en 
ufak parçası kalmaınışbr. Halbuki T~ 
kiye bu noktadan henüz el sürülmernıf 
denilecek bir memlekettir. Belli başlı 
üç dört medeniyetin üst üste w~ğıldığı 
İstanbul bile bu bakondan değil yalnız 
ltalya'ya, hatta biitün dünyaya üs.tün 
sayılacak zenginlikte bir şehirdir .• Bılen 
ve gören bir gözle bakıldığı vakit İs· 
tanbul şehrinin bilhassa eski İstanbul 
tarafı başlı başına ve baştan başa bir 
müzedir. Onda gömülü hazneleri orta
ya dökünüz. Göreceksiniz ki bütün 
dü.."lya bir kere gelip bu muhteşem ta
rih sayfalan önünde günlerce ve gün • 
)erce dunnağı en büyük zevk bilecek • 
tir. Dünyanın hiç bir tarafında böyle 
şey yok. Bu hazineler insan eliyle de 
yapılamaz. Çünkü o ancak tarihin ınah· 
6ulü olabilir, ve lstanbulda olan budur. 
Sonra bi.itün Anadolu, hususiyle yarım
adanın garb kısmı hep yer yer çok kıy
metli böyle haznelerle doludur. Onla • 
rın istifade olunacak vaziyete geçiril
meleri için bir parçacık, fakat ıttıradlı 
ve heyecanlı himmete ihtiyaç vardır. 
lşte o zaman Türkiye turistik bakım· 
dan biç şüphesiz dünyanın birinci mem 
leketi olacaktır ... " 

Sayın ve dost yabancı bilginin bu 
sözlerindeki yüksek kıymeti pek iyi 
takdir ediyoruz. Ortaya çıkarılacak 
medeniyetlerin şu veya bu millete men• 
subiyetleri üzerinde asla büyük bir fark 
gözebneksizin onlann hepsini aynı e
hemiyet ve itina ile ortaya koymalıyız. 
Mesela lstanbulda tamamen tarihe in -
kılab ehniş medeniyetler biribiri üstü· 
ne yığılmışhr: Bur:ıda başlıca romen, 
latin, hizanı ve türk medeniyetleri !ek
diğerini takib eylemiştir. Her devn bu-o 
lunabilecek büyük, küçük eseriyle te
barüz ettirmekte bizim nesle düıen bü
yük bir medeniyet vazifesi vardır. O 
medeniyetleri yaratan idareler göçerek 
çoktan tarihe intikal etmiştir. Fakat 
bırakbklan eserler bugün artık bizim 
öz malamzdır ." 

BiR HATIRANIN GETIRDK;t 
DOŞONCE 

KURUN'da B. Asun Us, bu başhklı 
başmakalesinde ezcümle şunlan söylü
yor: 

" Balkanlardan, Balkan antantmdan, 
hulasa Balkan milletleri arasındaki mü· 
nasebetlerden bahsediJdikçe bulgarlan 
habrlamamak mümkün olmuyor. Nete
kim bu defa yeni türk • yunan anlaşma
smı imzalamak üzere Atina'ya giden 
başvekil Celal Bayar hareketinden ev• 
vel Anadolu Ajansına beyanat verir
ken iki memleket arasındaki yaklaşuB 
siyasetinin tarihi bir ,halisasmı yap • 
mış, 1932 senesinde lktısad Vekili sıfa
tiyle Atinaya gittiği zaman temeli abl
mış olan türk • yunan anlaşmamıa Bul
garistanm da almması için çalışıldığını 
hatırJatnuşbr. 

Hükümet reisimizin siyasi ve aske
ri bir ittifak muahedesi imzalamak için 
Atinaya giderken Balkan antantından 
evvel Türkiye, Yunanistan ve Bulgari .. 
tan arasında üçlü bir anlaşma yapmak 
tetebbüsünü hatırlamıf olması bugün"e 
kadar Balkan antantı dışında kalmış o
lan bu memleketin siyasetinde gönülle
rimize hüzün veren garib tecelliyi gös
terecek bir hadisedir." 

Bir vapur karaya olurdu 
Bandırma, (Husu9i muhabirimiz bil

diriyor) - Deniz yolları idaresinin 
Saadet vapuru Bandırmanın Fener 
adası civarında sis yüzünden karaya 
oturmuş, tahliye edilmiştir. Vapurun 
kurtarılmasına çalışılıyor. 

Eylülden sonra İslanbulda 

su derdi kalmıyacak 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Şehir 

meclisinin bugünkü toplantısmda 937 
yılı bilançosu görüşülürken sular dai
resi müdürü şunları söylemiştir : 

"- Eylfılden itibaren İstanbulda 
her gün ve her saatte istenildiği kadar 
bol su bulunabileme.ktir. Altı senede 
yalnız tesisat için 5,5 milyon lira har
canmıştır. 

1.900.000 lira olması icabeden k~r 

yalnız tesisatın ıslahına sarfedilmiş. 
tir.,, 
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işte Arıburnunda ve hatta bUtun 

Çanakkalede kazanılan zafer d~ 
manm bu cephanesiz bir kaç dökün
tü nefer ve fakat hakikatte iradeli 
komutan kar§ısında fa§ırıp yere yat
tığı dakikadan hatlar. Kazanılan bu 
bir kaç dakika her şeyi değiftirme· 
ğe kafi gelecektir. Tümen komuta· 
nmın yanındaki emir subayı geri 
k09uyor. Yürüyüşe geçmiş olan ala
yın en batındaki mangaları "mar§ 
mart!" ile komutanının yanına ye
tiıtiriyor ilk mangalar ate§ açıyor, 
arkasını ilk bölük ve ilk tabur takip 
ediyor. 

Alayın harekatma geçmeden ev· 
vel bu misli görülmemi§ kahraman· 
lığı ainai bir tahrifle dünya efkarına 
karfı baıka türlü göstermeğe yelte
nen garip bir yazıyı yalanlamak lü
zumunu hissetmekteyim: 
Artık harb tarihinin malı olmu§, 

düıman eserlerinin bile bütün tefer
ruatiyle malumu bulunmuı olan 
Atatürkün bu kahramanca ve pek 
az komutana nasip olabilen zati ka
rannı ve Ön görüsünü küçütlmek İçin 

Alman Generalı Konnengeiuer "Ge -
J.ibolu" adlı eserinin 91 inci sayfa
aın<la bu hareket ve ilk neferlerle 
kartılatma hakkında §Öyle bir ma
aal uyduruyor: "Mu&tafa Kemal 
Bey tesadüfen bugün kendi 19 un
cu tümenini veya bundan bir kısmı
nı - Bunu ıimdi katiyetle bilemi • 
yorum - tatbikat maksadiyle bu is
tikamete ıı,evketmitti. Sonradan ba
na anlattığına göre ( ! ) yolda sili.h
aız, batı açık, her hallerinden heye
can içinde oldukları belli olan jan
darmalar birdenbire kartılarına çık
tılar. 

- Ne var, ne oluyorsunuz? diye 
sordular. 

- Geliyorlar, geliyorlar diye ce
vab verdiler 

- Kim geliyor? 
- lngilizler, Ingilizfer. Komutan 

hemen kurmay batkanına sordu 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Kağnılarla Çanaklıaleye cephane nakliyatı 

Tezer T Qflnran 
-2- 1ar için dc*:tor mütalaas.trun eeas ol

Geçen defaki yazımızda çocukta ye- duğunu tekrar edelim. 
mek itiyadını husule getirmek için lştihaaızlrk yemeklerin hususiyet
dikkat edilmesi lazım gelen bazı nok- !erinden de doğabilir. Bazı aileler 
taları göstermeye çalı'1Dıştık. Bu ya- çocuğa tam kalori temin edelim diye 
zıda da iştihaya tesir eden maddi ve hep aynı cins şeyleri büyük parçalar 
ruhi sebebleri tahlil edeceğiz: halinde verirler. Mesela krzannrş bü

lştiha, her şeyden evvel çocuğun yük bir patates, kuru köfte, börek 
sıhat vaziyeti ile alakadardır. Esas gibi. Böyle bir yemekte kalöri mese
itibariyle iştihalı olan bir çocuğun lesi halledilmiştir. Fakat bu yemekle
mesela bir mide bozukluğu, bir soğuk rin tertibi hoş değildir. Hepsi kuru 
algınlığı veya her hangi bir hastalık olan bu gıdaların yenmesi fazla ceh
esnasında iJtihasızhk göstermesi pek de iht·iyaç gösterir. Kızarmış •büyük 
tabiidir. Böyle geçici hastalıklarda bir patates başlı bafına çocuğu yıl
çocuğu zorlamamak, i11i tabiata ter- dırmak için kUidir. Bazan tam aksi 
ketmek daha doğru olur. Bilhassa olarak çocuklara bir arada sulu ye
hasta olduğu için çocuk iyi yemelidir mekler verilmektedir. Mesela çorba, 
tarzındaki düşünce ve endişemiz böy- sulu etler (kıyma halinde) hoşaf gi
le vaziıyetlerde pek yerinde değildir. bi. Bu list,.nin de tertibi hoş değildir. 
Çünkü sıhatli bir çocuğun hastalığa Çok fazla sulu şeyler çocuğun mide
karşı mukavemet etmek için kafi de- sini şişirerek çabuk fakat yalancı bir 
recede ihtiyatı vardır. Çocuk hasta- doyma hissi uyandırabilir. Bundan 
lıktan sonra da kendisini çabuk top- dolayı yemeği, daima değişik bir şc
layabilir. Bademciklerdeki bazı arıza- kilde, iyi, temiz, itinalı pişmesine dik
ların da çocuklarda devamlı bir işti- kat ederek vermek muvafıktır. 
hasızlık amili olduğu görülmektedir. Diğer bir mesele de yemeklerin ve· 
Öyle çocuklar vardır ki badem<:ikleri rilmesindeki tarzdır. Yeni yemekleri 
alınıncaya kadar yemeğe karfı büyük çocuklara çok az bir mikdar ile baş
bir iştihasızhk gösterdikleri halde latmahyrz. Bunları çocukların sev· 

büyuk komutanlann emirlerini bek- dÜflnana taan-uz ebnesini ve geriye ameliyattan sonra hemen normal ve dikleri yeme-klerle beraber tatdırmak 
lemeğe lüzmn cönneden kendi zati tardmı emrediyor. Tabur büyiik bir iyi bir iştiha ile yemeklerini yemeye daha doğrudur. Yeni yemeği, ÇOCU· 
karariyle yaptığı epiz bir hareket- aüra.tle ve kesif bir avcı hattı halin- başlamışlardır. Bağırsak kurdları da ğun yorgun, isteksiz bir anında değil, 
tir. de ileri atılıyor. aynı fena tesiri yapabilirler Çocuğun bilakis iştihasınm tam yerinde olduğu 

Sonra ilk tesadüf edilen kıtalarm Arkumdan birinci tabur yetifi- içinde bulunduğu evin havalandml- bir zamanda vermeliyiz. 
jandarmalığı da saçmadır. Bu mm- yor. Bu taburun kwnandanma da ma vaziyeti ve çocuğun açık havaya Şimdi iştihaya tesir eden manevi a-
takada jandarma krtaaı yoktu ve (Yüzba§ı Zeki, hilen Emeldi gene- çıkıp çıkmaması iştiha hususunda rol millere geçelim: 
Atatürkün rastladığı ilk cephaneaiz ral ve Erzurum mebuau) ikinci ta- oynayan maddi amillerdendir. Pek Bu husus.da akla ilk gelen sebeb, 
neferler Balıkçıdamlannda çarpıf- burun 80lundan derhal taarruza it- çok çocuklarda evden çıkarılmadıkla- çocuğun yemek meselesinin evde çok 
mıı bulunan 27 inci alaym neferle- tiriki ve aynı suretle tard etmesini cı zamanlardaki işt~;1asızlığa mukabil mühim bir mevzu teşkil etmesi, yani 
riydi. bildiriyor. açık havıda oynadıkları ve gezdikleri çocuğun yemediğinden kendisi ya-

Nihayet tümen komutanmm ken- zamanlar büyük bir iştıiha dikkatimizi nında esefle ve devamlı olarak bahse-
Bunlann gerisinden alay im-di kurmay bafkanma "kıtaatta mu- çekmektedir. dilmcsidir. Uyku itiyadlarmı tetkik 

harebe cephanesi var mı?" diye sor- mandam yarbay Bay Avni de Fazla hareket, fazla faaliıyetten ve- ederken söylediğimiz gibi küçük ço· 
maıu maaalı bu yalanın en yaman ıeliyor. O anda taburlara gösterdi- ya her hangi suretle vücude gelen cukların dikkat ve heyecan merkezi 
parçasmr teıkil eder. Muharebeye ii iatikimette bütün alaym taamı- yorgunluklar da iştihasızlıkda ilk olmak istekleri o kadar şiddetlidir ki 
manevra kurtuniyle gidilmiyeceğine za geçerek dütmaru denize dökme- akla gelen sebeblerden biri olabilir. kendilerinden hep bahsedilsin diye ac; 
göre ve hele kendi kıtaları içinde sini kati olarak bildiriyor. Cebel ba- Bir çok faal çocukların yemek zaman- kalmaya bile razi olurlar. Nitekim bu 
"alınan nefesin bile farkına varan" ı d 1 · · ha A d k'k tarzdaki i"'tihasızlıklarm rog-u "tek" 

taryuı Conlcbayırmm cenub yama- arın an evve yırmı tta on a ı a T :s 
(bu tabir eskiden 57 inci alayda dinlenmeleri_ bu dinlenme esnasın- çocuklar içinden ÇDkar. Bunun için 
h . et etm' b' b 'f d 'd' ) cmda (Suyatag·mdıa) mevz.ie girivor kl d · t'h 1 kl d ızm ıt ır au ayını a eaı ır J da çocuk sakin kalmak şartiyle _ iş- çocu ar yanın a ış ı asız ı arın an 
Mustafa Kemal gı'bi bir kumandanın ve kumandanların hepsine birden tibayı açabilir. Bazı pek fazla hare- büyük bir ehemiyetle bahsetmek bu 
kıtalar muharebe cephanelerini be- de pı emri tekrar ediyor. ketli çocuklarda sadece dinlenmek iştihayı daha da azaltabilir. Aynı za-
raber tatıyorlar mı, tafanıyorlar mı yorgunlug·u gidermek için kifi deg-il- manda böyle tek çocuklara başka ÇO· 

? b k b k mel .. _ s;,.. ben taarnı:ıs emretmiyo- k1 1 be ..Jt.- k d' . k :var mı unu urma.y &f an an aonnıNı dir. Bu tedbiT ile beraber faaliyet cu ara rcııuc;;r yeme ye ırır~ bu 
E et bir , ram. Olnae"i emrediVRrfl-, Biz ö- • t'h 1 kl k d·ı·-· d · 

- Kıtaatta muharebe cephanesi 

- v kadar garip · teY oıamaz. • ,,_ -·· devreleri arasına sakin oyunlar koy- ıt ı asrz ı arın en ı ıgın en gcçtı-
0 h ld d h ı ·1 · ·ı~L" lünce- lıadar •e...,cek --an --- g-ı·nı· go"ru'"rüz. - a e er a 1 en ..• 1 an Nihayet bütün bunlann uydurma ,_ • r- -·· -· malıdır. Mesela bebek ~. ıkutula-

Makaad malUın. Bu birinci günün lırıda ,,.nnua. bcırtAt· Atu....otl.r •• rrlbt Üı:;k JikınclC gibi oyunlar, ~ ıyoouga evu .... MIWU"' .... u ................ v~· 
ruhu olan on dokuz\DlCU tümen ko- olmasma göre Mustafa Kemalin de kumandanlar kaim olabilir." 1 yedirme tarzı da bu sahada mühim rol 

Kan • __ __, bö le bir O '"-"" burada ve bizzat Atatürk- maca, atlama gibi h~ketli oywı ar M ıa k . b' 
mutanının inaiyatifini meydana çı- nengıesııere Y feY an- •-· arasına 90kulmalıdır. oynar. ese 4 yeme yeme!ll ır me-
:ıı.armamak, onu tesadüfe maletmek. labnau mevzuubahis olamaz ve bü- ün aizmdan bu emirleri telikki et- sele halini alan bir çocuğa öğle yeme-
• • •--L- anl--..1 - kal Çok az uyku da iftihasızhkta rol ed•v· · · aık 
Fakat bu zat galiba Türkiyede bu- tün bunlar bir uydurmadan ibaret IDlf alUH"am aruan aag mıt ğini kifi derecede yem ıgı ıçın · 

ek hdud 'f d · oynayabilir. · Junduğu müddette bir mikdar türk- kalır. Oyle bir uydurma ki yalanla- P ma zevatm ı a esıne na- şam üzeri çikolata, pasta ve saıre ver-
çe öğrenmekle berabr "yalancının rı her tarafmdan sızıyor. Fakat fU- zaran bu muhteıem dekoru canlan- Yemekler arasında çocuğa bir JCY· mek, bir çocuğa saıbahleyin kalktığı 
nıwnu yatsıya kadar yanar" atalar ruı ıayanı eaeftir ki halka mahsus dırmaya çalıtalnn: ler yedirmenin iştihasızlığı mucip ol- vakit aç olup olmadığını sormak, aç 
~zünü öğrenmemi§. bir takım uydurma Alman kitabla- (Sonu var) duğunu geçen yazımızda bir müna.sc- değilim dediği günlerde - bunlar va-

Bir defa Mustafa Kemal daha sa- rmda rastgelmeğe alıftığmırz bu ya- betle söylemiştik. Midenin, almı9 ol- sıtasiyle ıgıda alsın niyeti ile - iste-
at 4.30 dan itibaren düşman teteb- tanlar ciddi görmesi ve yazmuı la- duklarını hazmetmeden açlık duygu- diği abur cuburu yemesine müsaade 
büsünden haberdardı ve 57 inci a- zıın gelen bir generalin kitabmda Silivride yeni dispanser sunu göstermesi hemen hemen imkan- etmek yanlıttır. Çocuğa çikolata, ye-
layı hareket ettirmeden evvel de da yer almıttır. Se-bebi de pek bot İstanbul, 27 (Telefonla) - Silivri- sızdır. Bunun içindir ki sıhatli ço- mi' gibi ıcyleri ancak iyi yenmiş ye-

... 1 .. .. k 1 d k deg•ı'ldı'r. Bu kahramanca hareka·tm de yeni bir dispanser binasının teme- cuklara muayyen zaman dışında hiç meklerden sonra vermelidir. Çocuk bir süru ı§ er gormuş, o or u o- . 
• 

1 
.. .. - d k' yapılmasından bır' k•ll" gu .. n -·a 1i vali B . Üstündağ tarafından bugün bir şey yedirmemek lazımdır. Zayıf yemegvini yemedikre bunlara kavu.:ı-

mutanıy e goruJlllU§, yan a ı mu- -y --- ~ r-
harebeye tutuımuı tümenden haber cepheye gelen ve hazır zaferlere atılmıttır. ve kafi derecede beslenmemiş çocuk- mıyacağmı iyi bilmelidir. 
almıı ve hatta kendisi Maltepeye gi- konmaya bayılan bu gnerale mare- Aile bağındaki her nevi tatsızlıklar, 
derek düımandan bazı ıyler görme- tal hem§msine rağmen Mıutafa ..1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. disiplin eksiıkliği, evdeki büyüklerin 
ie çahpnııtı. O halde tümenini veya Kemal bir türk neferi bile teslim et- _ No·. 

72 
:_ çocuktan aynı şey için ayrı ayrı tarz-

bundan bir kıammı tesadüfen ve miyecek, yÜz geri gönderecektir. : Yazan: Alexu T olıtoi _ da hareket etmesini istemeleri gibi 
tatbikat makaadiyle ileri sevketti- Asıl hmç buradan gelir ki onu da : : bölünmÜ§ otoriteler, yemekten hemen 
iinden nasıl babsolunabilr? Vakıa ileride göreceğiz." : - evvel geçirilmiş heyecanlar hep işti-
57 inci alay 0 günlerde olduğu gibi Bu ilk yetiten tabur ogün alayın - : hasızlık sebebleridir. 
25 niaanda da tatbikat maksadiyle önc\Uü olarak yürüyen 57 inci ala- = = Diğer bir amil de fazla kontrol, 
hareket hazırlanmııtı fakat Kocaçi- yın ikinci taburudur. Tümen komu- : - fazla tazyik, dayak, devamlı azar gibi 
mene gidit artık tatbikat için değil- tanı doğrudan doğnıya bu tabur ku- : : çocuğu menfi yapan hallerdir. Böyle 
di sll"f tümen komutanının mesuli- mandaruna (yÜzbqı Ata) taburunu : : çocuklarda da sık sık yemeklerin red-
yeti kendi üzerine alarak ve daha açarak 261 raknnlı tepe üurinden : : dedildiğini, nizamsız yemek yendiği-
------------ - -------------------_.§ ~ ni görürüz. 

Üğle Neşri.yatı: 12.30 KanşK pAik 
nqriyatı - 12.50 Plak: 'l'urk musımi ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ba· 
herler - 17 .30 Halkevinden naklen in«ılalı 
dersi (Hikmet Bayur). 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plüla danl 

musikisi - 19.15 TL.rk musikisi ve halk !illf• 
kıları (Makbule Çakar çe arkadaşları) _.. 
20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.ıS 
Radyofonik temsil - 21.00 Konferans, Dr. 
Muzaffer Sezer - 21.15 Stüdyo salon or• 
kestrası: 1 - Garminati: Ungarischer Zi• 
ıeuner Tanz. 2 - Brusso: Canzonetta. 3 • 
Rosaini: Der Barbier von Sevilla. 4 - Rust: 
Traumland - 22.00 Ajans haberleri- :ıı.ıS 
Yannki proıram. 

İM8nbul: 

ug- le NP~riyatı: 
~ 12.30 PliWa nid 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Çocuk 
b~yram ve haftası münasebetiyle Çoaık E· 
ıırgeıne kurwnu namına Şehremini ı..ikevi 
gösterit kolu tarafından bir temsil. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 Çocuk bay• 
ramı ve baftaaı münaseebtiyle çocllk esir• 
geme kurumu namına konferans Doktor 
Ali Şiıkrü (Mama ve oyun çocuklarrwn ba
kım ve terbiyesi) - 18.45 Plakla dans mu· 
sikisi - l!U5 Spor muaahabeleri: Eşref 
Şefik - 19.55 Boraa haberleri - 20.00 Sadi 
Hoşses ve arkadaşları tarafından tüıık mu
ıikisi ve halk şarkıları - 20.45 Hava rapo· 
r~ - 20.48 Ömer ~ıza tarafından arabça 
soylev - 21.00 Radıfe Neydik ve arkadaş
ları tarafından türk musikisi ve halk şar
kıları (Saat ayarı) - 21.45 ORKESTRA: 
1 - Mor.ena: Straubfedem, süvit. 2 - Drigo: 
Vals mınyon. 3 - Staub: Konşita. - 22.15 
Ajanshaberleri - 22.30 Plakla sololar, opc• 
ra ve operet parçaları - 22.50 - 23 Son ha• 
berler ve ertesi &'iinün programı. 

Avnıpa: 

O.l'~J<A VE OPERETLER: 18.28 Mos• 
kova - 19 Biikreş - 19.10 Münih - 19.30 
Laypziıı - 20.30 Paris - Eyfel kulesi - 21 
Milano, Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 12 Frankfurt 
Stuttgart - 17 Berlin - 19.30 Strazburı _: 
20 Moskova - 20.30 Hamburg, Sottens -
20.45 Moskova - 21.30 Kopenhag, Lüksem• 
burıı - 22.20 Droytviç - 22.30 Kolonya. 

ODA MUSİKİSİ: 17.15 Roma - 19.18 
Frankfurt - 22 Varı;ova. 

SOLO KONSERLERİ: 12.40 Monte Ce· 
neri - 13.20 Droytviç - 15.25 Hamburg -
17 .15 Var§ova - 18.40 Droytviç - 20.25 
Beromünster - 20.45 Keza - 21.15 Königs
berg - 21.30 - 22.35 Brno. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. L): 6.30 

Breslav - 8.30 Keza - 22.45 Königsberg. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 

17 Budapeııte - 18 Stuttgart - 18.10 Kö
nigsberg. 
HAFİF MUZİK: 6.30 Laypzig - 8.30 

Königsber&' - 10.30 Hamburıı - 12 Bres
lav, Königsber&'- 12.35 Prağ - 14.15 Ber
lin - 16 Hamburc - 17 Stuttgart 18 Bertin 
- 20 Kopenhag, Viyana - 21 Stuttııart -
22.30 Hamburc . 

.. ı5.AN's' .. X1"0zlôY: ı6.ı5 varwon - • 
Bedin - 22 Post Parizyi.ne - D.25 Loo
don - Recyonal - 22.30 Laypı:ig. Tuluz -
22.'45 Pariı - P. T. T. - 22.55 Lükeemburc -
23 Droytviç, Floransa, Krakovi, Poznan. 
Vilna - 23.5 Moıkova - 23.30 Droyt•iç. 

B. Zeki Nebil Ertok11n 
cenaze töreni yaptldı 
Genç yaşında vefatını teeeaürle yaz

dığmıız Hariciye V ekfileti ştıbc mü
dürlerinden Bay Zeki Nel»l Ertok'u.n 
cenaze töreni dün yapılmıştır . 

Hacıbayramdan hareket eden alay 
büyük caddeden geçerek Hariciye Ve
ka.Ieti önüne gelmiş ve tabut eller üze
rinde kaldırılarak iki dakikalık bir ih· 
tiram vakfesi yapılmıştır. Bundan son 
ra i.atasyona götürülmüş Ye bir n,e:o
na yerleştirilmi;stir. 

Vasiyeti mucibince merhum, lstan· 
bulda zevcesinin yanına def-nolwıacak· 
tır. 

Törende, başta hariciye veka.Ieti ge
nel sekreteri Numan Menemencioğlu 
olmak üzere bütün hariciye erkin ve 
memurları bulunmakta idiler. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Yolda sıkıntılara maruz kalınmıştı. dı ... Prens - papa, sarho9 ve mülayim, : : askerler - uyuyordu. - Mesele bu değil... Abdal!. .. Peki 
Tüccar teşekküllerince inşa edilmiş o- güneşten yanmıf kumru gerdanı ren- : : İki suvari Don'u geçerken yalnız at- İvan Brovkin neden hırsız değildir? 
lan gemilerle diğer her türlü sefine- gindeki burunun derilerini tırnakla- : : 1arının ayak sesleri aksediyordu. Pet. Benim adamlarım neden çalmıyorlar 
ler su yapıyor ve baş aşağı batıyor, riyle soyarken: -'Görüyor musun, za- : : ronun bağıra bağıra birini çağırması da, sizin adamlarınız çalıyodar?- Bü-
sisli ilk bahar gecelerinde, kabaran su- man nasıl geçiyor, oğlum? Diyordu. : : üzerine bir çitin arkasından saçları tün siparişleri Brovkin'e vermeli.- U-
larda yollarını kaybediyor, karaya otu- Sana hesab öğrettiğim günler geçeli : : karma karışık bir baş ~öründü. Bir sakof'u, Voromin'i zincire vunoah-
ruyorlardı. Nijni • Novgorod'da bun- ne oldu ki? ... Şimdi gemiye bin.mi§, E : köylü onları, kaşına kaşına, boyarın Moskovaya, Romodanow.IM')IC göoder-
lar bırakılarak yerlerine Volga kayık- haııbe gidiyoruz ... Ahi Çocuğum... : = bulunduğu kulübeye götürdü ... Petro meli ... 
ları alındı. Lö For ıehrin servet ve haşmeti ve : : birden bire kapıyı açtı, ürken sinekler Lö For: 

Tuğyan sularının beyaz dıvarları yı

kadığı Kazayn'da, yüksek bir sahilde 

kurulmuş olan Simbirsk'de, göçebele

re karşı mahfuz bulundurulmak için 

etrafı çitli kale dıvarlariyle çevrilmiş 

olan küçük Samara şehrinde tevakkuf 

edilmeksizin yola devam edildi. Sara

tof'dan sonra, otlar içindeki kıyılar 

bir güneş serabı altında boğulmuştu. 

Mavı nehir steplerde tenbel tenbel a

kıyordu. Sıcak bir fırın sıcağı idi. 

Petro, Lö For, Aleksaşka ve prens -

papa Zotof (eğlence ve sefalet; alem

leri içi;ı sefere teşrik edilmiş olan bu) 

a;cminin yüksek kıç tarafında bütün 

gün arka arkaya çubuk içiyorlardı. Bi

ribirinin peşi sıra, suya batıp çıkan 

küreklc:rin etrafa saçtıkları köpükler 
arasında ilerleyen u zun gemi dizisini 
ıeyrettikçe hala o eski askeri eğlence
lerin devam etmekte olduğunu sanı

yorlardı. Azak kales i ne idi, ve nasıl 
zabtedilecekti? Bunu iyice tahmin e
demiyorlardı. Yerinde anlayacaklar-

hududsuı: mesafeler karşısında §afi· : : vızıldamağa başladı. Streşnef, yan ya- _ Pek ala, gut, dedi. 
yordu: E : na korıulmUf i.ld sıra üzerine uzaIUilış, - Daha ne var? Gemk hazır n1lfl 

- Fransa kıralı veya Almanya im- : : uyuyordu. Üstünü - başı dahil - iyi-
paratoru umurumuzda mı? Diyordu. : E ce örtmüftÜ. Petro örtüyü çekti. Ödü 
Ah, Petro, daha fazla paran olsaydı... E : kopan ve ağzuıı açıp bir kelime bile 
Avrupadan daha çok subay, daha çok E E söyliyemiyen boyarın seyrek saçların-
mühendis, akıllı adam getirtirdik. Sen E : dan yakalayıp hiddetinden yüzüne tü-
oraya bizzat gitmelisin ... Bu ne büyük : : kürdü, yerlerde sürükledi, gevşek ih-
memleket, vahşi ve tenha bir memle- : : tiyarm karnını çizmeleriyle tekmele-

ket... lnıa edilmekte olan Senpetreıburg di ... 
Hafif filo Çariçin'de durdu. Burada Soluk soluğa masanLn önüne geçip 

da beklenmedik manialara rastlanıldı. ahlaksızlığından dolayı derin bir izti- sın, velinimetimiz, ve muharibler de pencere kapaklarının açılmasını cm
Ancak beş yüz at bulunabildi. Gürek rab içindeyiz. Bunlar on beş bin fıçı mahrumiyetlere katlanacaklar. Şimdi, retti.. .. Gözleri şişkin, zayıflamış yü
çekerek zaten ellerini ve kollarını ha- sbiteyn, kırk beş bin fıçı sirke, bir o teşebbüsümüz teahhürlere uğramamak zünün güne§ten esmerleşmiş cildi al-
rab etmiş olan askerler topları ve ara- kadar rakı, yirmi bin tane tuzlu mer- Ujin ancak allaha güveneıbiliriz." tında hiddet leke1eri vardı .... 
baları çekmek mecburiyetinde kaldı- sin, o kadar sazan, turna balığı, 001 bin .. .. •. •• •• •. .• •. •• •• •• .• •• •. •. •• •• .. .. Srcşnef'e bağır~• : 

lar. Ekmek, darı, yağ kıttı. Yorgun ve pud jambon, yağ ve iç yağı, beş bin Petro ile Lö For ordudan ayrılıp -Tam haberi ver ... Ayağa kalk. 0 -
aç kıtalar askeri depoların bulunduğu pud tuz, sekiz bin pud ... vermeği te
Don üzerindeki Pançin şehrine kadar ahhüd etmiş.Ierdi. Otuz üç bin ruble Pançin'e gittiler. Don nehri ortasında tur. Müteahhidlcri astırdın mı? A&tır-
tam üç gün yürüdüler. Bitik bir halde çald bir adacık üzerinde bulunan küçük ka- nwiın mı? Niçin? para almışlardı. Bunun yarısını ı-
buıunan askerlerden çoğu yollarda . zak şehri yanmll bir orman ortasında - Majeste ... (Petro ayağını ~re 
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v . lar. Bir lLbre tuz yok. Balıklar koku- imiŞ:Çesine araba oklarile etrafı çevril- vurdu) bay kumbaracaı.. . (Tikon 
düşüp kaldı. Pançın e ın enı ecegı yor. Anbarlara girilemiyor... Bütün mişti. Her taraf da uzun boynuzlu ö- Stre!plef selam vermeğe, hatta inleme-
umuluyordu. Fakat ordunun levazım ekmekler küflendi. Yalnız tüccardan küzler, ayakları kösteklenip çayırlara ğe cesaret edemiyordu.) Müteahhidler 
reisi boyar Tikon Streşnef'den bir İvan Brokin'in teslim ettiği arpa ile bırakılmış atlar görünüyordu. Fakat ilk önce borçlu oldukları şeyleri tes-
mektub geldi: yulaf iyi.... bir kişi bile yoktu: Öğle yemeğinden lim etsinler. Öldükten sonra bir işimi. 

"Bay kumbaracı ; müatelzimlerin "Bu hırsızlıktan müteesair olacak- aonra hcrkea - muhafızlar, arabacılar, :ıc yaramazlar ki... 

- Bütün gemiler hazu, bay kumba

racı. Sonuncular geçenlcaôe V or~'· 

den geldi. 
- Haydi, nehre gidelim. 
Streşncf, ayağında maı:okenden ~ 

çizmeleri ,sırtında gömlek ve kemer
siz, tahta bacaklar üzerinde gibi yürü· 
yen Petronun ardı sıra sessiz sedasıı 
koş.uyordu. Don'un güneş altında pa
rıl parıl yanan bir dirseğinde, bir kaÇ 
sua halinde, sayısız sandallar, dar vr. 
sazdan yüzdürücülerle mücehhez ka• 
zak strgileri ön tarafında kürekçileri, 
düz yelkenleri ve pupasında kamarası 
ile sivri burunlu kadırgalar duruyor• 
du. Akıntı bunları sallıyordu. Bir çok· 
lan yarı batmış halde idi. Bayrakla! 
tenbel tenbel sarkıyordu. Sıcak günef 
altında taze, boyasız tahtalar çatlıyor. 
kenarlar katrandan parlıyordu. 
Ayaklarında sarı çizmeler bulunarı 

Lö For, bacaklarını açarak, buntar• 
dütbiinii il~ tetkik e<ii.y-Ol'dV. 

('Sootı YH") 
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. . . .. .. HAYAT ve SIHAT 
~ : .................................................................................. 

Havuçtaki vitaminler 
Havuç bizim edebiyat tarihimize, 

As1m efendinin istaflin tercümesiyle, 
biraz gülünç §ekilde girmişse de, vita
nıinler bilindiğinden beri en büyük rağ
bet gören yemeklerden biri olmuştur. 

Buna sebeb havuçta A, B, ve C vita
tninlerinin üçünden de bulunmasıdır. 
liele, çocuklann büyümesi için mutla
ka lüzumlu olan A vitamininden 50 öl
çü bulunması havucun değerini büsbü
tün arttırır. Bundan dolayı A vitamini
ni yapan maddeye firenklerin havuca 
verdikleri attan çıkararak Karoten de
tnişlerdir. Bu A vitamini bakımından, 
sebzeler arasında, ancak domates ha
vuçla boy ölçüşebilir. En bol vitaminli 
Yemişlerden cevizle fındık ve badem bi
le havuçtan daha yavandır. 

Vakıa, tereyağındaki A vitamini 
başka hiç bir şeyle kıyas kabul etmiye • 
cek kadar çok, 250 ile 800 ölçü arasın • 
da olmakla beraber onda B ve C vita· 
tninleri bulunmadığından çocuklar için 
havuç tereyağmdan daha değerlidir. 
Zaten vitaminlerin mikdanndan ziyade 
adı mühimdir. Bir yemekte bulunsun 
da ne kadar olursa olsun... Yumurtada 
da A vitamini haylice çok bulunur, fa. 
kat onda B vitamini bulunduğu halde C 
vitamini bulunmamasından dolayı ha
'VUÇ yumurt:\ sarısından da üstün gelir. 

Bilirsiniz ki bu vitamin çocukların 
büyiimesinden başka gözlerimizin bes
lenmesi için, derimizin rengi bozulma
mak için hem de aşk cihazının selame
ti için lüzumludur. Onun sıcağa karşı 
dayanıklı olması büyük bir iyiliktir. 
Havucu çiğ olarak yiyemiyenler için 
• kabuğu kazınmadan, çünkü vitamin 
havucun kabuğundadır - et suyu kay • 
nabhrken içine havuç atılırsa hem çor· 
baya lezzet verir, hem de kaybolmaz. 

B vitamini de havuçta batın sayıla • 
cak nisbette, 25 ile sf> ölçü arasındadır 
Bu kadarı taze ve kuru sebzelerin bir 
çoğunda bulunsa da, öteki vitaminler -
den bulunmadığı için, burada da havu
cun rakibi ancak domates olabilir. O da 
havuçtan her vakit daha pahalı olur. 

Bu vitaminin çeıidleri vardır. Ha -
'VUçtaki çeşidi gene çocuklann büyüme
sine yaradıktan başka sinirlerin beslen
tnesi, yediğiniz §ekerin vücude yarama
ıi, yemeklerin iyice hazmedilebi1me-
&.ı ~t;;" ~Xll..& tow..:&.._ _ . ' -- L.,._, _ __,_,,_ !., 

lemesi için lüzumludur. Bu da sıcağa 
pek dayanıklıdır. Fakat karbonatla he
nıen kaybolduğu için. Havuç yemeği 

pişirilirken içine karbonat katmaktan 
ıakmmalıdır. 

Havuçtaki C vitaminine gelince bu
nun mikdan ancak 5 ölçüdür, bu bakım
dan domatesle Akdeniz kıyılarında ye
tiıen limonlardan ve portakallardan pek 
geri kalır, çünkü onlarda 50 den 100 
ölçüye kadar C vitamini bulunur. Fa
kat yukarda söylediğim gibi bir vitamin 
bulunsun da ne kadar olursa olsun ..• 

Bu C vitamini kan damarlanrun bes
lenmesine, kanın Akciğerde temizlen· 
tnesine, hazım aletlerimizin beslenme
si~ bir de çelikle kalsiyomun metabo
lizmasına yarar. Mikroblu hastalıklara 
nıukavemet için de faydası vardır. Bu 
vitaminden gıdalarmuzda bulunmayın
ca kemikler kuvvetsiz kalır, kansızlık 
gelir. dişler bile çabuk çürür •. 

Beslemek balmmndan havucun 
YÜzde 87 si su, yüzde biri azot 0,2 ai 
Yağdrr. Fakat yüzde dokuzu şeker ol
duğundan bu da habrı sayılacak dere
cededir. 

Havucun vitaminleri daha meyda • 
na çıkmadan önce onu sevmiyenler çok 
olmakla beraber eski hekimler türlü 
türlü hastalıklara karşı ilaç olarak ye
dirirlerdi. Vitamin bakımından havu
cun zengin olduğu anlaıılması eski he
kimlerin bayağı görgü üzerine fikirleri
nin doğruluğunu göstermiştir. 

Havucu yalnız başına çiğ, hatta piş
miş olarak yemek güç olsa da başka ye
meklere katılınca, hele patates haşla
masiyle birlikte, lezzetli bir yemek o
lur. 

Havucun şekli, erguvani renkte 
mantosunu giymiş eski Bizans İmpara
torlarının şeklini hatırlattığından Asım 
efendinin tercüme ettiği hakaret mek· 
tubuna sebeb olmakla beraber vitamin 
kaynağı olan bu renk şimdi bize güzel 
görünmektedir. 

Onun için havuca saygı göstererek 
çocuklara yedirıneğe çalışmalıyız. 

G.A. 
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Tütün Mecmuası 

İstanbulda B. İsmail Ziya Bersis ta

rafından her ay çıkmak üzere neşrine 
başlanan tütün mecmuasınm ilk sayısı 
elimize gelmiştir. Mecmua, tütünü, zi
raati, sınai ve ticari cephelerden tet
kik edecektir. Büyük Şefin son prog

ram - nutkunda tütün mevzuuna temas 

etmesi şükranla kaydedilmiş vıe bir fo. 
toğrafı ilk sayının başına konmu~tur. 

Mecmuada makale şeklinde şu yazılar 

vardır: İsmail Ziya Bersis'in "Türk 

tütünü iş başına", Karaca'nın "tütün

cüler birliği'', Lemi Cemil'in "Virjina 

tütünleri", Haydar Aryal'ın "Egede 

tütün ziraatinin tahdidi", haberler ha
lindeki yazılara gelinoe üç büyük say
fada "Türkiye tütünleri"nin on sene~ 

lik istihsal seyri tetkik edilmektedir. 

1938 ikinci kanun İstanbulda toplanan 

Balkan tütün konfer.:.nsı haberlerine 

iki sayfa ayrılmıştır. Üniversitede tü-

ferans bir sayfada izah edilınckte. 937 

istihsal ve 'Satı!j vaziyeti de haberler 
kısmında rakam olarak verilmektedir. 

Tütün mecmuasının fransızca kıs

mına türkçe önsözün tercemesi ile ve 

Lemi Cemil'in tütüncüler birliğinin 

hüviyeti ve iş hedefi hakkmda.ki fran

sızca makalesi konmuştur. Tütünün 

bu sayısxna tütün istihsal mmtakalaı

rımızı gösterir renkli. bir harta ile 
1914 - 1936 arasmdaki istihsal, ekim ve 
müstahsil sayılarım gösterir grafik 
konmuştur. Bu güzel ve faydalı mec
muayı okurlarxmxza tavsiye ederiz. 

Teşekkür 
Kardeşim Kayseri mebusu Veli Ya

şının ölümü münasebetiyle kendisini 
ve biz geri kalanları sevenlerin lütfen 
izhar buyurdukları teessürden dolayı 
sonsuz teşekkürlerimizi hürmetlerimi
ze terfikan kendilerine arzederiz. 

Çanakkale mebusu Ş. Yaşm ve 
ailesi efradı. 

HAKiM ROBİNSONUN 
KATLİ 

Yazan: R. ff. Goldman 
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- Pe.ki ama, niçin öldürtsün. Dost 

1 

"Birden baıbam haykırdı: "Allah şa-
değilmiydiler? hidim olsun, ve beni af etsin I" sonra 

- Vilks, babamm beni ona vermeye sesler sustu. Alçak sesle konuşmaya 
razı olmadığını biliyordu. devam ettiler. Biraz sonra Vilks kü-

- Fakat bu sebeb, onu öldürtmesi tüphaneden çrktı ve salonda dolaşma
için kafi midir? Elen, Ben de ciddi de- ya başladı. Aşağıya indim. Karanlıkta 
liller göstereceğinizi sanıyordum. beni görmüyordu. Yüzünü gördüm. 

Bana kızgm bir bakış atfetti: Yüzü müthiş surette t_ekall~ _etmişt~. 
- Tabii, dedi; politika işi olmadığı Hem korku, h~ de hıddet ı~ı~deyd.ı. 

için sizi alakadar etmiyor. Esasen size Omuzları düşük bir halde gıdıp gelı
itimad caiz olamıyacağını anlamıştım. yordu. Sonra birden yumrukları~ı 
Omuzlarımı kaldırdım: sıktı, gözleri ateş saçıyordu. _Beş dakı-
- Bu kadar zayxf bir delile istinad ka kadar bu halde durdu. Bırden saa-

ederek bir kimseyi itham edemem. tine baktı ve koşarak sokağa fırladı. 
- Fakat 0 delidir ı O sahneye yeniden şabid oluy?rmuş 

B f "k" d d W•1· gibi heyecan irinde sözünü kestı. - en o ı ır e egı ım. ~ 

- Eğer babamla konuştuğu akşam Usulca sordum: 
onu görmüş olsaydınız 1 Beni arabasın- - Bütün bunlara ne mana veriyor-
da gezdirm.i~i. Kendisiyle evlenmeye sunuz? 
iknaa çalışıyordu. Eve döndük. Babam O da bir sualle cevab verdi: 
UyumamıŞ.tı. Conas Hatfild gitmişti. - Vilks'in deli olduğunu sanmıyor 
\riiks bana babamla bu iş hakkında ko- musunuz? 
nuşmaya gideceğini söyledi. Odama - Niçin deli olsun? Kendisini ha
Çıktım. Eveıa bir şey işitmedim, sonra, rekete sevkeden sebebleri bilmeden 
Yüksek sesle bağırıldığını işittim. Fa- bir insanı muhakeme etmek doğru ol. 
kat ehemiyet vermedim. maz. Kirlendiği zaman yüzümü Y.ıka-

GÜNÜN POLİTİK M E S E L E L E.R İ 

Almanyanın bir nesil içinde 
kazanıp _kaybettiği sömürgeler 

K lemanso, Vilson ve Loyd 
Corc'dan mürekkeb ü~ler ko

mitesi, 7 mayıs 1919 tarihinde Al
manyanın bütün sömürgelerinin a
lınmasına karar vermişti. Bu karar, 
deniz aşm ülkeleriyle öğünen al
man milletini saı~mış ve kendisine 
olan itiınaJmı darbelemişti. Veı:say 
muahedesinin Almanyaya indirdiği 
darbelerin en müthişi bu olmuştu. 

Bugün Versay muahedesinin bir 
çok maddeleri ortadan kaldırılmış 
olduğu halde 118 den 127 inciye ka
dar olan ve Almanyayı sömürgele
rinden mahrum eden maddeler ol
duğu gibi durmakta.dır. 
Rayhın bütün bu sömürgeleri bir 

nesil içinde kazanılmış ve kaybedil
miştir. Almanya ancak otuz beŞ, sene 
bir sömürge sahihi devlet. olarak 
kalmıştır. 

Çünkü Almanya, sömürge yağ. 
masına iştirakte geç kalmıştı. O, bu 
işe kalkıştığı zaman, bir çok yerle
rin daha önceden taksime uğraml§ 
olduğı.ınu r;ö· müştü. İngiltere, 
Fransa ve Belçika ile İtalya, Porte
kiz ve İspanya Afrikada bir takım 
sömürgelere sahih olmuşlardı. Bu 
milletlerde Almanyanın tam zıddı
na sömürge ihtiraslarını tatmin et
miş bulunuyorlardı. 

1873 senı::sinde Fransa - Almanya 
harbından sonra ortaya çıkan eke>
nomik buhran dolayısiyle bir çok al
manlar faterland'ı terketmek zorun
da kalmışlar ve bunun üzerine Al
manya, kendine sömürge edinmek 
lüzumunu duymuştu. Fakat bu cere
yan, 1884 senesinde Bismarık, Al
manyayı bir sömürge devleti haline 
koyuncaya kadar bir şeye yarama
mıştx. Fakat Bismark da bu hususta 
türlü türlü muhalefetlere, itirazlara 
uğramıştı. Kendisi bile 1880 sene
sinde Almanyanın deniz aşırı t<>p
rakları himaye edecek donanmaya 
ve oraları idare edecek liyakatte i
darecilere malik olmadığım prens 
Holıenlohe'ye söylemiştL 

Fakat sömürgecilik cereyanı 

gittikçe kuvvetlenmiş ve 
nı....,.o.rl•'ı bu kanaati değiştirmele 
mecbur etmi~ti. 1882 seneainde pro
paganda yapmak vazifesiyle bir al
man sömürge cemiyeti kuruldu. Bu 
teşkilat, orııdan sonra alman sömür
ge ihtirasmm tatmini yolunda var 
kuvvetiyle çalışmaya başlamıştı. 

Almanlar imparatorlarından iş a
damına kadar kendi memleJı:etlerin
de hazırlanan siyasette "dünya" ke 
limesini fazla kullanmağa başlamış· 
lardı: Dünya milleti, dünya devleti, 
dünya donanması-. 
Dünyanın en üstün milleti olmak 

davası ti Fredrik Vilhelm zamanın
dan başlamıştı. İkinci Vilhelm bu 
fikri ziyadesiyle ileri götürmüştür. 

Bu dava, öteki milletlerin diplo
matlarında bir takım kuşkular uyan
dırmış, nihayet buna bir nihayet 
vermek için büyük harbte bu kadar 
millet, Alınanyaya karşı harbe gi
rişmiştir. 

İş böyle olduğu halde Kayzer, ha· 
tıralarında kendisinin sömürgelere 
büyük bir kıymet ve ehemiyet ver~ 
memiş olduğunu yazmıştır. Bismark 
da iş başından çekildikten sonra bu· 

rım, bu tabiidir. Tertemiz iken gene 
yıkamakta israr edersem. buna delilik 
derler. Anlıyor musunuz? Doktor 
Vilks'i o akşam o şekilde hare·ket et· 
meye hangi sebeıblerin sevkettiğini 
bilmiyorum. 

- Size olanları anlattım. Hem erte· 
si günü babamla konuştum. 

- Evlenmenize neden mani oluyor· 
muş? 

- Çünkü Vilks'i fazla ya~ı bulu
yor ve sırf paramız için beni almak ia
tediğini tahmin ediyordu. 

- Fakat bu doktorun garib hareke
tini izah etmez. Sö~ediklerinize bakı
lırsa, birdenıbire bir tehlikenin farkı
na varmış olacak. Onu tekrar ne zaman 
gördünüz? 

- Pazar akş.amı. Balkonda oturu· 
yorduk. Babam Hatfild'le beraber kü
tüphane odasındaydı. Vilks yalnız be
nimle meşgul görünüyor fakat odada 
konuşulanları dinlemeye çalışıyordu. 
İskemlesini muttasıl açık pencereye 
yaklaştırımaya gayret ediyordu, 

Bir müddet ikimiz de sustuk. Sonra 
Elen'e bana söyliyecek baş.ka bir şeyi 
olup olmadığını sordum. Faıkat onun 
fikri hep Vilks'in deliliği üzerine sap· 
lanmıştı. Beni alakadar eden bir tek 
nokta vardı: Doktor, o akşam saatine 
baktıktan sonra, neden bu kadar ani 
bir şekilde hakimin evinden uzaklaş
mıştı? 

**~ 
Şehre döndüğümüz zaman saat 

dördü biraz geçiyordu. Elen'den ayrı-

Almanyanın 
sömürgeler 

imparatorluğu 

ancak 35 
sene sürmüştü 

YAZAN=---• 

Kurt L. Heyman 

na benzer sözler söylemişti. 

8 ismark'dan sonra baş vekil o

lan Kaprivi, hükümdarının 

da muvafakati ile bir sömürge a
leyhdarlığı politikası takib etmişti. 
Hatta, 1893 muahedesiyle Alman
ya, İngilterenin Afrikadaki Albert 
gölü üzerinde hareket serbestisini 
tanıdığı zaman baş vekil, Rayhştag'· 
da: 

- Allaha şükür ki bütün Ş:arki 
Afrika müstemlekemizi hediye et
mek mecburiyetinde kalmadık 1 De
mişti. 

Kayzer, bir tarafdan sömürgele
rin ihmal edilebilir şeyler olduğu

nu düşünürken, bir tarafdan da İn
giltereye müsavi kuvvette bir dün
ya devleti olabilmek ihtirasını gü
düyordu. Bu sebeble, Afrikada in
gilizlere rekabete kalkıştı. Deniz 
kuvvetlerini sömürgecilik siyaseti
ni yürütecek bir hale getirmeyi balı.. 
riye programına koydu. Eğer alman 
donanması buralarda muvaffakiyet
li manevralar yapacak olursa Al
manyanın büyük bir dünya devleti 
haline geldiği sabit olacaktı. 

Bu siyaset için lazım gelen zemin 
de daha önceden hazırlanmış, Bre
men'li tüccar Lüderiç, cenub garbi 
Afrikasında bir yere ayak atarak o
rada ilk alman sömürgesini kuroıu~
tu. 

Hamburglu Adolf Vorman da ye
ni Gine adasına 1884 de çrkımıştı. Bu 
hareketi o zaman İngiltere protesto 
etmiş, fakat işi bir prestij meselesi 
telakki eden Bi.smark ayak diremiş
ti. Bunun üzerine ingilizlerle al.man
tar arasında bir görüşme yapılmış, 

almanlar adanın şimal şarki kısmını 
almışlar, ondan sonra da burada bir 
takım adaları ele geçirmişlerdi. 

A yıni senede seyyah Gustav 
Nahtigal Kameron ile Togo

land'ı alman sömürgeleri arasına i
lave etmişti. 
Karı Peters isminde genç, ener

jik ve ihtiraslı bir alman muharriri 
d.e ~ar ki Afrika sömürgesinin mües
sısı olmuştur. 

1886 da papa on üçüncü Leo'nun 
hakemliği ile ispanyol • alman Ka
rolin ihtilafıntn hallinden sonra, ar. 
tık, Bismarkın başladığı sömürgeci
lik devri nihayet bulmuş oluyordu. 
Esasen 1884 de Berlinde akdedilen 
Kongo konferansından sonra ıbu tür· 
lü alman genişlemesi siyasetini en
teıınasyonal bakımdan durdurmuş
tu .Almanya, ayrıca Fransa ve İn
giltere ile nüfuz bölgelerini tahdid 

l~ca doğru Lauderbek'i görmeye git
t":". Magi henüz yakalanmamıştı; ko
mı.ser, endişe içinde gecenin basması
nı bekliyordu. 

- Gene birini öldürecek, diye mı
rıldanıyordu. 

- Hah, iyi ki hatırladım, dedim, kati 
lin kullandığı silah hakikaten neşter 
miymiş? 

-Doktor Reynolds, otopsiden sonra 
bunu teyid etti. 

- Şu halde Magi'nin neşteri nere
den ele geçirmiş olduğunu araştırmı
şınızdır? 

Lauderıbek bana baktı ve omuzlarını 
kaldırdı. 

- Tabii, dedi. Fakat hakikat anla
şıldı. Şimdi Greyston'dan geliyorum; 
doktor Vilks'i gördüm; bana Magi'nin 
neşteri aldığı yeri gösterdi. Küçük av
ludaki kapıdan girdiğimiz yer altı 
dehlizlerini hatırlıyorsunuz, değil mi? 
Bu uzun koridorun sağ tarafında, hiç 
bir zaman anahtarla kapatılmayan bir 
kapı bir eşya deposuna açılxyor. Bura
da bir çok şeyler arasında bir operas
yon takımiyle marangoz aletleriyle 
dolu bir sandık var. Magi neşterle çe. 
kici oradan almış. 
Dudağımı ısırdım ve dışarıya bak

mak için pencerenin yanına gittim. 
Kendi kendime: 
- 'Gördün mü? Dedim. Eğer Elen 

bu kadar üstüne düşmeseydi, bu me
seleyi tahkike mühtedi muhbirlerden 
birini memur ederdim. Fakat Vilks ne 
diye o akşam birden bire saatine bak-

eden bir sürü anlaşmalar da yapmış
tı. 

Nihayet büyük harb gelip çatmış 
ve Versay muahedesi akdedilmişti. 

Bu muahede mucibince Almanya şu 
sömürgeleri kaybe<liyordu: 

Afrikada: Togoland, Kameron, 
alınan cenub garbi Afrikası, alman 
şarki Afrikası. Bütün bu topraklar 
947,598 mil murabbaı idi. İçinde o
turanların mecmuu 4a 12.000.000 
yerli, 12.000 beyazdı. 

Milletler cemiyetinin mandası 
altında Togo ve Kameronun 

mühim bir kısmı Fransaya geçtL 
Cenubtaki toprakları cenub Afrika 
hükümeti aldı. Şarki Afrikadaki sö
mürge de İngiltere ile Belçika ara
sında taksim edildi. 

Büyük okyanusta: Alman yeni Gi
nesi, ~ayzer Vilhelrn, Bismark Ar
şipel, Karolin, Maryan, Soloman, a
daları. Mecmu mesahası: 105.160 mil 
murabbaı. Nüfusu 769.000 yerli, 1900 
beyaz. 

Bu sömürgelerden Ekuator'un şi
malinde olanları Japonya aldı; ce
nubunda kalanları da Avusturalya, 
ile yeni Zeland arasında taksim o
lundu. 

Asyada: Kiaçov. 220 mil murabbaı. 
Nufusu: 192.000 yerli, 4500 beyaz. 
Burası Japonyaya verilmişti; son

radan Çindeki öteki irıftiyaz bölge
leriyle birlikte Çine devredildi. 

Versayın bu kararları alınanlar a
rasında büyük bir asabiyet uyandır
mıştı. Almanlar bu hareke~ "Kolo
nialranb" yani "sömürge yağması" 
adını verirler. 

Almanlar, bu hareketlerin Vilson 
prensibine uymadığını söyliyerek 
protestoslarda bulundular. 

Ondan sonra bu sömürgelerdeki 
halka fena muamele edildiği hak
kında geni§ bir propaganda neşriya
tı başladı. 

Bugün bu cereyan kuvvetlenmiş 
bulunmaktadır. Yeni alman Rayhı 
sömürgelerini istediğini söylüyor. 

Fakat ortada bir mesele var: Nazi 
Almanya, bütün dünyayı alman o
lanlarla olmıyanlar diye iki kısma a
yum.ı~tır Alman olmayanlar, alman 
vatandaşı olmak nimetinden fayda
lanamazlar. Acaba, bu iddia ile sö
mürge halkını alman tebaası haline 
!;etirmek dileği birilbiriyle nasıl 
mezcedilebilecektir?. 

İngilterenin 
en eski saati 

İngilterenin en eski kule saati Fol-
kestone klisesindeki saattir. ' 

Bu saat 350 yıl evvel· yapılmıştrr. 
Bundan eni yıl evvel saatin değişti
rilmesi düşünülmüştü. Fakat, Folkes
tonede yaşayan Oeles adında bir saat
çi b~ saatU: yerinden çıkarılıp sö.kül
mesı aleyhınde olduğu için, bu fikir
de bulunanlarla büyük bir mücadele
ye girişmiş ve bozuk denilen saati 
kurmak için her gün klise kulesine 
çıkarak, ayarını yapıp saati kurmus. 
~o~:-an yaşında olan saatçi geçen y~l 
~lmuş. Onun yerine saati kurmak ve 
ışletmek vazifesini üzerine alan diğer 

mıştı ? 

Geriye döndüğüm zaman Lauderbek 
gülerek bana bakıyordu. Kızgınlıkla: 

- Ne gülüyorsunuz, dedim. May
mun mu oynatıyorum? 

- Canınız sıkılmışa benziyor, ceva
bını verdi. Vilks'i ithani için hiç bir 
şey bulamadınız. 

- Evet, dedim, hakikaten ortada 
mesuliyeti -~udb hiç bir şey yok. 
~-onsvar, sızı gene gönneye gelece
gım. 

Gene gülerek: 
- Niçin? Dedi. 
Homurdandım: 

- Bakalım siz mi Magi'yi yakala-
yaca.ksmız, yoksa o mu sizin hakkınız
dan gel.ece~; _bunu öğrenmek için. 

Gara1a gıdıp otomobilimi aldım ve 
bir çeyrek sonra Greystıon'daydım. 
Kartımı doktor Vilks'e gönderdim. 
Dışarı çıkarak beni nezaketle karşıla
dı. 

Bir gün evel, timarhaneye Lauder
bek'le birlikte girmek üzere hileye 
müracaat etmiş olduğum için özür di
ledim. 'Gazetecilik mesleğinin insanı 
bu gibi gayri dürüst hareketlere sev
k.ettiğini ilave ettim. 

Gülümseyerek cevab .verdi: 
- Zararı yok, Bay Speruı, Rays'ın 

atladım diye çok canı stkıldı ama, ne 
yapalım o da açık göz davranaydı. Her 
halde izam edilecek bir şey yok. .. 

- Ümid ederim ki, sözlerinizi tah
rif etmeden naklettim. .• 

- Tamamen; bu kadarını doğrusu 

_.,_ 

Gazetelerde hangi 
sütunların 

merakhsısınız? 

Acaib meraklarımı:z vardır: Sabahle
yin gazetelerimizi açar açmaz zabı
ta vakalarmı aramak gibi._ Akra
bamdan bir genç kız gazetede her 
§eyden önce ölüm habrlrini okurdu. 
Bunun içindir ki sabahleyin onmı 

güzel yÜzünden hatlarımızı öteye 
döndürmek, hatta bulwı<Juğu yer
den kaç.ma.k zaruretini hissedes-dik. 

- Ayol, Gkudunuz mu ? ile ba,la
dığı zaman gözlerimiz dalgın, du
daklarımız sun sıkı kapalı, ürke iiı
ke yÜZÜne bakar ve susardık. 

-Fili.um kızı evlenmiJotir. 
Derin bir nefes alır, sevinçten ~ 

yununa atılacak gibi olurduk; ölüm 
ve evlenme haberleri arasmda bü
yiik bir f arık olmamasına rağmen .. 

Londrad.a Üç se.nedenberi tetkik
lerde buluaan bir komisyonun, tanı 
doksan toplantıdan sonra, ingiliız 
gazetelerini her bakımdan tahlil et
miş olduğunu öğreniyoruz. Nazik İ§l 
O kadar nazik ki gazeteciler, komis
yonun bu üç yıllık çalı~smda ken
di yazılarının nasıl pertevsizden ge
çirildiğini değil, hatta böyle bir ifin 
ikmal ve neticelerinin ne§rolunduğu 
nu henüz öğrenıniJlerdir. Bu netice
ler ~unlardır: İngilizler, en hafta 
ktu:alar sütununu okurlar. Bu
nu kıral sarayı haberleri sütunu, 
bunu da gürültülü boşanmalar siitu. 
nu takibetmektedir. Dış politika an
cak döroüncü olarak gelmektedir : 
Lord Ponsombi İngilizlerden ancak 
%1 i Çekoslovakyanın hakiki vazi
yetini bilir dem.emiş mi idi? Ve son
ra, Sicilya, Kilikya veya Galiçyayı 

biribirine karıştıran da eski bir İn· 
giliz nazırı değil mi idi? Ancak, bun 
lan haksız bulmamalı: Dı§ politika 
çok karışık bir mezudur. 

lngiliz okurlarının gazetelerdeki 
haberleri tercih sırasından bahse
den gazete dörtten on bire atlıya.rek 
sırada on birinciliği spor, on ikinciliği 
tiyatro, sinema ve müzik haberleri
ne veriyor. 

Bu komisyonun çalışma p)i.nmı 

bulup haber sırasına tayin için han
gi yollardan yiirü.mü.ş olduğunu 

tetkik etmek bizim gazeteler bakı
mından da alaka uyandırıcı bir i.ş ~ 
lurdu. Hakikaten, okurlarımız aca
ba hangi yazıları ve hangi haberle
ri tercih ediyorlar?. 

Bu sualin kendimize - yani biz 
muharrirlere - göre cevabı vardır ı 

Size ey, bilmediğim, görmediğim 
kariler"· 

· Şa!ı:a bertaraf, gazetelerimiz, o
kurlarının arzulan hakkında bir §eY 

ler bildiklerini sanarak sayfalarını 
ona göre tertib ederler. 

Fakat zaman zaman sormalı idik: 
- Ne okumak istiyorswıuz? Han

gi sütunları tercih ediyor, hangi ha
berleri bekliyorsunuz ? 

Lakin alacağmuz cevablarm ta .. 
nifi işini bir komisyona havale edin
ce biz de üç sene mi beklerdik ! 

N. Baydar 

.bir saatçi, saati bir türlü işletememiş
tir. Üçyüz elli yaşında olan saatin ar
.tık ömrü vefa etmiyeceği anlaşıldı
.ğından, sökülüp indirilmesine karar 
ıverilmiştir. 

beklemiyordum. Çünkü La Gazet. 
Greyston'da başardığımız iş_.leri dai
ma istihfafla karşılamak itiyadınday
dı. 

Bu sitemli söze siyasi bir cevab ver. 
mek üzereydim ki bir gün evel orada 

rastlamış olduğum doktorlardan biri 

içeri girdi. Vilks bizi biribirimize tak
dim etti: B. Spens, doktor Haley. El 

sıkıştık. Doktor Haley ı:nüdürle bir 

kaç kelime konuştuktan sonra dı§Uı 
çıktı. 

O zaman: 

- Doktor, dedim, pazar günü çıka

cak ilavemizde 16 ıncı daireniz hak

kında malfunat neşretmek müsaadesi
ni rica edecektik. 

Dikkatle &özlerim.e baktı: 

- Şahsen bunda bir mahzur görmü
yorum. 

- Teşekkür ederim. Günün birinde 
burasını ziyaret etmek ve Magi'nin i
ki arkadaşı arasında izahat almak fır
satını bulacağımı umuyorum. 

- İsterseniz bugün de gezebilirsi
niz. 

Beraberce dışarı çıktık. Tekrar 15 
inci daireyi, koridoru geçtik; açık ka
pıdan geçtik ve kilidli olan ilk demir 
kapınm önünde durduk. 'Geri dönüp 
arkamdaki kapıyı ittim ve divara bak
tmı: Hi ıncı dairenin elektrik tesisatı· 
na kumanda eden düğme oradaydı. 

Vilk&: 

(Sonu var) 
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• Van cinayetinin ıç yüzü 

Boğulan kadının kocası 
Süleyman tevkif edildi 

Tüyler 

ürpertici 

bir facia 

Bir adam babaS1nı ve iiveı 
anasını kurşunla öldürdü 

Cinayete sebep üvey anadır 
Van (Hususi) - Geçenlerde r----------------------------------------... Borçka, (Hususi) - Kasaba-

zengin tüccarlardan birinin ka -
nsının beıihirliklerine tama e
den bir adam tarafından boğu
larak öldürüldüğünü bildirmit
tim. Adli tahkikat bu f adanın 
karanlık taraflarını aydınlatmıt
tır. Tahkikatın yeni safhaları 
Yanda sonsuz bir acı uyandır·· 
mııtır. 

Geçenlerde bildirdiğim gibi, Hüse
yin adındaki katil zanlısı maruf tüc
carlardan B. Süleymanrn eşi Rukiye
nin üzerine atılmış, kadını boğarak 
beşibirliğini almış, ve büyük bir so
ğukkanlılıkla bu parayı bozdurarak 
şeker alıp köyüne gitmiş ve orada ya
kalanmıştır. 

B. Süleyman karısının ölüm habe
rini alır almaz evine koşmuş ve kadın· 
cağızı kilerde bir kömür çuvalının ya
nında ölü bir halde bulmuştur. B. Sü
leyman defin hazırlıkları ile meşgul
ken zabıtaya bir ihbar yapılmıştır. 

Katil Hüseyinin ifadeleri de bu ihba
rı teyid etmiştir. Bunun üzerine. ka
til Hüseyin, hadise yerine gönderil
diği zaman, cinayeti kilerde yapma
dığını, yukarıki salonda işlediğini, 
Rukiyeyi boğduktan sonra kilere ge
tirdiğini söylemiş ve ilave etmiştir: 

- Beni bu kadını boğmağa teşvik 
eden kocası Süleymandır 1 

Katil zanln ının bu iddiası üzerinde 
durulmuş, tahkikat derinleştirilmiş 
ve neticede katle tefVik zannı ile B. 
Süleymanın da tevkifine karar veril
çzniştir. Şimdi Süleyman da Hüseyin 
''e mevkufturlar Tahkikatın, cinaye
dn en gizli taraflarını yakında mey -
dana çıkaracaktır. 

Erzurum elektriği 
Erzurum (H\.1'9Usi) - Şehrimiz e

lektrik tesisatını yapmak istiyen fir
ma, keşif projelerini Nafıa Vekaleti
ne vermiştir. Bu k~iflere göre Er
zurum elektrik tesisatı 395 bin liraya 
çrkacaktır. 

Si vasi a meyva fidanhğı 
Srvas, (Hususi) - Nümune fidan

lığında çalışmalar baflamrştır. BCf 
bin tane elma ve armud aşıya tabi tu
tulmuştur. Kastamonu'da Malatya ve 
Gümüşhaneden aşı getirtilmiştir. Ay
rıca Kastamonu'nun meşhur misket 
ve Huryemez elmalarından üç yaşın
da 110 fidan getirtilmiştir. Bunlar 
halka parasız olarak dağıtılmıştır. 

Çanakkalede stadyom 
Çanakkale (Hususi) - Şehrimizde 

geniş bir saha üzerine bir stadyom 
yapılacaktır. Stadyom ~şasma bele -
diye ve vilayet büdcelerinden 6 bin 
lira yardım edilecektir. Türk Spor 
Kurmu da mühim miktarda yardımda 
buluna<:aktır. 

.Mani ada İş Bankası 
Manisa, (Hususi) - Şehrimizde 

yapılan modern İş BankasI binatrnrn 
inşaatı epey ilcrlcmiJtir. Bina, fehrin 
güzel eserlerinden biri olacaktır. 

r ............................................................................................... ~ .......................................... , 
YURDDAN RESiMLER 

İzmirde Bornovada bir yol 

İzmirde köy kızlar1nın bilgi 
edindikleri bir kültür yuvası 

Fuar hazı rllklari hararetlenai 
-=-:"=.:'---~~~~~~--

1 zm i r (Hususi) - Kızılçullu'da eski ameri
kan kolleji binasında açılan köy muallim mek· 
tebinde çeı itli çahımalar hararetle devam et
mektedir. Buradaki eğitmen kursunda dersle
rin ameli bir mahiyette olması için ziraat alet
leri alınacaktır. Bu it için Ziraat Vekaletinden 
gönderilen tahsisat vilayete gelmiıtir. Bu pa
ra ile ziraat makinalan, aletler ve çift hayvan
ları ıatın alınacaktır. Kursta ders gören eğit
menler bu aletleri ve makmalan bizzat kulla
nacaklar ve bunlar üzerinde mümareselerini 
arttıracaklardır. 

Köy muallim mektebindeki köylü yavnılar, 
çok kısa bir zaman içinde büyük istif ad eler 
etmitlerdir. 

Mektebte köy kadın ve kızlanna mahsus o
lan kısma 28 kadın devam etmektedir. Bu ka· 
dm ve kızlarımız elde ettikleri bilgilerle köy· 
lerine dönecekler ve yepyeni bir ruhla yuva
larına dört elle sanlacak.lardır. Mektebte spor 
itlerine de ehemiyet verilmektedir. 

Fuarda çalı~rn.akır 
Evkaf umum müdürlüğü tarafından fuar 

sahaırnda büyük bir pavyon inıasına karar 
veril mittir. 

Fuarda 

bir gece 

1 
Bu pavyon 15,000 liraya çıkacaktır. -

Bu seneki Fuara resmen iştirak ede- Erzurumda cehir 
ceğini Fuar komitesine bildiren yu- '!/ Bahkesirde çocuk bayramı 

.'f"'i"'t • P"' ~~ . ' 

Bayramdan bir görünü§ 

nan hükümeti de, fuar sahasında ga-
yet büyük bir pavyon inşa ettirmek- temizliği 
tedir. Pavyonun inşaatı bir haftaya 

Erzurum (Hususi) - Umumi hıf
kadar bitecektir. Komite, ilk pl3.na zıssıhha kanunu tabakhaneleri birin-
göre hazırlanan pavyonlar tamamen 
satılmış olduğu için yeni pavyonlar 
yaptırmağı kabul etmiştir. 

Devlet Ziraat işletmeleri idaresinin 
Kültürparkta yaptırdığı pavyonda or
man ç.iftliği birası satışlarına başlan
mıştır. Kültürpark etrafını çevirecek 
beton tur yolunun inşasına devam e· 
dilmektedir. Yolun inşası yakında bi
tecektir. 

Hayırsever tiiccar 

Kadınhan, (Hususi) - Tüccar B. 

Mustafa Uğur, çocuk bayramı müna-

ci sınıf sıhate uygunsuz müessese ad
detmektedir. Bunların şehir dahilin
de kalmaları yasaktır. H~r nedense 
şimdiye kadar şehrimizin muhtelif 
yerlerinde tabakhaneler mevcuddu. 
Yanından geçenlerin nefesini daral
tan, midesini bulandıran, etrafa iğ • 
renç bir koku yayan bu iş yerlerinin 
kaldırılması kararlaşmıştı. B~lediye,, 

bu tabakhanelerin kaldırılması için 
istimlak muamelesine başlamıştır. 

lgdırda çalı,malar 

Balıkesir (Hususi) - Şehrimizde levazımı verilmi,. 1200 çocuk muaye· sebetiyle 150 yoksul yavruyu giydir
bayram çok nc§eli geçmi}tir. Çocuk ne edilmiş ve fakirlerin ilacı parasız mittir. 

Iğdır, (Hususi) - İnşaat mevsimi
nin başlaması üzerine belediye devam 
lı çalışmalara başlamı,tır. Çalışmala

rın ba1ında Kars yolu ile gümrük cad· 
desi arasında açılan yeni cadde ile 
belediye parkının tanzimi işi gelmek
tedir. Yeni cadde kasabanın Kars 
methali ile merkezi arasındaki mesa
feyi mühim şekilde kısaltmaktadır. 
Aynı zamanda atlı, motörlü nakil va
sıtaları buradan geçebileceği için 
dükkan ve mağazaların bulunduğu a
na cadde tozdan ve gürültüden kur
tulml19 olacaktu. 

Esirgeme Kurumu çocuk bayramında verilmiştir. 
507 fakir yavru giydirmiştir. G~en 

çocuk bayramından bugüne kadar ku
rum tarafından bir yılda giydirilen 

Trahzonda hal 

çocukların sayısı 1015 dir. Bundan Trabzon (Hususi) - Deniz kena
başka her yıl olduğu gibi 150 kimse- rında eski mezarlık yerinde bir hal 
siz okul talebesine her gün sıcak ye· inşasına başlanmrttır. Hal için 9-10 

mek verilmektedir. 500 çocuta ders bin lira barcanacaktll'. 

Erzurumda kapahlan iki hamam 
Erzurum (Hususi) - Temizliğe ri

ayet etmiyen Ayazpaşa ve Şeyihler 
hamamı belediye tarafından kapatıl

mıştır. Sıhi tesisat yapılıncaya kadar 
bu hamamlar açılmıyacaktır. 

mıza bağlı Aralık köyünde tüy
ler ürpertici bir facia olmuf, bir 
adam ditini balta ile kıran baba
sını ve üvey anasını tabanca ile 
öldürmü§tÜr. Facia f(>yle olmu§
tur: 

Aralık köyünde, Hızır Çelik adın
da bir adam elli yaşında ve İltyas adın 
da babası, Gül üftar adında bir üvey 
anası vardır. Gülüftar, İlyasm ikinci 
ve genç karısıdır. İlyas bu kadınla 
evlendikten sonra. evelki karısından 
olan on çocuğundan ayrılmış ve bu 
çocuklarına arazi vermemiştir. Bu 
yüzden çocuklarla babanın arası açık
tır. Vaka günü Hızır Çelik, kendisi
ne aid olan evden atılmak istenmiş 
bu yüzden kavga çıkmıştır. İlyasla 
övey ana Hızırın üzerine hücum et
mişler, bir aralık İlyas eline geçirdi
ği baltayı olanca kuvvetiyle oğlunun 
çenesine vurmuş, balta çenesini sıyır
mış ve bir dişini kırmıştır. Hızır bu 
yaradan çok fazla sinirlenmiş, silahı
m çekerek birer kurşunda övey ana
sını ve babasını yere sermiştir. Hızır 
cinayetten sonra kaza merkezine ko
şarak jandarmaya teslim olmuştur. 
İlyasm yeni kansından beş çocuğu 
vardır. Hızır da beş çocuk babasıdır. 

İzınirde 
Zelzele felaketzedelerine 

yardım. 
İzmir, (Hususi) - Bütün İzmir, 

zelzele felaketinin acısınr büyük bir 
hassasiyetle paylaşmış bir vaziyette -
dir. Felaketzedelere yardım için muh
telif gruplar faaliyete geçmişlerdir. 
Vali halka hitaben bir beyanname neş 
retmiştir. Beyannamede deniliyor ki: 

"Memleketimizin bir köşesindeki 
acıklı felaketi şüphesiz duydunuz. 
Bu felakete hedef olan vatandaşların 
.. '°"AAQ".&6 .... V&. LAl.:nı. V.~ ............ '""'7'-1.V•• "'V • 

vel hepimize düşen vatandaşlık bor
cudur. Bu vazifeyi yerine getirmek 
için size hiç bir teklifte bulunmıyo
ruz. Yalnız alakanızr göstermek için 
ne vermek lazımsa bunu kendi eliniz
le Kızrlaya vermenizi diler ve saygı
larrınızr sunarrz.11 

Muhtelif re5mi daire memurları da 
aralarında para toplamaktadırlar. Kül 
tür direktörü de ilk okul gençliğini 
şöyle vazife başına çağırmıştır: 

"Orta Anadoluda ta.biatin gece ya
rısından sonra baskına uğrıyarak ça
tılan başlarına yıkılan vatandaşların 

iniltileri bütün bir milletin yüreğin
de akisler yaparken iniltilerin geldi
ği tarafa yardım ellerimizi uzatmak, 
hepimize borç olmuştur. 

Azlık, çokluk mevzuubahis olma
dan elimizden geleni yapmak sunctiy
le felaket görenlere derd ortağı oldu
ğumuzu belli etmeliyiz. Genç öğreni
cilerin birçok vatandaşların acısı kar
şısında hassasiyetlerini imtihan etme 
ğe hacet kalmadan temiz duygularla 
bu yardıma koşacaklarını umarak ken 
dilerini harekete getirmenizi ve ilk 
okullarda felaket hadisesinin ünite 
planlarına bağlanarak coğrafya, yurd 
ve tabiat bilgisi derslerinde bir yer 
bulmasını tavsiye ve rica ederim.,. 

Bir ağaç katili 
yakalandı 

İzmir (Hususi) - Yurdda ağaç sev 
gisi yaratmak için yapılan bütün pro
pagandalara, alınan tedbirlere rağ
men; hlila yurdun sıhati, süsü, serve
ti olan ağaca kıyanlar bulunuyor. 

Geçenlerde çeşmede Zeytinler kö -
yünde bir ağaç katili yakalanmış ve 
mahkemeye verilmiştir. Bu köy de o
turan Mehmed oğlu İbrahim Erniç 
bir gün eline baltayı alarak 16 çam 
ağacını kesmiş ve suçüstü yakalan -
mıştır. Derhal zabıt tutulmuş ve İb -
rahim Erniç evrakiyle birlikte adli
yeye verilmiştir. 

Bu hadise, elinde balta ağaç cina
yeti yapanlara bir ders olmalı ve yurd 
da ağaç sevgisi kökleşmelidir. 

Giresun lföylerinde 

Halkın sağlığını 

korumak ıçın 

T ed b i r 1 er a l ı nd ı 
Giresun, (Hususi muhabirimizden) 

- Giresun köylerinde s:ıhi tesisler vü
cuda getirmek ve köylülerimizin ~2:: 
• ...., ~· .. aa.ay'CLUlll.&UC §'UA. 

ehemiyetli tedbirler alınmıştır. Alı
nan bu tedbirler bilhassa pislik yüzün
den bulaşan ve bazen birkaç köye bir
den sirayet eden hastalıklarla müca
dele etmek gayesini güdmektedir. 

Bu 'llaksadla, son günlerde Alucara 
kazası hıfzıssıhha meclisi fevkalade 
bir toplantı yapmıştır. Bu itçimada a
~ınc1n kararlardan birkaçını bildiriyo
rum: 

Su birikintilerini kurutmak; bu hu-
susta muvaffak olmak için köylünün 
kudreti yetmezse vilayet hususi idare 
bückesinden lazım geldiği nisbette 
yardımda bulunmak .. her köyde bir 
veya birkaç umumi hela yaptırmak. 

Mevcud olanları da daha iyi bir hale 
getirmek. 

Dere kenarlarında çamaşır yıkanma
masını temin etmek ve köylünün ça
maşırlarını yıkaması için köye uzak 
yerlerde çamaşırhaneler kurdurmak; 
içme sularını köye kapalı mecralardan 
getirmek ve bu suların kaynaklarının 
temiz kalmasına itini etmek .. 

Bu kararların kısa bir zamanda tat
biki için köylere bir ta.mim yapıl

mıştır. Halk, hıfzıssıhha meclisinin bu 
kararlarını çok yerinde bulmuş ve o
linden geldiği kadar yardım vadetmiıt
tir. 

Üniversiteliler. lzmitte 
, r -

İzmit (Hususi) - İstanbul hukuk ve iktısad fakültesi talebele
rinin bayram münasebetiyle şehrimize btr gezinti yaptıklarmİ 
bildirnıittim. Resimde talebeleri tereflerine verilen ziyafette gö
riiyOl'aunuz. 
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Nisteki müsabakada 
Lititya kupasını türk 
binicileri kazandılar 

. Niste 7 millet arasında yapılan Li- ı ğı puvanların yekununa göre yapıl
tıtya kupası müsabakalarında binici mı,tır. Bu itibarla bumüsabaka, ekip 
subaylarımızın birinci olduklarını ha- halinde kıymeti en iyi belirten bir 
bcr vermiştik. imtihan olmuıtur. 

Haber aldığımıza göre 17 nisanda Ekipimiz bu müsabakada büyük bir 
yapılan müsabakayı çok kalabalık bir muvaffakıyet göstermiş ve neticede 
halk seyretmiştir. Müsabakaya her en az hata yapan türk ekibi birinci
nıilletten dörder subay ve her subaya liği kazanmıştır. 
ikişer hesabiyle 8 at girmiştir. Müsabakaya iştirak eden milletler-

Tasnif, her subayın iki atıyla yap- le her millete mensub ekipin hata ye
bğı hataların azlığı nisbetinde alaca- kunlarını gösteren cedvel a,ağıdadır: 

1 il 
SUBAY SUBAY 

1. 2. ı. 2. 
atla atla atla atla 

Milletler 
bati yelcünu hata yek\inu 

Portekiz s+5 2+2 
Romanya 2+3 3+2 
Holanda 2+3 t+3 
Fransa 4+3 o+o 
Polonya o+o 2+3 
İrlanda 2+4 o+o 
Türkiye 1+2 0+1 

Binicilerimizin 

muvaff akiyeti 

Nisle büyük bir 
alaka uyandırdı 

Nis, 22 Nisan (Huauaf) - Bir müd
dettenberi Niste bulunan ve bu şehir
de yapılan enternasyonal ath müsa
bakalarına ittiri.k eden türk subayla
rı her gün muvaffakıyetten muvaffa
kıyete koşmaktadırlar. 

Müsabakalara şu milletler iştirak 

etmişlerdir: Türkiye, Fransa, Ro
manya, Polonya. Portekiz, İrlanda, 
Hollanda. 

Pazar günkü müsabakalarda türk 
ekibi üçüncü gelmiıtir. Pazartesi gü
nü ekibimiz ikinciliği almıttır. Sah 
günü istirahat edilmif, çaq.amba gün
kü müsabakalarda. subaylarımız birin 
ciliği kazanmak üzereyken bir aani
yelik bir farkla ikinc' :w.yılnu1>tır. Ni
hayet cuma gUnldl mli.abakalarda 
türk aubayları birinci mWtlfatı ba
narak şeref direğine fllllı bayrağımı
zın asılmasını temin etmiılerdir. 

Tikk subaylarının binicilikte en i
leri ün almlf yedi millet mümessil-

111 iV 
SUBAY SUBAY 

ı. 2. ı. 2. 
atla atla atla atla 

Hata 
hata yekünu hata yekiinu yekOnu 

1+3 4+3 25 
2+0 3+5 20 
2+2 0+4 17 
1+2 2+1 13 
1+2 4+1 13 
ı+o 2+0 9 
0+1 0+1 6 

leri arasında kazandıkları zaferler bu
rada çok takdirle karşılanmış ve Tür
kiye lehine hakiki bir propaganda 
teşkil etmittir. 
Müsabakayı seyredenler arasında 

ark sık "Türkler harikulade, hele kı
lık ve tavurlarına hiç diyecek yok,, 
denildiği ititilmeJcteydi. 

Nis gazeteleri, aubaylarnnızın biri
birini takib eden muvaffakıyetleri 

kartısında çok takdir.kar yazılar yaz
makta ve türk ekipinin üstünlüğünü 
tebarüz ettinnektedirler. 

Nisteki türk kolonisi, aubylarımızın 
bu dost muhitte kazandıkları zaferler 
ve yaptıkları mükemmel tesirden do
layı çok sevinmişler ve iftihar etmit
lerdir. Bu koloni reisi bulunan Bay El
ya Eskenazi, muzaffer subaylarımız 

ıerefine bir ziyafet vermiş, General 
Fahrettin Altay da bu ziyafeti huzu
riyle ,creflendirmi§tir. 

Avrupada tilrk bayrağmı metin o
muzları üzerinde zaferden zafere erit
tiren türk subayları, bütün muhitlerde 
çok sempatik ve iyi tesirler haad et
mitlerdir. 

Atı ilk terbiye eden mill« olan tür
kiln dünyanın en ileti ve üstün binici
lerini yetlftlnnekten cerı kalmadıtmı 
ve cumhuriyet devrinde ananevi mey. 
kini tekrar ihraz ettiğini, subaylarımız 
zorlu rıtkibleri önündeki mütevali mu
vaf faki yetle:iyle her.keec iabat etmit
lerdir. 

Kırsehirliler zelzele dolayısiyle 
gösterilen alaka ve yap.lan 
yardıma tesekkür ediyorlar 

Kırıehir belediye reiai, Kırıehir C. H. P. Batkanı,. Kırtehir 
Halkevi bafkanı, Kırıehir Kızılay batkanı ve Kırtehır Çocuk 
Esirgeme Kurumu Batkanı imzalariyle qağıdaki telgraf alın-
mııtır: 

Vilayetimiz muhitindeki yer sar -
sıntıaı dolayısiyle Kırşehir halkının 
maruz kaldığı acı feli.ketlerden mü
tevellit kederlerimize iştirak ve aula
yan kalblerimizi teselli ve nakdi yar
dımlarını da ibzal etmekte olan ku
rumların ve bütün yurddaşların g& -
terdikleri büyük ali.katardan dolayı, 
Kırşehir halkı, pek çok sevinç duy
m~ ve büyük milletimizin, yüce ata
mızın varlığına dayanarak bu elemli 
günlcıi de atlatacağına emin olarak 
teşekffrlerinin bütün kurumlara ve 
yurddatlara iblağını Anadolu Ajan
ımdan dilemiştir. 

Tm;iyeler 
Macaristan Hariciye Nazın B. de 

Kanya. Irak Hariciye Nazırı B. Tev
fik Easüveydi, Suriye Hariciye Na
zın B. Sadullah Caberi ve Afganistan 

bariciye nazın F. Muhammed Han, Mı

•r Hariciye Nazırı B. Abdül Fettah 
Yehia. İran Hariciye Nazırı vekili 
B. Adle ve İskenderun sancağı seçim 

komisyonu ikinci reiai B. Secretan, 
Kırtehir zelzelesi dolayısiyle Harici

ye Vekili Tevfik RüftÜ Araa'a tazi
ye telgrafları çekmit. ve Hariciye Ve
kaleti vekili Şükrü Saraçoğlu bu tel
graflara cevaben cumhuriyet bükü · 
metinin teşekkürlerini bildirmiftir. 

Dün Ankarada hafif 
bir sarsıntı oldu 

Dün saat 12,45 de tefırimizde 
hafif bir zelzele olmufbır. Bazı 
kimaelerin bia bile etmedikleri 
ba aanmtı, hiç bir hasara tebeb 

Amerika ve f 3panya elçiUk· 
lerinin tmsiye3i 

Amerika Maslahatgüzarı Hariciye 
Veklletine bir mektub göndererek 
Amerika Hariciye Nazırı ve mezun 
bulunan amerikan Büyük Elçisi na -
mına Kır§Cıhir zelzeleainden dolayı 
taziyede bulunmuıtur. 
İspanya Maslahatgüzarı da Harici

.ye Vekaletine gelerek hükümetinin 
teessür ve taziyelerini bildirmi,ıir. 

Adananın bazı köylerinde 

zelzele hissedildi 
Adana, 27 (Hususi muhabirimizden) 

- Adananın Bahçe kazasının fimal 
köylerinde bugün devamsız fakat şid
detli zelzele hiaaedilm~tir. Bazı yer
ler çökmüştür. Fakat bina ve insan 
kaybı yoktur. 

Hayırseverlere te11kkür 
Türkiye Kısılay Cemiyeti 

Genel Merkezinden 
Türkiye İf Banjası Ankara Merke

zi tarafından, vukua gelen zelzeleden 
yardıma muhtaç düten vatandaşları • 
mıza cemiyetimiz eliyle muavenet ya
pılmak üzere, veznemize ''2.000,, lira 
yatırılmI.ftır. 

Iatırab çeken yurddatlarıınızın acı
larını azaltmak için yapılan bu insa
ni yardımdan dolayı, gerek cemiyeti
miz ve gerek felaketzedeler adına sa
yın müesseseye teşekkürlerimizi tak
dim eyleriz. 

••• 
Cemiyetimiz Umumi Merkezi aza-

sından ve değerli tüccarlarımızdan 
Sayın Bay Vehbi Koç tarafından, yer 
sanuntısında felakete uğrayan vatan· 

ULUS 

Toprak dağıtma nizamnamesi . 

Hazırlanan yeni ni7Jllllnanıe 

yüksek tasdikten geçti 
Maliye V ekileti tarafından yeni battan hazırlanan arazi te't'zii 

talimatnamesi yüksek tasdikten geçmiıftir. T aJimatnameyi ebemi· 
yeti dolayııiyle aynen yazıyonız: 

1 - Muhtelif kanun ve mu&· !ardan mctrlik fındr.1clr1darm ve keu a
hedelerle devlete intikal etmiı ruiai dar olup ,;eytincililde ittigal eden 
olan veya türk mübadillerin ia- halkın bulunduğu yerlerdeki rumlardan 
tihkaklan bakiyelerine karıdık ~an zeytinliklerin de tev,;ii miimkün
tutulmuı bulunan rumlardan met dur. 
ruk arazi ve çiftlikler, içinde Ye- Bu takdirde fındık bahçelerinden ve 
ya civarında toprağa muhtaç zi- zeytinliklerden iki nüf ualu bir aileye en 
raat erbabma qağıdaki eaular az 6 dekar ve en çok 15 dekar verilir. 
dahilinde tevzi olunur. İkiden fula beher nüfua için bu mile -

darlara ikifer dekar illve edilir. 

1 
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2 - Tevziat, tevzi edilecek arazi -
nin bulunduğu köy veya kasabada 
yerleşmiş olanlar tercih edilmek şar
tiyle hiç arazisi olmıyan veya uhdei 
tasarruflarındaki arazi miktarı 184 
dekardan az bulunan ve bizzat ziraat 
ile mCfgUI olan çiftçi aileleri hakkın
dadır. 
Şu kadar ki köyde veya kasabada 

mukim ve ziraat ile filen meşgul olup 
bakkallık, mckkarecilik ve saire gibi 
i'ti.galleri de olanlar tevziden yarı 
nia.bctte iatifade ederler. 

7 - Muhtaç çiftçilere arazi tevzii i
çin mahallin en büyük mülkiye memu
runa müracaat edilir .En biiyük mülki -
ye memuru bu müra~t üzerine mahal 
li maliye ve tapu daireleriyle idare he- " 
yetinden seçeceği birer zat ve varsa zi
raat müdür veya memuru ile köy ihti -
yar heyeti bu caaa1ar dahilinde tevzii 
lbmı gelen araziyi ve arazinin iyi, orta 

Sanat veya ticaretle iştigal ve bu 
yüzden iafelerini temin etmekte olan 
bağ, bahçe ve tarla aahibleri biwaarta 
ziraatle me1ıul olsalar bile onlara bu 
talimatnameye göre arazi verilmez. 

3 - Tevziat, meıvcud arazinin gc
ni,liğine ve kıymetine göre evveli 
hiç araziai olmayan, ikinci derecede 45 
dekardan noksan arazisi olan çiftçile -
re, üçüncü derecede 45 dekardan fula 
yeri bulunan ziraat erbabına, vaziyet ft 

ihtiyaçlan gözetilerek yapdır. 
Tevzi nisbeti esas itibariyle bir yer

de tevzi olunacak arazi ile muhtaç çift
çilerin adedine veya ihtiyaçlarına göre 
tayin edilir ve arazinin sulak ve kıraç 
gibi farklı olması halinde iyi. orta ve a
tağı olmak üzere uçe ayrılması ve ara
larında bir ni.abct bulunması lhım ge
lir. Bu takdirde mesall 30 dekar iyi 
toprak, 45 dekar orta ve 60 dekar apğı 
toprağa bedel addedilir. 

Miktarlar 

4 - Arazisi müsaid olan yerlerde iki 
nüfuslu bir aileye iyi topraklardan en 
az 30 dekar en 5ok 45 dekar; orta top -
raldarduı en taz 45 ve en çok 60 dilıiii; 
qalJ topraldardmı ea u 60 ve en çok 
90 dekar toprak .erilir. İkiden fazla her 
nüfus için bu mikdarlara, iyi topraklar
dan en az 10 ve en çok ıs ve orta top -
raklardan en az ya 15 ve en çok 20 ve 
aıağı topraklardan da en az 20 ve en 
çok 30 dekar illve edilir. 

Bu auretle verilecek arazi her hane 
için - kendi mevcutlarile beraber - 184 
dekan geçmez. Arazi müsait olmadığı 
takdirde bu miktarlar hane ve nüfus 
mevcuduna göre ve o niebet dahilinde 
tenzil edilir. 

5 - Tevzi olunacalc arazi toplu ve 
vbi mikdarda ise tevziden evvel müın
kün olduğu kadar mer'a, harman yeri 
gibi köyün umumi ihtiyaç ve menfaati
ne tahsisi icab eden kısımlar ile gene o 
köy veya kasabada mektep, hastahane, 
spor mahalli gibi tesislere liznn gele -
cek ve beş dekan geçmiyecek bir parça 
aynlır. 

6 - Bağ, bahçe, f ındıklrk, fıatrklrk 
gibi yerlerin müzayede ile satılması la
zım geleceğinden bu nevi arazi tev.zie 
dahil edilmez. Ancak mevcud toprakla
n halkın ihtiyacını kartılayamıyan ve 
esasen geçim vasrtalan fındık bahçeleri 
olan Trabzon, Giresun ve Orduda rum-

datlarımıza cemiyetimiz eliyle yar -
dmı yapılmak üzere, veznemize (500) 
lira yatırılmıştır. 
Yapılan bu insani yardımdan dola

yı gerek cemiyetimiz, gerek felaket
zedeler adına Bay Vehbi Koç'a teşek
kürleriimizi takdim eyleriz. 

••• 
Kızılay Genel Merkezi azasından 

sabık Muğla saylavı sayın Bay Ali 
Nazmi Özügür tarafından zelzeleden 
yardıma muhtaç dilfen vatandaşları
mıza cemiyetimiz eliyle muavenet ya
pılmak üzere veznemize "200" lira ya
tırılmıttır. 

Iatırab çeken yurdda,lar.ımızın acı
larını azaltmak için yapılan bu insa
ni yardımdan dolayı gerek cemiyeti
miz ve gerek felaketzedeler adına te
tekkürlerimizi takdim eyleriz. 

Zonguldaklılar 2000 lira 
topladılar 

Zonguldak, 27 (A.A.) - Kırıchir
de felakete u ğrayan yiırddaşlarıınıza 
yardım için •· 1 i ve parti batkanının 
başkanlığındr .r komisyon toplan
mıttır. Şimdi/' kadar yapılan teber
ru iki bin lirayı bulmuştur. Yard~ 
lar halkm ve mücaaeaelerin geni1 ve 
heyecanlı alakaaı ile dıeıvam etmekte
dir. 

ve qağı olmasına göre her dekar kıy
metini ve tevzi niebetini birlikte tcsbit 
ederler ve kendilerine arazi tevzi edile
cek kimselerin hane itibariyle isimleri-
ni ve verilmesi 1bmı gelen dekar mik -
dannı gösterir iki nüıııha cetvel ha.zır -
lanarak on gi1n milddctle arazinin bu -
lundup köyU.n veya kaaabarun mUna
sip bir yerine asrhr. Bu cetvellere itiraz 
etmek istiyenler bu müddet zarfmda 
şikayetlerini köy ihtiyar heyetleri vaaı
taaiyle tevzi heyetine bildirir. Tevzi he 
yetince yapılacak tetkikat neticesinde 
yanlşbk yapıldrğı anlaşılrra bu yan -
lr§bk dftz;eltı'llr. 

Tapulanma ifleri 
9 - On günlük müddetin mürurun

dan sonra tevzi heyeti aynı miktardaki 
dekarlan toplayarak arazi alacak olan
ların arasında kur'a çektirir. Şu halde 
meseli her biri otuzar dekar alacalı: o -
lan on hane vmu bunlar, evvelce ayrrl
!Dlf bulunan otmaır dekarlrık on parça· 
yı: kur'a ile~ oluriar. Di~ kısan
lar da böyiece hillederini ~ olu!' -
lar. 

10 - Herkesin yeri malum olduktan 
sonra arazilerini deiiJtiımek istiyenler 
bir hafta zarfmda te\'Zi heyetine bu ar
nWmı tilldlrlrler. Bu yerler dellft!D
Ur. Cetvele fıpret edilir. 

l l - Tenie aid bu evrak enet ~ 
mirde ciheti maliyece tetıki.k olunarak, 
bir nokw1ıbk blnwiığt ~ ida
re heyetine eevbdilir. İdare heyeti tet
kikatau yaptıktan .anra gerek takdiri 
kıymet .... get'ebe tevzi itlerinin doğ -
nıluğunu kabul ederse keyfiyeti bir ka
rua raptedip evrakı villyete verir. 
Tevzi villyctçe tasdik edildikten sonra 
tevzie müteallik evrak tapuya tevdi o • 
lunur. Ve her parça arazi, çiftçi aile re
isi namma hazine lehine birinci derece -
de ipotekli olmak prtile en ima bir za
manda kayıt ve ıe.cil edilerek aenedlc
ri ven1ir. 

12 - Arazi alanlardan aynca noter
den musaddak borç aencdi almağa lü -
zum ohnayıp tapu kayrtianna ve aened
Jerine, hazine alacağmm sarahaten gös 
terilmcsi ve son taksitin tediyesine ka
dar arazinin hazine namma birlnci de
recede ipotekli kaılacağınm yavlnwsı 

klfidit'. 

t3 -Tevzie müteallik bütün masraf
lar maliyeye ve tapu harç ve maaraflan 
toprak alanlara aiddir. 

14 - Tevzi ediılecek toplu arazi bin 
dekardan az iac haritaya lüzum yoktur. 
Bu miktardan fazla toplu bir arazinin 
tevzii halinde muktazi haritanın tanzi -
mi .mnrunda tevzi heyetine bir de fen 
memuru illve edilir 

15 - Bedelleri on 8Cnedc w on mii
•vi tabitte alınmak üzere tevzi olu -
nan arazi hazineye aid ise barine naoır
na, ciheti vakfa aid i9e valaıf namına i
poteğe bağlanır. 

Borçlannı birden vermdt istiycnler 
namına ferağı k:att ve 726 numaralı ka
nunun 4 ilncll maddesi hi.ilrilmleri dai
resinde iskonto yaprlrr. 

16 - Tevzi olunan araziden, köylU
niln icarei zemin ve ecrimieil gı'bi ta· 
hakkuk etmi! veya edecek borç.lan 
varsa onlar arazi bedeli tabıitleriyle 
beraber mukMaatarı ahnac~. 

Mübadil rumlardan mctrt\k toprak· 
larm, fındıklrk .c zeytinliklerin taksit
leri t:ahail edildikçe Zi.raat Bankaamda
ki rum hesabı cadıine yatmlacaktr. 

17 - Devlet ve müeleeaat tarafla -
nndan aulama tedabirile veya batak -
lrklann kurutulması suretiyle temin ~ 
lunan arazi, hususi kanunları hüküm -
lerine tabidir • 

18 - Bu talimatname hükümlerini 
tatbik.an icabedm tedbirleri almağa ve 
neticelerini Maliye Velriletine ~ -
mcğe valiler mczundus. 

Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesine devam eden sporcular, her aene 
yaptıkları spor tcnlilclerini dün hipodromda kalabalık bir seyirci kütlesi 
önünde yapmıtlardır. Resmimiz bayrak ellerinde geçen sporcuları gösteri
yor. 

Dün birçok apor hareketleri, bu arada güzel piramidlor yapılıda. 
9P0rcular bu hareketlerde çok muvaffak oldular. 

Dünkü spor hareketleri arasında çok beğ;nilenlerden birisi de aopal• 
la yapılan bu ritmik oyunlar olmuştur. 

Şu merdivenin üzerinde tutunmadan duran yavruların çcvikli;ine ba
kın!%: Dün yapılan bütün baroketlerdc bu çcvik.liie ve gürbüızlüie ,.oMt 
olduk. 



-s-

Atina basınının dostane neşriyatı 

diyor ki: 
''Yapılan tezah·urler, aradaki dostluk 

ve ittifakı tasdik eden hakiki bir 
halk referandumudur.,, 

Atina, 27 (A.A.) - Atina ajansı bildiriyor: 
Bütün gazeteler, Türkiye Baıvekili ile Hariciye Nazınn111 Yu

naniıtana geliılerini ıelimlamakta, huduttan Atina'ya kadar bal
kın samimi ve hararetli kabulünü tebarüz ettirmekte ve esasen 
Metaksu'ın Ankara' dan dönütünde Yunaniatanın her tarafından 
elen Baıvekiline gelen hararetli mesajlar ile taavib edilen türk -
elen mübnmim anlaımaıının bu suretle bir kere daha balkm yük
sek tuvibine mazhar olduğunu kaydeylemektedir. 

uı:us 

88. Celal Bayar ve Aras 

şerefine verilen ziyafette 

B. Metaksas yeni paktln 
ehemmiyetini anlattl 

"Bu metnin tehdid edici hiç bir tarafı yoktur 
ve hiç bir kimse aleyhine çevrilmemiştir,, 

•-4- 1938 

Mallkemelerde 

Yevmiyesini alamayınca 
kazmayı koltuklamış 

FaKat sapsız kazma Ahmede 14 
gün hapis cezasına mal oldu 

Batyekil Celil Bayar'ın Anadolu 
Ajansına ve Atina Ajansına vermiı 
olduğu beyanatları da uzun uzadıya 
tefsir eden gazeteler, aynı zamanda, 
türk vekillerinin hududdan Atinaya 
kadar bütün yolda gördukleri muhtc
tem kabul ile bütün istasyonlarda ya
pılan heyecanlı tezahürler hakkında 
tafsilat vermekte ve Dedeağaç, Gü
mülcene, lskese, Dırama ve diğer ıe· 
birler belediye reislerinin nutuklarını 
neşreylemektedir. 

Yunanistanın bUtün mıntakalarından 
gelen ve samimi ve candan hiuiyatı 
bildiren meaajlar ile elen milletinin 
tasvibini kuanınıt bulunmaktadır. 

Elen BafVekili B. Metaksaa, Türki
ye Başvekili Celal Bayar ve Hariciye 
vekili Dr. Tevfik Rüıtü Araa Jerefle
rine bu akpm büyük bir ziyafet ver
miş ve bu ziyafeti parlak bir kabul res
mi takib etmiştir. 

Ziyafetin sonlarına doğru Başvekil 
General M~tabaa a~ğıdaki nutku i
rad etmi,tir: 

Ahmed. kalın lici.vert çuha.dan, ta
lar. Hele şarki Ak.deniz hususunda, Yu- tar ağaaı caketinin mcvcud düiznele
nanistan ve Türkiye bu mıntakada sul- rini ilikledikten 1ıOnra yavat yavaf i
hun resanet buluşunu daima sevinçle" !erledi. Altı köşeli kasketini elinde e
karıılarlar. Çünkü bir sulh havası için- virip çeviriyor, tepesindeki dumaş düğ 
de Elen - Türk birliği daha süratli ve meyi koparacakınl§ gibi büküyordu. 
daha tamam bir semere verir. Belli ki pek mahçuptu. 'Gözlerini yer-

Memleketimizde nasıl ebediyet pa- den kaldırmıyor, bakimin suallerinin 
yidar olacaksa, sulhun dünyada da kati cevabını uzun teemmüllerden sonra 
olarak hüküm sürmesini hararetle di - ancak bulabiliyordu. 

fCY anladığından şüpheliyim. O yal
nız taf gibi kararı dinliyordu. Yüzün
de en küçük bir haaaasiyet eseri göe
termeden ... Galiıba işin ciddiyetine bir 
türlü akıl erdirememişti. Fakat jan
darma ıelip de kendisini önüne kattJ
ğı zaman bildin faciayı bir anıla ka?
rayabildiğine 'üphe yok ... Ahmed şim
di "yatıyor." 

Hakiki bir referandum 

Türk - elen 
munzam 

paktı imzalandı 

Proia gazetesinin hususi muhabiri 
nin bildirdiğine göre halkın bu hara
retli ve samimi hüsnü kabulündell 
pek ziayde müteha•is olan Baıvekil 
Celal Bayar, .. bu tezahürler, iki mem
leket arasındaki dostluk ve ittifakı 
tasdik eden hakiki bir halk referan
dum'u tefkil eylemektedir.,. demiftir. 

Messaje Daten gazetesi diyor ki: 
''BB. Celal Bayar ve RüftÜ Araa'ın 

milletimizle temas halinde olarak ge
çirdiği 24 saat zarfında türk devlet 
adamlarına karşı gösterilen samimt 
ve hararetli tezahürler, bizim için pek 
tabiidir. Türk - Eten antantı, prkta 
ve Balkanlarda daimiliği temin edil
mif olan bir vaziyetin temel unsurunu 
teşkil etmektedir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
ben ilk görilyorum. 

Bunu memleketime götüreceğim, 

memleketiııDe anlatacağım, onlar da 
hiç ıüphc.iz heyecanıma ve tükranı
ma iıtirik edeceklerdir. 

''Türk • Elen doııluğu · 
daimi kalacakıır,' 

Türk - yunan dostluğu daimidir ve 
daimi kalacaktır. Çünkü kuvvetini her 
iki memleketin esas menfaatlerinden 
alıyor. Çünkü memleketlerimiz y-.a
mak ve mesut olmak için tazım gelen 
her türlü evsafı haizdirler. Bir devlet 
adamı olarak bu dostluğun mütemadi
yen tealisine çalıpııayı birinci derece
de emel, zevk ve vazife bileceğiz. 

lnk;,,al eden güzel bir eıer 
lki memleket zimamdarları, bugün, 

iizerinde çah9tıkları C41erin inkipf et
mekte olduğunu görmek ve bu e.erin 
her iki milletin tasvibine istinad ey
lediğini hiasetmekle memnundurlar. 
Kendisinin de söylediği veçbile tilrk· 
elen yaklatmaıının ilk günleri ltçile
rinden biri olan B. Celil Bayar, bu 
uuıvl'lliu gittikçe artan kuvvetini öl
çecek bir vaziyette bulunmatkadır. 
Bugtln 5ğleden sonra imzalanacak o
lan türk - elen munzam paktı, BaJVe
kil Metakus'ın Ankara dönU9ünde 
bütün Yunanistanda yapılan tasvib 
tezahürlerine vesile teşkil eylemişti. 
Halk tarafından türk Batvekiline ya
pılan büanükabul, bu halk taavibinin 
ikinci bir te.zahilrüdilr. 

}' a,ayan bir hakikatin if adeıi 
Prola guetesi diyor ki: 
'"Türk - Elen anlaıınatarı, her iki 

milletin hakikt ve daimi menfaatleri
ni müdrik bulunduklarını bildirir ve 
bunun birer tezahürünü teıkil eyler.,. 

Bapekil Celil Bayar'ın Anadolu 
ve Atina ajanslarına verdiği beyana
tı tef&ir eden Katimerini diyor ki: 

.. Türkiye Bqvekilinin .özleri yata· 
yan bir hakikatin ifadeleridir. Çün
kü. Yunanistan ve TUrıkiye, kendi em
niyetini pek mükemmel bir tesanUd 
zihniyeti ile müdafaa eden bir tek 
devlet te,kil eylemektedir." 

I ki ehemiyeıli zyareı 
Elefteron Vima diyor ki: 
"Bugtınkü• ziyaret tUrk zimamdar

larının timdiye kadar Atinaya yaptık 
ları bütün seyahatlerin en ehemiyet· 
!isidir. Aynı derecede ebemiyetli o
lan bir tek ziyaret daha vardır, o da 
Elen Ba9vekilinin Balkan antantı 
konseyinin içtimaına riyaset etmek ve 
yeni türk - elen paktını parafe eyle
mek üzere Ankaraya yaptıir 80n se
yahattir. Bugün imzalanacak olan 
munzam anlatma, iki memleketi biri
birine bağlayan bundan evvelki dip
lomatik vesikaların tabii miltemmimi
dir ve elen - türk ittifakına, balkan 
antantı çerçeveıi dahilinde tam kuv
vetini ve biltiln tabii genifliğinl ver
mektedir. 

}'eni anla,ma Balkan paktını 
da kuvvetlendiriyor · 

Kıymetli arkadatım general Metak
sas'ın Büyük Şefim hakkındaki te
menniyatı bizi her zamanki gibi fev
kallde mütehauis ve minnettar etmiş
tir. Kendilerine arzı 9ükran ederim. 
Yapın büyük doıılu.ğumus! 
Kardeı yunan milletinin büyük ve 

birle,ıirici tcfi H~i Kıral Haz
retlerine hürmetle tuimlerimi arzet
mek benim için bllyilk bir saadettir. 
Bu nzlfeyl burada ve bllhMu "1zel 
payltahtmuda ifa etmekten duydu
ğum zevke payan yoktur. Kendisine 
daimt saadetler diler ve ,evket ve aza
metlerinin payidar olmumı temenni 
ederim. 

SözUmil bitirirken ebedi olarak de 
vam edeceğine emin oldufUm türk -
yunan doetluğu için "y&93sm bu bü
yük 00.tlufumuz., derim. 

İngiliz - fran~ız 
görüşmeleri 

bugün başhyor 
(Baıı ı. iacl sayfada) 

liz kabinesi yarın ve öbür gün 1-fve
kllet dairesinde yapılacak franaız - ın
ıiliz müzakerelerine hazırlık olmak ü
zere harici vaziyeti tamacniyle tetkik 
etmitti:t. Bu münuebetle Loo.dra ile 
Paria tarafından müıtereken te.bit e
dilen müzakere programı sabahleyin 
nazırlarııı emrine amade bulundurul
muftur. Temin edildiğine göre bu kıaa 
program hali hazırdaki bütün diplo
ma.tik itleri ve iki memleketi alakadar 
eden milli müdafaa meselelerini ihtiva 
etmektedir. İttihaz edilen kararların 
bütün nazırlar tarafından tamamiyle 
taavib edildiii kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Cekoılovakyanın vasiyeti 
endife uyandırıyor 

Südetlerin tefel:ıbüsU neticesinde 
Çekwovakyada huıl olan vaziyet bu
rada ciddi e.Ddifeler tevlid etmeğe de
vam etmektıodir. Tahmin edildiğine 

ıöre Praı milmeuili vaaıtaaiyle kabi
neye bu ifin aldığı son 'ekil hakkında 
malOmat verilmiftir. Diğer cihetten 
Lord Halifaka arkadaflarına dün Fran 
sa tefiri ve Aveııol ile yaptıiı milli
katlar hakkmda ~abat venniftir. Ave
nolun Londrada bulunmaaı Habefia
tan meaelesile italyan bikimiyeti hak
kında milzakerede bulunacak olan mec 
liain yakı.oda akdedeceği içtima ile ta
biatlyle Pkı bir surette allkadar adde
dilmektedir. 

Fraruı• • lngili11 mkeri İf • 
birliğine doğru 

Hor Belipnm seyahati eanuında e
dindlii intibaları kabineye bildirdiği 
tahmin edlmektedir. 

- Bay Bqbakan, 
Yunanistan, benim vasıtamla, elen -

türk dostluğunun hararetli öncüsü o
lan dost ve müttefik Türkiye hükU
metinin Reisine ve ismi antantmw: ta
rihinin her uyfaaınc4 yazılı bulunan 
ODWl giizide mesai arkadaşı Hariciye 
Vekiline en samimi ve en hararetli bir 
surette selamhyaralc ho' geldiniz, der. 
Bu .aelimda bütün elen milletinin aail 
türk milletine kartı duyduğu karde' 
sevgisini bulmanızı rica ederim. 

Katedilen yola baktıkça ••• 
Mesud bir aurette katedilmi9 ve zen

gin baprılarla bezenmif bir yola atfı
nazar etmek kadar memnuniyet verici 
pek az fCY mevcud bulunduğu kanaa
tindeyim. Biz elenler ve türkler, men
faat ve hiaaiyatta.n mürekkep çifte te-
mel üzerine sağlam surette tesis edil
miş mil§terek eserimizi iftiharla sey
redebiliris. Dostluğumuz, sekiz sene
lik hayatı c.naaında, durmadan fazla
lafan kuvvetin emreylediği ve hikmet 
ve kiyaaetin olgunlaıtırdığı müteakip 
merhaleler katetmiştir. 

Aradaki an/a§maların tarihçesi 
Baflangıç te§kil eden 1930 paktı, 

1933 paktı ile geni,letilmi§ ve bir se
ne sonra imzalanan elen .. türk enten
te cordiale'i bugün yarmı adamızı ha
yırlı gölgeei ile kaplayan muhteşem 
binanın. Balkan antantının temel!e -
rinde.ki en mOhim uneurlardan biri 
olmuıtur. Yunanistan, Romanya, Tür
kiye ve Yugoslavya, bu tanntenbert, 
aynr sulh ve terakıki azmi ile müte
hanis bulunan ve tam ve milessir bir 
ahenk gösteren aıkı ve kuvvetli bir 
blok teıkil etmi,lerdir. Birliğimizi 
canlandıran zihniyetin yeni bir bür
hanı olarak, güzel hü:kümet merke
zinize yaptığım ve hatıraaını kalbim
de daima canlı olarak sakladığım zi
yaretlerimde bana k&r\U yapılan heye 
canlı tezahürleri de kaydeylemcli
yim. 

Türk Elen birli.ğinde yeni 
bir adım 

Bay Başkan, 
Elen - Türk birliği yolunda mühim 

bir adım daha atmı§ bulunuyoruz. 
Memleketlerimiz arasında, 1930 ve 
1933 muahedelerine mesud bir suret
te illve olunan yeni bir muahede da
ha aktedilmiftir. Ben. bu muahedeye, 
sizin ve B. Aru'ın imzalarınızın ya
nma imzamı atımf olduğumdan dola
yı kendimi bi.lhaasa bahtiyar addet
mekteyim. 

Bu muahede, birliğimizin bariz vas 
fı olan sulh azmiyle ve geçenlerde 
müttefik devletler rasında vuku bu
lup antantmuzın son toplantısın

da - ki bu muahede o esnada parafe 
edilmitti.- teyid olunan noktai nazar 
teatilerinden doğan ıuurlu zihniyetle 
tuarlannuttrr. 
"Kimıeyi ıehdid eımiyoru:l' 

Şuraamı kuvvetle ve tam bir hulQa 
ile kaydetmek isterim ki, bu metnin 
tehdid edici hiç bir hedefi yoktur. Hiç 
bir kimse aleyhine müteveccih d~ 
ğildir. Hedefi yoktur, balkanların na
zmu olan muslihane anl8§ın&lar seri
sinde diğer bir vesikadan ibarettir. An
cak bu muabedenin, sulhun muhafaza
sı, hueuaundaki ehemiyeti yanında 

yüksek manevi bir ıümulü de vardır. 
Bu muahede, Yunanistan ile Türkiye 
arasındaki bağların ne kadar derin ve 
sıkı ve iki memleketin, birliklerini her 
zaman daha ziyade sıklattırmak arzu
larının ne kadar büyük olduğunu bir 
kere daha iabat eder. Bu muahede, 
müttefiklerimiz Romanya ve Yugos
lavya ile tam bir mutabakat içinde ta
hakkuk ettirilmit olduğunu, antantı
muın dört devlet arasında bütün nok
talarda mevcud geni§ ve samimi teJri
ki mesaiyi de tebarüz etttirir. 

Hayırlı alametler içinde 
'doğan bir ıemhür 

leyerek türk milletinin büyük Şefi Ata- Suçu çalıştıgı yerden bir kazma çal
türk'ün sıhatine, do&t ve müttefik Tür-- mak; davacısı görünüşte ustası l.Jal
kiyenin itil& ve refahına, sizin ve nazile yan .. 
zevcenizin .saadetlerine, Türkiye Hari. 1339 doğumlu Ahmed suçu i'lediği 
ciye Vekilinin ve bütün misafirlerimi. zaman henüz 15 yaşını bile doldurma
zin saadetine kadehimi kaldınnm." mış; fakat adliye doktoru muayene et-

Yinubay 111111lın 
hakkında mllll• 

Hatayda • 
seçım 

(Baıı 1. inci sayfada) 

heyeti bu mütaleaya uyarak ikinci tek
li daha yerinde bulmuştur. 

Hatay vatandaşlığı hakkındaki iti
razlar, itiraz komiteaiyle, komisyon 
nezdinde halledilecektir. 

Müfrit propaganda yaaak 
Seçim esnasında müfrit propagan

da yapılması menedilmiştir. Kontrol 
heyeti unaıurların kayıd istidalarını doğ 
rudan doğruya kabul edecek, cemaat 
mümeuillerinden biriai devamlı suret
te obatriiıksiyon yapacak olursa kendi
sine verilmiı olan aalihiyetler heyetçe 
geri alınacaktır. 

Yalruz ıu vaziyet tuhaftır ki kont -
rol heyetinin kitabet, tercüme işlerini 
görecekler mahalli hükümet mercileri 
tarafından seçilmektedir. 

Hat.ay mecliai 40 amdan 
mürekkeb olacak 

Hatay mecliai 40 azadan mürekkcb 
olacaktır. Yapılmakta olan muamele 
müntehiblerin cemaatlere göre kaydi
dir. Her intiliaö aaifesın ikişer se~ 
fUbesi ve birer seçim bürosu kurulmuş
tur. Bu seçim bürolarına komisyon aza
larından birer kip reislik etmekte, ce
maatlerden birer ad da ittirik etmek
tedir. Kurulan bilrolarm vazifesi birin
ci m\lntehibleri kaydetmek ·ve ikinci 
müntehibleri .seçmektir. Aynca her bil
ro yanında bir de inzibat bürosu mev -
cuddur. Fakat seçim bürosu reisi mu -
vaf akat etmedikçe inzibat büroları si
lihh kuvvet kullananuyacaktır. Seçimi 
ihlal edenler muvakkaten tevkif edile
bilecektir. 

F eMUlcılar gene Jaaliyeııe 
Bazı fesadcıların "Sancak nüfus da

irelerinin tezkeresini tqımıyanlar ae -
çime giremiyccek" ıeklinde yaptıklan 

propagandll üzerine kontrol heyeti reis
liği buna hacet olmadığını yalnız san
calclı olduğunu i&bat edebilecek her
hangi vetai.kanm kifi bulunduğunu bil -
dinniştir. Bu isbat phid göstermek su
retiyle de mUmkUndür. 

İ§e hile kanttınlıraa bilrolarda bulu
nan cemaat mUmeasilleri itiraza aa1i -
hiyetlidir. Hataylıların bitaraf komis
yona olan itimadlan büyüktür. 

Japonlar bir İngiliz 

miş "firık ve mümeyyiz,. olduğunu 

raporlamış .• 
Ahmed, kekeleye kekeleye adını, 

ya9uu ve itini anlattı. Dedi kı: 
- Geceleri de Ağuade hanının al

tındaki bir hanede mukumum. 
Mukim'in manaaıru nereden öğren

mi.şae öğrenmif.. Yeri ~elince, biru 
eğrilterek te olsa böyle güzelce kulla
nıveriyor. 

bir lımlm 
Kısa hizmete tabi olarak silah altına 

alınanlardan maq.lı memur olanlara 
yedek subay okulundan çıkarak yarsu- • 
bay rütbesiyle kıtaya girmeleri tariı
hinden itiıbaren mensup oldukları dai
relerce maqlarının tam olarak veril
mesi ve şayed bu maaşlar haiz olduk
ları rütıbe maaşlarından az oldu~u tak
dirde yalnız aradaki farkın bakanlık 

büdcesinden verilmesi icab etmekte 
olduğu halde bu .:ihilere bazı kıtalarca 
yaraubaylık mUfla.rınuı verilmif oı
duğu anlqılmıftu. 

Dalyan davinın mevzu unu anlattı: 
- Ben yol çavuşuy·um; teaviyeci

yiın.. Y cni'ehirde inşaat üatünde du
rurum. Bu çocuk d& yol amelesi ola
rak benim yanımda çalıtır- Dün bana 
aid bir kumayı çaldı. Polialer elinde 
görmüf yakalaıD1flar, phidler de var. 
Davanın mevzuu &aJ?9U bir lr.umadır. 

Hakim Dalyana: Yan.lif muamelelere meydan veril-
- Sen bu çocuktan ıahae.n fik&yet- memek için, kıaa hizmete tM>i olarak 

çi misin? diye sordu. yedek subay okuluna sevkolıınacak 

Dalyan bir hikimc, bir de fUracık- memurların memuriyetleri ve maat 
ta zavallı zavallı duran Ahmede bak- mikdarları hakkında yedek subay ok&P 
tı; başını iki yana aallaıdı; idetal Uma 
"Benden bulma da Allahından bul,. luna mal t verilmeai kararl&f"l't" 
der gibi hakime döndü: tır. Milli müdafaa bakanlığı, bu huaue-

- Değilim hikim bey, dedi. Şabacn ta bütUın devlet dairelerine bir tamim 
ıilr.iyetçi değilim.. göodermiftir. BakanJı.k bu tamiminde 

Fakat iş bu kadarla bitse iyi.. Ah- ::"1' muameleyi fÖ'Ylc anlatmü-
mecli Dalyan afetti ama, kanun bir .. 
tüdü y•k--• au:•lrnaed• .Hiil.i., u-,. Geçmekte olan muameleden yedek 
ma hırsı.ılığı işine amme davaaı olarak SUbay Oku unu tirerek kor birlikler~ 
devam etti. ne verilen ve hizmetlerini bitirdiktoll 

Dalyana gidebileceği IÖyle.ndi: dön- aoma aabverilmif oılmı yanubaylM
dü. çıkıyordu. Bunu gören Ahmed de dan bir knmuıın künyelerine göre u. 
gayet .ci~di, kapıya ?'öneldi.. . vU hayatta memur oldukları anlafll1-

ı, bıttı, beraet ettı zanetmıt- Fakat yor i8e de, hiç birisinin ne memuriyet 
kendisine söylendi ki daha hi.kimle ..,.,,.-ıarımıı -:ı·darı d --'-e ıa. ·· ··ı k · 1 · d ----y& ~ ve ne e - r ..... 
goru ece 19 ~rı var ır. vazifelerini yaptıkları müddetçe ken-

- Ben, dedı ~ yolda .çalifmn. dilerine memuriyet maeflarmm veri
(Ahmcd m ~rfı~ı söyleyemıyor, ~ep lip verilmediği mailim bulunmadığı 
yaparm, ederın.. dıye konuşuyor) Gün- gibi bazılarlllUl memuriyetlerinin de
de 60 kuru' verıyolar bana .• Ben de ~ fiplf olmaaı da varid olacağı dıhetle 
gurup çal~ 70 e bafka yerde 1f kanun iateklerine uyiwı hareket et
buldun. dedi.. Beni govennıeyolar; mek üzere: 
günlüğümü de vermcyolar; ben de 
gazmayı alıyon, gldiyon.. 

Halbuki it böyle olmamlf.. Aıbmedin 
i'i utığını gören ustası, daha iyi ça
hJınaya teşvik için: 

- İyi çalıı, sonra Dalyan ustaya 
söylerim, senin maaşını 60 dan verdi
ririm, demiş. Hakikatte Ahmed de 70 
kuruşa çahşıyormuı. 

Fakat Ahmedin lltifeden, pkadan, 
teşvikten anladığı yok.. O ifi hemen 
ciddiye almıt; eğer öyle ise ben de 
kabul etmen .. demi,. Ama gene çalı~ 
maya devam etmi,. Meğer kafasında 
bir plan kurmuş.mu, .• 

Akfam paydo.ta arkad&flariyle be
raber yola çıkmışlar .• Saman pazarına 
kadar güle eğlene gelmişler.. Fakat 
Samanpa.zarında Ahmed bir toparlan
mıt: 

A - V ekiletle.r ve diyanet ifleci re• 
liğindeki memuclardan kıaa hi.zmete 
tibi olarak yedek aubay okuluna sevko 
lunanların memuriyet ve IDU§ları mik 
darları hakkında ala.kah makamlar ta
rafından doirudan doğruya yedek su
bay okulu komutanlıiına malOmat ve
rilmesi, 

B - Verilm~ olan bu malQmattan 
eonra ma&fları artmıt olanların kua 
yedek subay okulu komutanlığına ma.
lQmat verilmeeinin ueul ittihuıınm io
cab edenlere bildirilmesi llzımdır.,. 

Evlenme tellallığı 

vapurunu 
tevkif ettiler 

Şanghay. 27 (A.A.) - Royter Ajan
sı muhabiri bildiriyor : 

1337 ton hacmindeki ingiliz Tung
vo vapuru dün akşam Ya..nkçe nehri!lin 
manaabmda tevkif edilmittir. Japon 
askerleri gemiye çıkarak vapurun çin
li olan müTettebatını süngüleriyle ya
raladıktan aonra esaslı araştırmalar 
yapmak üzere vapuru Çungming ada
~undaki japon Uaaüne sevketmitlerdir. 

- Aınanin çocuklar, demifı, ben ke
"scmi iş yerinde unutmuıum. Alıym da 
geleyin .. Ve koşa k.of3 Yeni,ehire dön
müş •• Yol kenarında duran kazinayı 
kolktukladıiı gihi dönmü9.. Koyun 
pazarında bir polis Ahmedin malını 
şüpheli bulmuş.. 

yapan bir ruh 
Evlenme, ruhun dellallığı ile ba1e 

meydana gelmit olsa, devamlı ve da
yanıklı olmuyor. Nitekim Buclapqte 
mahkemelerinde görülmekte olan bir 
ayrılma davası da bıtnu iabat ediyor. 

Japonlar Tungv<>dan bir el ateı edil 
diğini iddia ve vapurun gayri muay
yen bir zamana kadar mevkuf kalaca
ğını beyan etmektedirler. 

Bir İngiliz topçekeri vaka mahalli
ne gitmcğe hazırlanmaktadu. 

Japon amirah Hasegava, Tungvo 
vapurunun tevkifi hakkında derhal 
tahkikat yapacağını vadetmif, hadise
nin kısa bir zamanda halledileceğini 
ümid ettiğini aöylemittir. 

- Ne o koltuğunun altındaki? diye 
sormut-

Ahmed, kemali ciddiyetle: 
- Kazrne, cevabını vermif. 
Ve hemen arkasından samimiyetle 

itiraf etmif ki bu kazmayı çalmıftır. 
Ve cürmü meflıud kanununa göre mu
amele yürütillmilf .. Şahidler de var .• 

Zaten bu kadar külfete ne hacet? 
Ahmeıdin inkir ettiği f illn yok ki .. 
Çaldın efendim, deyip, bAf)ra bir fCY 
demiyw. 

Fakat ,ahidler kazmanın elli kuf\l.f 
bile etmiyecek kadar kıymetsU bir 
mal olduğunu söyledile.r. Abmedin su
çu bu suretle biraz hafifleaU§ oldu. 

lktıaad Vekili iken, elen - tildc an
tantına yardımı ilk müzakerelerde bu 
derece semereli olan B. Celll Bayar, 
elen - türk doatluğunu itmam edecek 
ve bunu balkan antantı çerçevesi l~ 
çinde sağlam bir ittifak halinde tak
viye eyliyecek olan yeni diplomatik 
vesikanın bütün manasını anlatmak 
için tam ullhiyeti ,haizdir. Balkan 
antantı çerçevesi içinde Akdeniz dev
leti huauat hay&iyetleri ile Yunanla
tan ve Tilrldyenin kendilerine bu 
bağlan idame eylemesi pek tabiidir. 
Yeni anla§l?Ml. bizzat balkan antantı
nı da takviye etmektedir. O Balkan 
antantı ki elen - türk dostluğu onun 
~tlangıcı demektir. Elen efkarı umu
miyesf, bugün imzalanacak olan yeni 
munzam paktı, Ba,,,elril Metabu'a 

Deyl Meyi ıueteanln yudıtına 
ıöre, franua - ingilb a.ıcert tqriki 
meealai netic:eel olarak Majlno hattı 
boyunca depolar inp edilecek ve bu 
depolara ingiliz bari> levazımı ıtok e
dilecektir. 
Aynı gazete, lngilterenin yakmda 

Alrmnya ile tekrar temasa gelmek ni
yetinde oldupnu da yannaktadır. 

Yeni muahedemiz hayırlı alametler 
içinde doğmaktadır. Son .zamanlarda 
Avrupanın üzerine çöken endişe hava -
aı yerine meaut bir ferahlık devresi baş 
c&termiıtir .Balkan antantıru te1kil 
eden devletler gibi uimkh sulh dev -
Jetleri bundan bi'hMlll mcmnwı olur-

Amiral vapurun alqam .erbeet bıra
kılacağına dair kati teminat vermesi 
üzerine İngiliz topçekerinin asimeti 
şimdilik tehir edilmiftir. 

Bununla beraber Tungvo yarın sa
baha kadar yerine dönmediği takdirde 
topçekerin bareCet edeceil zannedLJ. 
mektedir. 

İcabı dil§ünüldil. Suç Uç aylık hapis 
cezasını iatil~ ediyor. Fakat değeri 
50 kufUf gibi ctbl olduğu için cezanın 
üçte ikisi indirildi. Biır ay kaldı. Abı
med de daha ıs ya,ıru doldurmadığı 
için bu bir ay da yar•ından apğı dilf
til, kala kala on dört günlük bir ha
pia kaldı. 

Abrnedin iMi iadirit Çlkw ... bir 

Davacı kadmdır. Günün birilllde, 
kocası. seaaiz aaduız kendisini bıra
kıp gitmi' ve bir daha geri dönmeği 
aklına bile getirmemi,. Kasan koca, 
bu kaçı§ına sebe'b olarak, karısını bir 
spirtizma seansında tanıdığını ileri 
silrmilf. Bir gün, seanslara devam e
den bir ruh, ona, timdi kendisini da
vi eden kadınla evlenmesini söyle
miJ. o da bu emre itaat etmif. Fakat, 
birbirlerine uymadıklarını ve ruhun 
sesi andığı ıeyin karısının bir dctıi
sesi olduğunu anlamakta gecikmemiş. 
Ancak bu geciken idrakin de bir fay
dası olmamıı. Mahkeme heyeti düıU
nüp t8f1ndıktan 80nra, kendine koca 
arayan bir kadının bulutuna, ruhla
rın Aleminde de had ve hudud olma
dığına, biWdı kadının bu küçük de
ıiseaine cevaz olduğuna hükmederek, 
kadının bu hareketi, ne maddi ve ne 
manevt vuıflarlyJe kocaamm bayat 
inkia&1'ını mucip olmadıfını ve pye4 
bayle bir ,eye sebebiyet vermif otsay
mıı. kadın tıetkedilmefe m6tıtaha1f o
larmut mitalıea.mcla bal-.ı 
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Macar hikayesi: -
TECRÜBE. 

Yazan: Maria Lörincz Çeviren: Zahir Ferid Törümküney 

Peter Bolaj geniş koltuğa göıµül
lllüş, büyük bir zevkle sigarasınx içi
yordu. Bütün gün didişip yorulan bir 
insan için akşam yemeğinden sonra 
rahat bir koltukta sigara tellendirmek 
kadar boş bir şey var mıdır? Karısı 
masanın öbür ucunda oturmuş gazete 
okuyordu. Ne kadar sakin ve ne ka
dar güzel bir kadındı bu. Evlendik
leri gündenberi tam on beş sene geç
mişti. Bu müddet zarfında aralarında 
en küçük bir münakaşa bile olmamış
tı. İkisi de biııbirlerine karşı derin 
bir sevgi ve saygı gösteriyorlardı. Ka
rısına bakarken dudaklarının kenarın
da mesud bir tebessüm belirdi. Masa
nın üstünde duran romanı eline al
dı. Okumağa başladı. Romanın mev
ıcuu çok tuhaftı. Genç bir erkek, uzun 
Yıllar seviştiği bir kızla evleniyor. Üç 
tıene çok güzel yaşnyorlar. Erkeğin 

bir gün aklına geliyor: Acaba ben bü
tün servetimi kaybetBem ve fena bir 
~aziyete dil sem. Karımın bana kartı 
olan a9Jcı devam eder mit ~- üp. 
tüğüm fena vaziyetten kurtannağa ça
lllır mı? diyor. Bu mevzu etrafında 

~nlerce düşüniiyor. Nihayet karı
•ım tecrübe etmeğe karar veriyor. Ne
tice pek feci oluyor ve ayrılıyorlar. 

P.eter Bolaj kitabı elinden bırakı
}'or. Karısına bakıyor. Kadın sakin, 
6akin gazetesini okuyor. 

Peter düşünüyor: Benim karım her 
balde romandaki kadın gibi hareket 
etmez. O, benim en kara günümde de 
Yanımdan ayrılmaz. Beni kurtarmka 
İçin icabmda hayatını bile fedadan 
Çekinmez. 

Birden silkindi. Kendi kendine glil
dü. Ne garip şeıyler düşünüyorum. 
~omanda okuduğum bir vakayı ken
di hayatımla ölççmeğe kalkıyorum. 
karımdan filphe mi ediyorum yoksa? 
Bir sigara daha yaktı. Şeytan bir de
fa kafasına girmişti. Bir türlü yaka· 
8tnı bırakmıyordu. Evet, karısı evlen
dikleri gündenberi onun düşkün ve 
muhtaç bir halini görmemişti. İyi ka
rıanxyor ve karısına güzel bakıyordu. 
Günün birinde başlarına beklenmedik 
bir felaket gelse ve sıkıntıya düşse
ler. Karısını eğlencelerden, tuvalet
lerden mahrum etmek mecburiyetin
de kalsa ... O zaman ne olur?.. Kiim 
bilir? ... 

İçini bir kurd kemirmeğe başladı. 
Yan gözle karısına baktı. O, hiç oralı 
değildi. Okumasına devam ediyordu. 
Yavaş, yavaş sinirleniyordu. Eğer ka
~un beni hakikaten sevse .. şimdi çek
tiğıim istirabı, geçirdiğim buhranı an
lar ve benimle aUikadar olurdu. De
rnek ki; kalbinde bana karşı ciddi bir 
alaka yok. O halde ... Ben de onu tec
liibe etmeliyim. 

Böyle düşündüğü, karısından şüp· 
be ettiği için evvela utandı. Fakat a
tadan bir kaç dakika geçince gene ka
ra düşüncelerin tesiri altında kaldı. 
~eynıine saplanan manasız şüpheden 
kurtulmak istiyordu. Yapacak başka 
~re kalmıyordu. Karısını mutlaka 
tecrübe etmeli idi. Aksi takdirde bü
tiin hayatı zehirlenecek ve daimi bir 
IJiiPllte içinde yaşamağa mahkum ola
caktı. Aile saadetlerinin devamı için 
bu §Uphenin ortadan kalkması, karısı
nın sevgisine emin olması lazımdı. 
l{ararını verdi. Uyduracağı hikayeyi 
•nlatırken, belki biraz sesi titreyecek
ti. Ama. bunun zararı yoktu. Belki de, 
karısının çabuk inanmasını kolaylaş
tıracağı için faydası bile olacaktı. 
Yaslandığı koltuktan biraz doğruldu. 
Ciddi bir tavurla karısına seslendi: 

- Margit 1 Senıinle biraz konuşmak 
istiyorum. 

Sesi evvela çok kuru ve boğuk çıkı
Yordu. Fakat konuftukça açılıyor ve 
hayalinde canlandırdığı vakanın he
l'ccanı bütün benliğini sanyordu: 

- Sana çok ıpühim bir şey söyliye
ceğim. 
Kadın başını kaldırdı. Gülümseyen 

.gözlerle kocasına baktı: 
- Seni dinliyorum yavrum. 
- Bugün öğleden sonra kulübde 

poker oynadım. 
Kadın omuzlarını silkerek cevab 

verdi: 
- Bunda mühim olan nedir? Erkek 

değilmisin? Hakkındır. 

Erkek sevindi. Kendi kendine dü
şünüyordu: ''Aferfo benim sevgili ka
m;ığım. !ki dakika sa:bret. İki daki
ka sonra sadakat imtihanını ve benim 
ebedi aşkımı kazanmış olacaksın. Ya
rın ilk ifim, aylardanberi istediğin 

mavi tilki kürkünü almak olacaık." 
Bunları düfünürken yüzündeki cid

diyeti bozmadı. Mükemmel bir kome
di oynuyordu. B·itkin bir tavıur takı
narak sözüne devam etti: 

- İş bu kadarla kalsaydı. Tabii e
hemiyeti yoktu. Fakat çok kaybettim. 
Kadmın eö.zleri büyüdü. Heyecan

lı bir tteale sordu: 
- Ne kadar? 
Erkeğin kalbine bir ürperme gel

di. Karısının halinde bir değişiklik 

sezmişti. Bakışlarında kine, nefrete 
.benzer bir şey vardı. Kendi kcn<iini 
teselli etmeğe çalıştı. "Yok canım, de
di, bana öyle gelmiştir!" Sakin bir 
sesle cevab verdi: 

- On bin lira!... 
Biraz durdu. Kamım yüzüne baktı. 

Sonra kesik, kesik sözüne devam etti: 
_ Margıit şimdi sana çok ihtiyacım 

var ... Beni bu vaziyetten kurtar ... Pa
ram olmadığı için bono imzaladım ... 
Yarın akşam saat altıya kadar borcu
mu ödemek mecburiyetindeyim .. Öde
yemezsem her 'ey bitti demektir .. Bu 
mesele duyulursa beni işimden de çı
karırlar... Evimizdeki eşyalarımızı 
haczederler... Mahvoluroz... Böyle 
çirkıin şeylere meydan vermemek li
znn... Senden rica ediyorum.. Bana 
yüzüklerini küpelerini ve daha ne gi
bi kıymetli şeylerin varsa hepsini 
ver ... Ben ileride sana daha iyilerini 
alırım... Bunları hemen satarız... Ka
fi gelmezse halılarımızı da satarız ... 
Tek bu parayı ödeyelim ... Namus ve 
şerefimi kurtarayım... Emin ol sana 
bu teklifi yapmamak için her çareye 
baş vurdum .. Hiç biri olmadı... En 
son ümidim sende ... 
Kadın bir kaç dakika ,aşkın, şaş

kın kocasının yüzüne baktı. Sonra 
hırçın bir sesle bağırdı: 

_ Çıldırdın mı? Her halde bunları 
ciddi söylemiyorsun? 

_ Bunun bir şaka olmasını bende 
çok arzu ederdim. Fakat, zannettiğin
den daha ciddi bir mesele karşısında-

z Şimdi bu işin çaresine bakmaktan 
yı . 
ba ka yapacak bir şey kalmadı. 
~adının gözlerıi nefretten parlıyor

du. Kocasını hakaret dol.~ b.~kışlarla 
tepeden tırnağa kad~~ suzd~. Sonra 
çok kati bir lisanla soylemege başla-
dı: 

- Sen bu sevdadan vaz geç 1 V~rı-
mı yoğumu senin çılgınca yaptıgın 
ha;eketler uğruna feda edemem. :.ı~ 
bileyim, ağır bir hastalık .fal~n gıb: 
mühim bir şcıy olsaydı belkı, b~r. de.re-

kadar fedakarlık yapabılırdım. ceye k .. 
Yokıa. kumar borcunu ödeme ıçın 
hiç bir yardımda bulunaınan:· Vak
tiyle düşünseydin bunu .. Senı oyuna 
ben mi teşvik ettim? Gıt arkada,la
rından borç iste, ne yaparsan yap. 
Benden hiç bir şey bekleme. I~r 
param olsaydı memnuniyetle ~e~.ır
dim. Fakat evimin eşyalarını, yvuzuk
lerimi, küpelerimi veremem ~ogruıu. 
Hem benim ne mecburiyetım var. 
Kendin düttün, kendin çık. Ben ka-

rışmam. 

- Demek .enin sevcin bukadarcık-
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i!K•Jll•l•IB1i 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi : Ankara ., 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarpmba : Halk ve Sakarya " 
Perşembe : Ege ec:ıanesi 
Cuma : Sebat ve Yeniıehir • 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 
Pazar : Merkez 

rtALK ve YENl 
SİNEMALAR 

Seans aaatleri 

Her gün 
YENl HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi günleri 
YENİ HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

Pazar günleri 
HALK YENİ 

11 11 
13 13 

14.45 14.30 
16.ı45 16.30 
18.45 18.30 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefoı:ı, müra
caat ıehir: (1023-1024). - Şehırlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havag:ızı_ 
Anza Memurluğu: (1846). - Mesa3erı 
$ehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba-
111 Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
GUven tabi: (3848) ; Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve aon 

Seferleri 
Sabah Akşam 
tık Son 
sefer sefer 

Ulus M . dan K. dere'ye 6.4!1 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 7.00 21.30 

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUluı M. na 7.00 23.00 

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

Y enişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

8. pasarı'ndan Akköprü'J'e 6.45 7.30 
Akköpriidesı.._ gıu.aa'na a.oo us 
111. il~ 119 İataa)'OD anamda her 

bet dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlılı:lar, 
Cebeci, Samanpazan arasında aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

~ Alcpmları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulua Mey
danına donüıleri sinemaların dağılış 
saatlerine tibidirler. 

Poate Saatleri 
Po.ta saat l 9 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlil 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (salı, perljembe, cu
martesi Toroı sürat.) 

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

Diyarbakır hattı : Hergün 9,35 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotoblis • tfi oı; 

GONDELIK 
Hicri - 13~7 
Sefer: 27 

S. D. 
Güneş: 5 02 

Rumi - 1354 
Nisan: ıs 

S. D. 
Akşam: 19 02 

mış ha? Yazık 1 Her insan hayatında 
büyük bir hata yapabilir. Seven bir 
kadın bunu affetmeli ve yardımını 
esirgememeli. 
Kadının asabiyetten her tarafı tit

riyordu. Yeniden şiddetle hücum et
ti: 

- Sen zaten böylesin. Evini, karı
nı hiç düşünmezsin. Yalnız kendi key
fine göre yaşarsın. Binlerce lirayı 
kaybederken aklın nerede idi. Senin 
kumar borcunu ödeyeceğ.im diye ken
dimi felakete sürükliyeceğim değil 
mi? Asla 1 Karısını düşünmeyen ve 
sevmeyen bir adam için ben tırnağı
mın ucunu bile feda edemem. Bunu 
iyice aklına koy da ona göre hareket 
et. Alçak herif 1 
Artık kavga büyümüftü. Birbirleri

ne ağır sözler söylüyorlardı. Erkek, 
bunun bir komediden ibaret olduğu
nu tamamiıyle unutmuştu. Elini masa
ya vurarak, avazı çıktığı kadar bağı
rarak münaka,a ediyordu. Birdenbire 
sustu. Bütün vücudu buz gibi oldu. 
Anlıyacağını anlamıştı. Hayretle kar
fıaındaki kadınm yüzüne baktı. Bu 
kadın ona tamamiyle yabancı idi. Et
rafına bakındı. Bütün bu .gördüğü eş
yalar, divarlardaki resimler, hepsi, 
hep&i kendisine yabancı idi. Artık bu 
evde hiç bir alakası katmamıştı. Aya
ğa kalktı. Başı dönüyordu. Sendeleye, 
sendeleye kapıya doğru yürüdü. Ar
kasına dönüp bakmadan kapıyı açtı. 
Kapı arkasından 1C1Sizce kapandı". 

Alman ordusu 
Bir Avrupa harbini 
göze alabilir mi ? 

İnglllere 

Almanyanın, bugün iyice malfun o
lan genişleme planına, hatta bir umu
mi harb tehlikesini göze alarak, de
vam edip etmiyeceği günün mevzuu
dur. Böyle bir şeye cesaret edebilme

lngiltere - lrlanda anlQfrrttUI 
Bütün İngiliz gazeteleri İngiliz • 

İrlanda anlaşmasından dolayı memnu
niyet göstermekte ve bu anlaşmanın 
iki memleket arasında bir dostluk 
devresi açtığını yazmaktadırlar. İn
giliz matbuatına göre, bu anlaşma bü-

G 
YAZAN : yük Britanya adaları tarihinde yeni 

1 

bir fasıl açmaktadı r. 
Gazetelerin bilhassa memnuniyeti

e ra I Ma jinei ni mucib olan cihet bu anlaşmanın 
--------------ı beklenenden daha geniş ve şümullü 

si için, elindeki vasıtaların ve bilhas- manda bu teşekküle ağır topçu ve 
sa ordunun şimdiden Fransız ordu- tank kuvvetleri terfik edilecektir. 
siyle çarpışacak ve diğer taraftan Or-1 Alman yaya tümeni Fransız tümen
ta Avrupada, belki de Polonya ve Rus- ! leri ~yarındadır ve şunlardan mürek
yanın müzaharetine mazhar olacak, keptır: 
Çekoslovakyaya karşı son derecede 3 !Yaya alayı; 
süratli taarruz hareketleri yapabilecek Biri ağır olmak üzere 2 topçu ala-
vaziyette olması lazımdır. yı; 

Almanya buna muktedir midir? İş- 1 istihkam taburu, 
te bu sualin cevabını araştıracağız. 1 tanka karşı müdafaa k:tası, 

Ehemiyetli olan, meselenin bugün- 1 muhabere taburu. 
kü vaziyetini bilmek olmasına rağ- Yaya alayı Fransız alayına nazaran 
men, bu ordunun yeniden dirilişinin daha az otomatik silahlara maliktir. 
husule geldiği son senelere bir göz Fakat kısa atışlı ve tanka karşı top-
atmak faydasız değildir.° !arının mikdarı fazladır. 

Daha harbi takip eden ilk seneler· 75 tik düz atışlı toplar yerine 105 
de, Alman hükfunet ve yüksek ku- milimetrelik münhani atışlı obüslerin 
manda makamları, mağlfibiyeti kabul kabulü ile topçu kuvvetleri Fransız
etmeye yanaşmıyarak, muahedenin as- )arınkinden farklıdır. 
keri hükümlerini az çok açık olarak Mevcud materyeller şunlardır: 
ihliilden geri durmadılar. Evvela hu- Tıiimenlerde 105 ve 150 tik obüsler-
susi tedbirler aldılar: Kadroların iti- le 105 lik toplar. 
na ile seçilmesi, ciddi ve sıkı talim Umumi ihtiyatlarda 150 lik toplar-
ve terbiye. Küçük ordularına azami la 210 luk havan topları. 
kaliteyi vermeye gayret ettiler. Zırhlı tümenlerin mevcudu şudur: 

Bir asır evvelki Ştayn ve Şam- İki tank alayından mürekep bir li-
oorst'un metoJunu taklid ederek, biı va (500 kadar tank); 
yandan gençliğe ihzari askerlik bil- Bir motörlü yaya livası; 
gilerini vermeye, bir yandan da vak- Bir motörlü topçu alayı. 
tinden evvel terhis etmek, müddetsiz Zırhlı teşekküllerin kurulu,una ve 
mezuniyetler vermek suretiyle askeri bunlara verilecek rol hakkında askeri 
talim görmüş vatandaşların sayısını muharrirlerin kanaatine göre, Alman 
~oğaltmaya eh,emiyet verdiler. kumanda makamlarının nazarında bu 

Bundan başka, 1920 de teşkil edil- büyük üniteler bilhassa cephe yar
mif olan polis teşkilfttı memlekete mak veya ku,atmak gibi aüratli bir 
mlilıfemmelen talim edilmit yü% bin surette diifman topraklarına girmek 
adam kazandırmıştı. için kullanilinak üzere tasavvur edil-

1933 de iktidar mevkiine ıgeçer geç- mektedir. 
mez, Hitler, askeri hizmeti mecburl Modern harbde tankın mevlriini an
kılarak ve gençliğin hazırlanmasını lamakta bir hayli gecikmiş olan Al
organize ederek bu tedbirleri tamam- manlar 1918 deki hatalarını tamir ve 
)adı. bu sahada Fransaya Ustünlilk kazan-

Ondan sonra, Alman ordusu talim mak için bütün g31Yretiyle çatışmak
görmüş ihtiyat ıkuvvetlere sahih oldu. tadır. 

1935 deki karar filen mevcud bir va- Fakat bu ordunun sağlam bünye
ziyeti teyidden başka bir şey değil- sinde bazı zaaflar vardır. Birincisi ve 
di. Birbirini takip eden dört kanun en ehemiyetlisi subay mikdarının ki
askeri organizasyonun temellerini fayetsizliğidir. 800.000 asker için 
teşkil etti: Bunlardan birincisi, mu- 20.000 ila 25.000 subayı vardır. 
vakıkaten bir sene olarak tesbit edilen Son üç sene zarfında, bu noksanı 
askeri hizmeti tesis efüyor ve kara tamamlamak için Almanya her çareye 
ordusunun bUyük ünitelerinin mikda- baş vurmuş, askeri mektebleri çoğalt
rını tayin ediyordu: 12 kolordu 36 ya- mış, iıhtiyat ve polis kuvvetlerinden 
ya tümeni. İkincisi kumanda heyeti muvazzaf subaylığa geçişi kolaylaş
nizamlarını tayin edi~ordu. Üçüncü- tırmıştır. 
sü iş hizmetini yaratıyordu. Nihayet Kemiyet hesabına keyfiyeti azalt
dördüncüsü, pasif müdafaaya iştiraki maya büyük ehemiyet vermekle bera
mccburt kılıyordu . her, mekteblerin tahsil devresini a-

1936 ağustosunda, Lokarno cephe- zaltmış, giriş yaşını 18 den 17 ye in
sinin dağılması ve Ren'in sol sahili- dirmiştir. 

nin iskatından sonra, Führer faal biz- Sened~ 3000 ili 4000 subay tayin 
met müddetini iki seneye çıkarıyor- edilmektedir. Bu gidişle bugün mev
d~. Bu tedbir sayesinde daha ilkteş- cud mühim açığın süratle kapanması 
rin aymda, 16 mart 1935 kanuniyle beklenebilir. 
tesbit edilmiş olan ordu üniteleri ta- Büyük ünitelere nazaran bilhassa 
hakkuk ettirilmiş oldu. tank ve topçu ihtiyat materyellerinin 

Ordunun sulh zamanındaki mikda- azlığı Alman ordusunun diğer bir 
rı bugün 850.000 kişiye varmaktadır. zaaf noktasını teşkil eder. Modern 
Senede iki ay hizmete tabi olanlardan harbin icab ettirdiği muazzam mater
daima mevcud kalan 50 bin kişiyi de yelleri vücude getirmek için zamana 
buna ilave etmek lazımdır. ihtiyaç vardır, ve Alman endüstriıi-

Buntardan başka: • nin kuvveti ne olursa olsun, Veresay 
İş hizmetinden 250.000 kişi, muahedesiyle bağlanmış kaldığı 12 
Hücum kıtalarından arta kalan ila 15 sene zarfında kaybettiğini ko-

20.000 kişi de hesaba katılmalıdır. Al· tayca telafi edemez. Bugün Alman or
man ordusunun talim görmüş ihtiyat dusunun top ihtiyacı tamamlanmış 
kuvvetleri 3.500.000 kişiye varır. değildir. 

Esasen; hazer ordusu, asker mevcu- Buraya kadar yalnız hazer ordu-
dunun çokluğu dolayısiyle seferber sundan bahsettik. Seferberlikte yeni 
hale gelmek için fazla ihtiyat askere ünitelerin hazırlanması ışını tabii 
muhtaç değildir. şimdiden tahmin edemeyiz. Fakat ma-

1938 martında, Alman kara ordusu zinin dersini unutamayız. 1914, Möz'-
mevcudu ş&yleydi: in şimalinde Alman sağ cenahının ya-

- 14 kolordu. yılması ancak faal kolorduların arka-
- 37 yaya tümeni, ki 4 ü motörlü sında hemen ._ynı mikdarda ihtiyat 

ve biri dağ tümenidir. kolordularının bulunması sayesinde 
- 3 zırhlı tümen ve bir hafif liva mümkün olmuştur. 

ki zırhlı kolorduyu vücude getirir. Almanya bir umumi harbe atılmak 
_ Umumi ihtiyatlar. için kendisine lüzumlu olan büyük ü

Görünüşe göre, bu büyük üniteler 

mikdarı önümüzdeki senelerde artırıl
makta devam edecektir. Yeni alınan 
malfımata göre tü~nlerin sayısı 47 
ye ve kolorduların 18 ze çııkarılacak
tır. Atmanyanın 1914 de faal hizme
tinde 25 kolordusu, 50 yaya tümeni ve 
11 atlı tümeni olduğunu hatırlatalım. 

Kolordu pre11$ip itibariyle 2 veya 3 
yaya tümeninden, bir atlı alaydan, bir 
istilikam taburundan ve muhabere 
k.Ollarından mürekkeptir. Yakın n-

nitelere henüz malik değildir. 
Yukarıda bahsettiğimiz şartlar için

de iki cephede birden harb edebilmek 
için, 250 kadar tfunene ihtiyacı var
dır. İtalya doğrudan doğruya onun 
lehinde müdahale ederse 200 tümen 
de kafi gelebilir. 

Halbuki bu mikdar Almanyanın bu
günkü imkanlarını çok aşar. 

Bugünkü Alman orduw, bir Avru
pa harbini göze alacak halde değildir; 
fakat neticesi ve aürati 9imdiden tah
min edilemeyen bir inkişaf içtndedir. 

olmasıdır. İki m emleket arasında mu-
allakta kalan yegane mesele Ulster 
yani şimali İrlandanın cenubi İrlan
da ile birleşmesi meselesidir. Fakat 
gazeteler bunun münhasıran Ulster 
ile Eire'i alakadar eden bir mesele 
olduğunda ittifak göstermektedir. 

Ferah verici bir hadise 
T~is diyor ki: 
"- Uzun zamandanberi iki memle

keti birbirinden ayıran anlaşmazlı
ğın bu suretle rasyonel ve kanuni bir 
şekilde halledilmiş olması çok ferah 
verici bir hadisedir. Çünkü zorbalığın 
hakka ve mantıka galebe çaldığı tari
hi bir devrede yaşıyoruz." 

Deyli Herald da şunları yazıyor: 
"- Nih~yet Büyük Britanya ve 

İrlanda dostluk ve menfaat birliği ile 
birbirlerine serbestçe ve fakat sıkı bir 
tarzda bağl~mış bulunuyorlar.'' 

Fransa 
''Hüsnüniyet anlQ§man" 

Fransız - İtalyan müzakereleri hak
kında Ekselsiyor diyor ki: 
"Alınan bazı haberlere bakılma 

İtalyan hükOmeti Fransa ile İtalya 

arasında sadece b ir karşılıklı hüsnü

niyet anlaşması akdiyle iktifa edilme
si taraftarıdır. Bu anlaşma !Yapıldık
tan sonra da bu iki memleket birbirle
rine büyük elçiler ,gönderecekler ve 
Şarki Afrikada hadis olan vaziyetten 
mütevellid meselelerin diplomatiık 
yollarla halli sonradan yapılacaktır. 
İki büyük !fitin milleti arasın.da hüs
nüniyet gayet tabiidir. Hususiyle 'ki 
her ikisi de müşterek menfaat ve his
lerine zarar veren anlaşamamazlıkları 
izale etmek arzusunda bulunuyorlar. 
Ancak, Fransız h,ükfunet mahfillerin
deki kanaate göre, iki memleketin 
duyguları ve menfaatleri bir olduğu 
~indir ki Avrupanın teskini .işinde 
daha iyi bir elbirliği temin etmek için 
Fransanın ve İtalyanın .karşılıklı va
ziyetlerini aydınlatmak icab eder." 

Dünkii çapraz kelimelerin 
halfoclilmiş şekli 

1 3 4 

2 

s._-+--r-ı---+--t--+~ 
4' 
5 
6 

1 

8 
9 
~..+---+_; 

Soldan sığı ve yukarıdan aşağıya: 

1- Elen - bağışlama. 
2- Beyaz - baba. 
3- Tuhaflığı ve hikliyesiyle meşhur bir 

hoca. 
4- Canbaz. 
5- Çocuk doğurtan - çocuk doğuran. 
6- Ta - asmaktan emir. 
7- küçük çocuk dilinde sokak - altın zıdd• 
8- gelecek - halk. 
9- pek ziyade ziyalı, yaluıtırmac:a. 
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Ankara Borsası 
27. 4 -1938 

Londra 
Nevyork 
Faris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Bclgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

ÇEKLER 
Ac;ıltş Kapanı& 

629.75 
0.791583 

25.44 
15.0375 

4,6975 
86.78 

3.4446 
63.5175 

1.4225 
2'2.7660 
12.7034 

1.9686 
4.1970 
3.9896 

106,0738 
34.5375 

2.7219 
23.8175 

3.0812 

630.-
0.791270 

25.43 
15.0317 

4.6956 
86.7460 

3.4432 
63.4920 

1.4220 
22.7575 
12.6984 

1.9678 
4.1950 
3.9880 

106.0317 
34.5238 

2.7210 
23.8275 

3.08 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 türk borcu I 19.65 19.675 

(Vadeli) 
" ,, .. I 19.625 19.625 

(Peşin) 

1933 ikramiyeli 
Ergani 95.- 95.-

Şark değirmenleri 1.- 1.-

.1ııııııııııııııııı111111111111111111111L. 

KADIN KALBİ = -- Barbara Stanvick -
'=111111111111111111111111111111111111111,. 

Elektrik tesisatı 
Sandıklı Belediyesinden : 

Sandrklı kasabası elektrik tesisatı -
na talip zuhur etmediğinden 25-4-938 
inci gününden itibaren bir ay zarfında 
aynı şartlar dairesinde pazarlıka yaptı-
rılacağı ilan olunur. · 24 71 

Fabrika satışı 
Kırkağaç Malmüdürl~ğünden : 

Evsafı: Zeytin yağı, pamuk ve un 
fabrikası: BABKUK marka ve LAN
GAJ marka olmak üzere iki kazanlı ve 
çift silindirli KAMPAU markalı mo
tör, Zeytin kısmı: İki pireselidir, be
şer altışar tonluk beş adet yağ deposu 
vardır. Un kısmı halen gayri faal olup 
beş ta§ ve elek tertibatlıdır. Bir de adi 
un taşı vardır. Pamuk k1S1I11 dairesin
de evelce kırk çıkırık var iken halen 
faal 20 çıkmk mevcuttur. İki anbarh 
pamuk presesi vardır ve her üç kıs
mın teferruatları, tamirhanesi, yaziha
nesi, bol suyu, mesken hanesi, mütead
did depo ve ahırları olup sekiz dokuz 
dönümlük saha üzerindedir. 

Muhammen bedeli yirmi bin liradır. 
Yukarıda evsafı yazılı Kırkağaç ka

sabasında kain Karakinlere aid maruf 
fabrikayı 929 senesinde satın alan mü
teveffa Halil Gördesin 2222 sayılı ka
nunla uzatılan ve 933-937 senelerine i
sabet eden taksitlerinden maa faiz tah
sili icab eden 17 .000 liranın temini için 
başka müracaat edecek emvali bulun
madığından tahsili evmal kanununa 
tevfikan 14.4.1938 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle ve kapalı zarf usuli
le müzayedeye çıkarılmıştır. 

fana izahat a1rnak i«iyenlerin demez
ktk tarihe kadar hergün Maliye daire
sine müracaat edebilecekl.eri ilan ofo-
nur. ('11?8) 2356 

Keskin kasobosınan 

elektrik tesisatı 
Keskin Bel~ ı 

1 - 2997 lira keşif beckli santral bi
nası ve 1200 liralik 200 adet ağaç direk 
ve 6500 liralık 60 normal beykir taka
tinde buhar lokomobil kon.dan.seli ve 
11942 lira keşif bedeli elektrik şebeke 
tesisatı ki ceman 22639 lira bedeli ke§
fi ve nafıa vekaletinden musaddak 
projesi mucibince Keskin kasabasının 
elektrik tesisatı 25.4.1938 tarihinden i
tibaren kapalı zarfla 45 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 10.6.1938 tarihine tesadüf e
den cuma günü saat 15 de Keskin be
lediye encumeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler bu güne kadar laakal 15 
bin liralık lokomobilli santral ve elek
trik tesisatı yaptıklarına dair nafıa 
vekaletinin müteahhitlik ehliyetname
:>ini ibraz edeceklerdir. 

4 - Proje ve şartnameler Keskin be
lediyesinden i:.tenir ve alınabilir. 

5 - Talipler tesisatın heyeti umumi
yesine talip olabilecekelri gibi santral 
binasının inşası; agaç direklerin ihza
rı; ve lokomobil kısmiyle direklerin 
dikilmesi ve elektrik şebeke tesisatı i
çin üç kısım üzerine de ayrı ayrı tek
lif verebilirler. 

6 - Talipler ihaleden evel yüzde 7.5 
nisbetinde ve ihaleyi müteakip yüzde 
15 nisbetinde teminat vereceklerdir. 

7 - Taliplerin eksiltme kanunu mu
cibince icab eden vesaiki hamilen 10. 
6.1938 cuma günü saat 15 den evel 
Keskin belediye encümenine müraca
atları ilan olunur. Postada vaki gecik
meler nazarı itibara alınmaz. 

2472 

Havyar ve bahk müzayedesi 
Karasu Malmüdiirlüğünden : 

Sakarya boğazı ve maa hariç karasu 
gölü havyar ve balık rusumunun ı ha
ziran 938 - 31 mayıs 1941 üç seneliği 
25 nisan 938 tarihinden itibaren 22 gün 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
İhale (16 mayıs 938) pazartesi gün~ 
saat 15 de Karasu maliyesinde topla
nacak komisyonca yapılacaktır. Üçse
nelik resmin muhammen bedeli 1600 

lira muvakkat teminat 120 liradır. 
Şartnameyi görmek isteyenlerin İs· 
tanbul av vergileri müdürlüğü ile An
kara defterdarlığına. Adapazarı ve 
Karasu malmüdürlüklerine, talihlerin 
gösterilen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1230) 2464 

Elektrik tesisatı 
Gönen Belediye Reisliğinden : 

1 - ·Gönen kasabasının elektrik te
sisatı 50312 lira 43 kuruş. keşif bedeli 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif evrakı, plan ve saire 5 li
ra mukabilinde belediye dairesinden 

alınacaktır. 

3 - Eksiltme 18.5.938 çarşamba gü
nü saat 15 de belediye encüm~ni huzu
runda yapılacaktır. 

TEDİYE ŞERAİTİ: 17.000 lirası 
peşin alınmak ve fazlası müteakip her 
senede 4,500 liradan a;ı.ağı olmamak ü
zere yedi seneye kadar uzatılır. İstek
lilerin 1,500 lira teminat makbuzunu 
havi teklif mektuplarını muvakkat i
halenin muallak bllunduğu 5 mayıs 
938 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 16 ya kadar Kırkağaç kazası ida
re heyetine makbuz mukabilinde ver· 
meleri ve fabrikayı görmek ve daha · 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 3773 
liradır. 

6 - Şaıtnamenin 2 inci maddesinin 
E fıkrası mucibince talibl;r ehliyet 
vesikalarını göstereceklerdir. 

7 - Teklif mektubları 18.5.938 çar
şamba günü saat 14 de kadar belediye 
reisliğine veıilecektir. (2332/1227) 
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T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

.:!JlllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt11tffJJ111ftlttllltfltlllltflllflt!:. --
Türk Hava Kurumu ------

------- --
~ 25. ci tertip ~ - -
~BÜYÜK ·PİYANGOSU~ - -- -:: BiRiNCi KEŞiDE: 11. Mayıs - 938 dedir ---- --
~ Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... ------- -Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık =: --
- ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki = 

adet mükafat vardır • • • = --= Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya =: 
iştirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. =: ---

~llllllllllllllllllllliıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:: 
Temrin malzemesi ahnacak 

ln~aat Usta Okul Direktörlüğün den : 

~ 
:;:: Alınacak malzemenin 
:U adı ve evsafı 

ı:ı.. 
(Çıralı kereste (kadron, tahta 
(ve kalastan ibaret) 
(Köknar kereste (kadron, tahta 

1 (ve kalastan mürekkeb) 
(Çıralı tahta (kinişli, temiz 
(fabrika tahtası) 

( 

(Eskişehir kiremidi (düz) 
2 ( 

(Eskişehir kiremidi (mahye) 

( 

Muhammen 
fiatı 

Mikdarı kuruş 

8 M3 4800 

10 M3 4600 

22 M3 5500 

12000 adet 6 

200 adet 7 

Muvakkat 
Tutarı teminatı 

L. Kr. L. Kr. 
384 -) 

) 
460 -) 

) 154 05 

1210 -) 
) 

2054 ) 

720 -) 
) 55 05 

14 -) 

734 ) 
1. - Yukaı;,ıda adları, mikdarları, muhammen fiyatları ve muvakkat temi

nat akçaları yazılı temrin malzemesi açık eksiltme suretiyle ve parti parti 
halinde talihlerine ihale edilecektir. 

2. - İhale 14.5.938 cumartesi günü saat (10) da Ankarada okullar sağış
manlığında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3. - Talihlerin ihale saatinden evel teminat akçelerini ismi geçen muha. 
sebe veznesine yatırmaları Iazımdır. 

4. - İhale edilecek temrin malzemesine aid şartnameleri okumak isteyen-
ler her gün inşaat usta okuluna baş vurabilirler. (1210) 2446 

Nafia binası ve garaj 
yapt1rdacak 

Çankırı Vilayeti Encümeninden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çankırı 

vilayet merkezinde yapılacak nafıa ve 
garaj inşası olup keşif bedeli 19564 li
ra 77 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

• A - Eksiltme şartnamesi, 
B • Multavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi, 
D - Fenni §artname ı 

E - Hususi şartname 
F - Keşıf cetveli, silsilei fiat cetve-

1', metraj cetveli 
G - Proje ve grafik 

teminat vermesi ve bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları haiz olup göstermesi 
lazımdır. 

A _: Ticaret odasına kayıdh oldu
ğuna dair vesika. 

B - 20 bin liraya kadar şehir dahili 
su tesisat şebekesi yaptığına dair na
fıa vekaletinden alınmış ehliyet vesi
kası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ü
çüncü maddede yazrlı saatten bir saat 

eevline kadar Ordu belediyesi daimi 
neümeni riyasetine götürerek mak

buz mukabilinde vereceklerdir. Posta
öa vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Mektublann dış zarfları mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması lazım-
dır. (2333/1228) 2462 

Soğuk hava deposu ve buz 

yapma fesisalr yaplrnlacak 

!8. 4-1938 

l31Gftl:lf!?J~~ 
Küçüle itôn ;.;:l ~~ okalu _ Almanca, fran· 

Dört saU1:hk ~ ~·:·-~. J sızca, in.gi.lizc.e kurları için 3 aylık tah-

Bir defa iç.in 30 Kuruı ~ sil devresi mukabilinde 1 O lira almak-
tki defa için 50 Kuruş. tadır. Yeni hamam apart. Tel: 3 714 
Uç defa için 70 Kuruş 2330 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilinların her defası için 
10 kurwJ alımr. Mesela 10 defa neşredi
lecek bir ilan için 14-0 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, .ke
lime aralarındaki boşluklar müstesna 
30 har{ itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
ızo harften ibaret olmalrdır .. 
Dört satırdan fazla her satır için aynca 
10 kuruş alınır. 
1111111' ......................... uuuu 11111111111 

Satılık : 

Sabhk arsalar - Y enişehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

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

Acele satılık ev - Y enişehirde Sela
nik, Yüksel cad. köşesinde iki katlı 

Tel. 1538 2268 

Satılık arsalar -; Yenişehirde ve Ce
becide inşaata elverişli ufak ebatta Tl. 
2487 Vahdi Doğruer 2276 

Satılık ev - Y enişehirde Dikmen as
faltında ehven fiatla acele satılıktır. TL 
2487 Vahdi Doğruer. 2277 

Satılık ev, arsa, apartıman - Yeni şe
hir in en nazır mahallerinde asfaltta sa
tılık ev arsa apartıman Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 2278 

Daktilo kw-Mı - +6 mcı devresine 
mayıs ilk haftasında başlıyacaktır. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamamapart. Kat 2 Tel: 3714 
2433 

Fransızca dersleri - Y enişehirde 
oturan muktedir ve tecrübeli bir fransız 
muallimi tarafından verilmektedir. Ev
lere de gidebilir. Ulusta B. M. rumuzu· 
na mektupla müracaat. 2435 

Kiralık: 
• 

Kiralık daireler - Sağlık Bakanlığı 

karşısı İş kaldmmı İlkiz sokak 20 No. 
Mahir Esen apartıman 2 nwnaralı 
daireye müracaat, hava.gazı, su ve eiek-
trikli. 2270 

Kiralık mağaza Balıkpazannda 

Hanef apartımanı altında köşe başında
ki mağaza kiralıktır. İçindekilere mür.a· 
caat Tl. 2429 ~74 

Kiralık ev aranıyor - Yenişehir ci
van 2 kat müstakil bir ev aranıyor. 

Borsa Fuat Çeltik Tl. 1547 ye müraca· 
at. 2378 

Güzel kiralık daire - Işıklar cad • 
desinde Ticaret BankaSI karşısında 

Trakya apartımarunda. Kaptcıya mü-
racaat. 2412 

Satılık arsa - Şurayı Devlet arkasın- Kiralık _ 4 oda, l hol müstakil ant-
da YIŞ sokagında blok başı 395 M. arsa reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18-1 
satılıktır. Telefon: 3028 Reşat 2289 Rusçuklu Fahri Tl. 37 53 2413 

Satılık ev - 60 lira kira getirir, 2 kat 
sokak kapılan ayn yağlı boya elektrik 
kuyu, bahçe Hamamönü Öksüzce cad. 
N. A. 20 içindekilere müracaat. 2337 

Acele satılık kelepir arsa - Yenişe
hir garajları yanında asfalt üzerinde 
metresi 350 - 400 kuruş. Tl. 4181 H. 
Dilnıan. 2339 

Kiralık ev - Etlik aşağı Eğlence No 
41 3 oda, salon mutbak banyo İş Ban
kası veznedarı Bay Şerife müracaat. 

2414 

Kiralık Mobilyalı oda - Kooperatif 
arkası Orhun sokak Köklü Abdullah 
bey apartrmanı birinci kat No. 6 243.2 

Kiralık aile nezdinde oda - Koope
Kullanılmıt İyi bir piyano sabhk· ratif arkası Ağaoğlu apartunanı Kat 2 

tır - Ulus gazetesi M. Z. rumuzuna kapı No. su 8 ze müracaat. 2434 
mektupla müracaat. 2388 

Satılık - Yenişehir Cebecide Küçük 
çapta satılık inşaata elverişli arsalar. 
Telefon '2'00 Z'tZ7 

Sablık - Yenişehir Cebecide irat 
getirir satılık apartımanlar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

Acele satılık arsa - Alınan sefaret
hanesinin arkasında asfaltta 1408 met
re arsa H. Alıcıoğlu Tel. 1538 2450 

Azimet dolayısiyle acele satılxk 
(150) liraya iyi bir alman marka piya
no: Yenişehir Atatürk Uranı Ercan 
apartımanı No. 11 2470 

Kiralık - Yenişehir Belçika sefareti 
arkasında Karanfil sokak 43 No apartı
marun 1 ci katı 3 oda bir hol konforlu 
ve garaj TI. 2591 2451 

Kiralık bir oda - Yenişehir Sıhhiye 
Vekaleti, Çağatay caddesi Y ukaruç A
partımaru 5 No. ya müracaat (Ehven 
şeraitle). 2453 

Kiralık- Kavaklıdere Güven mahal
lesinde 31 N o. lu evde 2 oda 1 hol ve 1 
banyodan mürekkep müstakil kat için-
dekilere müracat. 2455 

Kasab ve sebzeci için - Yenişehir 
Kazım Özalp cad. Ataç sokağında ij. 
zenç Apr. bakkal yanında 2 dükkan u· 1stiyenler bu '!vrak ve şartnameleri 

Çankırı ili Nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

Zonguldak Urba.ylığmdan : 
1 - Bu iş (45) gün müddetle ve ka- İş arıyanlar : cuz kiralıktır. Tel. 3319 2465 

3 - Eksiltme 2 mayıs 1938 pazartesi 
günü saat 16 da Çankırı vilayeti Dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyJe 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1467 lira 36 kuruş muvakkat 
teminat vermesi bundan başka en az on 
bin liralık yapı işi yapmış olması ve 
Nafıa vekaletinden alınm"ış ehliyet ve· 
sikası ibraz etmesi ve ticaret odasına 
kayıtlı bulunması şarttır 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa:ıt 
eveline kadar eksiltme komisyonu re · 
isliğine makbuz mukabilinde veril:: 
cektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazdı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm 
mühür mumu ile iyice kapatılmış oJ· 
ması lazımdır. Postada olacak r,ecik
meler kabul edilmez. (20G7-l 120) 

2220 

Su lesisah ve depo inıası 
Ordu Belediyesinden : 
1- Eksiltmeye konulan iş: Boru ve 

teferrüatı belediyece verilmek üzere 
şehir dahili su tesisatı ve 500 tonluk 
depo inşaatıdır. 

Keşif bedeli 30472 lira 78 kuru~tur. 
2 - Bu işe aid: Şartname ve evrak 

şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Evrakı keşfiye ve projesi, va

hidi fiat bordrosu 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 

Ankara, İstanbul belediyelerinde gö
rebilirler. ve Ordu belediyesinden 152 
kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 mayıs 938 tarihinde 
sah günü saat 14 de Ordu belediyesi 
encümeninde yapılacaktrr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle o
lacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 2285 lira 46 kuruş muvakkat 

palı zarf usuliyle eksiltmeye konul-
muştur. 

2 - İşin muhammen bedeli (31.000) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (2325} lira
dır. 

4 - İhalesi 8 haziran 938 çarşamba 
günü saat (15) de Zonguldak belediye 
dairesinde daimi encümen tarafından 
yapılacaktır. 

5 - Talihler şartnameyi parasız o
lrrak Zonguldak belediyesinden ala
caklardır. Şartname münderecatı hak
kındaki sorgular ihaleden evvel soru
larak halledilmek lazımdır. 

6 - Teklif mektublarına teminat 
mektubu ie bu işe dair plan, proje, ke
şifname ve fenni şartnameden başka 

firmalarının bu işteki ihtisas ve sela
hiyetlerini gösterir vesikalarla bera
ber Türkiyede şimdiye kadar bu kabil 
yaptıkları tesisatın listesini ve ticaret 
odası vesikalarını ihaleden bir saat e
vetine kadar urbaylığa vererek mak
buz almaları ilan olunur. (1221) 

2458 

Bursa ilk bahar ehli 

hayvanlar panayirl 
Bursa Belediyesinden : 
Bursada Atıcılar mevkiinde 1938 

senesi İlkbahar ehli hayıvanlar pana
yırı açılacaktır. 

Panayır açılma tarihi olan 10 ma
yıs 1938 den itibaren sekiz gün de
vam edecektir. 
Panayıra geleceklerin istirahatleri

ni temin için panayır yerinde su, elek 
trik, büfe tesisatiyle muntazam oto
büs muvasalası vücuda getirilmiştir. 

Ayrıca meşhur pehlivanlar tarafından 
iddialx güreşler yapılacaktır. Bundan 
başka panayırın devam ettiği müddet
çe şehrin otel ve banyolarında tenzi
lat temin edilmiştir. 
Alım ve satım hususatında beledi

yece sayın ziyaretçilere her türlü ko
laylıklar gösterileceği ilan olunur. 

2406 

Almanca fransızca tercüme muhabe
re diğer lisanlarda yazı işleri. Daktilo 
ile evde çalışılır. Ulusta mütercim ru. 
muzuna mektupla müraccat. 2426 

Kuvvetli hesap öğrenmek için - Ye 
ni bir metod sayesinde en az hesap bi
lenlere dahi azami 45 günde mükemmel 
hesap öğretilir. Şerait ehvendir. Ulusta 
hesap rumuzuna müracaat. 2467 

Aranıyor: 

Günde bir iki ıaat çtılışmak üzere 
almancadan türkçeye tercüme edebilen 
daktilo aranıyor. İstiyenler vesaikile be 
raber Yenişehir Dikmen Cd. Tevfik ba-
lıkçı oğlu Ap. 1 N. 2436 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima sabit, daima tabii 

...., 
İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu

varlarında hazırlanan Juvantin saç bo· 
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen iri olup saçlara tabii renkle· 
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEV ASIDIR. 596 

Satıhk 4 arsa 

J 

J 

Sıhhat Vekaleti . Cebeci asfaltında 

O) 366 (2) 258 (3) 366 (4) 278 metre
liktir. İmarca müfrez. Blok inşaat. Uç 
tarafı yol ve yeşil saha; tediyede kolay
lık gösterilir. Mektupla müracaat: 
Çankaya postahanesi Z. G. E. Telefon: 
1990 1836 

Satıhk ev 
Ankara dış hisar Demirfırka mahal

lesinde Çalaklar sokağında 14 numa
ralı hanenin birinci katında 2 oda 1 
mutbak ve bir sofa müstakil bir kira 
evi olmak üzere, üst katta 2 oda 1 mut
ba.k ve bir sofa üzerine yine müstakil 
ve nezareti kamileyi haiz bir evin ya# 
rı hissesi satılıktır. Ulucanlar çarşt' 
sında 41 numarada tamirci Ahmede 
müracaat 2454 

DIŞ TABIBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımam No. 1 
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RESMi İLANLAR 
Ankara, Haydarpqa ..e Sickeci vez
nelerinden 34.60 kurU§ mukabilinde 
alabilirlet'. 

3 - Eksiltme 9. 5. 938 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryollan yol dairesinde 
merkC% birinci komiayooca yapılacak
tır. 

• 

Bay1nd1rhk Bakanh{lı 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 
1 - İstekli çıkmamış olan Anka

rada DevJct mahallesınde yapılacak 
gümrük ve inhasrlar vekaleti binası 
ikinci kısım inşaatı yalnız mali sene 
sonuna çok az bir zaman kalması ha
sebiyle 1937 senesinde verilmesi meş
rut olan 83.000 lira 1938 mali yılında 
ödenecek paraya ilave edilerek diğer 
hükümler' aynen baki kalmak şartiyle 

, tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 683.000 liradır. 
2 - Eksiltme 11.5.938 çarşamba gü

nü saat ıs de nafıa vekaleti yapı iş
leri eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 31070 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve nafıa vekaletin
den alınmış ve yaptığı en büyük bir 
binanın bedeli 250.000 liradan aşağı 
olmadığını bildiren yapı müteahhidli
ği vesikası göstermesi ve bizzat yük
sek mühendis veya mimar olması ve
ya bunlardan biri ile müştereken tek· 
lif yapıp mukaveleyi birlikte imza et· 
mesi lazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 34 lira 15 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektublarm· 2 
inci madede yazılı saatten bir saat e
veline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım· 
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1185) 2400 

Satıhk eşya, ilôç ve 

tıbbi malzeme 
Nafıa Vekaletinden : 

Vekalette mevcud olup lüzumsuz 
bulunan 66 kalemden ibaret ve 484 lira 
muhammen bedelli demirbaş eşya ve 
mualece ve malzemei tıbbiye 2.V.938 
pazartesi günü sa:ıt 10 da vekfilette pa
zarlıkla satılacaktır. 

eilwr y y 5.ı:mek isteyc.nle.dn 
ve pazarlığa iftirak edeceklerin vekl
let malzeme mUdUrlUğUne mUracaatla-
n. (1164) 2392 

Yapı işleri ilônı 
Nefia V eki.Jetinden : 
!.Eksiltme~ konulan iş: Ankara 

yüksek ziraat enstitüleri kanalizasyon 

inşaatıdır. 

Kefif bedeli 516S lira 50 kuruştur. 
2. Ekailtme 13.5.938 cuma günü saat 

15 de nafıa vekaleti yapı işleri eksilt
me komisyonu odasında açık eksiltme 
usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 388 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işe girebileceklerine 
dair yapı i'leri umum müdürlüğünden 
ahnmfl hliyet vesikası göstermeleri 
lazımdır. 

4. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 26 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün-
den alınabilir. (1194) 2443 

Vakıflar Umum Md . . 

Nihayetsiz ıerid alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Şartnamelerine ekli listede eb
ad ve mikdarı gösterilen 60.000 adet 
nihayetsiz ıerit pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

II - Pazarlık 27-5-938 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 14 de Kaba
taşda Levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü gesen f Ubeden alınabi
lir. 

IV - leteklil•rin pazarlrk için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (2024-1076) 2155 

Düz beyaz kanavi(e ahnacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Şartname ve nümunesi muci

bince 250.000 metre düz beyaz kana
viçe pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 13.V.938 tarihine ras
layan cuma günü saat 14 de Kabataşta 
levazım ve mübayeat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden ve İzmir 
başmüdürlüğünden alınabilir. 

IV -isteklilerin pazar Irk için tayin 
edilen gün ve aatte % 7.5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2351/1229) 2463 

130 ton kok kömürü ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzı.aaıhha Mü

eueaeai Satm Alma Komisyonun· 
dan: 

1 - Müesseseye muhammen bedeli 
3380 lira olan 130 ton kok kömürü 
14.5.938 cumartetıi gün il saat 11 de açık 
eksiltme 6uretiyle satın alınacaktır. 

2 - İftirak etmek isteyenlerin % 
J .S ür:erinden muvakkat teminatı hu
dud ve uhiller ar.bbat umum mlldUr-
lllk veznesine yatırmalan 11.sımdır. 

3 - Şartname her gUn mtleueseden 

parasız temin edilir. (1220) 2457 

, M. M. bakanlığı 

Benzol ah nacak 
M. M. V eki.leti Satm Alma Ko. 

miayonundan: 
1) 35 ton benzol kapalı zarfla eksilt-

meye konmu,ıur. 
2) Tahmin edilen bedeli 11.900 lira 

olup ilk teminat parası 892 lira 50 ku· 

ruf tur. 
3) İhalesi 29 nisan 938 cuma günü 

saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklorin 2490 sa· 

yılı kanunun 2, 3 UncU maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatından en geç bir saat eve
line kadar teminat ve teklif mektub· 
larını M. M. V. satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (1048) 2114 

Deri eldiven ahnacak 

Yeleklik kumaı ah nacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir metresine tahmin edilen fi

yat (200) kuruş olan (520) metre avcı 
yelekliği kumaş açık eksiltme suretiy
le satın alınacaktır. 

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

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

tesi günü saat onda yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 

mezkQr gün ve saatte M. M. V. satın 
alma komisyonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (1039) Z103 

Demiryolları ~ 
Aile tarifesinde mühim 

değişiklikler 
Devlet Demiryolları Umum Mü

dürlüğünden : 
1 mayıs 1938 tarihinde ıner'iyete ko

nulacak aile tarifesi, mayıs başından 
eylfıl sonuna kadar tatbik edilecektir. 
Biletlerin mcriyet müddetleri iki ay
dan dört aya çıkarılmı§:tır. Biletler, 
gidiş - dönüş ücreti mecmuunun yüz
de yirmisi ayrıca tediye edilmek şar
tiy le beşinci ay için temdid edilebilir. 
Yolcular, beş yüz kilometreye kadar 
bir ve daha iazla mesafelerde de beher 
beşyüz kilometre ve kesri için keza 
bir istasyonda biletlerinin meriyet 
müddeti dahilin.de tevakkuf edebilir
ler. Grup meyanından bir kişi grupun 
azimet seyahatinden sonra gidı.ş - dö
nüş iıtaayonları arasında mıntakada 
mer'i tarifelere ve daha ehven diiferse 
gidiş - dönüş tarifesine göre hesap e
dilecek ücretleri.o. yarısı mukabilinde 
biletin meriyet müddeti dahilinde ia
tcdiği kadar seyahat edebilir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilmelidir. (1231) 2468 

Gidil - dönüı biletlerinin 

Devlet Dem.iryolları Umum Mü
dürlüğünden : 

1 mayıs 1938 tarihinden itibaren gi
dif • dön.ti~ tarifesi, biletlerin meriyet 
müddetleri bir aydan iki aya çıkarıl
mak ve yolculara gidi§ - dönüş mesafe
si mecmuu üzerinden be' yiiz kilo
metreye kadar bir ve daha fula mesa
felerde beher bet yüz kilometre ve 
keui için keza bir iataayonda tevakkuf 
hakkı verilmek suretiyle değiftiril
miştir. U cretlerde değişiklik yoktur. 
1 mayıs 1938 tarihinden evel alman bi
letler eski tarife hükmüne tabi olacak
tır. Fazla tafsilat için istasyonlara 
müracaat edilmelidir. (1232) 2469 

Toprakkale -Payas hattı tarifesi 
Devlet Demiryolları Umum Mü

dürlüğünden : 
20.5.938 tarihinden itibaren Mersin -

Mamure kısmına mahsus yolcu tarife
si Toprakkale - Payaa kısmına da tCJ
mil edilmiştir. Fazla tafsilat için is
tasyonlara müracaat edilmelidir. 

(1215) 2449 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve VC63.iki aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reis
li ğine tevdi etmif olmaları lbımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 31390 liralık muvakkat teminat, 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

C) Bu gibi işleri baprmıJ olduğu
na dair Nafıa vekaletinden muaaddak 
ehliyet vesikası. (1174) 2371 

Elektrik tesisatı 
Devlet Demiryollan Umumi lda. 

ııeainden: 
Muhammen bedeli 4906 lira olan An

kara gar yanındaki gazino bahçesiyle 
meydanın elektrikle tenvirine aid tesi
satın yaprlmasr 3.5.38 salı günü saat 15 
de ikinci işletme binası içindeki ko
misyon tarafından açık eksiltme usulü 
ile ihale yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 368 lira
lık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesaikle resmi gaze
tenin 1.7.937 g. ve 364Ş No. lu sayısında 
neşredilen müteahhitlik vesikasiyle 
birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartname, plan ve fenni 
şartnamesi 2. inci işletme kaleminde 
gösterilmektedir. (1133) 2247 

Muhtelif kabak nakliyat tarif esi 
Devlet Demiryollan Umum Mü

dürlüğü:M:len : 
20.5.938 tarihinden itibaren balka

bağı, helıvacıkabağı ve emsali kabak
lar, yaf meyva ve sebzelere mahsus ta
rifeye tabi tutulacaktır. Fazla tafsilat 
istasyonlardan verilir. (1214) 2448 

Zahire nakliyatı 
Dnlet DemiryoUan Umum Mü

dürlüjünclen ı 
20.5.938 tarihinden itibaren zahire 

taı ifceinin arpa, yulaf ve çavdar mad
delerine aid tenzilatı; Payas, Zongul
dak ve türk ve ecnebi diğer demiryol 
istasyonlarına yapılacak nakliyata da 
tatbik edileecktır. (1213) 2447 

P. T. T. 
Baku tel ahnacak 

P T. T. Levaz11n Müdürlüğünden: 

1) - İdare ihtiyacı için 43 ton 3 
:M/M, 61 ton 4 M/M,I ton 1,5 M/M ki 
cem'an 105 ton bakır tel, kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2) Muhammen bedel (105,000), mu
vakkat teminat (6500) lira olup eksilt
mesi 23/ mayıs/ 938 pazartesi günü 
saat (15) te Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat malt 
buz veya banka mektubunu, kanuni 
vesaikle beraber müteahhidlik vesika
sını ve teklif mektubunu muhtevi ka
palı zarflarını o gün saat (14) e kadar 
mezkilr komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
Levazım, İstanbul Beyoğlunda P. T. 
T. Ayniyat şube Müdürlüğünden 525 
kuruş bedelle verilir. (927) 1919 

Kurşunlu kablo ahnacak 

Satıhk harab ev M. M. Vekaleti Satm Alma 
misyonundan : 

Ko- Boıallma ve yükleme eksiltmesi P T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için 13 kalem

de muhtelif devreli kurıunlu kablo ka
palı zarfla eksilmeye konmuştur. 

Vakıflar Umum Müdürlüğün
den: 

Ankarada lçkalede Genç kapı soka. 
tında 469 vakıf, 104 pafta, 375 ada, 4 
parselde kayıdh 303 metre murabbaı 
aısa üzerindıı:&i harap e•fo mülkiyeti
nin pefin para ile satışına birinci art
tırmada istekli çıkmadığından 26.4.938 
gününden itibaren arttırma müddeti 
on gün daha uzatılmıştır. 

İhale 6 mayıs 938 cuma günü saat 16 
da ikinci vakıf apartımanında vakıf
lar umum müdürlüğü varidat müdür
lüğünde yapılacaktır. Taliblerden 
(75) lira teminatı muvakkate alınacak
tır. Satış şartlarını görmek isteyenle
rin ihale gününe kadar adı geçen mü-
dürlliğe müracaatları. (1208) 2445 

G mrok ve inhisarlar 8. 

100 bin adet Broıür bashnlacak 
Gümrük ve Jnhiaarlar Veıki.letin

den: 
Muhtelif lisanlar üzerinde ve muh-

telif kılişeleri havi yüz bin adet bro
•ür acele bastırılacaktır. bteklilerin 
muvakkat teminatlarını yatırdıktan 

ıonra 29 nisan 938 cuma günü öğleden 
~1 saat 10 da komisyona müracaat 
ewneıert cızıg) 2456 

1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyat 
(180) kurut olan (6285) çift deri eldi
ven kapalı zarf uaulü ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonundan parasu a
lınabilir. 

3 - İlk teminatı (848) sekiz yüz 
kırk sekiz lira 50 kuru,tur. 

4 - İhalesi 11 mayıs 938 çarşamba 
günü saat on birde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
minatlariyle teklif mektublatını ihale 
saatinden en az bir saat evvel M. M 
V. satın alma komisyonuna vermeleri 
lazımdır. (1153) 2368 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1) 100 ton otomobil benzini kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 21.000 lira 

olup ilk teminat parası 1575 liradır. 
3) İhalesi S mayıı 1938 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 

yılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle, teminat ve tek. 
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar M. :M. V; sa· 
tın alma komiayonuna vermeleri. 

(1126) 2257 

Devlet Demiryollan Umumi lcla-
resinden: 
Çankırı deposuna (31.5.939) sonuna 

kadar gelecek takriben (10.000) ton 
maden kömürünün boşaltılması ve rna· 
kinelere yükletilmesi işi (16.5.938) pa
zartesi günü saat (15) te ihalesi yapıl· 
mak üzere kapalı azrf usulü ile eksilt· 
meye konulmuştur. Muhamme.n ~deli 
(1.900) liradır. Bu i\öe girmek isteyen· 
lerin (143) liralık muvakkat teminat 
yatırarak kanunun tayin ettiği vesika 
ve beyannameleriyle bitlikte ayni gün 
saat (14) kadar Ankarada 2 No. lu ko 
misyona müracaatları ?azımdır. Şart

name ve mukavele projeleri komisyon
ca parasız olarak gösterilmektedir. 

(1204) 244-i 

Bina, tezgah tamiri Ye 
Muhtelif inıaal iıleri 

D. D. Yolları Sat111 Alma Komiıa -
yoı:.undan : 

Sivasta cer atelyelerine aid muhte
lif bina tezgah temelleri ve sair ~
at işleri, fiyatlarda bazı tadilat yapı
larak kapalı zarf usuliyle yeniden ek· 
siltmeye çıkarılmı~tır. 

· 1 - Bu işlerin keşif bedeli ceınan 
691.050 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid ~tname 
11e sair evt'8kı Devlet Dcmi(JOllıaK 

2) - Muhammen bedel (25000), 
muvakkat teminit (187 5) lira olup ek
siltmesi 24 mayıs 1938 (salı) günü sa
at (15) de Ankara P.T.T. Umum Mü
dürlük binasındaki satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, kanu
ni vesaikle beraber müteahhitlik vesi
kasını ve teklif mektubunu muhtevi ka 
palı zarflarını o gün saat ( 14) e kadar 
mezkur komisyona vereceklerdir. 

4) ;_Şartnameler, Ankara P.T.T. 
Levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
Ayniyat Şube Müdürlüğünden param 
verilir. (928) 1920 

A. Levazım Amirliği 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 

Tekirdağ kıtalan için 125,000 kiloı 
ve Malkara kıtaatı için 70,000 kilo 
sığır eti ayrı ayrı kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuttur. Tekir
dağ etinin beher kilosu 28 kuruş mu
hammen bedel üzerinden muvakkat 
teminatı 2625 lira ve Malkara etinin 
bebor lıdlc:ıu 216 k11ft1f mu•"•c11 bfı. 

del ü.zerioden ==· 1 lıat IW•w.- mikacaat edebilirler. 
1365 liradır. 
Tekirdağ ve Malkara kttalarm eti 

ihale günü 9 maya 938 pazartesi aa-
atleri Malkaranın 15 ve Tekirdağın 
11 dedir. Şartnameleri her gün komis
yonda görülür. :Münakasa.ya iştirak 
edeceklerin teklif mektublarmı ihale
den bir saat evvel komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri. 

(1195) 2387 

Pamuk ~orab ipliği ahnacak 
Ankara Levazım. Amirliği Sabn Al

ma KoınUyonundan : 
ı - Ordu ihtiyacı için alınacak olan 

on bin kilo boz renkte pamuk çorap ip=: 
liğinin 2 mayıs 938 saat 15 de İatanbul 
levazım lmirliği satın alma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı!a
caktır. 
2- Muhammen bedeli 15300 lira ilk 

teminatı 1147 li.a 50 kuruttur. Şartna
me ve nümuneai hergün komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni veaika ve 
tekliflerini ihale saatinden bir saat e
vel komisyona vermeleri. (1066) 2148 

Kaput alınacak 
Orman Konuna Genel Komutanlık 

Sahn Alma Komisyonundan : 
ı - 0 .. man koruma genel komutan 

lık kıtalaıı ihtiyacı için 1600 adet ka
put kapalı zarf usuliyle ihalesi 20.4.938 
cuma günü saat 10 Ankarada Yenişe
hirde komutanlık binasındaki satın 
zlma kvmisyonunda yapılacaktır. 

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

3 - Şartnameler her gün parasız o. 
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı

lı vesikalarla beraber teklif mektubla
rını ihale saatından bir saat evetine ka· 
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(1058) 2132 

Portatif çadır ~ınacak 
Orman Konuna Ge..4 Komutanlık 

Sabn Alma Komisyonundan : 

3 - İstekli olanlar mnhaınmen lrira 
bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde teminat 
paralarım ihaleden evel belediye vez
nesine yatıracaklar ve mukabilinde il· 
lacakları makbuz ilmühaberini endi
meoe vermiş olacaklardır. 

4 - İhale 6.5.1938 cuma günü aaat 
10.30 da encümende yapılacaktır. 

S - Artınnaya çıkarılan bu dükkan· 
ların prtname ve muhammen bedelle
rini ve teminat mikdarlarını gösteren 
cetveller ayrıca da belediye kapısında· 
ki ilan tahtasına ve hal içinde muhte
lif mahallere asılmıştır. (1109) 2214 

Satıhk eski kamyon 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Opel markalı bir adet eski kam
yon açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - İhale 3.5.938 sah günü saat 10 
1/2 de encümende yapılacaktır. 
3- Muhammen bedeli (150) muvak

kat teminatı (11.25) liradır. 
4 - İstekli olanlardan şartnamesini 

ve kamyonu görmek için her gün leva
zım müdürlüğüne müracaat etmelidir-
ler. (1121) 2221 

Gö~men evleri yaphrılacak 
Ankara VaJiJiğindcn : 

1 - Haymana kazası dahilinde muh

telif dört mevkide yapılacak 200 göç
men evinin beheri 481 lira 51 kuruş
tan 96302 lira keşif bedeli üzerinden 
açık elmiltmeye konulmuŞ:tur. 

2 - Bu inşaata mahsus olmak üzere 
1262 metre mikabı gayri mamul çaın 
ağacı karar mucibince müteahhidi ta
rafından Kızılca hamamın kara kısrak 
ormanlarından kesilebilecektir. 

3 - Teminat akçası 6065 lira 10 ku

ruştur. 

4 - İsteklilerin plan ve şartnamele
rini Ankara iskan müdürlüğünde YC 

Haymana kazası kaymakamlığında 
görebilirler. 

5 - 25.4.938 gününden itibaren 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

6 - Talihlerin 16.5.938 gününe ka
dar pazartesi, ve perşembe günleri sa
at 15 de vilayet makamında toplanacak 
komisyona malsandığına tevdi edecek
leri teminat makbuzlariyle ticaret o
dası vesikasını hamilen müracaatları 
i11n olunur. (1224) 2459 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 4800 adet por
tatif çadır kapalı zart usu ile ihalesi 
30.4.938 cumartesi günü saat 11 Anlu.· 
rada Yeni~chirde komutanlık bina-ıın
daki satın alma komisyonunda Y<wıla. 
eıtktır. • · --------------------

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

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

4 - İsteklilerin ,artıuımeainde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektubla
rını ihale aaatından bir saat evetine ka
dar komisyona vermeleri ilin olunur. 

(1057) 2131 

Battaniye alınacak 
Orman Konıma Genel Komutanlık 

Sahn Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutan

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

satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Muhanunen bedeli 28800 lira ve 
rrıuvakkat teminatı 2160 liradır. 

3 - Şartnameler 1 lira 44 kuruş mu
kaJ ibinde satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

4-: İsteklilerin prtnameıinde yaz~ 
lı vesıkalarla beraber teklif mektubla
rını ihale saatından bir saat eveline ka· 
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(1056) 2130 

Ankara Belediyesi 

Pencere Ye balkonlardan ena 
silkilmemesi hakkmda 

Ankara Belediyesinden : 

Ev ve apartımanf arm pencere ve 
balkonlarından eşya ve halı kilim ail
kilmemesi zab.ıtai belediye talimatna
mesiyle yasak olduğu halde buna ria· 
yet edilmiyerek birçok kimselerin 
balkondan ve pencereden eşya silk
dikleri görülmektedir. Bu hususa dik
kat etmiyenlerin cezalanduılacakl•ı 
ilan olunur. (1203) 2418 

Kirahk dükkônlar 
Ankara Belediye Reisliiinden : 
1 - Halde ve Samanpazarında müd

detleri uzatılmıf olan düWnlardan 
maada diğer dUkklnlar 1.6.1938 tari
hinden itibaren 1 aene müddetle kira
ya verilmek üzere artırmaya çıkanl
mıftu. 

2 - Bu dükkinlarm ayrı ayrı tan
zim edilmif prtnamelerioi görmek ve 
her biri hakkında isahat almak iati)l'Cn
._ • ..., balllp ... ddlırltlllm 

Adana sladyom sahasmda 
yapllacak spor tesisatlan 

inıaah ilanı 
Türk Sor Kurumu Seyhan Bölgeel 

Ba-tkanhğmdan : 
1 - Eksiltmeye konula:n it: Adana 

spor sahası inşaatı. 
2 - Keşif bedeli : "18873" on ae.kiıs 

bin sekiz yüz yetmi' üç liradır. 
3 - Elmiltme 24.5.938 tarih sah ~ 

nü saat "15" de Adana C. H. partisibi
nasında T. S. K. Seyhan bölgesi bat
kanlığında teşkil edilecek komisyon
da kapalı .zarf usuliyıle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi Ye buna 
bağlı müteferri evrak, İstanbul, An
kara ve Aaana nafıa müdilrlültlerinde 
görülebilir. 

A - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin 1415 lira 48 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu işi yapabile
ceğine dair naha müdürlüğünden ta.
dikli evrak göstenneleri lazımdır. 

B - İsteklilerin teklif mektublan
nı Uçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

C - Posta ile gönderilecek teklif
lerin dış zarfı mühür mumu ile iyice 
kapatılmfl olması lazımdır. 

D - Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (2331/1226) 2460 

..flllllllllllllllllllllllllLllllllllllllL. -- -
~ T11r kim te ~kll ~ - --: İhtiyacı olanların 2684 tele- 5 
: fonla Anafartalar caddesi Emek : 
~ apartnnan 4 numarada Arkur şir- E 
: ketine müracaatları. Sevkiyat 5 
: müstacelen ifa olunur. Malzeme : 
: temizdir. 2466 : - -- -..,,,,,,,,,1111111111111111111111111111111" 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

~ Dr. Bôsıt Ürek ~ - -: Cebeci Merkez Hastanesi : - -: iç Hastalıkları mütehassısı E 
: Her gün hastalarını Y enişe- : 
: bir Meırutiyet caddesi OrekE 
: apartmanında saat 13 denE 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : 
'=iı1111111111111111111u111111111111111 J: 
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BİR DÜNYA 
• • A 

iTiLAFI 

MjL YONLARCA OTOMOBİLCİ, 
YENİ VEEDOL YAGI 

SAYESiNDE FAZLA iKTİSAT 
EDİYORLAR ~ 

oıo 23 Daha Dayanıkll 

Veni Keşfedilen 

VEEDOL 
~tomobflcillk .tarftıfndi &fY?lnır lnkilap )'ap
mı~r. Bütü.n dünya otomobllcllerl % 28 daha 
dayanıkla olan bu yal sayesinde ettlklerl bQYok 
eko'lomiden memnundurlar. VEEDOL yafının 
tahammuza ve çamurlanma ve kirlenmesine 
ta'l' ·yüksel{ mukavemeti sayesinde, her .vai 
plonun.da büyük'\ lktlsad yaptıfmden #azla kl
k>metre yapmafa, imkln verJr. 

Yeni VEEDOL yalının ... Himaye Tabakası" 
randımanını ' artırır ve pahalı tamir masrafla
nndan ve zahm~ll yoraunluklardan kurtarır. 
Herhanal hava ve vltesde müessir ve emindir. 

Sıfırdan aşağı 20 derecede bile motörün 
[lfazlfesinl llolay18ftırır ve hareker ant olur. 

Pensllvanya'da Bradford'un en müntahap 
'Y9 en patıah mü.stahzarattre imal edilen yeni 
VEEDOL yafı en modern teknik ile 'tasfiye 
edllmı,tır. Herhanai arabaya en iyi randıman 
ıvermeyl temin eden yafdır. Hemen buaünden 
bu mükemme'-'.YaiQ.ao.tadarlk ediniz. 

0
/ 0 23 DW DAJ&I OIJI 

IU YAB iLE MUNZAM 
llLOMETRELE& YAPAC~SJ8JZ. 

EEDOL 
TUrk~ Umum Depoalter ve 9atıt Met'k•zl 

Amerikan Madenf Ya{llar Evi 
Y. KARAYANOPULOS 

8alıli: Pazar Yajcl 80kak No, 10- 8 ota kat ISTANBUl. 

ULUS 

Aınbar binası yapbnlacak 
Sümer Bank Ummn Müdürlüğiın den: 
1.) Gemlikte Sungipek Fabrikası sabaaında ,.ptırılacak mu

hammen kCfil bedeli 23752,31 lira olan iptidai maddeler mıbarı in
'8atı vahidi fiat eeasiyle 9C kapalı zmf ...ıiıyie obiltmqııe Jııon.ı. 
JDUftur. 

2.) Eksiltme evrakı 5 lira malrabjlinde s.ner B-* mı,aat fU'be-
aiııden alınabilir. · 

3.) Eksiltme 9 may• 1938 pazartesi güni1 aaat lfi,30 da Aabra
da Sümer Bank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4.) Muvakkat teminat miktarı 1782 liradu. 
5.) İstekliler ihale gününden en az üç gün evvel Sümer Bank 

infaat tubesine gelerek bu kabil inpatı yapabilecek fenni ehliyet
lerini isbat için Nafıa Yek.iletince verilmif en az 20000 liralık mü· 
teahhitlik vesikasiyle icabeden diğer vesikaları ibraz ederek eksilt· 
meye girebilmek üzere bit'er vesika almaları lbımdır. 

6.) Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 
saat 15,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank U
mumi Muhaberat Şube5i Müdürlüğüne teslim edilmif olacaktır. 

7.) Banka bu inşaatı, dilediği müteahhide vermek hakkını mu-
hafaza eder. (1175) 2355 

1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGiSİNDE 

BİRİNCİ MÜKAfATVE ŞEREF DİPLOMA.IJ 

TEMiNATLI 

CANKOC 
TERMOSiFONLAR ve:YEMEK OCAKLARl 

EllONOMUI OCAKLAE_ ./!\imar Vedat N~ 17-i STANBUL . - . 

Kendine beyhude ,._.. 
eziyet ediyor. 

NEVROZİN 
Varken tStlrap 

çekilir mi? 

8q, elit atnJan 
Ve i&tütmekten mütevellid bü 
tün ağrı, aızı, sancılarla nezle 

,e~ romatizmaya kartı 

N EVROZİ N 
Kqelerini almız 

icabında günde üç 

kaşe ahnabilir 
2106 

Jandarma 
Kışlak elbiselik kumaş 

ah nacak 
Jandarma Genel Komutanlıiı ,.. 

kara Satm Alma Komi.yonandan : 

1 - Bir metreeine iki yüz doksan 
kurut fiyat biçilen altı bin metreden 
yedi bin metreye kadar vasıf ve örne
ğine uygun kıtlık elbiselik kumat 
5. 5. 938 perfembe günü saat onda ka
palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

1943 

ARAR LiSAN OKULU 
Almanca!'; framm:a, ingifızce 
yalnı% 10 lira mukabilinde 3 aty 
dera. Yeni hal arkası Yeni ha
mam apartımanı Tel: 3714 2438 

ı ı 1111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, knanuk, kı· 
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık
lardan korur, di1leri ve dit etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

ULU S-19. uncu yıl-No: 6013 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kimil Suner 

Umumi Nefriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basnnevi: Ankara 

YENİ 
BU GECE 

28-4-~ 

HASAN ·RUJ 
ve AL L I· K LA R 1 

Kadınların güzelliğini ve cuibelerini ziyadeleıtirir, Paris ruj ve athJi.. 
lan ayarında olduğunu bitiMı güzelier tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, ~er moorayıen ve zengin çetitleri 30, lüks 50 kuruttu. 
Alhldar nwıdarin. briin, blondinet,neYileri pheaerdir. 35 kuruttm. 

HASAN TIRNAK CiLASI 
Türkiyenin en mükemmel cililarıdır. Sedef ve renkleri birCI' pbeleı'dir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile fişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 1839 

Türkiye cümhuriyet 
merkez bankasından 
Bankamızın wnumi heıyeti toplantı

sı münaaebetiyle önümüzdeki nisanın 
28 inci per,cmbe günü öğleden sonra 
Ankara gitelerimiz kapalı bulunacak-
tır. 2437 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııt1ıııa.. - -
§ KİREC § - -: En eyi cins damarsız halla mer-: - -: merden yapılmış Karaköy plı ki-: - . -: reçlenni 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
:; telefonlardan arayıruz. 2093 5 - -., ...................................... .. 

KAN, KUVVET, İSTEHA 
Sıhhat Vekiletimizin reami ruh.atım haiz olan 

FOSFARSOL 
doktorların büyük kıymet verip beğendikled bir ıuruhdur. Kamul .. lt
tahsızhk, kuıvvctai.zlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve banak 
tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde şayanı hayret tesir ga.terk. 
vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veraı bu KUY• 
VET İLACINI saym müşterilerimize tanıtmakla müftehiri.z. Her ec • ... 
bulunur. 

Sureti htimali: Büyükler için sabah, öğle, akfam yemeklerinden 1* 
çeyrek evvel yarım bardak auda bir tatlı katığı, k~ük çocuklar için .,.ı 
veçhile bhve katığı. 2.a 

SİNEMALAR HALK 
BUGON BU GECE 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek isteyenlerin (1522) lira elli ku· 
rufluk ilk teminat ve '8J'bıamede ya
zılı belgeleri muhtevi teklif mektub.. 
larını belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermit olmaları. _______________________ __. (1122) 2260 

Palaska ve tüfek kayışı ah nacak 
Leopold Stokovaky'nin senfonik 
orkestrasının ittirik:iyle emaalaiz 

surette yaratılan 

....... ~ - -- -- -- -- -- -- -- -
Tabii dekorlar ve heyecanlı ham sah
neler~·le dolu mevsimin en muazzam 

filmlerinden 

Jandanna Genel Komat&Dlıtı Ankara SMm Alma Komia~: ı 
1- Af&iıda cina, mikdarları yazılı qya hiaalarmda &&terilen ıUn ve aaa~e aat~n al~acakt~r. . . 

2 - Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek: olan bu flfYI. eksıltmeınne gırmek i'Bteyenlerın bı
sal&1'mda gösterilen temi~t ve prtnamede yazılı Vffik:a ile birlikte &ün ve saatinde eksiltme ve pazarlık için 
komisyona haf vurmaları (1157) 2369 

Cinsi Mikdarı Beheri Teminat Gün Saat 
ı - Nevresim palaak:a 1000 takım SOO Kurut 375 Lira Kapalı zarf 9. 5. 938 pazartesi 15 
2 - Altı kütüklü palaalra 2000 • SOO Kurut 7~ Lira Kapalı zarf 10. 5. 938 sah 1-0 
3 - Tüfek kayl§ı 2000 • 45 Kurut 67,5 Lira Pazarlık 11. 5. 938 çarşamba 10 

Yangın, hayat, otomobil, cam 

VOz ERKEOE BİR KIZ 

Bat Rolde: 
DEANNA DURBIN 

Gündüz 
2...S - 4.45 - 6.45 Seamlarnda 

FANFAN ve KLODlN 

sigortaları 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.,ıuur 

DENiZ ATEŞLER İÇİNDE 
:S-. rollerde : 

NOAH BERRY • RtCHARD 
CROMVEL 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Halk Matine11oi 12, 15 de: 

AŞK TANGOSU 

... 
~ ... 

Yapı l ı r .. =.:::. "=:' ~·=·.: 
1cm•"~11; • • 


